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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
 

โครงการสำรวจการรับรู ้ ความเชื ่อมั ่น และความนิยมเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการ  
ด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้ 
และความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภคในทุกภูมิภาค  
เพื ่อส่งเสริมภาพลักษณ์ และส่งเสริมให้ผู ้บริโภคเชื ่อมั ่น ชื ่นชอบ ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการ 
ด้านการแพทย์แผนไทยให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 
พ.ศ. 2560 – 2564 กลุ่มเป้าหมายในการสำรวจคือประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในทุก
ภูมิภาคของประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการลงพื้นที่ภาคสนาม (Field Survey) จากกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งสิ้นจำนวน 2,127 หน่วยตัวอย่าง โดยสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ 

 
  ข้อมูลทั่วไปของตัวอย่างโดยภาพรวม 

 การสำรวจครั้งนี้ได้แบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 
กลุ่ม คือ กลุ่มท่ี 1 ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเมือง
สมุนไพร 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี 
สกลนคร ปราจีนบุร ี พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี 
นครปฐม จันทบุร ี มหาสารคาม สุร ินทร์ สงขลา
อำนาจเจริญ และอุดรธานี (จำนวน 1,417 หน่วย
ตัวอย่าง) กลุ่มที่ 2 ประชากรที่อาศัยอยู่นอกจังหวัด
เมืองสมุนไพร 6 จังหวัด ได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี 
ราชบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช 
(จำนวน 710 หน่วยตัวอย่าง) ดังแสดงในภาพที่ 1 

 ต ัวอย ่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร ้อยละ
60.27) ในสัดส่วนที่มากกว่าเพศชาย (ร้อยละ 39.73) 
โดยส่วนใหญ่มีอายุอยู่ระหว่าง 45–60 ปี (ร้อยละ 
27.08) สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. 
(ร้อยละ 29.85) ประกอบอาชีพหลักอยู ่ ในกลุ่ม
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย (ร้อยละ 24.49) 
และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001–20,000 บาท 
(ร้อยละ 39.12) 

ภาพที่ 1 แสดงพ้ืนที่ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  

 จังหวัดเมืองสมุนไพร 
 จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
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   การรับรู้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่าง 
   โดยภาพรวม 

ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้ยิน เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย ร้อยละ 96.57 และมีเพียงร้อยละ 3.43 ที่ไม่เคยได้ยิน  ไม่เคยรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยเลย ตัวอย่างที่เคยได้ยิน/รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยผ่านสื่อทั่วไป ส่วนใหญ่รับรู้/ได้ยินผ่านทาง
สื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 73.44 รองลงมา คือ ผ่านเฟซบุ๊ก ร้อยละ 53.61 และผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ ร้อยละ 
32.46 ตามลำดับ ส่วนตัวอย่างที่เคยได้ยิน/รับรู้ผ่านสื่อของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ส่วนใหญ่รับรู้/ได้ยินผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์ที่ผู้บริหารกรมฯ ไปให้ข้อมูลมากที่สุด ร้อยละ 42.15 
รองลงมา คือ ผ่านทางป้ายประกาศ/แผ่นพับ/ใบปลิว/หนังสือของกรมฯ ร้อยละ 32.44 และบุคลากรของ
กรมฯ ร้อยละ 29.93 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 2 แสดงช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

   การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของตัวอย่างโดยภาพรวม 

        ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  
ร้อยละ 89.05 และมีเพียงร้อยละ 10.95 ที ่ไม่เคยใช้     
ผลิตภ ัณฑ์สมุนไพรไทย โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
ที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้มากที่สุด ได้แก่ 

 
 
 
 
 

 
 

ผลิตภัณฑ์สมนุไพรไทยที่เคยใช้ ร้อยละ 
ยาสมุนไพร 81.31 
เครื่องสำอางสมุนไพร 43.72 
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร 27.51 
ผลิตภณัฑ์สำหรับสัตว ์ 6.60 
เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร เครื่องปรุงอาหาร 2.69 
ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม 2.22 

สื่อโทรทัศน์

เฟซบุ๊ก

สื่อสิ่งพิมพ์

สื่อบุคคล

สื่อวิทยุ

รายการโทรทัศน์ที่ผู้บริหารกรมฯ 
ไปให้ข้อมูล

ป้ายประกาศ/แผ่นพับ/ใบปลิว/
หนังสือของกรมฯ

บุคลากรของกรมฯ

เฟซบุ๊กของกรมฯ

ยูทูปของกรมฯ

73.44 

53.61 

32.46 

31.92 

29.14 

96.57 
เคยได้ยิน/รับรู้ 

3.43 
ไม่เคยได้ยิน/ไม่รับรู้ 

ช่องทางจากสื่อทั่วไป ช่องทางจากสื่อของกรมฯ 

42.15 

32.44 

29.93 

25.29 

18.63 

หมายเหตุ นำเสนอช่องทางที่มีร้อยละสูงสุด 5 อันดับแรก 

การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

10.95 
ไม่เคยใช ้

89.05 
เคยใช้ 

ภาพที่ 3 แสดงพฤติกรรม 
การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
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จากการสำรวจตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย พบว่า ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ตัวอย่างใช้ 
มากที่สุด (นำเสนอ 10 อันดับแรก) ได้แก่ ขมิ้นชัน ฟ้าทะลายโจร ว่านหางจระเข้ มะขามป้อม บัวบก 
กระชายดำ กระชาย พริก กระเจี๊ยบแดง ไพล หญ้าหวาน และกวาวเครือขาว ตามลำดับ สำหรับค่าใช้จ่าย
ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยแต่ละครั้ง พบว่า ตัวอย่างเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า 100 บาท (ร้อยละ 
34.21) รองลงมาประมาณ 101–200 บาท (ร้อยละ 26.93) และ 201–300 บาท (ร้อยละ 16.47) โดยมี
ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละปี คือ 3–6 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 38.33) รองลงมาคือ ต่ำกว่า 3 
ครั้ง/ปี (ร้อยละ 32.31) และ 7–10 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 18.95) ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอยู่ 
(ร้อยละ 84.37) เนื่องจาก ภายหลังการใช้แล้วพบว่าอาการเจ็บป่วยดีขึ้น ใช้แล้วมีความสดชื่นและตัวยามี
คุณภาพ (ร้อยละ 29.22) รองลงมา คือ ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ไม่มีผลข้างเคียง เชื่อถือในคุณภาพ สบายใจ
ที่เลือกใช้ (ร้อยละ 12.39) และสามารถใช้รักษาโรคได้ ดูแลสุขภาพได้ ช่วยบำรุงร่างกาย (ร้อยละ 9.14) 
ตามลำดับ ในขณะที่บางส่วน (ร้อยละ 14.89) ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยแล้ว เนื่องจาก ปัจจุบันอาการ
เจ็บป่วยดีขึ้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก (ร้อยละ 18.44) รองลงมา คือ ไม่สะดวก ไม่อยากซื้อ ไม่ชอบ ไม่เชื่อ 
(ร้อยละ 5.32) และเปลี่ยนไปใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว (ร้อยละ 3.55) ตามลำดับ เมื่อสอบถามว่าจะ
แนะนำหรือบอกต่อผู้อ่ืนหรือไม่ พบว่า ตัวอย่างเกินครึ่งจะบอกต่อ แนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย (ร้อยละ 80.89) สำหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับราคาของผลิตภัณฑ์สมุนไพร พบว่า ตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เห็นว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีราคาย่อมเยากว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี  (ร้อยละ 60.65) และ
โดยภาพรวมตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำประเทศไทย (นำเสนอ  
3 อันดับแรก) คือ ฟ้าทะลายโจร (ร้อยละ 15.56) รองลงมาคือ ขมิ้นชัน (ร้อยละ 13.26) และว่านหางจระเข้ 
(ร้อยละ 10.30) ตามลำดับ 

สำหรับตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยระบุสาเหตุหลัก (3 อันดับแรก) ที่ไม่ใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทย เนื่องจาก ไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ (ร้อยละ 52.79) รองลงมา คือ ไม่เชื่อว่าใช้ได้ผลจริง 
(ร้อยละ 49.52) และกลัวผลข้างเคียงที ่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ (ร้อยละ 42.92) ตามลำดับ แต่เมื่อ
สอบถามต่อว่าจะยินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยหรือไม่ พบว่า ตัวอย่างเกินครึ่งยินยอมทดลองใช้ 
(ร้อยละ 77.25)  

 
   การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่างโดยภาพรวม 

        ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ร้อยละ 63.19 และไม่เคยใช้บริการฯ ร้อยละ 36.81 โดย
บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่ตัวอย่างเคยใช้บริการมาก
ที่สุด ได้แก่ 

 
 
 
 
 

 
 
 

บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่เคยใช้ ร้อยละ 
การนวดไทย 76.41 
การประคบสมุนไพร 39.96 
การอบสมุนไพร 32.07 
การตรวจรักษา/สั่งจ่ายยาสมุนไพร 19.27 
การดูแลหญิงหลังคลอด เช่น การอยู่ไฟ  
  การทับหม้อเกลือ การประคบเตา้นม เป็นต้น 

