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งานวิ จัยนี้ มี วัตถุป ระสงคเพื่อศึก ษาพฤติกรรมผูบริโ ภคที่มีตอผลิต ภัณฑชุมชนประเภทสบู
สมุนไพร และเพื่อศึกษาความตองการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพรผานสวนประสมทาง
การตลาด โดยไดศึกษาจากกลุมตัวอยางพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก จํานวน 384 คน ผลการวิจัยพบวา
กลุมผูที่เคยใชสบูสมุนไพรมีเหตุผลหลักในการเลือกซื้อไดแกสบูสมุนไพรเปนผลิตภัณฑที่ไดจากธรรมชาติ
สวนกลุมผู ที่ไม ใช สบู สมุนไพรมีเหตุผลหลัก ไดแก ความไมมั่นใจในคุณภาพ พฤติกรรมการเลือกซื้อสบู
สมุนไพรของกลุมตัวอยางที่เคยใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพรที่สําคัญพิจารณาจาก ราคาที่เหมาะสม แสดง
สวนผสมที่ชัดเจน รูปแบบเปนสบูกอน มีกลิ่นของสมุนไพรหรือกลิ่นผลไม และไมทําใหผิวหนาแหงตึง
สวนในดานการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพรผานสวนประสมทางการตลาดของกลุม
ตัวอยางที่เคยใชประกอบดวยประเด็นดานผลิตภัณฑ ไดแก มีฉลากบอกสรรพคุณชัดเจน ประเด็นดาน
ราคา ไดแก มีปายแสดงราคาสินคาชัดเจน ประเด็นดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ชองทางการ
เขาถึงรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม และประเด็นดานการสงเสริมการตลาด ไดแก มีการสนับ สนุนจาก
หนวยงานภาครัฐเพื่อความนาเชื่อถือและขอมูลที่ถูกตอง ทัศนคติและความตองการเลือกซื้อผลิตภัณฑ
ชุมชนประเภทสบูสมุนไพรของผูบริโภคหลังไดรับทราบขอมูลสรรพคุณจากผลงานวิจัย พบวามีความ
สนใจซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพร (กรณีศึกษาสบูดอกดาวเรือง) เพิ่มขึ้นรอยละ 50.8
คําสําคัญ: พฤติกรรมผูบริโภค สวนประสมการตลาด สบูสมุนไพร สบูดอกดาวเรือง ผลิตภัณฑชุมชน
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Abstract
The objective of this research is to study the consumer behavior on herbal
soap local products, and to study the purchase intension towards the herbal soaps
based on marketing mix. The investigation was carried out on 384 consumers from
municipality area, Phitsanulok province. The results showed that the main reason for
herbal soap purchasing of the people who had ever used these soaps was from natural
ingredients. The main reason for those who had never used these soaps was the
quality. The purchase decisions of the group who had ever used the herbal soap
products were having a reasonable price, showing ingredient information, being a solid
bar, smelling herbal or fruity scents, cleansing without getting dry skin. The four
marketing mixs affecting the purchase decision on herbal soap products were 1)
product issues i.e. having clear property labels 2) price issues i.e. displaying price tags 3)
distribution marketing channel issues i.e. having additional information access channels
4) marketing promotion issues i.e. supporting from government agencies for credibility
and accurate information. Attitudes and purchase decisions on the herbal soap
products after receiving product information from research finding (case study of
marigold soap) increased for 50.8 %.
Keywords: Consumer behavior, Marketing mix, Herbal soap, Marigold soap, Local product
บทนํา

