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ความสัมพันธระหวางการเปดรับโฆษณาออนไลน กับความพึงพอใจ พฤติกรรมการซ้ือ  
และความภักดีของผูบริโภคตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปของไทย 

The Relationships of Online Advertising Exposure to Satisfaction, Buying Behavior,  
and Loyalty of Thai Herbal Medicine Products 

 
วิวรรณา ทองศรี1  และสมพล วันตะเมล1 

Wiwanna Thongsri1 and Somphol Vantamay1 
 

บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจ 
พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภคที่มีตอสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป 2) ความสัมพันธระหวางการ
เปดรับโฆษณาออนไลนกับความความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภคที่มีตอสินคา
ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป 3) ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรและการเปดรับโฆษณาออนไลนกับความ
พึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภคที่มีตอสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ โดยใชการวิจัยเชิงสํารวจ ดวยแบบสอบถาม กลุมตัวอยางที่ศึกษา คือ  ผูบริโภคที่เคยซื้อผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรรูปที่อายุ 15 ปขึ้นไป ที่อาศัยอยูในกรุงเทพมหานครจํานวน 400 คน วิธีการสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน และวิเคราะหผลโดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ ณ ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 

ผลการวิจัยพบวา 1) ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ 
และความภักดีของผูบริโภคที่มีตอสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ2) การเปดรับโฆษณา
ออนไลนมีความสัมพันธเชิงบวกกับความความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภคที่มีตอสินคา
ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปอยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ 3) ลักษณะทางประชากรและการเปดรับโฆษณาออนไลนมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภคที่มีตอสินคาผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรรูปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนี้ผลการวิจัยดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา การเปดรับโฆษณา
ออนไลนผานเว็บไซต การโฆษณายอย และการตลาดแบบปากตอปากเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสงผลตอความพึง
พอใจ พฤติกรรมการซื้อและความภักดีของผูบริโภคที่มีตอสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป จึงนับเปนกลยุทธที่
เหมาะสมตอการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
คําสําคัญ :  การเปดรับโฆษณาออนไลน  ความพึงพอใจ  พฤติกรรมการซ้ือ  ความภักดี  ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป 
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Abstract 
 The objectives of this research were to study 1) relationships of demographics to satisfaction, 
buying behavior, and loyalty of Thai herbal medicine products 2) relationships of online advertising 
exposure to satisfaction, buying behavior, and loyalty of Thai herbal medicine products 3) relationships 
of demographics and online advertising exposure to satisfaction, buying behavior, and loyalty of Thai 
herbal medicine products. This study used quantitive research methodology by using survey research 
with a questionnaire. The sample was 400 consumers age 15 years old or older, that bought Thai herbal 
medicine products in Bangkok. Multi-stage random sampling was used. This research was analyzed by 
frequency, percentage, mean, and multiple regression (MRA) at the 0.05 significance. 
 The results found that 1) demographics had positive relationships to satisfaction, buying 
behavior, and loyalty of Thai herbal medicine products significantly 2) online advertising exposure had 
positive relationships to satisfaction, buying behavior, and loyalty of Thai herbal medicine products 
significantly 3) demographics and online advertising exposure had positive relationships to satisfaction, 
buying behavior, and loyalty of Thai herbal medicine product significantly. Beside, these findings the 
results showed that website, classified advertising and viral marketing were important  tools in 
affecting satisfaction, buying behavior, and loyalty of Thai herbal medicine products. Hence, these 
should be strategies for promoting Thai herbal medicine products efficiently. 
 
