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บทคัดย่ อ
การศึกษาในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพือ่ ศึกษาศึกษาปั จจัยส่วนบุคคล ปั จจัยส่ วนผสมการตลาด
และ พฤติกรรมในการเลือกใช้ที่มีผลต่อ การใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติในเขต
ตาบลเวียง อาเภอเมื อ ง จังหวัดเชี ยงราย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมู ล จากกลุ่ มตัวอย่าง
จานวน 400 คนในเขตตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ที่เคยใช้บริ การร้ านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากธรรมชาติ
ผลการศึกษาพบว่าผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญกับปั จจัยส่วนผสมทางการตลาดด้าน
ราคา มากที่สุด ได้แก่ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ ด้าน พนักงานที่ให้บริ การ ได้แก่
พนักงานที่มีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี ด้านผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การระบุวนั ที่และวันหมดอายุชดั เจน ด้านการ
สร้ า งและน าเสนอลักษณะทางกายภาพ ได้แ ก่ มี ความสะอาดทั้งภายในและหน้า ร้ า นค้า ด้า น
กระบวนการการให้บริ การ ได้แก่ มีการตรวจเช็คสิ นค้าที่หมดอายุ หรื อ เสี ยอยูเ่ สมอ ด้านสถานที่
ได้แก่ ร้านอยู่ในห้างสรรพสิ นค้า และด้านที่ใ ห้ความสาคัญน้อ ยที่สุด คือ ด้านส่ งเสริ มการตลาด
ได้แก่ มีการลดราคาสินค้าในช่วงเทศกาล และผลการศึกษายังพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
ชอบสินค้าในร้านประเภท ผัก ผลไม้ พืชผลทางการเกษตรมากที่สุด เหตุผลในการเลือกใช้บริ การ
ร้านผลิ ต ภัณฑ์สุข ภาพจากธรรมชาติ เพราะดี ต่ อ สุ ขภาพ และตัดสิ นใจใช้บริ ก ารร้านผลิ ตภัณ ฑ์

สุขภาพจากธรรมชาติดว้ ยตนเอง โดยพิจารณาจากความความสาคัญในการใช้ชีวิตประจาวัน และมี
การเปรี ยบเทียบสินค้าก่อนซื้อ
ผลการศึกษายังพบว่า ปั จจัยส่วนบุคคลด้านเพศที่แตกต่างกันทาให้พฤติกรรมการใช้บริ การ
ร้านผลิ ตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการให้ความสาคัญส่ วนผสมการตลาดไม่แตกต่างกัน แต่ปัจจัย
ส่วนบุคคลด้าน อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และความถี่ในการใช้บริ การที่แตกต่างกันทาให้
พฤติกรรมการใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และการให้ความสาคัญส่ วนผสมการตลาด
แตกต่างกัน โดย ส่วนผสมการตลาดมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์จาก
ธรรมชาติดา้ นประเภทสินค้าในร้าน ด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริ การ ด้านผูม้ ีอิทธิพลในการตัดสิ นใจใช้
บริ การ และด้านขั้นตอนในการตัดสินใจใช้บริ การ ในทิศทางเดียวกัน

คาสาคัญ: ส่วนผสมการตลาด/พฤติกรรมการใช้บริ การ/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ /ร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Abstract
The purposes of this study were to study personals, marketing mixes and decision
making toward customer behaviors in choosing the healthy shop in Wiang Sub-District Muang
Chiang Rai Province. The collecting information was conducted with 400 questionnaires. The
results showed that the most significant affecting factor of purchase decision is pricing factor
which considerate of the reasonable selling price and a good human relationship service staff is
required respectively. Furthermore, the clearly expiring date is the most significant of the product
factor. Shop hygiene was emphasized from the sample group as the physical presentation. The
process factor, the research pointed out the valued healthy shop should regularly focus on
expiring date verifying. For place / location, the shop where located in the shopping mall is the
most affecting for service decision making. Also the special promotions on occasion or festival
are the most influential factor for making decision. Analysis revealed that most of sample group
are mainly focused on a good healthy life attitude thus the fruits, vegetable and agriculture
products are interested. Moreover Self- selection, the daily goods and products and shop
comparison are the additional main factors before making decision.
