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บทคัดยอ 
การวิจัยเรื่องรูปแบบการตลาดผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถ่ินแบบมีสวนรวมกับเครือขาย

ผูประกอบการไทย ภายใตแนวคิดไทยแลนด 4.0 มีวัตถุประสงค 2 ขอคือ 1)เพ่ือศึกษาองคประกอบ

สําคัญและแนวทางการทําการตลาดผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถ่ิน 2)เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑใหมจากสมุนไพรไทยทองถ่ินโดยการข้ึนทะเบียนมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยผูวิจัย

ตองการทราบถึงระดับของปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยแบงเปน 2 สวน 

การวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสอบถามก่ึงมีโครงสราง เก็บขอมูลดวยการสนทนากลุม

(Focus group)กับกลุมผูประกอบการเครือขายบิสคลับไทยแลนดประกอบดวย คลัสเตอรสินคา

เกษตร คลัสเตอรบริการ คลัสเตอรโลจิสติก คลัสเตอรทองเท่ียว คลสัเตอรเก่ียวกับผลิตภัณฑสปา การ

วิจัยเชิงปริมาณเครื่องมือท่ีใช ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยสอบถามกลุมตัวอยาง

ผูบริโภคผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถ่ินท่ีมารวมงานทองไทยทองโลกครั้งท่ี 19 ชวงวันท่ี 15-18 

มี.ค. 2561 บริเวณอิมแพค เมืองทองธานี รวมจํานวนท้ังสิ้น 420 คน การวิเคราะหขอมูลโดย

โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ ประมวลผลโดยใชคาสถิติ ไดแก การแจกแจงความถ่ี คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และเทคนิคการวิเคราะหถดถอยโลจิสติคแบบทวิ(Binary Logistic Regression)  

ผลการวิจัยในวัตถุประสงคท่ี 1.พบวากลุมตัวอยางผูบริโภคผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถ่ินให

ความสําคัญตอปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ สบูมะหาด มารคมะขาม Body Spray และเซรั่ม

อัญชัน ซ่ึงเปนผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถ่ินแบบมีสวนรวมโดยภาพรวม รายดาน และราย

ประเด็นของดานสินคา ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการขายในระดับมากท่ีสุด ปจจัยท่ีมีผล

ตอการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคผลิตภัณฑจากสมุนไพรไทยทองถ่ินของสินคา 4 หมวดพบวา 1) สบู

มะหาด ประกอบดวยดานผลิตภัณฑ รูปลักษณบรรจุภัณฑสวยงาม รูปลักษณสินคานาใช ดานราคา

เหมาะสมกับปริมาณ และดานการสงเสริมการขายชอบโปรแกรมซ้ือ 2 แถม 1 ชิ้น (แถมชนิดท่ีไมได

ซ้ือ)  2) มารคมะขาม ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ขนาดเหมาะสมนาใช และดานการสงเสริมการ

ขาย ราคาเปดตัวเหมาะสม  3) Body Spray ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑมีขนาดเหมาะสม และดาน



ข 
 

การสงเสริมการขาย การใชพนักงานขายเหมาะสม และ 4) เซรั่มอัญชัน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ 

รูปลักษณบรรจุภัณฑดูดี ดานการจัดจําหนายเหมาะกับรานสะดวกซ้ือ และดานการสงเสริมการขาย

ชอบโปรแกรมซ้ือ 2 แถม 1 ชิ้น (แถมชนิดท่ีไมไดซ้ือ) รวมถึงราคาเปดตัวเหมาะสม ในภาพรวมแนว

ทางการทําการตลาดของสินคาชุดนี้มีความตางกันในแตละรายสินคา คือ 1) สบูมะหาดพบวารานขาย

ของฝากประจําทองถ่ินและภูมิภาค และการขายผานตัวแทนจําหนายเปนชองทางหลักท่ีดีท่ีสุด ดวย

ราคาเปดตัวท่ี 90 บาท  2) มารคมะขามพบวาสามารถจัดจําหนายไดท้ังระบบออนไลน และระบบ

กระจายผานคนกลาง รวมถึงรานสะดวกซ้ือ ดวยราคาเปดตัวท่ี 60 บาท  3) Body Spray พบวาควร

เนนการจัดโปรโมชั่นท่ีสงเสริมเจาะจงไปท่ีกลุมคนวัยทํางาน ท่ีตองการความผอนคลายจากการทํางาน 