Keywords : online advertising, satisfaction, buying behavior, loyalty, Thai Herbal Medicine Product 
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คํานํา 

 ปจจุบันการใชอินเทอรเน็ตในประเทศไทยมีการขยายตัวและเจริญเติบโตตอเนื่อง นอกจากนี้ยังมีบทบาท
ในดานธุรกิจซื้อขายและใหบริการ สงผลใหสื่อตางๆ หันมาใหความสนใจและพิจารณาในความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นดังกลาว นอกจากการสื่อสารที่สะดวกรวดเร็วและมีผูใชอินเทอรเน็ตอยูทั่วโลก สงผลใหมีการนําอินเทอรเน็ต
ไปประยุกตใชในการประกอบธุรกรรมตางๆ โดยเฉพาะใชเปนชองทางในการโฆษณาออนไลน  เนื่องจากมีความ
สะดวกรวดเร็วและลงทุนต่ํา และจากกระแสความตื่นตัวเรื่องสุขภาพที่เกิดขึ้นทําใหมนุษยหันมานิยมใชสินคา
อุปโภคและบริโภคที่ผลิตจากสมุนไพรที่กําลังไดรับความนิยมอยางมากในขณะนี้ ซึ่งการตลาดของผลิตภัณฑที่
เกี่ยวกับสมุนไพร ทั้งการบริโภคในลักษณะของการนําสมุนไพรนํามาแปรรูป การโฆษณาออนไลน จึงเปนอีก
ชองทางหนึ่งที่จะทําใหผูบริโภคเกิดความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภค ดังนั้นจึงมีความ
จําเปนที่จะตองมีการสํารวจและปรับปรุงผลิตภัณฑเพื่อใหสอดคลองกับความตองการของผูบริโภคที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา โดยพัฒนาสินคาใหมีความหลากหลายทั้งในรูปแบบ บรรจุภัณฑ คุณภาพ ประโยชน
ของผลิตภัณฑ รวมถึงการโฆษณาผานสื่อตางๆ เพื่อเปนการปูพื้นฐานในการขยายชองทางการตลาดใหขยายตัว
มากขึ้น ทีม่ีแนวโนมที่จะสูงขึ้นอยางตอเนื่อง (Oliver, 1981) ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเรื่อง “ความสัมพันธ
ระหวางการเปดรับโฆษณาออนไลนกับความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ
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สมุนไพรแปรรูปของไทย” เพื่อศึกษา 1) ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรกับความพึงพอใจ พฤติกรรม
การซื้อ และความภักดีของผูบริโภคที่มีตอสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป 2) ความสัมพันธระหวางการเปดรับ
โฆษณาออนไลนกับความความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภคที่มีตอสินคาผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรรูป 3) ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรและการเปดรับโฆษณาออนไลนกับความพึงพอใจ 
พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภคที่มีตอสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป อันจะเปนประโยชนตอการนํา
ขอมูลมาปรับกลยุทธทางการตลาดใหเหมาะสมกับความตองการและพฤติกรรมของผูบริโภค ในการที่จะเพิ่มและ
รักษากลุมลูกคาที่มีความภักดีในสินคา รวมถึงการแสวงหาโอกาสทางการตลาดใหม จากขอเสนอแนะจากผูบริโภค 
เพื่อสรางความแข็งแกรงของสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป ซึ่งจะสงผลใหยอดขายและสวนแบงตลาดเพิ่มขึ้นได
อยางตอเนื่อง มุงสูความเปนผูนําในตลาดสมุนไพรตอไป 
 

สมมติฐาน 
 ผูวิจัยสามารถตั้งสมมติฐานสําหรับใชในการทําวิจัยดังตอไปนี ้1) ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับ
ความพึงพอใจของผูบริโภค 2) ลักษณะทางประชากรมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 3) ลักษณะ
ทางประชากรมีความสัมพันธกับความภักดีของผูบริโภค  4) การเปดรับโฆษณาออนไลนมีความสัมพันธกับความพึง
พอใจของผูบริโภค 5) การเปดรับโฆษณาออนไลนมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 6) การเปดรับ
โฆษณาออนไลนมีความสัมพันธกับความภักดีของผูบริโภค 7) ลักษณะทางประชากรและการเปดรับโฆษณา
ออนไลนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภค 8) ลักษณะทางประชากรและการเปดรับโฆษณาออนไลนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค 9) ลักษณะทางประชากรและการเปดรับโฆษณาออนไลนมี
ความสัมพันธกับความภักดีของผูบริโภค 