Regarding to the test results showed that the different genders haven not an effect on
choosing behavior and marketing mix factors. In the other the personal factors that consist of

hand, age, educational rank, occupation, income and the frequency of service use lead to a
different market plan and a service choosing behavior of the healthy shop. The marketing mix
factors are related to purchase behavior especially healthy products, the reasons of service
choosing, the influence person of buying decision and the healthy shop buyer’s decision process
in Wiang Sub district Muang Chiang Rai province.
Keywords: Marketing Mix / Healthy Product/ Healthy shop
บทนา
ปั จจุบนั มี การเปลี่ ยนแปลงทางด้านสังคม สิ่ งแวดล้อม และพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี
ค่อนข้างมากและเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว มีผลทาให้รูปแบบการดารงชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงตามอย่าง
ต่อเนื่ อ ง การใช้ชีวิตด้วยความเร่ งรี บ อยูก่ บั การแข่งขันในสังคม ทาให้เกิดภาวะความเครี ยด การ
อุ ปโภคและการบริ โ ภค มี การใช้ส ารเคมี มากขึ้นเพื่อ เน้นปริ มาณและความรวดเร็ วในการผลิ ต
นอกจากนี้ ภาวะการทางานที่เร่ งรี บของสังคมเมื อ งและมี การแข่งขันสู งทาให้ผูค้ นใส่ ใจกับการ
ทางานเพื่อ สร้างคุ ณภาพการดารงชี วิตที่ดี แต่ข าดการใส่ ใจและละเลยการดู แลสุ ขลักษณะและ
สุขภาพของตนเอง ดังเช่นสานักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ กล่าวไว้ว่า จาก
การแข่งขันทางเศรษฐกิ จทาให้เกิดกระแสบริ โภคนิ ยมเข้าครอบงาทาให้ ประชาชนยึดติดกับการ
บริ โภคสินค้าตามกระแส
รสนิยมยีห่ อ้ ที่ได้รับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรื อการดาเนิ นการ
ตามแผนการตลาดของบริ ษทั ผูผ้ ลิตสินค้าต่างๆเป็ นการบริ โภคเลียนแบบ บริ โภคฟุ่ มเฟื อย เกินพอดี
ขาดการคานึ งถึงคุณค่า และขาดการเลือกใช้อย่างเหมาะสมส่ งผล ทาให้วฒั นธรรมในการบริ โภค
สิ นค้าของประชาชนเปลี่ยนไป นอกจากนี้ สานักนโยบายและแผนสาธารณสุ ข ปี 2532 - 2541
พบว่า คนไทยเจ็บป่ วยและเสี ยชีวิตมากขึ้น สาเหตุเกิดจากค่านิ ยมในการบริ โภคและการใช้ชีวิตที่
ได้รับอิทธิพลจากตะวันตก การบริ โภคอาหารที่มีคุณภาพต่า และ ไม่ครบถ้วน(อัญชัญ โยธาวงศ์,
2546) จากภาวะการเจ็บป่ วยในปั จจุบนั สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวติ ทาให้เกิด กระแสรักสุ ขภาพมากขึ้น
และเป็ นที่ นิ ย มทั่ว โลก ผูค้ นหัน มาสนใจสุ ข ภาพมากขึ้ น รวมถึ ง การเลื อ กใช้วิถี ชี วิต ที่ เ ข้า กับ
ธรรมชาติ และการใส่ ใจเลือ กใช้สินค้าอุปโภคบริ โภคที่มีความเป็ นธรรมชาติ ปราศจากสารเคมี
หรื อ อย่างน้อย มีส่วนผสมที่เป็ นธรรมชาติมีผลดีต่อสุขภาพและเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม อย่างไรก็
ตามในประเทศไทยพบว่ า ร้ า นจ าหน่ า ยผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพ ยัง คงมี จ านวนค่ อ นข้า งน้อ ยและ
ผูป้ ระกอบการยังขาดความรู ้ดา้ นการตลาด รวมถึงจังหวัดเชียงราย ดังนั้นจากข้อมูลข้างต้น ผูศ้ ึกษา
จึงมีความสนใจที่จะศึกษาพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติในเขต
ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาปั จจัยส่ วนบุคคลกับการเลือกใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ ใน
เขตเทศบาลตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
2. เพือ่ ศึกษาปั จจัยด้านส่วนผสมการตลาดกับการใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
ธรรมชาติ ในเขตเทศบาลตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
การทบทวนวรรณกรรม
ในการศึกษาครั้งนี้ มี ก ารนาแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ ย วข้อ ง ได้แก่ แนวคิ ด ส่ วนประสม
การตลาดบริ ก าร (Service Marketing Mix) ประกอบส่ วนประสมการตลาดดั้งเดิ ม หรื อ 4Ps
(Product, Price, Place และ Promotion) และอีก 3 ส่ วน คือ บุคคล (People), กระบวนการ (Process)
และ หลักฐานทางกายภาพ (Physical Evidence) (Zeithaml and Bitner (2000) อ้างใน ธี รตกิ ติ
นวรัตน ณ ยุทธยา (2557, 36)) โดยนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการทาแบบสอบถาม เพือ่ ศึกษาผูต้ อบ
แบบสอบถามในการให้ความสาคัญ กับ ส่วนประสมการตลาดแต่ละด้าน
แนวคิดพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคเป็ นส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผูบ้ ริ โภค
ซึ่งต่างก็ตอ้ งจัดหาสิ่งจาเป็ นสาหรับความเป็ นอยูใ่ น ชีวิตประจาวัน คือ สิ นค้าและบริ การจากระบบ
เศรษฐกิจมาตอบสนองความต้องการของคน ในเวลาเดียวกันกิจกรรมทางการตลาด (Marketing) ก็
เป็ นส่ วนสาคัญที่เกี่ยวข้อ งกับการตอบสนองความต้อ งการของมนุ ษย์ในสังคม (ธงชัย สันติวงษ์
(อ้างถึงใน ลดาพร พงศ์ศิริวิลาศ. 2544, 21)) โดยนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการทาแบบสอบถาม
เพื่อ ศึกษาผูต้ อบแบบสอบถาม มีพฤติกรรมในการใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ
อย่างไร
แนวคิดและกระบวนการตัดสิ นใจใช้บริ การ “กระบวนการซื้ อ” คือ ปฏิกิริยาตอบสนอง
ระหว่างผูบ้ ริ โภคฝ่ ายหนึ่งกับผูข้ าย ร้านค้า ธุรกิจ รวมถึงสิ่ งแวดล้อมของธุรกิจนั้น ๆ ซึ่ ง ในการซื้ อ
ของผูบ้ ริ โภค อาจมองหรื อตัดสินใจในส่วนของร้านค้า พนักงาน ปฏิกิริยาต่อผลิตภัณฑ์ในด้านราคา
หีบห่อ ตราและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ ซึ่งอยูใ่ นความนึกคิดและภาพพจน์ของผูบ้ ริ โภคทั้งสิ้น (ปริ ญ ลักษิ
ตานนท์ (2554) โดยนาแนวคิดดังกล่าวมาใช้ในการทาแบบสอบถาม เพื่อศึกษาผูต้ อบแบบสอบถาม
ให้ความสาคัญ ในการตัดสินใจใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ อย่างไร
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ ง ได้แก่ เรื่ อ งปั จจัยที่มี ผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ ผลิตภัณฑ์สมุ นไพรบารุ ง
ผิวหน้า โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ของ ยศสวดี อยู่
สนิท (2554) เรื่ องส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมืองเชียงใหม่

ในการซื้ อ สิ นค้าเพื่อ สุ ขภาพ และความงามจากร้านขายสิ นค้าเฉพาะอย่าง ของ ชมพูนุท วิสฤต
ไพศาล (2556 ) เรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้ อสิ นค้ าอุปโภค
เฮ้าส์แบรนด์เพือ่ สุขภาพและความงามจากร้านขายสินค้าเฉพาะ ของ สายนที เทศวิศาล (2555)
วิธีดาเนินการวิจัย
ผูศ้ ึกษาได้ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ราย โดยการกรอก
แบบสอบถาม 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูล
เกี่ยวกับความสาคัญของปั จจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