10.79 

อื่น ๆ เช่น การตอกเส้น เป็นต้น 0.67 

การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

36.81 
ไม่เคยใช ้

63.19 
เคยใช้ 

ภาพที่ 4 แสดงพฤติกรรม 
การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
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จากการสำรวจตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย พบว่า ตัวอย่างเสียค่าใช้จ่ายในการ
ใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละครั้งประมาณ 201–300 บาท (ร้อยละ 32.74) รองลงมาคือ 
101–200 บาท (ร้อยละ 28.20) และ 400–1,000 บาท (ร้อยละ 18.97) ตามลำดับ โดยมีความถี่ในการใช้
บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละปี ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 46.66) รองลงมาคือ 3–6 ครั้ง/ปี  
(ร้อยละ 34.82) และ 7–10 ครั้ง/ปี (ร้อยละ 11.46) ตามลำดับ ซึ่งปัจจุบันยังคงใช้บริการด้านการแพทย์
แผนไทยอยู่ (ร้อยละ 74.85) เนื่องจาก ใช้บริการแล้วรู ้สึกผ่อนคลาย คลายปวดเมื่อย มีความสดชื่น  
และสามารถรักษาอาการปวดเมื ่อยได้ (ร้อยละ 31.81) รองลงมา คือ ผลการรักษาดี ดีต่อสุขภาพ  
เห็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน (ร้อยละ 15.41) และรู้สึกปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง เป็นการรักษาโดยใช้
วัตถุดิบจากธรรมชาติ (ร้อยละ 4.87) ตามลำดับ ในขณะที่บางส่วน (ร้อยละ 23.81) ไม่ได้ใช้บริการ 
ด้านการแพทย์แผนไทยแล้ว เนื่องจาก ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ้น ไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริการ (ร้อยละ 
26.25) รองลงมาคือ ไม่มีเวลาไปใช้บริการ (ร้อยละ 19.06) และราคาค่าบริการสูง มีการปรับราคาขึ้น 
รายได้ไม่พอใช้บริการ (ร้อยละ 7.81) ตามลำดับ เมื่อสอบถามว่าจะแนะนำหรือบอกต่อหรือไม่ พบว่า 
ตัวอย่างเกินครึ่งจะบอกต่อ แนะนำให้ญาติหรือเพ่ือนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย (ร้อยละ 72.62) 

สำหรับตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระบุสาเหตุหลัก (3 อันดับแรก) ที่ไม่ ใช้
บริการด้านการแพทย์แผนไทย เนื่องจาก ไม่ม่ันใจคุณภาพผู้ให้บริการ (ร้อยละ 38.44) รองลงมา คือ ไม่ม่ันใจ
คุณภาพการให้บริการ (รอ้ยละ 35.50) และการให้บริการมีราคาแพง (ร้อยละ 27.97) ตามลำดับ 

 

   ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย   
   ของตัวอย่างโดยภาพรวม 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
โดยภาพรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผล
ต่อความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั ้น สูงกว่าค่าเฉลี ่ยของปัจจัยที ่มีผลต่อความพึงพอใจฯ ในปี  
พ.ศ. 2561 (ดังแสดงในภาพที่ 5-6) 

หมายเหตุ : ปี 2561 ไม่ได้ทำการสำรวจใน (1) ประเด็นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และ (2) ประเด็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชที่ปลูก 
แบบออร์แกนิค 

ภาพที่ 5 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

คุณประโยชน/์
สรรพคุณ

ส่วนผสม
ปลอดภัยจาก

สารเคมี

ความปลอดภยั
ของผลิตภัณฑ์ 

ได้ผลดีจริง
ตามสรรพคุณ

ที่อวดอ้าง

ความเหมาะสม
ของราคา

ผลิตจากพืชที่
ปลูกแบบออร์

แกนิค

ความสะดวก
ในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

การ
ประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร

บริการจัดส่ง
สินค้าถึงบ้าน 
(Delivery)

ภาพรวม

ปี 2561 3.37 3.27 0 3.15 3.19 0 3.09 3.03 3.09 2.88 3.13

ปี 2562 3.52 3.35 3.35 3.31 3.23 3.19 3.16 3.13 3.11 2.96 3.23

3.37 3.27 3.15 3.19 3.09 3.03 3.09 2.88 3.13

3.52 3.35 3.35 3.31 3.23 3.19 3.16 3.13 3.11 2.96 3.23
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์|  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จ 
 

ในปี 2562 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมากที่สุด คือ คุณประโยชน์
หรือสรรพคุณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 รองลงมา คือ ส่วนผสมปลอดภัยจากสารเคมีและความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35 และได้ผลจริงตามสรรพคุณที่อวดอ้าง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.31 ตามลำดับ 

หมายเหตุ : ปี 2561 ไม่ได้ทำการสำรวจใน (1) ประเด็นคุณภาพของสถานบริการ 

ภาพที่ 6 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
 

ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมากที่สุด คือ ประเด็น
คุณภาพการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 รองลงมา คือ คุณภาพของสถานบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.32 และคุณภาพผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ตามลำดับ 

 

   ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อม่ันในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
   ของตัวอย่างโดยภาพรวม 

ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
โดยภาพรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 มีค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผล
ต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2561 
(ดังแสดงในภาพที่ 7-8) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

ในปี 2562 ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมากที่สุด คือ สรรพคุณ/
คุณประโยชน์/ผลลัพธ์เทียบเท่ายาแผนปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากั บ 
3.40 รองลงมา คือ วางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.34 และผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 
ตามลำดับ 
 

 

 

คุณภาพการ
ให้บริการ

คุณภาพของ
สถานบริการ

คุณภาพผู้
ให้บริการ

ความ
เหมาะสมของ

ราคาการ
ให้บริการ

รูปแบบของ
การบริการมี

ความ
หลากหลาย

ชื่อเสียง ความ
น่าเชื่อถือของ

ร้าน

มีการให้บริการ
นอกสถานที่

ท าเลที่ตั้งของ
ร้าน

การตกแต่ง
ร้าน

ภาพรวม

ปี 2561 3.15 0.00 3.10 3.04 2.99 3.00 2.87 2.94 2.94 3.00

ปี 2562 3.38 3.32 3.30 3.25 3.16 3.15 3.06 2.97 2.96 3.17

3.15 3.10 3.04 2.99 3.00 2.87 2.94 2.94 3.00

3.38 3.32 3.30 3.25 3.16 3.15 3.06 2.97 2.96 3.17

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจในการบริการด้านการแพทย์แผนไทย



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์|  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” ฉ 
 

หมายเหตุ : ปี 2561 ไม่ได้ทำการสำรวจใน (1) ประเด็นรัฐบาลให้การสนับสนุนหรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ 

ภาพที่ 7 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

สำหรับปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมากที่สุด คือ ร้านค้า
หรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 
รองลงมา คือ การรักษาและบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความน่าเชื่อถือปลอดภัย ผู้ให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยมีความรู ้ความสามารถและความชำนาญ และผู ้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
มีใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ/ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ในสัดส่วน
ที่เท่ากัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 และร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์มีข้อมูลการแพทย์แผน
ไทย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 ตามลำดับ 

หมายเหตุ : ปี 2561 ไม่ได้ทำการสำรวจใน (1) ประเด็นรัฐบาลให้การสนับสนุนหรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ 

ภาพที่ 8 แสดงปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

ร้านค้าหรือ
หน่วยงานที่

ให้บริการด้าน
การแพทย์แผน
ไทยได้รับการ

รับรองมาตรฐาน

การรักษาและ
บริการด้าน

การแพทย์แผน
ไทยมีความ
น่าเชื่อถือ
ปลอดภัย

ผู้ให้บริการด้าน
การแพทย์แผน

ไทยมี
ความสามารถ 

และความ
ช านาญ

มีใบประกอบ
วิชาชีพ 

ใบรับรองจาก
สถาบันชั้นน า 

ใบรับรอง
มาตรฐานจาก

กระทรวง
สาธารณสุข

ร้านค้าหรือ
หน่วยงานที่

ให้บริการด้าน
การแพทย์แผน
ไทยมีข้อมูล

การแพทย์แผน
ไทย

ค าบอกเล่าของผู้
ที่เคยใช้บริการ
ด้านการแพทย์

แผนไทย

รัฐบาลให้การ
สนับสนุน หรือ
จัดงานแสดง
ผลิตภัณฑ์

พรีเซนเตอร์ เช่น 
ดารา เน็ตไอดอล 

ที่โฆษณาการ
บริการด้าน

การแพทย์แผน
ไทย

ภาพรวม

ปี 2561 3.09 3.08 3.10 3.07 3.09 2.98 0.00 2.82 3.03

ปี 2562 3.34 3.31 3.31 3.31 3.29 3.20 3.18 3.01 3.24

3.09 3.08 3.10 3.07 3.09 2.98 2.82 3.03

3.34 3.31 3.31 3.31 3.29 3.20 3.18 3.01 3.24
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเชื่อมั่นในการบริการด้านการแพทย์แผนไทย

มีสรรพคุณ 
คุณประโยชน์ 

ผลลัพธ์เทียบเท่า
ยาแผนปัจจุบัน
หรือผลิตภัณฑ์ที่

ได้จากการ
สังเคราะห์

วางจ าหน่ายใน
ร้านค้าหรือ
หน่วยงานที่

ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน

ผลข้างเคียงน้อย
กว่ายาแผน

ปัจจุบัน 
ผลิตภัณฑ์จาก
การสังเคราะห์

ผลิตภัณฑ์ได้รับ
การรับรอง
มาตรฐาน

กระบวนการ
ผลิตที่น่าเชื่อถือ 

ได้มาตรฐาน

ค าบอกเล่าของผู้
ที่เคยใช้

ผลิตภัณฑ์

รัฐบาลให้การ
สนับสนุน หรือ
จัดงานแสดง
ผลิตภัณฑ์

พรีเซนเตอร์ เช่น 
ดารา เน็ตไอดอล 

ที่โฆษณา
ผลิตภัณฑ์

ภาพรวม

ปี 2561 3.25 3.12 3.21 3.14 3.16 3.08 0.00 2.89 3.12

ปี 2562 3.40 3.34 3.30 3.28 3.27 3.21 3.17 3.01 3.25

3.25 3.12 3.21 3.14 3.16 3.08 2.89 3.12

3.40 3.34 3.30 3.28 3.27 3.21 3.17 3.01 3.25
ปัจจัยท่ีมีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
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   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อการพัฒนาแผนการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ ความเชื่อม่ัน  
   และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค 