 
วิธีการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งนี้คือ 
แบบสอบถามประกอบไปดวย คําถามปลายเปด และปลายปด โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 6 สวน สวนที่ 1 
คําถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของผูตอบแบบสอบถาม สวนที ่2 คําถามเกี่ยวกับการเปดรับโฆษณาออนไลน 
สวนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูบริโภคตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปสวนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป สวนที่ 5 คําถามเกี่ยวกับความภักดีของผูบริโภคตอผลิตภัณฑสมุนไพร
แปรรูป และสวนที่ 6 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ โดยใชวิธีการวิจัยเชิงสํารวจกับกลุมตัวอยางที่เปนผูบริโภคชาย
หญิงอายุ 15 ปขึ้นไปในกรุงเทพมหานครที่เคยซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปจํานวน 400 คน โดยใชวิธีการสุม
ตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ในขั้นแรกจากการแบงเขตการปกครองของกรุงเทพมหานครจากทั้งหมด 50 เขตและ
เลือกเฉพาะพื้นที่พาณิชยกรรมมีทั้งสิ้น 16 เขต จากนั้นก็ทําการสุมตัวอยางแบบงาย โดยการนําชื่อของเขตทั้ง 16 
เขตมาทําการจับฉลากใหเหลือ 8 เขต จากนั้นก็ใชวิธีแบบกําหนดโควตาแลวเขาไปเก็บขอมูล ทั้งนี้ผูวิจัยกําหนดเขต
ละ 50 คน สวนในการวิเคราะหขอมูลแบบเชิงพรรณนาใชการแจกแจงความถี่รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เพื่ออธิบายขอมูล โดยใชมาตรวัดแบบมาตรประมาณคา 5 คะแนน (1 = นอยที่สุด, 5 = มากที่สุด) ใน
การวัดระดับการเปดรับโฆษณาออนไลน ความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ และความภักดีของผูบริโภคที่มีตอ
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ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป โดยที่ผูวิจัยไดทําคํานวณหาคาเชื่อมั่นของการเปดรับโฆษณาออนไลน ความพึงพอใจ 
พฤติกรรมการซื้อและความภักดีของผูบริโภค ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.763, 0.713, 0.704 และ 0.766 
ตามลําดับ ซึ่งมีคาความเชื่อมั่นมากกวา 0.70  ซึ่งถือวามีความเชื่อถือไดสูง  สวนการวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน 
ผูวิจัยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพื่อทดสอบความสัมพันธของกลุมตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตามโดยจะเปน
การวิเคราะหในระดับพหุตัวแปร ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ทั้งนี้ในการ
วิเคราะหในระดับพหุตัวแปรมีขอกําหนดวาตัวแปรที่นํามาวิเคราะหนั้นจะตองเปนตัวแปรระดับจัดชวง (Interval) ขึ้น
ไป หากมีตัวแปรใดที่ต่ํากวาระดับจัดชวงจะตองแปลงคาใหเปน  ตัวแปรหุน (Dummy Variable) ซึ่งในสวนลักษณะ
ทางประชากร ผูวิจัยไดปรับตัวแปรอิสระที่มีการวัดต่ํากวาระดับจัดชวง (Interval Scale) ใหเปนตัวแปรหุน 
(Dummy) ตัวแปรที่ปรับไดแก เพศ (หญิง = 1, ชาย = 0), สถานภาพสมรส (สมรส = 1, อื่น ๆ = 0), อาชีพ 
(พนักงานบริษัทเอกชน = 1, อื่น ๆ = 0), ระดับการศึกษา (1 = ปริญญาตรี, อื่น ๆ = 0)  ซึ่งผลการวิจัยพบวา
ผูบริโภคที่มีเพศหญิง มีสถานภาพสมรสแลว มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
เปนเปาหมายหลักของงานวิจัย ดังกรอบแนวคิดดังนี ้        

 

         ตัวแปรอิสระ                                        ตัวแปรตาม
 

 

 
 
 
 

ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) 

 
 
 

พฤติกรรมการซ้ือ 
(Buying Behavior) 

 
 
 
 

ความภักดีตอสินคา 
(Brand Loyalty) 

การเปดรับโฆษณาออนไลน 
- การโฆษณาผานทางปายโฆษณา  
- เคร่ืองมือสืบคนขอมูล  
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
- การโฆษณาผานเว็บไซต  
- กระดานสนทนา  
- เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 
- การโฆษณาในบล็อก  
- การโฆษณายอย  
- การตลาดแบบปากตอปาก  

ลักษณะทางประชากร 
 - เพศ 
 - อาย ุ
 - สถานภาพสมรส 
 - อาชีพ 
 - รายไดตอเดือน 
 - ระดับการศึกษา 
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ผลการวิจัย 
ผลการวิจัยพบวา จากกลุมตัวอยาง 400 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 71.50) มีอายุ

ระหวาง 26-30 ป (รอยละ 35) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 61.80) มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนมากที่สุด จํานวน 
118 คนคิดเปนรอยละ 29.50 มีรายไดตอเดือน 10,000 – 20,000 บาท (รอยละ 66.75) และมีการศึกษาอยูในระดับ
ปริญญาตรี (รอยละ 68.80) ขณะที่การเปดโฆษณาออนไลนของผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปของผูบริโภคที่มีตอ
ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปโดยรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ยเทากับ 2.74) ซึ่งรูปแบบการโฆษณาผานเว็บไซต 
มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด (คาเฉลี่ยเทากับ 3.12) รองลงมาคือ การเปดรับโฆษณาจากจดหมายอิเล็กทรอนิกส (คาเฉลี่ย
เทากับ 2.98) การเปดรับโฆษณาผานเครื่องมือสืบคนขอมูล (คาเฉลี่ยเทากับ 2.82) การเปดรับการโฆษณาผาน
การตลาดแบบปากตอปาก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.75) การโฆษณายอย (คาเฉลี่ยเทากับ 2.69) การเปดรับโฆษณาผาน
ทางกระดานสนทนา (คาเฉลี่ยเทากับ 2.64) การเปดรับการโฆษณาในบล็อก (คาเฉลี่ยเทากับ 2.36) และการเปดรับ
โฆษณาการผานทางปายโฆษณา (คาเฉลี่ยเทากับ 2.34) สวนในดานความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรรูปผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปโดยรวมอยูใน
ระดับสูงทีสุ่ด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.21) ขณะที่พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรโดยรวมอยู
ในระดับสูง (คาเฉลี่ยเทากับ 4.06) และความภักดีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปของผูบริโภคโดยรวมอยูในระดับสูง
ทีสุ่ด (คาเฉลี่ยเทากับ 4.27)  