ธรรมชาติ และ ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
ธรรมชาติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา(Descriptive Statistic) ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้ง 3 ส่วน และ ใช้
สถิติเชิงอนุมาน (Inference Statistics) โดยมีขอบเขตการวิจยั ดังนี้
1. ขอบเขตประชากร การวิจยั ครั้งนี้ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ประชากรที่อยูใ่ นเขต
เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย และ เคยใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
ธรรมชาติ
2. ขอบเขตด้านพื้นที่ที่ใช้ในการศึกษาคือ ตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผลการวิจัย
ส่ วนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลทั่ว ไปเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่าง
สรุ ปได้วา่ ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีช่วงอายุนอ้ ยกว่าหรื อเท่ากับ 20 ปี สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี และอาชีพ นักเรี ยน นักศึกษา โดยมีรายได้ต่อเดือนไม่เกิน
15,000 บาท ความถี่ในการใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ มากกว่า 1 ครั้งต่อเดือน
ส่ วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่ อการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การร้ านผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพจากธรรมชาติ สรุปได้ ว่า
ด้ านผลิตภัณฑ์
ปั จจัยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ ผลิตภัณฑ์จาเป็ นต้องมี
การระบุวนั ที่ผลิตและวันหมดอายุชดั เจน รองลงมา คือ สินค้ามีความปลอดภัย ได้มาตรฐานผ่านการ
รับรองจากสถาบันต่างๆ มีความหลากหลายของประเภทสิ นค้า มีความหลากหลายในลักษณะทาง
กายภาพของสิ นค้า การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่สวยงาม และปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
น้อยที่สุด คือ สินค้ ามีชื่อเสียงและเป็ นที่รู้จกั

ด้ านราคา
ปั จจัยด้านราคาที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ ราคาที่เหมาะสมกับคุณภาพ
รองลงมา คือ มีป้ายบอกราคาชัดเจน ราคาเหมาะสมกับปริ มาณ และ ปั จจัยที่มีอิ ทธิ พลต่อ การ
ตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด คือ มีหลายระดับราคาให้เลือก
ด้ านสถานที่
ปั จจัยด้านสถานที่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ ร้านอยูใ่ นห้างสรรพสิ นค้า
รองลงมา คือ อยูใ่ นแหล่งชุมชน มีช่องทางให้คาปรึ กษาด้านสิ นค้าและบริ การผ่านระบบ โซเชียล
มีเดีย และ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด คืออยูใ่ กล้สถานที่ราชการ
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด
ปั จจัยด้านการส่งเสริ มการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อมากที่สุด คือ ลดราคาสิ นค้า
ในช่วงเทศกาล รองลงมา คือ การแจกสิ นค้าในโอกาสต่างๆ การแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่าน face book
การโฆษณาทาง สื่อสิ่งพิมพ์,วิทยุ หรื อเคเบิลทีวี บัตรสมาชิกเพื่อรับส่ วนลด และปั จจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด คือ การชิงโชค ชิงรางวัล
ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ
ปั จจัยด้านการสร้าง และ นาเสนอลักษณะทางกายภาพ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจ ซื้ อมาก
ที่สุด คือ ความสะอาดทั้งภายในและหน้าร้านค้า รองลงมาคือ จัดเรี ยงสิ นค้าเป็ นหมวดหมู่/โซน มี
แสงสว่างภายในร้านเพียงพอ มีป้ายรายการสินค้า ป้ ายโฆษณาสินค้าที่มองเห็นชัดเจน เข้าใจง่าย มีที่
จอดรถเพียงพอ และ ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อน้อยที่สุด คือ มีการจัดบรรยากาศที่เป็ น
ธรรมชาติ ให้ความรู ้สึกผ่อนคลาย
ด้ านพนักงานที่ให้ บริการ
ปั จจัยด้านพนักงานที่ให้บริ การที่มีอิ ทธิพลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ พนักงานมี
มนุษย์สมั พันธ์ที่ดีต่อลูกค้า รองลงมาคือ พนักงานมีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ นค้า พนักงานแต่ง
กายเรี ยบร้อ ย สุ ภาพ และปั จจัยที่มีอิ ทธิพลต่อ การตัดสิ นใจซื้ อ น้อยที่สุด คือ พนักงานสามารถ
ให้บริ การได้รวดเร็ว
ด้ านกระบวนการการให้ บริการ
ปั จจัยด้านด้านกระบวนการการให้บริ การที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด คือ มี
การตรวจเช็คสินค้าที่หมดอายุ หรื อ เสียอยูเ่ สมอ สามารถให้ลูกค้าแจ้ง ร้องเรี ยน หรื อ ขอตาแนะนา
กรณี ใ ช้สิน ค้าแล้วมี ปัญหา มี การส ารวจความพึงพอใจของลู กค้า และปั จจัยที่ มี อิ ทธิ พลต่ อ การ
ตัดสินใจซื้อน้อยที่สุด คือ มีบริ การรับบัตรเครดิตในการชาระค่าสินค้า

ส่ วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสิ นใจเลือกใช้ บริ การร้ านผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
จากธรรมชาติ สรุ ปได้วา่
ด้ านการให้ ความสาคัญกับประเภทสิ นค้าในร้ าน
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญด้านประเภทสิ นค้าในร้าน มากที่สุด คือ ผัก ผลไม้
พืชผล ทางการเกษตรรองลงมาคือ เครื่ องดื่ม ได้แก่ ชา เครื่ องดื่มสมุนไพร น้ าผักผลไม้สด ของกิน
เล่น ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ผักผลไม้กรอบ ขนมจากธัญพืช เครื่ องสาอาง ได้แก่ ครี มขัดผิว ครี มบารุ ง
ผิวพรรณ ครี มหมักผม ของใช้ในบ้าน ได้แก่ ยาสระผม สบู่ น้ ายาล้างจาน น้ าหมักชีวภาพ เป็ นต้น
และให้ความสาคัญด้านประเภทสินค้าในร้าน หน้าน้อยที่สุด คือ ยาสามัญที่ผลิตจากสมุนไพรไทย
ด้ านการให้ ความสาคัญกับเหตุผลที่เลือกใช้ บริการร้ านผลิตภัณฑ์ สุขภาพจากธรรมชาติ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริ การ มากที่สุด คือ ดีต่อสุ ขภาพ
รองลงมาคือ ปลอดภัยจากสารเคมี และให้ความสาคัญด้านเหตุผลที่เลือกใช้บริ การ น้อยที่สุด คือ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
ด้ านผู้ที่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจใช้ บริการร้ านผลิตภัณฑ์ สุขภาพจากธรรมชาติ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญด้านผูท้ ี่มีอิทธิพลในการตัดสินใจใช้บริ การมากที่สุด คือ
ตัวเอง รองลงมาคือ เพื่อน ญาติพี่น้อง พนักงานขาย และให้ความสาคัญด้านด้านผูท้ ี่มีอิทธิพลใน
การตัดสินใจใช้บริ การน้อยที่สุด คือ ผูม้ ีชื่อเสียงทางสังคม ดารา
ด้ านขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้อ
ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญด้านด้านขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อ มากที่สุด คือ มี
ความสาคัญในการใช้ชีวิตประจาวัน และ ขั้นตอนในการ เปรี ยบเทียบสิ นค้าก่อนซื้ อ รองลงมาคือ