สบูเปนสิ่งจําเปนในการดําเนินชีวิตในแตละวัน อีกทั้งผูบริโภคมีความตองการสบูที่หลากหลาย
ทั้งรูปแบบ การใชงาน สี กลิ่น และอรรถประโยชนอื่น ๆ ตลาดสบูมีผูผลิตมากรายและมีการแขงขันสูง
ซึ่งทําใหผูผลิตตองสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑของตนใหแตกตางจากคูแขง อีกทั้งยังตองคํานึงถึง
ผลิตภัณฑที่ตรงกับความตองการของผูบริโภคดวย โดยจากขอมูลสถิติของตลาดสบูในประเทศไทยป
2560 พบวา ตลาดรวมสบูมีมูลคาประมาณ 14,032 ลานบาท แบงออกเปนสบูเหลว 4,912 ลานบาท
(35%) สบูกอน 9,120 ลานบาท (65%) ซึ่งสบูกอนสมุนไพร คิดเปนสัดสวน 40.9% ของสบูกอน หรือมี
มูลคา 3,737.68 ลานบาท ในขณะที่สบูกอนอื่น ๆ (สบูความงาม สบูสําหรับเด็ก สบูกอนสําหรับผูชาย ฯลฯ)
มูลคากวา 5,382.57 ลานบาท จะเห็นวาสบูสมุนไพรเปนกระแสที่อยูในตลาดและเปนสินคาที่ตอบโจทย
ผูหญิงในเรื่องความสวยความงาม เพราะเชื่อวาสิ่งที่มีสวนผสมจากธรรมชาติจะดีกับผิว แมราคาตอกอน
จะคอนขางสูง (ราคา 40-50 บาทตอกอน) ทําใหระยะหลังจึงมีแบรนดใหญลงมาแขงขันรับโอกาสการ
เติบโตในตลาดนี้มากขึ้น (Prachachat-Turakij-Newspaper, 2017)
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สบู สมุ นไพรในปจ จุบันกําลังเปนที่นิยม เนื่องจากพืชสมุนไพรที่เ ปนวัตถุดิบในประเทศไทย
มีหลากหลาย และมีสรรพคุณทางยา การเลือกใชสมุนไพรกับสบู นิยมเลือกสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยา
ที่ตรงตามวัตถุประสงค เชน สาร Tannin ในมะขาม และเปลือกมังคุด มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อแบคทีเรีย ซึ่งเปนสาเหตุการเกิดหนอง Mangostin และอนุพันธจากผลมังคุดมีผลรักษาแผล Eugenol
ในกะเพรา Curcumin ในผงขมิ้นมีฤทธิ์ลดการอักเสบ และมีฤทธิ์ฆาเชื้อราสาเหตุโรคผิวหนัง ขิงมีฤทธิ์
ตานแบคทีเรียและลดการอักเสบ ขามีสรรพคุณในการตานเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ฤทธิ์รอนแรงของขาใช
เปนตัวประคบเพื่อระงับอาการตะคริว เหน็บชา ลดการอักเสบ แผลฟกช้ํา และอาการบวม น้ํามันละหุง
ชวยระงับอาการปวดไดดี กระตุนการไหลเวียนของเลือด น้ํามันโหระพาใชรักษาโรคผิวหนัง กลากเกลื้อน
ไลยุงและฆายุง บัวบกมีสารออกฤทธิ์ คือ Madecassic acid, Asiatic acid และ Asiaticoside ชวยสมาน
แผลและเรงการสรางเนื้อเยื่อ ระงับการเจริญของเชื้อแบคทีเรียที่ทําใหเกิดหนอง และลดการอักเสบ
มีฤทธิ์ฆาเชื้อราอันเปนสาเหตุของโรคกลาก มะขามปอม มีกรดผลไม AHA ชวยผลัดเซลลผิวที่ตายแลว
ให หลุดลอกไปทํา ใหผิวดูผุดผอง รสฝาดของผลไมมีสารแทนนิน ชวยสมานผิว ทําใหรูขุมขนเล็กลง
(Thepya, 2006) ดอกดาวเรืองมีสารออกฤทธิ์ในกลุม Phenolic acid และ flavonoid ชวยลดริ้วรอย
และตานอนุมูลอิสระ (Maity et al., 2011) นอกจากนี้ สีของพืชสมุนไพรธรรมชาติทําใหผลิตภัณฑมีสีสัน
ที่สวยงาม นาสนใจและไมเปนอันตราย เชน สีสมสดจากแครอท สีเหลืองจากดอกดาวเรืองและขมิ้น
สีเขียวจากใบบัวบก เปนตน
จากสรรพคุณของสมุนไพรรวมกับภูมิปญญาดานสมุนไพรที่เปนอัตลักษณของแตละทองถิ่น
ทําใหเกิดผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพรเพิ่มจํานวนขึ้นอยางตอเนื่อง ตัวอยางเชน สบูสมุนไพรจาก
เปลือกมังคุด ชุมชนบานคีรีวง จ.นครศรีธรรมราช สบูส มุนไพรเหงือกปลาหมอ ชุมชนบานสามชองเหนือ
จ.พังงา สบูหัวไชเทาและสบูแตงกวา บานวังสมซา จ.พิษณุโลก และสบูดอกดาวเรือง วิสาหกิจชุมชน
ดาวเรือ งภู เรื อ จ.เลย เปน ต น ทั้งนี้ผลิตภัณฑชุม ชนยังไมเปนที่ย อมรับเทาที่ควร สวนใหญ เกิดจาก
คุณภาพของสินคา และทัศนคติของผูบริโภค (Asshidin et al., 2016)
สวนประสมทางการตลาด จัดเปนเครื่องมือที่บริษัทหรือผูจัดจําหนายใชเพื่อตอบสนองความ
พึงพอใจของผูบริโภค ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริม
การตลาด ซึ่ ง เป น กลยุ ท ธ ท างการตลาดที่ สํ า คั ญ โดยได มี ร ายงานการศึ ก ษาวิ จั ย ความสั ม พั น ธ
ระหว า งส ว นประสมทางการตลาดและพฤติ ก รรมผู บ ริ โ ภคต อ บริ ก ารและผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลายชนิ ด
ตัวอย างเชน การศึกษาปจ จั ยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อโทรศัพทเคลื่อนที่
(Thongsiri, 2018) น้ําดื่มบรรจุขวด (Khwanwong & Noithonglek, 2016) และผลิตภัณฑเสริมอาหาร
(Bua-in & Nanthasudsawaeng, 2019) เปนตน แตทั้งนี้การศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑชุมชนยังมี
จํ ากั ด โดยก อนหน านี้ไ ดมีการศึ กษาปจจัยของส วนประสมทางการตลาดตอการเลือกซื้อผลิตภัณ ฑ
กระเทียมโทนดอง (Samurjai, 2015) ผาไหม (Rattanajun et al., 2019) และผาไหมยกดอก (Sajasomboon
& Techteking, 2016)
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ดังนั้ นเพื่อพั ฒนากลยุ ทธิ์ทางการตลาดของสบูสมุนไพรซึ่งเปนผลิตภัณฑในชุมชนใหเปนที่
ตองการของตลาดมากขึ้น งานวิจัย นี้จึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอ
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพร และ 2) ศึกษาความตองการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบู
สมุนไพรผานสวนประสมทางการตลาด ซึ่งขอมูลจากการศึกษาจะเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ
สบูสมุนไพรใหเปนที่ตองการของตลาดในระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศตอไป
วิธีดําเนินการวิจัย
กลุมตัวอยาง
การวิจัยครั้งนี้ จะเปนการศึกษาการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูส มุนไพรผานสวน
ประสมทางการตลาดมี รู ป แบบการวิจัย แบบเชิง ปริ มาณ โดยประชากรที่ใชใ นการศึกษาครั้ง นี้ คื อ
ประชากรที่อยูในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งผูวิจัยไมทราบจํานวนประชากรกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
จากการประมาณคารอยละ จากสูตรการคํานวณแบบไมทราบจํานวนประชากร (Phongwichai, 2007)
โดยใหคาความผิดพลาดไมเกิน 5% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ซึ่งคํานวณไดดังนี้
z2
n =
4e2
จากการคํานวณสูตรขางตน พบวา จํานวนขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคือ 384.16
หรือประมาณ 384 คน เป นจํานวนตัวอยางนอยสุดโดยการเก็บตัวอยาง และผูวิจัยใชแผนการสุม
ตัวอยางโดยอาศัยความสะดวก (convenience sampling) โดยขอมูลที่เก็บในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก
พฤติกรรมการเลือกใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพรของบุคคล ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร ทัศนคติและความตองการซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพร (กรณีศึกษา
สบูดอกดาวเรือง) โดยการวิจัยนี้ดําเนินการเก็บขอมูลและความตองการซื้อผลิตภัณฑสบูที่ทําจากสาร
สกัดดอกดาวเรืองทําการศึกษาในป พ.ศ. 2561
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นมาจากแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวของ โดยแบงเปน 5 สวน ประกอบไปดวย 1) ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม
2) พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพร 3) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพร 4) ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่ไมใชสบูสมุนไพรภายหลัง
ไดรับทราบขอมูลสรรพคุณและรายละเอียดเพิ่มเติมจากผลงานวิจัย: กรณีศึกษาสบูดอกดาวเรือง และ
5) ความตองการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพรภายหลังไดรับทราบขอมูลสรรพคุณและรายละเอียด
เพิ่มเติ มจากผลงานวิ จัย: กรณีศึกษาสบูดอกดาวเรือง และนําแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเสนอตอ
ผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทําการตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหาและเสนอแนะเพิ่มเติม โดยนําไปใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Item Objective Congruence: IOC) ทั้งนี้คา IOC ที่ได
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ตองมากกวาหรือเทากับ .50 ผลการตรวจสอบคา IOC พบวา มีคาระหวาง 0.67-1.00 โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 0.93 ในสวนของตัวแปรที่มาตรวัดแบบอัตรภาคชั้นนําไปทดสอบความเชื่อมั่นโดยใชวิธีหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) เพื่อวัดความสอดคลองภายใน และ
ใชเกณฑสัมประสิทธิ์แอลฟายอมรับที่คา α มากกวา 0.7 ซึ่งคาสัมประสิทธิ์แอลฟา มากกวา 0.7 ทั้งหมด
ถือวาเชื่อถือได (Wanitbuncha, 2006) โดยพบวา สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน
ชองทางการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด มีคาสัมประสิทธิ์แอลฟาเทากับ 0.872, 0.894,
0.871 และ 0.920 ตามลําดับ
การประมวลผลขอมูล
นําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมขอมูลไดแลวมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของการตอบ
แบบสอบถามแตละชุด และแยกแบบสอบถามที่ไมสมบูรณออก จนไดแบบสอบถามจํานวน 384 ชุด
ทําการกําหนดรหัส และประมวลผลทางสถิติ
ผลการวิจัย
งานวิจัยนี้ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่เปนประชากรในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก
จํานวนทั้งสิ้น 384 ชุด จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 384 คน ผลการวิเคราะหขอมูลทั้ง 5 สวน โดยสวนที่ 1
ไดแกขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม พบวากลุมตัวอยางที่ทําการสํารวจสวนใหญเปนเพศหญิง
(รอยละ 52.6) โดยอยูในชวงอายุ 21-30 ปมากที่สุด (รอยละ 51.6) มีระดับการศึกษาสวนใหญในระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 44.3) นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีรายรับเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญอยูในชวง นอยกวา
10,000 บาท (รอยละ 55.7) รองลงมามีรายรับเฉลี่ยตอเดือนในชวง 10,001-20,000 บาท (รอยละ 34.9)
เคยใชผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพรรอยละ 32.0 และไมเคยใชผลิตภัณฑดังกลาวรอยละ 68.0
โดยเหตุ ผลในการเลื อกซื้อ สํา คั ญ ไดแ กส บูส มุนไพรเป นผลิต ภัณ ฑที่ไ ดจ ากธรรมชาติ สวนเหตุผ ลที่
ไมเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพรหลักไดแกความไมมั่นใจในคุณภาพและกระบวนการผลิต
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 Reasons to buy/not to buy herbal soap local products
Reasons customers committed
to buying (n = 123)
Having trust in the products
Being natural
Being recommended by someone
Realizing product benefits
Others