 
สรุปและอภิปรายผล 

 จากการวิเคราะหสมมติฐานทั้ง 9 ขอ ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรกับความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อและความ
ภักดี ดังตารางที่ 1 ผลการศึกษาพบวา เพศ สถานภาพสมรส และอาชีพ มีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
ผูบริโภค ผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน ที่พบวาลักษณะทางประชากร เชน เพศ สถานภาพสมรส และ 
อาชีพมีความสัมพันธตอความพึงพอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยเพศมีคาอิทธิพลของความสัมพันธ
ที่ระดับ .185 (β = .185)  ขณะที่สถานภาพสมรสมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .114 (β = .144)  และ
อาชีพมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .106 (β = .106) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต (วัชระ โรจนเรือง
รัตน, 2543; kotler, 2003) โดยอธิบายไดวา ผูบริโภคที่เปนเพศหญิงคาดวานาจะใชผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป
มากกวาเพศชาย เนื่องเปนเพศหญิงยังมีความละเอียดออนและรักสวยรักงามมากกวาเพศชาย จึงสนใจผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรรูปมากกวา ขณะที่ผูบริโภคที่สถานภาพสมรสก็นาจะพึงพอใจผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปมากกวากลุม
อื่น ๆ  และผูที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนนาจะมีความพึงพอใจผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปทั้งนี้เนื่องจากตองมี
การดูแลรักษาสวนตัวและใสใจในเรื่องภาพลักษณมากกวากลุมอื่น ๆ ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทั้ง 3 ตัวสามารถรวมกัน
อธิบายการแปรผันของความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปไดรอยละ 4.8 (Adjusted R2 = 
0.048) ขณะที่เพศ และสถานภาพสมรส และอาชีพมีความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค โดยที่เพศมีคา
อิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .245 (β = .245) ขณะที่สถานภาพสมรส มีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ 
.157 (β = .157)  และ อาชีพ มีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .120 (β = .120) กลาวคือ ผูที่มีเพศหญิง และ
สมรสแลวจะมีพฤติกรรมการซื้อมากกวาเพศชาย เนื่องจากตองมีการดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงการใชผลิตภัณฑ
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สมุนไพรแปรรูปประเภทครัวเรือน และผูที่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน คาดวานาจะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรรูปสูงกวากลุมอื่น ๆ เนื่องจากตองใหความสําคัญกับภาพลักษณของตนเอง และบริษัท ทั้งนี้ตัวแปร
อิสระทั้ง 3 ตัวสามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปได
รอยละ 8.2 (Adjusted R2 = 0.082) สวนเพศและอาชีพ มีความสัมพันธกับความภักดีของผูบริโภค โดยที่เพศมีคา
อิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .186 (β = .186) และ อาชีพมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .012 (β = 
.012 ) กลาวคือ ผูที่มีเพศหญิง และผูที่ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท จะมีพฤติกรรมการซื้อซ้ําของผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรรูปมากกวากลุมอื่น ๆ เนื่องจากเกิดความพึงพอใจตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป และมั่นใจที่จะใช
ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปตอไป ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัวสามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของความพึงพอใจ
ของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปไดรอยละ 5 (Adjusted R2 = 0.005) 
 
ตารางที่ 1 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรกับความพึงพอใจ พฤติกรรมการซ้ือและความภักดีของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพร

แปรรูป (n=400) 
ความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ ความภักด ี                         ตัวแปรตาม  

ตัวแปรอิสระ β Sig. t β Sig. t β Sig. t 
1. เพศ (หญิง = 1) 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส (สมรส = 1) 
4. อาชีพ (พนักงานบริษัทเอกชน = 1) 
5. รายไดตอเดือน 
6. ระดับการศึกษา (ปริญญาตร ี= 1) 

.185 

.060 

.114 

.106 

.060 

.073 

.000** 
.293 
.043* 
.035* 
.254 
.153 

.245 

.038 

.157 

.120 

.039 

.058 

.000** 
.501 

.004** 
.015* 
.447 
.246 

.186 

.079 

.111 

.012 

.031 

.017 

.000** 
.170 
.579 
.027* 
.817 
.742 

Adjusted R2 .048 .082 .050 
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  

 จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการเปดรับโฆษณาออนไลนกับความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ
และความภักดี ดังตารางที่ 2 ผลการศึกษาพบวา การเปดรับโฆษณาออนไลนมีความสัมพันธกับความพึงพอใจของ
ผูบริโภค ซึ่งผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน ที่พบวาการเปดรับโฆษณาออนไลนมีความสัมพันธตอความพึง
พอใจอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยอธิบายไดวาการเปดรับโฆษณาผานเว็บไซตและการเปดรับการ
โฆษณายอยมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความพึงพอใจตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป ซึ่งการโฆษณาผานเว็บไซต 
มีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .348 (β = .348) และการโฆษณายอยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ 
.263 (β = .263 ) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต (องอาจ ฤทธิ์ทองพิทักษ, 2539; วัชระ โรจนเรืองรัตน, 2543; 
กาญจนา  กาญจนทวี, 2542) นั่นหมายความวา ผูที่เปดรับโฆษณาผานเว็บไซตและการโฆษณายอยในระดับที่สูง
กวาจะมีความพึงพอใจตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปมากกวาผูที่เปดรับการโฆษณาผานเว็บไซตและการเปดรับ
โฆษณายอยในระดับที่ต่ํากวา เนื่องจากเว็บไซตเปนรูปแบบการโฆษณาออนไลนที่นิยมใช และงายตอการเปดรับ 
สวนการโฆษณายอยเปนการโฆษณาผานเว็บไซตตาง ๆ ซึ่งงายแกการเปดรับเชนกัน ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทั้ง 2 ตัว
สามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปไดรอยละ 9.9 
(Adjusted R2 = 0.099) ขณะที่การเปดรับโฆษณาผานเว็บไซตมีความสัมพันธในเชิงบวกกับพฤติกรรมการซื้อตอ
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ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป โดยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .250 (β = .250)  นั่นหมายความวา ผูที่
เปดรับโฆษณาผานเว็บไซตในระดับที่สูงกวาจะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปมากกวาผูที่เปดรับการ
โฆษณาผานเว็บไซตในระดับที่ต่ํากวา เนื่องจากเว็บไซตมีการใชในการโฆษณาอยางแพรหลาย ถือเปนเครื่องมือที่
ผูบริโภคนิยม ทั้งนี้ตัวแปรอิสระนี้สามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มีตอ
ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปไดรอยละ 5.9 (Adjusted R2 = 0.059)  และการเปดรับโฆษณาผานเว็บไซตมี
ความสัมพันธในเชิงบวกกับความภักดีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป โดยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .404 
(β = .404) นั่นหมายความวา ผูที่เปดรับโฆษณาผานเว็บไซตในระดับที่สูงกวาจะมีความภักดีตอผลิตภัณฑสมุนไพร
แปรรูปมากกวาผูที่เปดรับการโฆษณาผานเว็บไซตในระดับที่ต่ํากวา เนื่องจากการเปดรับโฆษณาออนไลนผานทาง
เว็บไซตเปนชองทางที่ผูบริโภคสามารถเขาถึงไดงาย และผูบริโภคนิยมใชในการขอมูลอยางแพรหลาย ซึ่งตัวแปร
อิสระนีส้ามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปไดรอย
ละ 8.8 (Adjusted R2 = 0.088) 
 
ตารางที่ 2 ความสัมพันธระหวางการเปดรับโฆษณาออนไลนกับความพึงพอใจ พฤติกรรมการซ้ือและความภักดีของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑ

สมุนไพรแปรรูป (n=400) 
ความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ ความภักด ี                         ตัวแปรตาม  

ตัวแปรอิสระ β Sig. t β Sig. t β Sig. t 
1. การโฆษณาผานทางปายโฆษณา  
2. เครื่องมือสืบคนขอมูล  
3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
4. การโฆษณาผานเว็บไซต  
5. กระดานสนทนา  
6. เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 
7. การโฆษณาในบล็อก  
8. การโฆษณายอย  
9. การตลาดแบบปากตอปาก  

.016 

.092 

.020 

.348 

.078 

.012 

.034 

.263 

.091 

.833 

.289 

.737 
.000** 
.401 
.871 
.676 

.003** 
.240 

.021 

.021 

.026 

.250 

.182 

.041 

.007 

.170 

.141 

.792 

.814 

.676 
.003** 
.054 
.603 
.930 
.057 
.074 

.044 

.031 

.013 

.404 

.054 

.002 

.007 

.151 

.132 

.575 

.724 

.832 
.000** 
.560 
.975 
.928 
.085 
.089 

Adjusted R2 . 099 .059 .088 
หมายเหตุ ** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรและการเปดรับโฆษณาออนไลนกับความพึง