ขั้นตอนการศึกษาข้อมูลก่อนซื้อ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริ การร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ
ในเขตเทศบาลตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า
ด้ านผลิตภัณฑ์
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากในเรื่ องการระบุวนั ที่ผลิตและวันหมดอายุ
ชัดเจน รองลงมา คือ สินค้ามีความปลอดภัย ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับ ยศสวดี อยูส่ นิท (2554) ที่ได้ทาการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรบารุ งผิวหน้า โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่ง
พบว่า กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญกับผลิตภัณฑ์ที่มีการรับรองมาตรฐานจากองค์กรอาหารและยา
สอดคล้องกับ สายนที เทศวิศาล (2555) ที่ได้ทาการศึกษาในหัวข้อเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อ

ผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้ าอุปโภค เฮ้าส์แบรนด์เพือ่ สุขภาพและความงามจาก
ร้านขายสินค้าเฉพาะ ซึ่งพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามให้ความสาคัญของปั จจัยโดยรวมมีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมากในด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพและมาตรฐานของสินค้า และ สอดคล้องกับ ชมพูนุท
วิสฤตไพศาล (2556 ) ที่ได้ทาการศึกษา ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค
ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าเพือ่ สุขภาพ และความงามจากร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง
โดยปั จจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ สินค้ามีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งจาก
ความสอดคล้องของผูท้ าการศึกษาดังกล่าวอาจเนื่องมาจากเป็ นการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ
ดังนั้น ผูต้ อบแบบสอบถามจึงให้ความสาคัญกับความปลอดภัยของสุขภาพเป็ นหลัก
ด้ านราคา ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากในเรื่ อง ราคาเหมาะสมกับคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับ
ยศสวดี อยูส่ นิท (2554) ที่ได้ทาการศึกษา ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรบารุ ง
ผิวหน้า โครงการหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ซึ่งพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาคัญกับ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ สอดคล้องกับ สายนที เทศวิศาล (2555) ที่ได้
ทาการศึกษาในหัวข้อเรื่ อง ปั จจัยที่มีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสิ นค้ า
อุปโภค เฮ้าส์แบรนด์เพือ่ สุขภาพและความงาม จากร้านขายสินค้ าเฉพาะ ซึ่งพบว่าผูต้ อบ
แบบสอบถามได้ให้ความสาคัญของปั จจัยด้านราคา คือ ราคาที่ เหมาะสมกบคุณภาพ และ
สอดคล้องกับ ชมพูนุท วิสฤตไพศาล (2556 ) ที่ได้ทาการศึกษา ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มี
ความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าเพือ่ สุขภาพ และความงามจากร้าน
ขายสินค้าเฉพาะอย่าง โดยปั จจัยย่อยด้านราคา ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ราคาเหมาะสมกบคุณภาพ
ซึ่งจากความสอดคล้องของผูท้ าการศึกษาดังกล่าวอาจเนื่องมาจาก ผูบ้ ริ โภคส่วนใหญ่จะเน้นความ
คุม้ ค่าในการใช้จ่ายตามสภาวะเศรษฐกิจ