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ควรมีการพิจารณากลุ่มเป้าหมายหรือวิเคราะห์
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Analysis) เนื่องจากกลุ่มผู้ใช้สมุนไพรไทยเป็นกลุ่ม
เฉพาะ ดังนั้น การจัดกลุ่มเป้าหมายจึงมีความสำคัญในการวางแผนสำหรับประชาสัมพันธ์ ประการที่สอง 
คือ การพิจารณาเนื้อหาสาระที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ภายหลังจากการจัดกลุ่มเป้าหมายแล้ว เนื้อหา
สาระของการสื่อสารหรือการให้ข้อมูลต่าง ๆ ควรสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับสารในแต่ละกลุ่ม  
เพื่อดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมายให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังควรเน้นการขยายกลุ่มผู้รับบริการ
หรือสร้างเครือข่ายผ่านทางกลุ่มสมุนไพรในชุมชนต่าง ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนในชุมชนได้ทดลองใช้บริการ
หรือทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแง่ของการสร้างหรือยกระดับความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย กรมฯ ควรสร้างมาตรฐานให้กับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยในทุกระดับ โดยมีการรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่รับรองคุณภาพมาตรฐาน
ของผลิตภัณฑ์ การออกเอกสารกำกับ หรือการออกใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทางด้านสมุนไพรเช่นเดียวกับ
บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนปัจจุบัน เช่น เภสัชกร ประกอบกับการให้ข้อมูล ความรู้ 
สรรพคุณ คุณประโยชน์ และความสำคัญของสมุนไพรไทยผ่านทางผู้เชี่ยวชาญ บุคลากรทางกา รแพทย์ 
ที่มีชื่อเสียง รวมทั้งมีการนำเสนอตัวอย่างผู้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ใช้แล้วเห็นผลจริง แต่ทั้งนี้ ต้องมีการ
ควบคุมการโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงอย่างเข้มงวดควบคู่ไปด้วย อีกท้ังอาจพิจารณาเพ่ิมหลักสูตร 
การเรียนการสอนเกี่ยวกับสมุนไพรในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา ถึง ระดับอุดมศึกษา เช่น 
ปัจจุบันมีการเปิดหลักสูตรกัญชาเวชศาสตร์ เพ่ือเป็นทางเลือกให้กับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอย่างถูกวิธี สำหรับช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาเห็นว่า ถึงแม้ว่าปัจจบุัน
สื ่อสังคมออนไลน์จะเป็นที ่นิยมในการติดตามข้อมูลข่าวสาร แต่สื ่อแบบดั ้งเดิมก็ยังคงเป็นที ่นิยม 
ของกลุ่มเป้าหมายอยู่เช่นกัน เช่น สื่อออกอากาศ (Broadcast) โทรทัศน์ วิทยุ วีดิทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ 
(Print) อย่างไรก็ตามกรมฯ การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ควรเน้นกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของกรมฯ เป็นหลัก 
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EXECUTIVE SUMMARY 
 

This survey project on consumers’ awareness of and confidence in as well as the 
popularity of herbal products and the provision of Traditional Thai medical services for the 
budget year 2019 aims to examine the awareness of and confidence in Thai herbal products 
and the provision of Traditional Thai medical services of consumers in all regions of Thailand. 
This will help promote the image of Thai herbal products and the provision of Traditional Thai 
medical services among consumers so that they have confidence in and enjoy using such 
products and services in order to reach the goals set out in the National Master Plan with the 
development of Thai herbs, Issue 1 year 2017 – 2021. The target group of this study is the 
general public. Those surveyed are 18 years old and above and reside in all parts of Thailand. 
A field survey approach was used to collect data from the target group. A total of 2,127 samples 
participated in the survey. The following sections will summarize the findings of the study.  

  Overview of the research samples 

This survey divided the research 
samples into two groups. The first group is 
made up of those who reside in 14 herb-
producing provinces: Chiang Rai, Surat Thani, 
Sakon Nakhon, Prachin Buri, Phitsanulok, Uthai 
Thani, Saraburi, Nakhon Pathom, Chantaburi, 
Maha Sarakham, Surin, Songkhla, Amnat 
Charoen, and Udon Thani (a total of 1,417 
samples). The second group is made up of 
those who reside in six non-herb-producing 
provinces: Samut Prakan, Chonburi, Ratchaburi, 
Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, and Nakhon Si 
Thammarat (a total of 710 samples). The 
locations of where samples reside are shown 
in image 1. 

The majority of the samples were 
female (60.27 %) who made up a larger share 
of the respondents when compared with their 
male counterparts (39.73%). Most of the 
samples were between 45-60 years old 
(27.08%), completed a high school/vocational 
certificate (29.85%), were part of the occupation 
groups which involved owning their own 
businesses/working as freelancers/working as 
traders (24.49%), and had an average monthly 
salary of 10,001-20,000 Thai baht (39.12%).    

 Herb-producing provinces 
 Non-herb-producing provinces 

Image 1 Location where data  
was collected 
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   Overview of survey respondents’ awareness of and behavior when it comes to  
   the use of herbal products and the provision of Traditional Thai Medical services 

The majority of the samples (96 . 57% )  have heard of and have accessed data and 
news about herbal products and the provision of Traditional Thai Medical services. Only 
3.43% of the samples have never heard of or accessed data and news about herbal products 
and the provision of Traditional Thai Medical services. For the majority of those who have 
heard of/accessed data and news about herbal products and the provision of Traditional 
Thai medical services (73.44%) , they did so via television, followed by Facebook (53.61%) 
and print media (32.46%) respectively. For those who have heard of/accessed news via the 
Department of Thai Traditional and Alternative Medicine, the majority heard/accessed 
information through TV programs which included the management of the Department 
providing information on air (42.15%), which was followed by via placards/brochures/leaflets/ 
the Department’s books and publications (32 . 44% )  and finally from the Department’s 
personnel (29.93%) respectively. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Image 2 Channels to receive information and news about herbal products and the provision  
of Thai Traditional Medical services 

   Overview of the survey respondents’ use of Thai herbal products 
The majority of the samples have used Thai 

herbal products (89.05%) and only 10.95% have 
never used such products. The following products 
are what the survey respondents have used the 
most. 

 
 
 
 
 

Herbal products that respondents have used Percent 

Herbal medicine 81.31 
Herbal cosmetics 43.72 
Dietary supplements made from herbs 27.51 
Products for animals 6.60 
Herbal drinks, herbal food seasoning 2.69 
Personal care products such as soap, toothpaste   
     and shampoo 

2.22 

Television

Facebook

Newspapers

Personal Media

Radio

Department's management go on 
TV to give information

Department's placards/
brochures/leaflets/books

Department's personnel

Department's Facebook 

Department's YouTube channel

73.44 

53.61 

32.46 

31.92 

29.14 

96.57 
Have heard/known 

3.43 
Don’t have heard 

/known 

General Media Sources Department’s Sources 

42.15 

32.44 

29.93 

25.29 

18.63 

Note: Only the top five sources have been included based on percentages. 

Use of Thai Herbal Products 

89.05 
Use Thai herbal  

products 

10.95 
Do not use Thai 
herbal products 

Image 3 Consumption behavior of Thai 
Traditional herbal products  
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Based on the survey of respondents who have used Thai herbal products, it was 
found that the ten most commonly used products are turmeric, kariyat, aloe, Indian 
gooseberry, gotu kola, black galingale, fingerroot, chili, roselle, Cassumunar ginger, stevia, 
and pueraria mirifica respectively. As for the amount of money spent to purchase Thai 
herbal products each time, it was found that respondents spend less than 100 Thai baht 
(34.21%), followed by approximately 101-200 Thai baht (26.93%) and 201-300 Thai baht 
(16.47%). In terms of the frequency in the purchase of Thai herbal products per year, 
38.33% of the respondents said they buy them 3-6 times per year, followed by less then 
3 times per year (32.31%) and 7-10 times per year (18.95%). Currently, the majority of the 
respondents, or 84.37%, said that they still use Thai herbal products because they feel that 
the products made them feel less pain and feel refreshed and the medicine is of high 
quality (29.22%), followed by the fact that the medicine is safe, has no chemicals and no 
side effects and the users trust in the herbs quality and feel comfortable to use them 
(12.39%), and the fact that the herbal product can be used to cure diseases, to take care 
of the users’ health and nourish their bodies (9.14%) respectively. However, there are some 
respondents (14.89%) who no longer use Thai herbal products since their pain has 
improved and no longer need to use the product (18.44%), followed by the fact that it is 
not convenient for them/they do not want to buy/they do not like/they do not trust the 
products (5.32%) respectively. When asked if the respondents would recommend or tell 
others to use the products, it was found that more than half of the respondents replied 
that they would recommend their relatives or friends to use the Thai herbal products 
(80.89%). As for the prices of the herbal products, it was found that the majority of the 
respondents believed that the Thai herbal products are not expensive when compared 
with products that contain chemicals (60.65%). In addition, overall most respondents are 
of the opinion that the top three herbs should be made Thailand’s national herbs are 
kariyat (15.56%) followed by turmeric (13.26%) and aloe (10.30%) respectively. 

As for respondents who have never used Thai herbal products, the top three 
reasons are that they are not confident in the safety of the ingredients (52.79%), they are 
not convinced in the efficacity of the products (49.52%), and they are afraid of the side 
effects in using the products (42.92%) respectively. However, when asked if they would be 
willing to try and use Thai herbal products, it was found that more than half of the 
respondents are willing to try them (77.25%). 
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   Overview of the survey respondents’ use of Traditional Thai Medical Services  
The majority of the respondents have used 

Traditional Thai Medical services (63.19%) while the 
minority have never used them (36.81%). The following 
are the most common types of Thai medicinal services 
which respondents have experienced. 