พอใจของผูบริโภค ดังตารางที่ 3 ผลการศึกษาพบวา ลักษณะทางประชากรและการเปดรับโฆษณาออนไลนมี
ความสัมพันธกับความพึงพอใจของผูบริโภค ซึ่งผลการวิจัยพบวาเปนไปตามสมมติฐาน ที่พบวาการเปดรับโฆษณา
ออนไลนมีความสัมพันธตอความภักดีอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งอธิบายไดวา เพศ การโฆษณาผาน
เว็บไซต และการโฆษณายอยมีความสัมพันธในเชิงบวกกับความพึงพอใจตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป โดยที่เพศ
โดยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .182 (β = .182) ขณะที่การโฆษณาผานเว็บไซตมีคาอิทธิพลของ
ความสัมพันธที่ระดับ .322 (β = .322) และการโฆษณายอยมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .241 (β = .241 
) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในอดีต (Asseal, 1999; วัชระ โรจนเรืองรัตน, 2543)  นั่นหมายความวา ผูบริโภคที่เปน
เพศหญิง และเปนผูที่มีการเปดรับโฆษณาผานเว็บไซตและการโฆษณายอยในระดับที่สูงกวาจะมีความพึงพอใจตอ
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ผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปมากกวาผูบริโภคที่เปนเพศชายและผูที่เปดรับการโฆษณาผานเว็บไซตและการโฆษณา
ยอยในระดับที่ต่ํากวา เนื่องจากเพศหญิงนาจะมีการดูแลตนเองในเรื่องผิวพรรณและภาพลักษณของตนเอง ทั้งนี้ตัว
แปรอิสระทั้ง 3 ตัวสามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพร
แปรรูปไดรอยละ 14.7 (Adjusted R2 = 0.147) ขณะที่เพศ สถานภาพสมรส รายไดตอเดือน การโฆษณาผาน
เว็บไซต และการโฆษณาผานกระดานสนทนาและการตลาดแบบปากตอปากมีความสัมพันธในเชิงบวกกับ
พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป โดยเพศมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .242 
(β = .242) สถานภาพสมรสมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .101 (β = .101) รายไดตอเดือนมีคาอิทธิพล
ของความสัมพันธที่ระดับ .126 (β =.126) ขณะที่การโฆษณาผานเว็บไซตมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ 
.222 (β = .222) การโฆษณาผานกระดานสนทนามีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .186 (β = .186 ) และ
การตลาดแบบปากตอปากมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .161 (β = .161 ) นั่นหมายความวา ผูบริโภคที่
เปนเพศหญิง มีสถานภาพสมรส ผูที่มีรายไดสูงกวา ผูที่เปดรับโฆษณาผานเว็บไซต ผานกระดานสนทนาและ
การตลาดแบบปากตอปากในระดับที่สูงกวามีพฤติกรรมการซื้อตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปมากกวาผูบริโภคที่เปน
เพศชาย มีสถานภาพสมรสอื่น ๆ เปนผูที่มีรายไดต่ํากวาและผูที่เปดรับโฆษณาผานเว็บไซต ผานกระดานสนทนา
และการตลาดแบบปากตอปากในระดับที่ต่ํากวา เนื่องจากการเปดรับโฆษณาดังที่กลาวมา เปนชองทางที่ผูบริโภค
สามารถเขารับรูขาวสารไดงายและนิยม ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทั้ง 5 ตัวสามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของพฤติกรรม
การซื้อของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปไดรอยละ 14.5 (Adjusted R2 = 0.145) และเพศ อายุ การ
โฆษณาผานเว็บไซต และการตลาดแบบปากตอ มีความสัมพันธในเชิงบวกกับความภักดีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปร
รูป โดยเพศมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .177 (β = .177) อายุมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .186 
(β = .186) ขณะที่การโฆษณาผานเว็บไซตมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .402 (β = .402)  และการตลาด
แบบปากตอปากมีคาอิทธิพลของความสัมพันธที่ระดับ .155  (β = .155 )  นั่นหมายความวา ผูบริโภคที่เปนเพศ
หญิง มีอายุสูงกวา และเปนผูที่เปดรับโฆษณาผานเว็บไซตและการตลาดแบบปากตอปากในระดับที่สูงกวามีความ
ภักดีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปมากกวาผูบริโภคที่เปนเพศชาย มีอายุต่ํากวา และผูที่เปดรับโฆษณาผานเว็บไซต 
ผานกระดานสนทนาและการตลาดแบบปากตอปากในระดับที่ต่ํากวา เนื่องจากผูบริโภคที่มีการเปดรับโฆษณาผาน
เว็บไซต ผานการตลาดแบบปากตอปาก จะมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปซ้ํา เนื่องจากเกิดความพึง
พอใจในผลิตภัณฑ ทั้งนี้ตัวแปรอิสระทั้ง 4 ตัวสามารถรวมกันอธิบายการแปรผันของพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่
มีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปไดรอยละ 15.8 (Adjusted R2 = 0.158) 