%
25.1
34.3
22.7
15.9
1.9

Reasons customers did not
commit to buying (n = 261)
Unsure in product quality
Unsure in cleanliness
Unsure in product process
Others

59

%
32.8
22.4
31.3
13.4
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การวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 2 ไดแก พฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบู
สมุนไพรของกลุมตัวอยางที่เคยซื้อใชจํานวน 123 คน จากทั้งหมด 384 คน และสวนที่ 3 ไดแก ปจจัย
สวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพรของกลุมตัวอยางที่เคยใช
พบวาพฤติกรรมการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพรของกลุมตัวอยางดังกลาวที่ผานมา
ขึ้นอยูกับราคาที่เหมาะสม แสดงสวนผสมที่ชัดเจน รูปแบบเปนสบูกอน มีกลิ่นของสมุนไพรหรือกลิ่น
ผลไม และไมทําใหผิวหนาแหงตึง สวนประสมทางการตลาดที่สําคัญไดแก มีฉลากบอกสรรพคุณและ
ปายราคาที่ชัดเจน มีชองทางการเขาถึงรายละเอียดขอมูลผลิตภัณฑเพิ่มเติม และมีการสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐเพื่อความนาเชื่อถือและขอมูลที่ถูกตอง รายละเอียดดังตารางที่ 2-3 (Table 2-3)
Table 2 Customer purchasing behavior toward soap local products
Customer behavior
Factors affecting the purchase
decisions
Sufficient information product label
Advertisement
Manufacturer
Price
Brand
Service
Word of mouth
Being a regular customer
Having chance to test the products
Others
Chosen main ingredients
Fruit extracts
Flower extracts
Herbal extracts
Additive chemicals
Chosen fragrances
Fragrance free
Floral scents
Perfume scents
Fruity scents
Herbal scents
Product purposes
Face cleansing
Body cleansing

%

Customer behavior

%

Encountered Problems after uses
17.0
9.4
10.6
21.8
6.4
3.6
14.8
3.0
12.7
0.6
24.4
12.2
51.2
12.2