ด้ านการจัดจาหน่ าย ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากในเรื่ องการจัดจาหน่าย โดยให้
ความสาคัญกับร้านทีอ่ ยูใ่ นห้างสรรพสินค้า สอดคล้องกับ ชมพูนุท วิสฤตไพศาล (2556) ทีไ่ ด้
ทาการศึกษา ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ใน
การซื้อสินค้าเพือ่ สุขภาพ และความงามจากร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง โดยปั จจัยย่อย ด้านทาเลที่ต้งั
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีที่จอดรถเพียงพอ อยูใ่ นดิสเคานต์สโตร์ ช็อปปิ้ งเซ็นเตอร์ เนื่องจากใน
ปั จจุบนั ห้างสรรพสินค้าเป็ นที่รวบรวมสินค้า ร้านอาหาร และ สิ่งบันเทิงต่างๆ อีกทั้งความสะดวก
ในการจอดรถ จึงทาให้ผบู ้ ริ โภคสามารถ นิยม มาใช้บริ การที่ห้างสรรพสินค้าซึ่งสามารถซื้อสินค้า
หรื อทากิจกรรมต่างๆ ได้ในสถานที่เดียว
ด้ านการส่ งเสริมการตลาด ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากในเรื่ องมีการลดราคาสินค้าในช่วง
เทศกาล การแจกสินค้าในโอกาสต่างๆ

ด้ านการสร้ างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากในเรื่ อง มี
ความสะอาดทั้งภายในและหน้าร้านค้า และ.จัดเรี ยงสินค้าเป็ นหมวดหมู่/โซน สอดคล้องกับ
ชมพูนุท วิสฤตไพศาล (2556) ที่ได้ทาการศึกษา ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกทีม่ ีความสาคัญต่อ
ผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสิ นค้าเพือ่ สุขภาพ และความงามจากร้านขายสินค้า
เฉพาะอย่าง โดย ด้านการออกแบบร้านและจัดวางสินค้า โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
สินค้าสะอาดไม่มีฝนเกาะ
ุ่
ความสะอาดทั้งภายในและนอก เนื่องจากร้านที่สะอาดแสดงถึงความเอา
ใจใส่ของพนักงาน และ ทาให้มีความรู ้สึกว่าของที่อยูใ่ นร้านได้รับการดูแล มีความปลอดภัย ซึ่ง
ผูบ้ ริ โภคที่ตอ้ งการสินค้เพือ่ สุขภาพจะให้ความสาคัญกับความปลอดภัยเป็ นหลัก
ด้ านพนักงานทีใ่ ห้ บริการ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากในเรื่ อง พนักงานมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดี
ต่อลูกค้า เช่น การกล่าวทักทาย ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชมพูนุท วิสฤตไพศาล (2556) ที่ได้ทาการศึกษา ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มี
ความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าเพือ่ สุขภาพ และความงามจากร้าน
ขายสินค้าเฉพาะอย่าง โดย ด้านการบริ การลูกค้า โดยปั จจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุด ได้แก่ พนักงานมี
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า พนักงานมีความรู ้และความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า
ด้ านกระบวนการการให้ บริการ ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากในเรื่ อง .มีการตรวจเช็คสินค้า
ที่หมดอายุ หรื อ เสียอยูเ่ สมอ สามารถให้ลูกค้าแจ้ง ร้องเรี ยน หรื อ ขอตาแนะนากรณี ใช้สินค้าแล้วมี
ปั ญหา
ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมการใช้ บริการร้ านผลิตภัณฑ์ สุขภาพจากธรรมชาติ
ในเขต
เทศบาลตาบลเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย พบว่า
ผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญมากที่สุด คื อ ผัก ผลไม้ พืช ผล ทางการเกษตร รองลงมาคื อ
เครื่ องดื่ม ได้แก่ ชา เครื่ องดื่มสมุนไพร น้ าผักผลไม้สด ของกิ นเล่น ได้แก่ ผลไม้อบแห้ง ผักผลไม้