 

 

 

 

 

 

Based on the survey of those who have had experience using Traditional Thai 
Medicine, it was found that the respondents paid approximately 201-300 Thai baht each 
time they received Traditional Thai Medical services (32.74%), followed by around 101-200 
Thai baht (28.20%) and 400-1,000 Thai baht (18.97%) respectively. The frequency in the 
use of Traditional Thai Medicine each year is fewer than 3 times per year (46.66%), followed 
by 3-6 times per year (34.82%) and 7-10 times per year (11.46%) respectively. Presently, 
74.85% of the respondents still continue to use Traditional Thai Medical services because 
they feel relaxed afterwards, can relieve their aches and pains, feel refreshed, and can treat 
their aches and pains (31.81%), followed by the fact that the treatment was good/the 
results were beneficial to their health/they saw clear and positive results from the 
treatment (15.41%), they feel safe/did not suffer from any side effects/received treatment 
using natural ingredients (4.87%) respectively.   

Some respondents said that they no longer use Traditional Thai Medical services 
(23.81%) because their conditions have improved and they no longer need to use these 
services (26.25%), followed by the fact that they have no time to go and use the services 
(19.06%), and the treatment fees are too expensive/the fees have increased/their earnings 
are insufficient to pay for such services (7.81%) respectively. When asked if the respondents 
would recommend or tell others about these services, it was found that more than half of 
the respondents stated that they would tell and recommend their relatives and friends to 
come and use Traditional Thai Medicinal services (72.62%). 

As for respondents who have never used Traditional Thai Medical services, the top 
three reasons provided to explain why they have not done so are that they do not feel 
confident with the quality of the service provider (38.44%), followed by the fact that they 
do not feel confident with the quality of service provided (35.50%), and that the treatment 
fee is too high (27.97%) respectively.  

Traditional Thai medical services that 
respondents have used Percent 

Thai massage 76.41 
Thai herbal compress massage 39.96 
Thai herbal sauna 32.07 
Health examination/prescription for herbal    
     medicine 

19.27 

Post delivery care such as postpartum  
     confinement, tub mhor kluer, herbal breast  
     compress, etc.  

10.79 

Other such as tapping line massage, etc.  0.67 

Use of Traditional Thai Medical 
Services 

63.19 
Yes, I have used 

them. 

36.81 
No, I have 
not used 

them. 

Image 4 Consumption behavior in the use 
of Thai Traditional Medical services 
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Overview of the factors that affect respondents’ satisfaction in the use of herbal 
products and Traditional Thai Medical services 

There are different average scores for the overall factors that affect respondents’ 
satisfaction in the use of herbal products and Traditional Thai Medical services between 
2018 and 2019. The average satisfaction scores in 2019 are higher than the average scores 
in 2018 (as shown in Images 5-6).  

Note : In 2018, the survey at that time did not include the following topics (1) the safety of the products and (2) products 
that were made using crops that were organically grown.  

Picture 5 Shows factors that affect users’ satisfaction in their use of herbal products  

In 2019, the factor that had the greatest impact on respondents’ satisfaction when 
it comes to their use of herbal products was their benefits or properties with an average 
score of 3.52. This was followed by two factors: use of ingredients without chemicals and 
the products’ safety which had an average score of 3.35. The third factor was the results 
obtained as per the properties advertised has an average score of 3.31. 

Note : In 2018, there was no survey on the topic of (1) the quality of the place where the service was provided. 

Image 6 Outline of the factors that affect users’ satisfaction with Traditional Thai Medicinal 

Benefits/pr
operties

Ingredients 
are free 
from 

chemicals

Safety of 
the 

products

Real 
efficacy of 

the 
products as 
promoted

Appropriat
eness of 
the price

Made from 
crops that 
have been 
organically 

grown

Degree of 
convenienc

e in 
purchasing 

herbal 
products

Public 
relations 
about 
herbal 

products

Types of 
herbal 

products

Home 
delivery 
service of 
products

Overall 

2018 3.37 3.27 0 3.15 3.19 0 3.09 3.03 3.09 2.88 3.13

2019 3.52 3.35 3.35 3.31 3.23 3.19 3.16 3.13 3.11 2.96 3.23

3.37 3.27 3.15 3.19 3.09 3.03 3.09 2.88 3.13

3.52 3.35 3.35 3.31 3.23 3.19 3.16 3.13 3.11 2.96 3.23
Factors that affect the satisfaction in the use of Thai herbal products

Quality of 
service

Quality of 
the store

Quality of 
the service 
provider

Appropriat
eness of 

the price in 
exchange 
for the 
service 

provided

Diversity in 
the types 
of services 
available

Reputation 
and 

trustworthi
ness of the 

store

Service 
provided 

off-
premises

Location of 
the store

Decoration 
of the 
store

Overall

2018 3.15 0.00 3.10 3.04 2.99 3.00 2.87 2.94 2.94 3.00

2019 3.38 3.32 3.30 3.25 3.16 3.15 3.06 2.97 2.96 3.17

3.15 3.10 3.04 2.99 3.00 2.87 2.94 2.94 3.00

3.38 3.32 3.30 3.25 3.16 3.15 3.06 2.97 2.96 3.17

Factors affecting users' satisfaction with Traditional Thai Medicinal services
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The most significant factor that affect users’ satisfaction with Traditional Thai 
Medicinal services is the topic dealing with quality in the service with an average score of 
3.38. This is followed by the quality of the place where the service is provided with an 
average score of 3.32. Lastly, the quality of the service provider has an average score of 
3.30. 

   Overall factors that affect confidence in the use of herbal products and     
   Traditional Thai Medicinal services according to survey respondents 

There are varying scores when it comes to the overall factors that affect confidence 
in the use of herbal products and Traditional Thai Medicinal services between 2018 and 
2019. The averages of the factors that affect confidence in 2019 are higher than the 
averages for the factors that affect confidence in 2018 (as shown in images 7-8). When 
analyzing each factor, it was found that in 2019, the factor that affected the confidence in 
the use of Thai herbal products was properties/benefits/efficacy equivalent to modern 
medicine or synthetic products with an average score equivalent to 3.40. This is followed 
by the availability of products for purchase in stores or agencies whose standards have 
been certified with an average of 3.34. Finally, fewer side effects than modern 
medicine/synthetic products had an average score of 3.30. 

 

Note : In 2018, there was no survey on the topic of (1) the government’s support for or organization of a trade fair.  

Image 7 Outline of the factors that affect users’ confidence to use Thai herbal products 
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As for most significant factor that affects users’ confidence to use Thai herbal products is 
stores or agencies that provide Traditional Thai Medicinal services and whose standards have been 
certified had an average score of 3.34. The next three factors all had an average score of 3.31: the 
Traditional Thai Medicine treatments and services that have a good reputation and are safe, 
Traditional Thai Medicine providers who have knowledge, skills and expertise, and Traditional Thai 
Medicine providers who possess Certified Standards Certificates from the Ministry of Public Health. 
Finally, stores or agencies that provide Traditional Thai Medicinal services had an average score of 
3.29. 

Note : In 2018, there was no survey on the topic of (1) the government’s support for or organization of a trade fair. 
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   Policy recommendations for the development of a public relations plan and    
   measures to help raise awareness, confidence and popularity of herbal products  
   and Traditional Thai Medicinal services among consumers   

The Department of Thai Traditional and Alternative Medicine should consider their 
target group or analyze their consumers by conducting a stakeholder analysis. This is 
because the group of users of Thai herbs is a niche market.  As a result, it is essential to 
organize the target group when planning public relations activities. Secondly, it is also 
imperative to consider the content to be used in the public relations work. Once the target 
groups have been organized, the content that will be communicated or the various 
information that will be disseminated should be in line with the needs of each stakeholder 
in each group in order to make it more attractive to and address the interests of the target 
groups. In addition, efforts should be made to expand the customer base or build a network 
among the Herbal Group in each community. This will bring about new opportunities for 
those living in the local communities to try these services or get to know more about Thai 
herbal products. In terms of building or increasing the level of confidence in the herbal 
products and Traditional Thai Medicinal services, the Department should set a standard for 
herbal products and Traditional Thai Medicinal services at all levels by having an institute 
or agency that can certify the quality of products by issuing certified documents or 
professional licenses for herbs, similar to what other health and medical experts, such as 
pharmacists, are issued. The institute or agency can provide information and knowledge 
about the properties, benefits, and the importance of Thai herbs through experts and well-
known medical personnel. Furthermore, the institute or agency will present examples of 
users of herbal products or Traditional Thai Medical services who are satisfied users and 
who had positive results.  

Regardless, there must be strict control over advertisements that exaggerate the 
qualities of these products. Moreover, consideration could be made for the addition of 
curricula and educational programs on herbs in educational institutes starting from 
primary school to the tertiary level. For instance, currently there is a curriculum on 
cannabis studies which will offer an alternative learning option and meet the needs of 
those who are interested in learning more about the use of herbal products in the 
correct manner.    