9.0
21.0
10.2
30.5
29.3

Causing the dry skin
Lumpy soap
Unpleasant odors
Slippery feeling after uses
Unable to inhibit bacteria growth
Difficult to wash out
Fragrances last too long
Irritation after uses
Others
Product types
Cream/liquid in amber jars
Cream/liquid in plastic tubes
Cream/liquid in plastic bottles
Cream/liquid in sachets
Solid bars
Money spent each month
< 100 Baht
101 – 200 Baht
201 – 300 Baht
> 300 Baht

Influencing people on buying products
28.5
Your own
30.9
Sprouts
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21.8
14.4
11.6
17.9
16.1
7.7
6.7
2.5
1.4

16.3
17.9
5.7
4.1
56.1
37.4
44.7
13.0
4.9

66.7
11.4
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Table 2 Customer purchasing behavior toward soap local products (cont.)
Customer behavior
Intimate cleansing
Hand washing
All body part cleansing
Have you used only herbal soap for
cleansing?
Yes
No

%
2.4
8.1
30.1

Customer behavior
Family members
Friends
Sellers
Others

%
6.5
8.1
5.7
1.6

74.0
26.0

Table 3 Marketing mix factors affecting the purchase decisions of the customers
Marketing mix factors
Products

Top three factors
Having clear property labels
Having trustworthy brands
Containing vitamins e.g. C, B, E certified by
research institutes such or RDA

Prices
Displaying price tags
Having stable and reasonable price
Paying by cash on delivery
Distribution channels
Having additional information access channels
Selling in general grocery stores
Selling in department stores
Marketing promotion
Supporting from government agencies for
credibility and accurate information
Having the traceable channels
Having a salesperson for product advisory
services

Average
3.83
4.06
3.97
3.95

S.D.
0.13
0.77
0.72
0.81

Level
High
High
High
High

3.76
3.94
3.81
3.75
3.78
3.86
3.85
3.84
3.76
3.89

0.08
0.78
0.85
0.85
0.08
0.84
0.79
0.87
0.09
0.76

High
High
High
High
High
High
High
High
High
High

3.85
3.84

0.74
0.76

High
High

ผลการวิเคราะหขอมูลในสวนที่ 4 ไดแก ทัศนคติของผูตอบแบบสอบถามที่ไมใชสบูสมุนไพร
ภายหลังไดรับทราบขอมูลสรรพคุณและรายละเอียดเพิ่มเติมจากผลงานวิจัย (n=261) : กรณีศึกษาสบู
ดอกดาวเรือง และ สวนที่ 5 ไดแก ความตองการเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพรภายหลังไดรับทราบ
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ขอมูลสรรพคุณ และรายละเอี ยดเพิ่มเติมจากผลงานวิจัย (n=384) : กรณีศึกษาสบู ดอกดาวเรือ ง
โดยผูวิจัยไดใหขอมูลเชิงประจักษซึ่งไดจากผลการวิจัยในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับผลของสารสกัดดอก
ดาวเรืองที่เปนสวนผสมของสบูที่มีตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระมีรายละเอียดดังนี้
เตรียมสบูกลีเซอรีนที่มีสวนผสมของสารสกัดดอกดาวเรืองเขมขน 0-0.8% ลักษณะสบูที่ไดจะ
มีความแข็ง ใส และมีสีเหลืองจากสารสกัดดอกดาวเรือง ดังภาพที่ 1 (Figure 1) จากนั้นเจือจางสบูดวย
น้ําอัตราสวน 1 : 9 และทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระกับสารละลาย DPPH (2,2-diphenyl-1picrylhydrazyl) ซึ่ง มี สี มว ง โดยเมื่อ DPPH ทํา ปฏิ กิ ริย ากั บ สารที่ มีฤ ทธิ์ ตา นอนุ มูล อิส ระ สีม วงจะ
เปลี่ยนเปนสีเหลืองดังภาพที่ 2 (A) (Figure 2 (A))

Figure 1 Marigold soap consisting of marigold flower extract 0 - 0.8%.
จากการทดสอบฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระดวย DPPH ในน้ําสบูเจือจางพบวาสบูที่มีสวนผสม
ของสารสกัดดอกดาวเรืองตั้งแต 0.4% แสดงฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระอยางชัดเจน โดยเปลี่ยนสีของ
DPPH จากสีมวงเปนสีเหลืองดังภาพที่ 2 (B) (Figure 2 (B)) โดยฤทธิ์การตานอนุมูลอิสระมาจากสาร
ออกฤทธิ์สําคัญไดแก กรดฟนอลิก และฟลาโวนอยด ที่พบมากในสารสกัดดอกดาวเรืองและมีบทบาท
สําคัญในการลดเลือนริ้วรอยและตานแบคทีเรีย (Chermahini et al., 2011)