จากผลการวิจัยดังกลาวไดแสดงใหเห็นวา การเปดรับโฆษณาออนไลนผานเว็บไซต การโฆษณายอย และ
การตลาดแบบปากตอปากเปนเครื่องมือสําคัญที่จะสงผลตอความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อและความภักดีของ
ผูบริโภคที่มีตอสินคาผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป จึงนับเปนกลยุทธที่เหมาะสมตอการสงเสริมการตลาดผลิตภัณฑ
สมุนไพรแปรรูปไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งทําใหผูประกอบการสามารถเลือกใชโฆษณาออนไลน โดยเนนการ
โฆษณาผานเว็บไซต การโฆษณายอย  และการตลาดแบบปากตอปากเนื่องจากสามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคได
เพิ่มขึ้น เพื่อทําใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ จนทําใหเกิดการพฤติกรรมการซื้อตอมา เนื่องจากการโฆษณาออนไลนมี
ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูปในดานความพอใจโดยรวมของผลิตภัณฑสมุนไพรแปร
รูป และดานคุณคาโดยรวมของผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป 
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ตารางที่ 3 ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรและการเปดรับโฆษณาออนไลนกับความพึงพอใจ พฤติกรรมการซ้ือและความภักดีของ
ผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑสมุนไพรแปรรูป (n=400) 

ความพึงพอใจ พฤติกรรมการซื้อ ความภักด ี                         ตัวแปรตาม  
ตัวแปรตน β Sig. t β Sig. t β Sig. t 

1. เพศ (หญิง = 1) 
2. อาย ุ
3. สถานภาพสมรส (สมรส = 1) 
4. อาชีพ (พนักงานบริษัทเอกชน = 1) 
5. รายไดตอเดือน 
6. ระดับการศึกษา (ปริญญาตร ี= 1) 
7. การโฆษณาผานทางปายโฆษณา  
8. เครื่องมือสืบคนขอมูล  
9. จดหมายอิเล็กทรอนิกส  
10. การโฆษณาผานเว็บไซต  
11. กระดานสนทนา  
12. เว็บไซตเครือขายสังคมออนไลน 
13. การโฆษณาในบล็อก  
14. การโฆษณายอย  
15. การตลาดแบบปากตอปาก 

.182 

.032 

.084 

.051 

.072 

.065 

.029 

.099 

.026 

.322 

.086 

.022 

.063 

.241 

.096 

000** 
.184 
.080 
.316 
.184 
.192 
.711 
.252 
.667 

.000** 
.341 
.774 
.438 

.005** 
.208 

.242 

.048 

.101 

.047 

.126 

.054 

.003 

.026 

.007 

.222 

.186 

.046 

.042 

.156 

.161 

.000** 
.408 
.036* 
.356 
.020* 
.276 
.965 
.759 
.903 

.006** 
.041* 
.547 
.605 
.072 

.036** 

.177 

.186 

.091 

.005 

.015 

.011 

.035 

.036 

.021 

.402 

.079 

.014 

.025 

.121 

.155 

.000** 

.001** 
.784 
.057 
.922 
.819 
.648 
.672 
.733 

.000** 
.380 
.856 
.755 
.160 
.041* 

Adjusted R2 .147 .145 .158 
หมายเหตุ * หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

** หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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