As for the channel to be used for public relations purposes, the consultant is of the 
opinion that despite the fact online media are popular nowadays when it comes to 
accessing information and news, traditional media are still popular among the target groups. 
Such media include broadcast media consisting of television, radio, and video as well as 
print media. Nevertheless, the Department involved in organizing public relations should 
focus mainly on the target group, users of products and services, and other stakeholders. 
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ตารางที่ 17 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่จะบอกตอ่ แนะนำใหญ้าติหรือเพื่อน 29 

ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (เฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้ผลติภณัฑ์สมุนไพรไทย) 
ตารางที่ 18 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างทีแ่สดงความคิดเหน็เกี่ยวกับผลติภัณฑ์ 30 

สมุนไพรไทย มรีาคาย่อมเยาว์กว่าผลติภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี 
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ตารางที่ 19 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดเชียงราย  31 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย)  

ตารางที่ 20 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสรุาษฎรธ์านี  32 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎรธ์านี)  

ตารางที่ 21 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสกลนคร  33 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร)  

ตารางที่ 22 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดปราจนีบุรี  34 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปราจนีบรุี)  

ตารางที่ 23 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดพิษณุโลก  35 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณโุลก)  

ตารางที่ 24 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดอุทัยธานี  36 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี)  

ตารางที่ 25 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสระบรุี  37 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี)  

ตารางที่ 26 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดนครปฐม 38  
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม)  

ตารางที่ 27 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดจนัทบรุี  39 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบรุี)  

ตารางที่ 28 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดมหาสารคาม  40 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม)  

ตารางที่ 29 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสรุินทร์  41 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์)  

ตารางที่ 30 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสงขลา  42 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา)  

ตารางที่ 31 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดอำนาจเจริญ  43 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอำนาจเจรญิ)  

ตารางที่ 32 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดอดุรธานี  44 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี)  

ตารางที่ 33 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำกรุงเทพมหานคร  45 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรงุเทพมหานคร)  

ตารางที่ 34 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดนครราชสมีา  46 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสมีา)  

ตารางที่ 35 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดเชียงใหม่  47 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่)  
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ตารางที่ 36 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดนครศรธีรรมราช 48  
(เฉพาะตัวอย่าง ทีอ่าศัยอยู่ในจังหวัดนครศรธีรรมราช)  

ตารางที่ 37 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดชลบุร ี 49 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุร)ี  

ตารางที่ 38 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสมุทรปราการ  50 
(เฉพาะตัวอย่างที่ อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ)  

ตารางที่ 39 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดราชบรุี  52 
(เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี)  

ตารางที่ 40 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำประเทศไทย (โดยภาพรวม) 53 
ตารางที่ 41 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำประเทศไทย  54 

(เฉพาะตัวอย่างในจงัหวัดเมอืงสมุนไพร)  
ตารางที่ 42 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำประเทศไทย  55 

(เฉพาะตัวอย่างในจงัหวัด นอกเมืองสมุนไพร)  
ตารางที่ 43 แสดงจำนวนและร้อยละของการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 56 
ตารางที่ 44 แสดงจำนวนและร้อยละของการบริการดา้นการแพทย์แผนไทย 56 

ที่ตัวอย่างเคยใชบ้ริการ (ตอบไดม้ากกว่า 1 บริการ) 
ตารางที่ 45 แสดงจำนวนและร้อยละของสาเหตุที่ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 57 

(ตอบไดม้ากกว่า 1 สาเหตุ) 
ตารางที่ 46 แสดงจำนวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารด้านการแพทย์แผนไทย 59 

ในแต่ละครั้ง 
ตารางที่ 47 แสดงจำนวนและร้อยละของความถี่การใชบ้ริการดา้นการแพทย์แผนไทยในแต่ละปี  60 

(เฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านการแพทยแ์ผนไทย)  
ตารางที่ 48 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่ปัจจุบันยังใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 61 
ตารางที่ 49 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่จะบอกตอ่ แนะนำใหญ้าติหรือเพื่อนใช้บรกิาร

ด้านการแพทย์แผนไทย (เฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้บรกิารด้านการแพทย์แผนไทย) 63 
ตารางที่ 50 แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มอีิทธิพลต่อความพึงพอใจ 64 

ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตวัอย่าง 
(โดยภาพรวม)  

ตารางที่ 51 แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มอีิทธิพลต่อความพึงพอใจ 68 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตวัอย่าง 
(เฉพาะในจงัหวัดเมืองสมุนไพร) (N=1,417) 

ตารางที่ 52 แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มอีิทธิพลต่อความพึงพอใจ 72 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตวัอย่าง  
(เฉพาะในจงัหวัดนอกเมืองสมุนไพร) (N=710) 
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ตารางที่ 53 แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มอีิทธิพลต่อความเชื่อมัน่ 76 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตวัอย่าง  
(โดยภาพรวม)  

ตารางที่ 54 แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มอีิทธิพลต่อความเชื่อมัน่ 80 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตวัอย่าง  
(เฉพาะในจงัหวัดเมืองสมุนไพร) (N=1,417)  

ตารางที่ 55 แสดงค่าเฉลี่ย และสว่นเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มอีิทธิพลต่อความเชื่อมัน่ 84 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตวัอย่าง  
(เฉพาะในจงัหวัดนอกเมืองสมุนไพร) (N=710)  

ตารางที่ 56 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่น 88 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 57 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่น 89 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างจงัหวัด
เมืองสมนุไพรและจงัหวัดนอกเมืองสมุนไพร ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

ตารางที่ 58 แสดงข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธแ์ละการสรา้งความเชื่อมั่น 91 
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบรกิารด้านการแพทย์แผนไทย 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันความต้องการใช้สมุนไพรในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งเนื่องมาจากความ
สนใจในการดูแลรักษาสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และสมุนไพรสามารถเปลี่ยนเป็น
ผลิตภัณฑ์ได้หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยอุตสาหกรรมสมุนไพร
ได้รับการคาดการณ์ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและสามารถสร้างความยั่งยืนในฐานะส่วนหนึ่ง
ของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ทั ้งอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและกลไกในการขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ  
เพื่ออนาคต นอกจากนี้ ยังเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของบริบทที่คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อความยั่งยืน
ของระบบเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ทั้งในส่วนของลักษณะการเจ็บป่วย และการเข้าสู่สังคม
ผู้สูงอายุของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้ ส่งผลให้มีแนวคิดในการใช้สมุนไพรเพื่อเป็นทางเลือก  
ในการรักษาโรคและเสริมสร้างสุขภาพ ซึ่งช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านสุขภาพ และการลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพอีกทางหนึ่ง จึงทำให้ในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำลังได้รับความนิยม
อย่างมาก อีกทั้งรัฐบาลมีการส่งเสริมให้บริโภคสมุนไพรเพื่อป้องกันและรักษาสุขภาพให้แข็งแรง  
ทำให้ลดความจำเป็นในการที่ต้องไปโรงพยาบาล อีกทั้งยังเป็นการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ
อีกด้วย 

รัฐบาลไทยจึงได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ ่งเป็นภูมิปัญญาและ
ทรัพยากรที่สำคัญของประเทศ จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนการพัฒนาที่เป็นระบบอย่างยั่งยืนขึ้น 
อันได้แก่ แผนแม่บทแห่งชาติวา่ด้วยการพัฒนาสมนุไพรไทย พ.ศ. 2560 - 2564 ซึ่งแผนแม่บทฉบบันี้
มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและรักษาภูมิปัญญาอันทรงคณุค่าที่เกี่ยวกับสมุนไพรไทย อีกทั้งยังมีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาการผลิตและใช้ประโยชน์สมุนไพรไทยอย่างมีคุณภาพ เต็มประสิทธิภาพ และครบวงจร  
ซึ่งจะส่งผลต่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของสมุนไพรไทย และการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ของประเทศไทย 

ในการนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น 
“นิด้าโพล” จัดทำโครงการสำรวจการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค เพื่อนำผลการสำรวจมาวิเคราะห์ และใช้เป็นข้อมูล
ในการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสมุนไพรให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ 

เพื่อสำรวจการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค 
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
การสำรวจการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค มีขอบเขตการดำเนินงาน ดังนี้  
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยเนื้อหาสาระสำคัญ ดังนี้ 
 1) การรับรู้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผน

ไทย 
 2) ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
 3) ความเชื่อมั่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
1.3.2 ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ (Target Population) 

  ประชากรเป้าหมายในการสำรวจครั้งนี้ คือ  
  1) ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ใน 14 จังหวัดเมืองสมุนไพร ได้แก่ จังหวัดเชียงราย  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสกลนคร จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัด
สระบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดจันทบุรี จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสงขลา จั งหวัด
อำนาจเจริญ และจังหวัดอุดรธานี 
  2) ประชาชนทั่วไปทีอ่าศัยอยู่นอกเหนอื 14 จังหวัดเมืองสมุนไพร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 
และจังหวัดอื่น ๆ ที่ไม่ซ้ำกับจังหวัดที่เป็นเมืองสมุนไพร 

1.3.3 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ดำเนินโครงการสำรวจการรับรู ้ ความเชื ่อมั ่น และความนิยมเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์

สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
1.4 ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. ทราบการรับรู้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
2. ทราบระดับความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
3. ทราบระดับความเชื่อมั่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
4. สามารถนำผลการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ การสร้างภาพลักษณ์และ

การสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการด้านแพทย์แผนไทย 
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บทที่ 2 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
โครงการสำรวจการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร และ

บริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นการวิจัยเชิงปรมิาณ 
(Quantitative Research) ในประเภทของการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) ซึ่งการนำเสนอ
สาระสำคัญในบทนี้ จะเป็นการแสดงขั้นตอนและรายละเอียดในการสำรวจ โดยนำเสนอเป็นหัวข้อ
ตามลำดับ ดังนี้ 

1. ขั้นตอนในการสำรวจ 
  2. ประชากรและตัวอย่าง 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ  

4. การตรวจสอบเครื่องมือ 
  5. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  6. การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 

7. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 

2.1 ขั้นตอนในการสำรวจ 
โดยการแบ่งขั้นตอนการทำงานเปน็ขัน้ตอนหลัก ๆ ดังนี้ 
 

 
 

 

 

ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ

เพื่อใช้ในการส ารวจ

ก าหนดระเบียบวิธีในการวิจัย  
- ก าหนดประชากรเป้าหมาย       
- การสุ่มตัวอย่าง          
- ก าหนดขนาดตัวอย่าง 
- การวิเคราะห์และประมวลผล

เก็บรวบรวมข้อมูล

วิเคราะห์และ

ประมวลผลข้อมูล

สรุปผลการส ารวจและ

น าเสนอผล
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2.2 ประชากรและตัวอย่าง 

 2.2.1 ประชากรเป้าหมายในการสำรวจ (Target Population) 
ประชากรเป้าหมาย คือ ประชาชนอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่เป้าหมาย

ของโครงการสำรวจการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค โดยครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

2.2.2 ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) 
ผู้วิจัย ได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเมืองสมุนไพร 