A

B

Figure 2 (A) Color change of DPPH solution
(B) antioxidant testing in diluted soap solution
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หลังจากกลุม ตัวอย างไดรับทราบขอมูลสรรพคุณ และรายละเอียดเพิ่มเติมจากผลงานวิจัย
ดังกล าว กลุม ตัวอย างที่ เคยไมใชสบูสมุนไพรมีทัศนคติที่ดีตอสบูสมุนไพรมากขึ้นโดยใหความสําคัญ
กั บ ส ว นผสม คุ ณ ภาพและความนา เชื่อ ถื อ ของผู ผ ลิ ต เป น หลัก ในส ว นของความต อ งการเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพรของกลุมตัวอยางทั้งหมดหลังจากไดรับทราบขอมูลสรรพคุณและ
รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม จากผลงานวิ จั ย (กรณี ศึ ก ษาจากสบู ด อกดาวเรื อ ง) มี ค า สู ง ถึ ง รอ ยละ 91.2
รายละเอียด ดังตารางที่ 4-5 (Table 4-5)
Table 4 Considering factors for herbal soap purchasing of sample group who had
never used the products before.
Factors

% (n = 261)
18.1
13.6
11.2
10.2
14.6
16.8
11.1
4.3
0.0

Ingredients
Brands
Packaging
Odor
Manufacturer credibility
Quality
Price
Product variety
Others

Table 5 Behavior and purchase intension toward herbal soap products after receiving
product information from research finding.
Purchase intension
Are you interested in soap products or not?
Yes
No
Are you interested in product testing?
Yes
No
Would you like to buy the products?
Yes
No
Will you tell others about the products?
Yes
No