กรอบ ขนมจากธัญพืช เครื่ องสาอาง ได้แก่ ครี มขัดผิว ครี มบารุ งผิวพรรณ ครี มหมักผม เป็ นต้น ของ
ใช้ในบ้าน ได้แก่ ยาสระผม สบู่ น้ ายาล้างจาน น้ าหมักชีวภาพ เป็ นต้น และผูบ้ ริ โภคให้ความสาคัญ
น้อยที่สุด คือ ยาสามัญประจาบ้าน ได้แก่ ยาสามัญที่ผลิตจากสมุนไพรไทย เหตุผลในการเลือกใช้
บริ การที่มากที่สุด คือ ดีต่อสุ ขภาพ ผูท้ ี่มีอิทธิพลในการตัดสิ นใจใช้บริ การมากที่สุด คือ ตัวเอง
สอดคล้องกับ ยศสวดี อยูส่ นิ ท (2554) ได้ทาการศึกษาในหัวข้อเรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ผลิ ตภัณฑ์สมุ นไพรบารุ งผิวหน้า โครงการหนึ่ งตาบลหนึ่ งผลิ ตภัณฑ์ ของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่ากลุ่ มตัวอย่างเป็ นผูต้ ดั สิ นใจซื้ อเองมากที่สุด และสอดคล้องกับ ชมพูนุท
วิสฤตไพศาล (2556 )ที่ได้ทาการศึกษา ส่วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค ใน
อาเภอเมืองเชียงใหม่ในการซื้อสินค้าเพือ่ สุขภาพ และความงามจากร้านขายสินค้าเฉพาะอย่าง พบว่า

บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ คือ ตนเอง ขั้นตอนในการตัดสิ นใจซื้ อมากสุ ดคือ สิ นค้ามีความสาคัญ
ในการใช้ชีวติ ประจาวัน และ มีการเปรี ยบเทียบสินค้าก่อนซื้อ สอดคล้องกับ ชมพูนุท วิสฤตไพศาล
(2556)ที่ได้ทาการศึกษา ส่ วนประสมการตลาดค้าปลีกที่มีความสาคัญต่อผูบ้ ริ โภค ในอาเภอเมือง
เชี ย งใหม่ ใ นการซื้ อ สิ น ค้า เพื่ อ สุ ข ภาพ และความงามจากร้ า นขายสิ น ค้า เฉพาะอย่า ง พบว่ า
วัตถุประสงค์ในการซื้ ออันดับที่ 1 คือ ซื้ อเพื่อไว้ใช้เองในชีวิตประจาวันเลือกส่ วนที่เป็ นประเด็น
สาคัญ ของผลการวิจ ัย มาแสดงความคิ ด ในเชิ ง วิช าการที่ มี เ หตุ มี ผ ล น าข้อ มู ล มาสนับ สนุ น
ผลการวิจยั ที่นามาอภิปราย
ข้ อเสนอแนะ
จากการวิจยั ดังที่กล่าวมาผูศ้ ึกษามีขอ้ เสนอแนะสาหรับผูป้ ระกอบการที่มีร้านผลิตภัณฑ์
สุขภาพจากธรรมชาติ และผูท้ ี่สนใจจะเปิ ดร้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจากธรรมชาติ ดังนี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรเลือกสินค้าที่มีการระบุวนั ที่ผลิตและวันหมดอายุชดั เจน และได้
มาตรฐานผ่านการรับรองจากสถาบันต่างๆ เพือ่ สร้างความมัน่ ใจให้กบั ลูกค้าในการนาสินค้าไป
อุปโภคบริ โภค และ ป้ องกันการร้องเรี ยนจากลูกค้า
2. ด้านราคา ควรตั้งราคาสินค้าในร้านให้มีความเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ไม่
แพงเกินไปหรื อถูกจนเกินไปจนไม่มีความน่าเชื่อถือ
3. ด้านช่องทางจัดจาหน่าย ควรตั้งร้านในห้างสรรพสินค้า หรื ออยูใ่ นแหล่งชุมชน
4. ด้านการส่งเสริ มการตลาด ควรจัดให้มีมีการลดราคาสินค้าในช่วงเทศกาล หรื อ มีการ
แจกสินค้าในโอกาสต่างๆ เช่น ปี ใหม่ สงกรานต์ ตรุ ษจีน
5. ด้านการสร้างและนาเสนอลักษณะทางกายภาพ ร้านควรมีความสะอาดทั้งภายในและ
หน้าร้านค้าอยูเ่ สมอ ภายในร้านควรจัดเรี ยงสินค้าเป็ นหมวดหมู่เป็ นโซน
6. ด้านพนักงานที่ให้บริ การ พนักงานในร้านควรมีมนุษย์สมั พันธ์ที่ดีต่อลูกค้า เช่น การ
กล่าวทักทาย ยิม้ แย้มแจ่มใส พูดจาไพเราะ และ มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้า
7.ด้านกระบวนการการให้บริ การ ร้านควร มีการตรวจเช็คสินค้าที่หมดอายุ หรื อ เสี ยอยู่
เสมอ และเปิ ดโอกาสให้ลูกค้าสามารถร้องเรี ยนหรื อให้คาแนะนาได้
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