จำนวน 1,400 หน่วยตัวอย่าง และประชากรที่อาศัยอยู่นอกจังหวดัเมอืงสมนุไพร จำนวน 700 หน่วย
ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 2,100 หน่วยตัวอย่าง 

2.2.3 การเลือกตวัอยา่ง (Sampling) 
กลุ่มที่ 1 ประชากรที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเมืองสมุนไพร ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 

โดยเลือกเฉพาะจังหวัดที่เป็นเมืองสมุนไพร 14 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย สุราษฎร์ธานี สกลนคร 
ปราจีนบุรี พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ สงขลา อำนาจเจริญ 
และอุดรธานี ดังตารางต่อไปนี้ 

 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดพื้นที่และขนาดตัวอย่างที่ใช้ในการเก็บข้อมูล (จังหวัดเมืองสมุนไพร) 

จังหวัด ขนาดตัวอยา่ง 
เชียงราย 100 
สุราษฎร์ธาน ี 100 
สกลนคร 100 
ปราจีนบุร ี 100 
พิษณุโลก 100 
อุทัยธาน ี 100 
สระบรุ ี 100 
นครปฐม 100 
จันทบุร ี 100 
มหาสารคาม 100 
สุรินทร ์ 100 
สงขลา 100 
อำนาจเจริญ 100 
อุดรธาน ี 100 

รวมทั้งสิ้น 1,400 
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กลุ่มที่ 2 ประชากรที่อาศัยอยู่นอกจังหวัดเมืองสมุนไพร ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เฉพาะเจาะจง โดยเลือกจังหวัดที่ไม่ซ้ำกับจังหวัดที่เป็นเมืองสมุนไพร และมีจำนวนประชากร
มากที่สุดในแต่ละภูมิภาค โดยแบ่งภูมิภาคตามภูมิศาสตร์  จำนวน 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง  
(ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และ
ภาคเหนือ ดังตารางต่อไปนี้ 

 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดพ้ืนที่และขนาดตวัอย่างที่ใชใ้นการเก็บข้อมูล (จังหวัดที่อยู่นอกเมอืงสมนุไพร) 

ภูมิภาค จังหวัด ขนาดตัวอยา่ง 

กรุงเทพมหานคร 100 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนอื   นครราชสมีา  100 
ภาคเหนือ   เชียงใหม่  100 
ภาคใต้   นครศรธีรรมราช  100 
ภาคตะวันออก   ชลบุร ี 100 
ภาคกลาง   สมุทรปราการ  100 
ภาคตะวันตก   ราชบุรี  100 

รวมทั้งสิ้น 700 
หมายเหตุ : กรุงเทพมหานคร เป็นเขตการปกครองพิเศษและมีจำนวนประชากรมากที่สุด  

 จึงไม่นำมารวมกับภาคกลาง  
 

2.3 เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ 
เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ คือ แบบสำรวจการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยม

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลเชิง
ปร ิมาณ (Quantitative Data) ประกอบด้วย ข ้อคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  
ข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื ่อวัดระดับความพึงพอใจ และระดับ 
ความเชื ่อมั ่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย และข้อคำถาม
ปลายเปิด (Open End) สำหรับแสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้วิจัยได้จัดทำแบบสำรวจ  
แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 
ส่วนที่ 2 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ส่วนที่ 3 อิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์

แผนไทย 
ส่วนที่ 4 อิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์

แผนไทย 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์

สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
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2.4 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 สำหรับการวิจัยนี ้จะใช้วิธ ีการหาสัมประสิทธิ ์ของความ เชื ่อมั ่นของแบบทดสอบโดย 
ใช้ค ่าสัมประสิทธิ ์อ ัลฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach, 1951) โดยมีสูตร 
การคำนวณ ดังนี้ 
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   โดย   คือ ค่าความเชื่อมั่น 
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is  คือ ความแปรปรวน (Variance) ของข้อ i 

    2

ts  คือ ความแปรปรวนของคะแนนรวม  
ผู้วิจัยได้นำแบบสอบถาม (Try Out) จำนวน 30 ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติในการทดสอบได้ค่าความเชื่อมั่นของความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และการบริการด้านการแพทย์แผนไทย เท่ากับ 0.948 และได้ค่าความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย เท่ากับ 0.953 ซึ่งค่าที่ได้ทั้ง 2 ค่า จากการทดสอบมี
ค่ามากกว่าเกณฑ์ (ต้องมีค่าตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป) ดังนั้นจึงจะถือว่าแบบสอบถามนี้มีคุณภาพสามารถ
นำไปใช้เก็บข้อมูลได้จริง  
 
2.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวมรวบข้อมูลในครั้งนี้ ผู ้วิจัยดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้ วิธีการลงพื้นที่ 
เก ็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (Field Survey) ด ้วยการส ัมภาษณ์จากผ ู ้ ให ้คำตอบโดยตรง  
(Personal Interview หรือ Face to Face Interview) จากประชากรเปา้หมาย ตามขอบเขตเนือ้หา
การวิจัยที่ได้กำหนด 
 
2.6 การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ให้ความสำคัญ
อย่างยิ่งกับการดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอนในการวิจัยแต่ละรูปแบบ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1.1 การคัดเลือกพนักงานเก็บข้อมูล โดยพนักงานเก็บข้อมูลทุกคนจะมีประสบการณ์  
ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี ทั้งทางภาคสนามและทางโทรศัพท์ และผ่านการทดลองงาน
ในการเก็บข้อมูลจากศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  
มาไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  
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 1.2 การจัดอบรมทีมและพนักงานเก็บข้อมูล เมื่อได้รับการอนุมัติเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
ข้อมูลทางศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะมีการ  
จัดอบรมทำความเข้าใจระหว่างทีมงานและพนักงานเก็บข้อมูลในเรื่องวัตถุประสงค์ในการเก็บขอ้มูล 
ประเภทของตัวอย่าง ตลอดจนรายละเอียดของแบบสอบถาม 
 1.3 การติดตามและการบริหารจัดการการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง
ควบคุมบริหารระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 1.4 การควบคุมคุณภาพของงานวิจัย เมื่อพนักงานเก็บข้อมูลเรียบร้อย จะมีการตรวจสอบ
จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพข้อมูล ให้มีความถูกต้องและสมบูรณ์ เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว  
จึงนำส่งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผล ตรวจสอบข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปอีกครั้งก่อน
นำไปประมวลผล 
 

ขั้นตอนท่ี 2 การประมวลผลข้อมูล 
2.1 มีการตรวจสอบความสมบูรณ์และความสอดคล้องของคำตอบในแบบสอบถามทุกฉบับ 
2.2 มีการตรวจสอบการลงรหัสและการป้อนข้อมูลของคำตอบในแบบสอบถาม โดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการประมวลผล 
 

 ขั้นตอนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลและการเขียนรายงาน 
3.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย และความเหมาะสมของข้อมูล 
3.2 การว ิเคราะห์และการเขียนรายงานการวิจ ัย จะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที ่ประจำ 

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และทำการตรวจสอบ  
ความถูกต้องสมบูรณ์ของการวิเคราะห์ต่อไป 

 
2.7 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิเคราะห์ข ้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ โดยเลือกใช้สถิต ิเช ิงพรรณนา 
(Descriptive Statistic) เป็นสถิติเบื ้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี ่ (Frequency)  
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ในการแปลความหมาย โดยใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
 ระดับความพึงพอใจและความเชื ่อมั ่นต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย แบบ 4 ระดับ สามารถแปลความหมายได้ดังนี้ 

  ค่าเฉลี่ย  3.26 – 4.00 หมายถึง   พอใจมากที่สุด/เชื่อมั่นมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.25 หมายถึง   พอใจมาก/เชื่อมั่นมาก 
  ค่าเฉลี่ย  1.76 – 2.50 หมายถึง   พอใจน้อย/เชื่อมั่นน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.75 หมายถึง   พอใจน้อยที่สุด/เชื่อมั่นน้อยที่สุด
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ส่วนท่ี 1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง  

บทที่ 3 
ผลการสำรวจ 

 
ผลสำรวจความเชื ่อมั ่นเกี ่ยวกับสินค้าและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู ้บริโภค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภคในทุกภูมิภาค และเพื่อส่งเสริมให้สังคมไทย
ร่วมกันผลักดันให้เกิดการใช้สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยอย่างแพร่หลาย  
โดยเก ็บรวบรวมข ้อม ูลท ั ้งส ิ ้นจำนวน 2 ,127 ตัวอย่าง ผลการสำรวจแบ่งออกเป็น 5 ส่วน  
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

3.1 ลักษณะข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 
3.2 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
3.3 ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
3.4 ความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
3.5 ข้อเสนอแนะเพ่ือปรบัปรุงการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมัน่ ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

และการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
 
 
 
 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

เพศ    
ชาย 554 291 845 
 (39.10) (40.99) (39.73) 
หญิง 863 419 1,282 
 (60.90) (59.01) (60.27) 

รวมทั้งสิ้น 
1,417 710 2,127 

(66.62) (33.38) (100.00) 
อาย ุ    

18-24 ปี 216 98 314 
 (15.24) (13.80) (14.76) 
25-34 ปี 351 192 543 
 (24.77) (27.04) (25.53) 
35-44 ปี 345 159 504 
 (24.35) (22.39) (23.70) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

45-60 ปี 391 185 576 
 (27.59) (26.06) (27.08) 
60 ปี ขึ้นไป 114 76 190 
 (8.05) (10.71) (8.93) 