% (n = 384)
92.2
7.8
90.4
9.6
91.2
8.8
96.1
3.9
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เมื่อเปรียบเทียบทัศนคติและความตองการเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพรของ
ผูบริโภคกอนและหลังไดรับทราบขอมูลสรรพคุณและรายละเอียดเพิ่มเติมจากผลงานวิจัย (กรณีศึกษา
สบูดอกดาวเรือง) พบวากลุมตัวอยางมีจํานวนผูที่สนใจซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพรเพิ่มขึ้นจากเดิม 159 คน
เปน 354 คน (มีความสนใจซื้อผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นรอยละ 50.8)
อภิปรายผล
จากการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพร พบวาสามารถ
แยกกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือกลุมผูที่เคยใชและผูที่ไมเคยใชผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพร
โดยในกลุมของผูที่เคยใชผลิตภัณฑสบูส มุนไพร ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑสบูสมุนไพรทีป่ ราศจาก
สารเคมีเปนประเด็นสําคัญที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Chinklaowkamjorn & Kongsawatkiet, (2011)
ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพรชนิดกอนในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวาปจจัยดานความไววางใจในประโยชนดานสุขภาพที่จะไดรับจากการใชสมุนไพรชนิดกอนเปนปจจัย
ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพรชนิดกอนในเขตกรุงเทพมหานคร
สวนเหตุผลที่ไมเลือกซื้อผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพรของกลุมที่ไมเคยใชสบูสมุนไพร
ไดแกความไมมั่นใจในคุณภาพและกระบวนการผลิต ซึ่งคุณภาพสินคาถือวาเปนปจจัยหลักของการเลือก
ซื้อหรือไมเลือกซื้อสินคา (Asshidin et al., 2016)
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพรผานสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ประเด็น พบวา
ประเด็นที่ 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ การรับรูในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยประเด็นที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด คือผลิตภัณฑสบูสมุนไพรมีฉลากบอกสรรพคุณชัดเจน
ดานตราสินคาของผลิ ตภัณฑสบูสมุนไพรมีความนาเชื่อถือ และผลิตภัณ ฑสบูสมุนไพรที่มีคุณภาพ
ผลิตภัณฑสบูสมุนไพรมีสวนผสมของวิตามิน เชน C, B, E และดานสถาบันรับรอง เชน อย. สถาบันวิจัยตาง ๆ
ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Samaae et al. (2016) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑสบูกลีเซอรีนนมแพะ ตําบลทาสาป จังหวัดยะลา พบวาการมีปายฉลากของสรรพคุณ
ชัดเจน ดานสินคาเหมาะสมกับราคา มีชองทางการสั่งซื้อผลิตภัณฑที่หลากหลายและมีการจัดงานแสดง
สินคาตามสถานที่ตางสงผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑ และสอดคลองกับงานวิจัยของจากงานวิจัยของ
Leevisitpattana, (2018) ศึกษาผลกระทบของการตลาดโดยใชสาเหตุของปญหาดานสิ่งแวดลอมที่มีตอ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภั ณฑทางการเกษตรที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาของนัก ศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งพบวา ประเด็นที่ใหความสําคัญมากที่สุดของกลุม
ตั ว อย า งคื อ เครื่ องหมายบนสิ น คาเกษตรที่เ ป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดลอ ม และสอดคลองกั บงานวิจั ยของ
Premthongsuk, (2016) ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจ ซื้อโฟมลาง
หนาแบบโคลนของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานคุณภาพของผลิตภัณฑที่ประกอบดวย
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มีสถาบันรับรองคุณภาพ มีฉลากชัดเจน และมีชื่อเสียงและนาเชื่อถือมีผลตอการตัดสินใจซื้อโฟมลางหนา
แบบโคลน และสงผลเชิงบวกตอการตัดสินใจเลือกซื้อโฟมลางหนาแบบโคลน
ประเด็นที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา พบวา การรับรูในภาพรวมอยูในระดับมาก
โดยประเด็นที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุดคือ ความชัดเจนของปายแสดงราคาสินคา ราคาสินคา
มีความแนนอนเปนมาตรฐาน และราคาสินคาแบบเก็บเงินปลายทาง สอดคลองกับงานวิจัยของ Srimaitree &
Chunhapinyokul (2017) ซึ่งพบวาติดปายราคา การตั้งราคาขายปลีกตอหนึ่งหนวย และราคาขายสง
เปนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดสําหรับผลิตภัณฑหวดนึ่งขาวอัจฉริยะของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรมและสอดคลองกับงานวิจัยของ Pakvipas et al. (2018) ซึ่งศึกษาพฤติกรรม
และกลยุ ท ธ ท างการตลาดที่ มี ผ ลต อ การตั ด สิ น ใจในการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ น มพร อ มดื่ ม พาสเจอร ไ รส
ระดับพรีเมี่ยม ในจังหวัดเชียงใหม โดยพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาอยูในระดับมาก
เชนเดียวกัน โดยผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับราคาตองเหมาะสมกับคุณภาพ
ประเด็นที่ 3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจัดจําหนาย พบวา การรับรูใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยประเด็นที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด คือ การเขาถึงรายละเอียด
ขอมูลเพิ่มเติม สอดคลองกับงานวิจัยของ Srimaitree & Chunhapinyokul (2017) ซึ่งพบวาชองทาง
การจัดจําหนายที่หลากหลาย และการเผยแพรขอมูลของผลิตภัณฑผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต
เฟสบุก ที่เปนทางการของผลิตภัณฑเปนแนวทางการพัฒนากิจกรรมทางการตลาดผลิตภัณฑหวดนึ่งขาว
อัจฉริยะของกลุมวิสาหกิจชุมชนจักสานเชิงนวัตกรรม
ประเด็นที่ 4 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาด พบวา การรับรูใน
ภาพรวมอยู ในระดับมาก โดยประเด็นที่กลุมตัวอยางใหความสําคัญมากที่สุด คือ การสนับสนุนจาก
หนวยงานภาครัฐเพื่อความน าเชื่อถือและขอมูลที่ถู กตองการมีสื่อที่สามารถใชในการสื่อสารเพื่อการ
ตรวจสอบกลับแหลงที่มาของผลิตภัณฑสบูสมุนไพรได และการมีพนักงานขายใหคําแนะนําเกี่ยวกับสินคา
สอดคลองกับงานวิจัยของ Supapunt et al. (2017) ซึ่งไดศึกษากลยุทธทางการตลาดที่เหมาะสมสําหรับ
ชองทางการจัดจําหนายสินคาเกษตรอินทรียในจังหวัดเชียงใหม พบวา กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด
ในดานการโฆษณาและประชาสัมพันธของภาคเอกชนเกี่ยวกับสินคาเกษตรอิ นทรีย สงผลต อการจั ด
จําหนายทีล่ ดลงในตลาดทั่วไป ดังนั้นภาครัฐจึงตองเขามาชวยดําเนินการเพื่อสรางความมั่นใจตอผูบริโภค
เพื่อใหเห็นความแตกตางระหวางสินคาเกษตรทั่วไปและสินคาเกษตรอินทรีย การใชสื่อในการสื่อสารเพื่อ
การตรวจสอบกลับแหลงที่มาของผลิตภัณฑสบู สอดคลองกับงานวิจัยเรื่องการยอมรับรานคาเสมือนโดย
การใชสมารทโฟนและรหัสคิวอารของผูบริโภคในรัฐดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส (Almehairi &
Bhatti, 2014) พบวา แนวคิดรานคาเสมือนสามารถจูงใจผูบริโภคได โดยเฉพาะกลุมวัยรุนที่รักความ
สนุกสนานและตองการประสบการณในการซื้อสินคา การใชรหัสคิวอารซื้อสินคาจะชวยประหยัดเวลา
สําหรั บผู บริ โภคที่ ไม ชอบการยืนตอแถวที่ ยาวและนานในรานคาการสอบถามขอมูลของสินคา และ
ประหยัดคาใชจาย และสอดคลองกับงานวิจัยของ Chinklaowkamjorn & Kongsawatkiet (2011) ได
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ศึกษาเรื่องปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพรชนิดกอนในเขตกรุงเทพมหานคร
พบวาปจจัยดานพนักงานคอยแนะนําลูกคาในดานการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑสบู สมุนไพรชนิดกอนในเขตกรุงเทพมหานคร
ขอมูลดานการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑชุมชนประเภทสบูสมุนไพรนี้มีความแตกตางจาก
การสงเสริมการขายสบูทั่วไป ซึ่งยอดการขายขึ้นอยูกับการลด แลก แจก แถม เปนสวนใหญ (Krishnan
& Nandhini, 2017)
หลังจากไดรับขอมูลเบื้องตนจากผลการวิจัย พบวา สวนใหญคุณสมบัติที่ใชตัดสินใจซื้อสบู
เบื้องตน คือ ดานสวนผสม ดานคุณภาพ และ ดานความนาเชื่อถือของผูผลิต นอกจากนี้จากการศึกษา
เกี่ยวกับความตองการซื้ อผลิตภัณฑสบูสมุนไพรจากดอกดาวเรืองสวนใหญสนใจทดลองใชและซื้อใช
และยินดีบอกตอบุคคลอื่นใหซื้อผลิตภัณฑ
สรุปผลการวิจัย
ผลิ ต ภั ณ ฑชุม ชนประเภทสบูส มุ นไพรซึ่ง เกิด จากภูมิ ป ญ ญาด า นสมุ นไพรที่เปน อั ตลัก ษณ
ของแต ล ะท อ งถิ่ น กํ า ลั ง เป น กระแสสํ า หรั บ กลุ ม ผู บ ริ โ ภคที่ต อ งการผลิ ต ภั ณ ฑที่ ม าจากธรรมชาติ
ผลการวิจัยพฤติกรรมการเลือกซื้อสบูสมุนไพรของกลุมตัวอยางที่เคยใชผลิตภัณฑสบูสมุนไพร พบวา
สว นมากพิ จ ารณาจาก ราคาที่ เ หมาะสม แสดงส วนผสมที่ชัดเจน รูป แบบเปน สบู ก อน มีกลิ่น ของ
สมุนไพรหรือกลิ่นผลไม และไมทําใหผวิ หนาแหงตึง ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลสําคัญตอ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพรของกลุมตัวอยางที่เคยใช ไดแก การมีฉลากบอกสรรพคุณ
ชัดเจน มีปายแสดงราคาสินคาชัดเจน มีชองทางการเขาถึงรายละเอียดขอมูลเพิ่มเติม มีการสนับสนุน
จากหน วยงานภาครัฐ เพื่ อ ความนา เชื่อ ถือและข อมูล ที่ถู กตอ ง ทั ศนคติแ ละความตอ งการเลื อกซื้อ
ผลิตภั ณฑ ชุมชนประเภทสบู สมุ นไพรของผูบ ริโภคหลังไดรับ ทราบขอมูลสรรพคุณ และรายละเอีย ด
เพิ่ มเติมจากผลงานวิจัย พบวามีความสนใจซื้อผลิตภัณฑสบูสมุนไพร (กรณีศึกษาสบูดอกดาวเรือง)
เพิ่มขึ้นรอยละ 50.8 ซึ่งแสดงวาผูบริโภคมีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑมากขึ้น หลังจากไดรับ
ทราบสรรพคุณที่ชัดเจน และรายละเอียดเพิ่มเติมจากผลงานวิจัย
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น พั ฒ นาการวิ จั ย และบริ ห ารจั ด การงานวิ จั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม RDI-3-61-04
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