ตองการความสดชื่นระหวางวัน ดวยราคาเปดตัวท่ี 145 บาท  4) เซรั่มอัญชัน พบวาควรเนนการ

สื่อสารใหเขาถึงกลุมลูกคาในวงกวางใหมาก เนื่องดวยเปนสินคาท่ีหาซ้ือไดงายไดท่ัวไป การเนนสื่อสาร

จะสามารถสรางโอกาสและความไดเปรียบ รวมถึงสรางสื่อมัลติมีเดียท่ีทําใหเกิดการรับรูถึงประโยชน

ของอัญชัญและความนาใชของสินคาตัวนี้ โดยราคาเปดตัวท่ีเหมาะสมคือ 160 บาท  สวนการ

ดําเนินงานในวัตถุประสงคท่ี 2 สรุปวามีผลิตภัณฑ 2 รายการท่ีผานมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนใน

ขณะนี้ คือ สบูเหลวมะหาด จากกลุมบานแกวสมุนไพร จังหวัดราชบุรี และ เซรั่มอัญชัญจากวิสาหกิจ

ชุมชนแมทองคํา จังหวัดตาก สวนอีก 2 รายการท่ีเหลือกําลังดําเนินการปรับปรุงเพ่ือยื่นขอใหม 
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ABSTRACT 
 

The research concerns the Marketing model of Thai herbal local products 

involvement with Thai entrepreneur network under  the concept “Thailand 4.0” 

conceptual idea. Its objective is two folds. The first one aims to study major 

components and ways to carry out marketing campaigns of local herb products in 

Thailand. The second objective is to upgrade standard of new local herb products by 

registering them as local community’s ones. The researcher would like to find out 

levels of factors affecting buyer’s decision to purchase the products. Research tools 

are divided into two parts. The first part, involving a qualitative research 

methodology, includes a semi-structural questionnaire for data collection from focus 

group conversation with a group of entrepreneurs from a network of Biz Club 

Thailand. The network features product clusters of agriculture, services, logistics, 

tourism and spa. The second part of the research tool, involving a quantitative 

research methodology, includes a questionnaire for a sample group of 420 local herb 

product consumers taking part in the 19th Thong Thai Thong Lok between 15 and 18 

March 2019 at Impact Muangthong Thani. The data analysis, done by a statistical 

processing program, consists of a statistical value-based processing, such as 

frequency distribution, average, standard deviation and Binary Logistic Regression. 

Results of the research under the first objective showed that the sample group of 

local herb product consumers put their interest in factors affecting decision to 

purchase Mahad soap, tamarind facial mask, body spray and butterfly pea serum, all 
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of which are local herb products in Thailand made with participation of Thai 

entrepreneurs. In the overall picture, each perspective and issue of the products, 

prices, distribution and sale promotion is in the highest level. In terms of factors 

affecting the consumers’ decision to purchase the four products, it is found that, for 

Mahad soap, the consumers favoured the product itself, its package, its physical 

quality, its price relating to the quantity as well as its sale promotion of buying 2 for 

1 non-purchased product. For tamarind facial mask, the consumers liked the product 

itself, its compact size and its sale promotion of reasonable price. For body spray, 

the consumers favoured its compact size and its sale promotion of appropriate 

sellers. For butterfly pea serum, the consumers were pleased with the product itself, 

its nice package, its distribution that accommodates convenient stores, its sale 

promotion of buying 2 for 1 non-purchased product and reasonable launching price. 

Overall, ways to carry out marketing campaigns for the products differ according to 

each of them. Mahad soap was sold well at local regional souvenir shops or other 

retailers for the price of 90 Thai Baht. Tamarind facial mask can be sold on-line and 

by middlemen or at convenient stores for 60 Thai Baht. Body spray should be sold 

for the initial price of 145 Thai Baht with sale promotion targeting working people 

who need after-work relaxation and freshness during daytime. Butterfly pea serum 

should be sold with emphasis on communication to wide group of buyers because it 

can be bought easily for 160 Thai Baht. Therefore, communication can create more 

opportunities and advantages. Also, multimedia should be created to provide 

knowledge and interesting aspects about butterfly pea. Regarding the second 

objective, only two products presently pass standard on local products. They are 

Mahad soap made by Ban Kaew Samunprai Group in Ratchaburi and butterfly pea 

serum by Mae Thongkham Enterprise Community in Tak. The rests are now being 

modified to reapply for the standard one more time.  

 

 

 

 

 