รวมทั้งสิ้น 
1,417 710 2,127 

(66.62) (33.38) (100.00) 
ระดับการศึกษาสูงสุด    

ต่ำกว่าประถมศึกษา 54 34 88 
 (3.81) (4.79) (4.13) 
ประถมศึกษา 285 164 449 
 (20.11) (23.10) (21.11) 
มัธยมศึกษา/ปวช. 417 218 635 
 (29.43) (30.70) (29.85) 
อนุปริญญา/ปวส. 181 112 293 
 (12.77) (15.77) (13.78) 
ปริญญาตรี 395 166 561 
 (27.88) (23.39) (26.38) 
สูงกว่าปริญญาตรี 85 16 101 
 (6.00) (2.25) (4.75) 

รวมทั้งสิ้น 
1,417 710 2,127 

(66.62) (33.38) (100.00) 
อาชีพหลัก    

ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

259 81 340 

 (18.28) (11.41) (15.98) 
พนักงานบริษัทเอกชน 220 124 344 
 (15.53) (17.46) (16.17) 
เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย 327 194 521 
 (23.08) (27.33) (24.49) 
เกษตรกร 182 50 232 
 (12.84) (7.04) (10.91) 
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ตารางที่ 3 (ต่อ) แสดงจำนวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของตัวอย่าง 

ข้อมูลทั่วไป 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

เลี้ยงสัตว์/ทำประมง 29 6 35 
 (2.04) (0.85) (1.65) 
ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป 158 121 279 
 (11.15) (17.04) (13.12) 
พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน 110 84 194 
 (7.76) (11.83) (9.12) 
นักเรียน/นักศึกษา 132 50 182 
 (9.32) (7.04) (8.56) 

รวมทั้งสิ้น 
1,417 710 2,127 

(66.62) (33.38) (100.00) 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน    

ไม่เกิน 10,000 บาท 475 230 705 
 (33.52) (32.39) (33.15) 
10,001 - 20,000 บาท 530 302 832 
 (37.40) (42.54) (39.12) 
20,001 - 30,000 บาท 273 126 399 
 (19.27) (17.75) (18.76) 
30,001 – 40,000 บาท 79 33 112 
 (5.58) (4.65) (5.27) 
มากกว่า 40,000 บาท 60 19 79 
 (4.23) (2.67) (3.70) 

รวมทั้งสิ้น 
1,417 710 2,127 

(66.62) (33.38) (100.00) 
 
 จากตารางที่ 3 การสำรวจข้อมูลจากกลุ่มประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ
ไทย จำนวน 2,127 คน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.27 และเพศชาย ร้อยละ 39.73  
หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.90 
และเพศชาย ร ้อยละ 39.10  และหากพิจารณาตัวอย ่างเฉพาะในจ ังหว ัดนอกเม ืองสม ุนไพร  
พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 59.01 และเพศชาย ร้อยละ 40.99 
 ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45-60 ปี ร้อยละ 27.08 รองลงมามีอายุระหว่าง 25-34 ปี 
ร้อยละ 25.53 และมีอายุระหว่าง 35-44 ปี ร้อยละ 23.70 ตามลำดับ หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะ 
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ในจังหวัดเมืองสมุนไพร พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 45-60 ปี ร้อยละ 27.59 รองลงมามีอายุ
ระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 24.77 และมีอายุระหว่าง 35-44 ปี ร้อยละ 24.35 ตามลำดับ และหาก
พิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25-34 ปี  
ร้อยละ 27.04 รองลงมามีอายุระหว่าง 45-60 ปี ร้อยละ 26.06 และมีอายุระหว่าง 35-44 ปี  
ร้อยละ 22.39 ตามลำดับ 
 ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 29.85 รองลงมา 
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร ้อยละ 26.38 และจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา 
ร้อยละ 21.11 ตามลำดับ หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 29.43 รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 27.88 และจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 20.11 ตามลำดับ และหากพิจารณา
ต ัวอย ่างเฉพาะในจ ังหว ัดนอกเม ืองสม ุนไพร พบว ่า ต ัวอย ่างส ่วนใหญ่ จบการศ ึกษาใน 
ระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 30.70 รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ร้อยละ 23.39 
และจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 23.10 ตามลำดับ 
 ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพหลักอยู่ในกลุ่มเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย  ร้อยละ 24.29 
รองลงมามีอาชีพหลักอยู ่ในกลุ ่มพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 16.17 และกลุ ่มข้าราชการ  
/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.98 ตามลำดับ หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะ 
ในจังหวัดเมืองสมุนไพร พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพหลักอยู่ในกลุ่มเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/
ค้าขาย ร้อยละ 23.08 รองลงมามีอาชีพหลักอยู ่ในกลุ ่มข้าราชการ/ลู กจ้างของรัฐ/พนักงาน
ร ัฐว ิสาหก ิจ  ร ้อยละ 18.28 และกล ุ ่มพน ักงานบร ิษ ัท เอกชน ร ้อยละ 15.53 ตามลำดับ  
และหากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพหลัก 
อยู่ในกลุ่มเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย  ร้อยละ 27.33 รองลงมามีอาชีพหลักอยู ่ในกลุ่ม 
พนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 17.46 และกลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้า งของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  
ร้อยละ 11.41 ตามลำดับ 
 ตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10 ,001–20,000 บาท ร้อยละ 39.12 รองลงมา 
คือ ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 33.15 และ 20,001–30,000 บาท ร้อยละ 18.76 ตามลำดับ 
หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
10 ,001–20 ,000 บาท ร ้อยละ 37.40 รองลงมาค ือ ไม ่ เก ิน 10 ,000 บาท ร ้อยละ 33.52  
และ 20 ,001-30 ,000 บาท ร ้อยละ 19.27 ตามลำด ับ และหากพิจารณาต ัวอย ่างเฉพาะ 
ในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 
ร้อยละ 42.54 รองลงมาคือ ไม่เกิน 10 ,000 บาท ร้อยละ 32.39 และ 20,001–30,000 บาท  
ร้อยละ 17.75 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างจำแนกตามจังหวัดเมืองสมุนไพรและจังหวัดนอกเมือง
สมุนไพร 

จังหวัด จำนวน (คน) ร้อยละ 
จังหวัดเมืองสมุนไพร   

1) เชียงราย 102 7.20 
2) สุราษฎร์ธานี 103 7.27 
3) สกลนคร 100 7.05 
4) ปราจีนบุรี 100 7.05 
5) พิษณุโลก 100 7.05 
6) อุทัยธานี 103 7.27 
7) สระบุรี 102 7.20 
8) นครปฐม 100 7.06 
9) จันทบุรี 101 7.13 
10) มหาสารคาม 100 7.06 
11) สุรินทร์ 100 7.06 
12) สงขลา 106 7.48 
13) อำนาจเจริญ 100 7.06 
14) อุดรธานี 100 7.06 

รวม 1,417 100.00 
จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร   

15) กรุงเทพมหานคร 102 14.37 
16) นครราชสีมา  102 14.37 
17) เชียงใหม่  102 14.37 
18) นครศรีธรรมราช  102 14.37 
19) ชลบุรี  102 14.37 
20) สมุทรปราการ  100 14.075 
21) ราชบุรี  100 14.075 

รวม 710 100.00 
รวมตัวอย่างท้ังสิ้น 2,127 คน 

 
 จากตารางที่ 4 ภูมิลำเนาของตัวอย่างสามารถจำแนกได้ 2 กลุ่ม คือกลุ่มจังหวัดเมืองสมุนไพร 
และกลุ่มจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร โดยกลุ่มจังหวัดเมืองสมุนไพร ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย  
สุราษฎร์ธานี สกลนคร ปราจีนบุรี พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ 
สงขลา อำนาจเจริญ และอุดรธานี รวม 14 จังหวัด สำหรับกลุ่มจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร ประกอบด้วย
จังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช ชลบุรี สมุทรปราการ ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร 
รวม 7 จังหวัด โดยทุกจังหวัดมีขนาดตัวอย่างที่ใกล้เคียงกัน 
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ส่วนท่ี 2 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์
แผนไทย 

 
 
 
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการ 

ด้านการแพทย์แผนไทย 

การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

• เคยได้ยินหรือรับรู้ 1,381 673 2,054 
 (97.46) (94.79) (96.57) 
1) จากสื่อทั่วไป    

ใช่ 1,380 672 2,052 
 (99.93) (99.85) (99.90) 
ไม่ใช่ 1 1 2 

 (0.07) (0.15) (0.10) 
2) จากสื่อของกรมการแพทย์แผนไทยและ

การแพทย์ทางเลือก 
   

ใช่ 1,218 419 1,637 
 (88.20) (62.26) (79.70) 

ไม่ใช่ 163 254 417 
 (11.80) (37.74) (20.30) 

• ไม่เคยได้ยินหรือไม่รับรู้ 36 37 73 
 (2.54) (5.21) (3.43) 

รวมทั้งสิ้น 
1,417 710 2,127 

(66.62) (33.38) (100.00) 
 
 จากตารางที่ 5 ตัวอย่างทั ้งหมด 2,127 คน ส่วนใหญ่เคยได้ยินหรือรับรู ้ข้อมูลข่าวสาร
เกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 96.57 และไม่เคย 
ได้ยินหรือไม่รับรู้ ร้อยละ 3.43  
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,417 คน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่
เคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
ร้อยละ 97.46 และไม่เคยได้ยินหรือไม่รับรู้ ร้อยละ 2.54  
 หากพิจารณาตวัอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 710 คน พบว่าตัวอย่างสว่นใหญ่
เคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
ร้อยละ 94.79 และไม่เคยได้ยินหรือไม่รับรู้ ร้อยละ 5.21 
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 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่เคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และบริการด้านการแพทย์แผนไทย จำนวน 2 ,054 คน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ได้ยินหรือ 
รับรู ้ข ้อมูลข่าวสารฯ จากสื ่อทั ่วไป ร้อยละ 99.90 และได้ยินหรือรับรู ้ข ้อมูลข่าว สารฯ จาก 
สื่อของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 79.70  
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,381 คน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ จากสื่อทั่วไป ร้อยละ 99.93 และได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ  
จากสื่อของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 88.20  
 หากพิจารณาตวัอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 673 คน พบว่าตัวอย่างสว่นใหญ่
ได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ จากสื่อทั่วไป ร้อยละ 99.85 และได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ  
จากสื่อของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร้อยละ 62.26 
 
ตารางที่ 6 แสดงจำนวนและร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการ 

ด้านการแพทย์แผนไทยผ่านสื่อทั่วไป (ตอบได้มากกว่า 1 สื่อ) 

สื่อทั่วไป 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=1,380) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=672) 
รวม 

(n=2,052) 

1) สื่อโทรทัศน์ 
977 530 1,507 

(70.80) (78.87) (73.44) 

2) สื่อวิทยุ 
443 155 598 

(32.10) (23.07) (29.14) 

3) สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร) 
407 259 666 

(29.49) (38.54) (32.46) 

4) เฟซบุ๊ก 
717 383 1,100 

(51.96) (56.99) (53.61) 

5) ยูทูป 
337 149 486 

(24.42) (22.17) (23.68) 

6) ทวิตเตอร ์
121 61 182 

(8.77) (9.08) (8.87) 

7) ไลน์ 
365 179 544 

(26.45) (26.64) (26.51) 

8) อินสตาแกรม 
146 51 197 

(10.58) (7.59) (9.60) 

9) ป้ายประกาศ/แผ่นพับ/ใบปลิว 
361 139 500 

(26.16) (20.68) (24.37) 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์|  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 15 
 

ตารางที่ 6 (ต่อ) แสดงจำนวนและร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ 
บริการด้านการแพทย์แผนไทยผ่านสื่อทั่วไป (ตอบได้มากกว่า 1 สื่อ)   

สื่อทั่วไป 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=1,380) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=672) 
รวม 

(n=2,052) 
10) สื่อบุคคล  

(บุคคลในครอบครัว/เพ่ือนร่วมงาน) 
434 221 655 

(31.45) (32.89) (31.92) 

11) บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
172 34 206 

(12.46) (5.06) (10.04) 
12) งานประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนา/ศึกษาดู

งาน 
177 37 214 

(12.83) (5.51) (10.43) 

13) ไม่ระบุสื่อใด ๆ  
4 2 6 

(0.29) (0.30) (0.29) 
 
 จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ เคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย ผ่านช่องทางสื่อทั่วไป จำนวน 2,052 คน 
พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้ยินหรือรับรู ้ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื ่อทั ่วไปประเภทสื่อโทรทัศน์  
ร้อยละ 73.44 รองลงมาเคยได้ยินหรือรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื ่อทั ่วไปประเภทเฟซบุ๊ก  
ร้อยละ 53.61 และเคยได้ยินหรือรับรู้ผ่านสื่อทั่วไปประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/
วารสาร) ร้อยละ 32.46 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,380 คน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่
เคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่อทั่วไปประเภทสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 70.80 รองลงมา 
เคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่อทั่วไปประเภทเฟซบุ๊ก ร้อยละ 51.96 และเคยได้ยินหรือ
รับรู้ผ่านสื่อทั่วไปประเภทสื่อวิทยุ ร้อยละ 32.10 ตามลำดับ  
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 672 คน พบว่าตัวอย่างส่วน
ใหญ่เคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่อทั่วไปประเภทสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 78.87 รองลงมา
เคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่อทั่วไปประเภทเฟซบุ๊ก ร้อยละ 56.99 และเคยได้ยินหรือ
รับรู้ผ่านสื่อทั่วไปประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร) ร้อยละ 38.54 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 7 แสดงจำนวนและร้อยละของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการ 
ด้านการแพทย์แผนไทยผ่านสื ่อของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
(ตอบได้มากกว่า 1 สื่อ)   

สื่อทั่วไป 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=1,218) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=419) 
รวม 

(n=1,637) 
1) รายการโทรทัศน์ที่ผู้บริหาร 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปให้ข้อมูล 
515 175 690 

(42.28) (41.77) (42.15) 
2) รายการวิทยุที่ผู้บริหาร 

กรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปให้ข้อมูล 
214 57 271 

(17.57) (13.60) (16.55) 
3) ข่าว สกู๊ปของกรมการแพทย์แผนไทยฯ  

ที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร 
198 81 279 

(16.26) (19.33) (17.04) 

4) เฟซบุ๊กของกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
305 109 414 

(25.04) (26.01) (25.29) 

5) เว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
163 94 257 

(13.38) (22.43) (15.70) 

6) ยูทูปของกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
206 99 305 

(16.91) (23.63) (18.63) 

7) ไลน์แอดกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
90 57 147 

(7.39) (13.60) (8.98) 

8) บุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
358 132 490 

(29.39) (31.50) (29.93) 
9) ป้ายประกาศ/แผ่นพับ/ใบปลิว/หนังสือของ

กรมการแพทย์แผนไทยฯ 
370 161 531 

(30.38) (38.42) (32.44) 
10) งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย 

และสมุนไพรไทย 
175 59 234 

(14.37) (14.08) (14.29) 
 
 จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ เคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย ผ่านช่องทางสื่อของกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก จำนวน 1,637 คน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยไดย้ินหรือรบัรู้ขอ้มูลขา่วสาร
ผ่านสื ่อของกรมฯ รูปแบบรายการโทรทัศน์ที ่ผู ้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปให้ข้อมูล  
ร้อยละ 42.15 รองลงมาเคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่อของกรมฯ รูปแบบป้ายประกาศ/
แผ่นพับ/ใบปลิว/หนังสือของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละ 32.44 และเคยได้ยินหรือรับรู้  
ผ่านสื่อของกรมฯ รูปแบบบุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละ 29.93 ตามลำดับ  
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 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,218 คน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่
เคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่อของกรมฯ รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่ผู้บริหารกรมการ
แพทย์แผนไทยฯ ไปให้ข ้อมูล ร ้อยละ 42.28 รองลงมาเคยได้ยินหรือรับร ู ้ข ้อม ูลข ่าวสารฯ  
ผ่านสื่อของกรมฯ รูปแบบป้ายประกาศ/แผ่นพับ/ใบปลิว/หนังสือของกรมการแพทย์แผนไทยฯ  
ร้อยละ 30.38 และเคยได้ยินหรือรับรู้ผ่านสื่อของกรมฯ รูปแบบบุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยฯ 
ร้อยละ 29.39 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 419 คน พบว่าตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่เคยได้ยินหรือรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื ่อของกรมฯ รูปแบบรายการโทรทัศน์ที่  
ผ ู ้บร ิหารกรมการแพทย ์แผนไทยฯ ไปให ้ข ้อม ูล ร ้อยละ 41.77 รองลงมาเคยได ้ย ินหรือ 
ร ับร ู ้ข ้อม ูลข ่าวสารฯ ผ ่านส ื ่อของกรมฯ  ร ูปแบบป้ายประกาศ/แผ ่นพับ/ใบปลิว/หนังสือ  
ของกรมการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 38.42 และเคยได้ยินหรือรับรูผ้่านสื่อของกรมฯ รูปแบบบุคลากร
ของกรมการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 31.50 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 8 แสดงจำนวนและร้อยละของการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

เคยใช้ 1,266 628 1,894 
 (89.34) (88.45) (89.05) 

ไม่เคยใช้ 151 82 233 
 (10.66) (11.55) (10.95) 

รวมทั้งสิ้น 
1,417 710 2,127 

(66.62) (33.38) (100.00) 
 
 จากตารางที่ 8 ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 89.05 และไม่เคยใช้ 
ร ้อยละ 10.95 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่  
เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 89.34 และไม่เคยใช้ ร้อยละ 10.66 และหากพิจารณาตัวอย่าง
เฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร พบว่าต ัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  
ร้อยละ 88.45 และไม่เคยใช้ ร้อยละ 11.55 
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ตารางที่ 9 แสดงจำนวนและร้อยละของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ตัวอย่างเคยใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 
ผลิตภัณฑ์) 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=1,266) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=628) 
รวม 

(n=1,894) 
1) เครื่องสำอางสมุนไพร 519 309 828 

(41.00) (49.20) (43.72) 
2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร 348 173 521 

(27.49) (27.55) (27.51) 
3) ยาสมุนไพร 1,025 515 1,540 

(80.96) (82.01) (81.31) 
4) ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์ 94 31 125 

(7.42) (4.94) (6.60) 
5) ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม  10 32 42 

(0.79) (5.10) (2.22) 
6) อื่น ๆ เช่น เครื่องดื่มน้ำสมุนไพร เครื่องปรุง

อาหาร 
13 38 51 

(1.03) (6.05) (2.69) 
 
 จากตารางที่ 9 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำนวน 1,894 คน 
พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาสมุนไพร ร้อยละ 81.31 รองลงมา 
ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทเครื่องสำอางสมุนไพร ร้อยละ 43.72 และประเภทผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสมุนไพร ร้อยละ 27.51 ตามลำดับ  
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,266 คน พบว่าตัวอย่างสว่นใหญ่
ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาสมุนไพร ร้อยละ 80.96 รองลงมาใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภท
เครื่องสำอางสมุนไพร ร้อยละ 41.00 และประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ร้อยละ 27.49 
ตามลำดับ  
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 628 คน พบว่าตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทยาสมุนไพร ร้อยละ 82.01 รองลงมาใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ประเภทเครื่องสำอางสมุนไพร ร้อยละ 49.20 และประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร  
ร้อยละ 27.55 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 10 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรที่ตัวอย่างเคยใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 สมุนไพร)   

สมุนไพร 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=1,266) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=628) 
รวม 

(n=1,894) 

1) กวาวเครือขาว 
153 98 251 

(12.09) (15.61) (13.25) 

2) กระชายดำ 
351 303 654 

(27.73) (48.25) (34.53) 

3) ขม้ินชัน 
742 437 1,179 

(58.61) (69.59) (62.25) 

4) บัวบก 
411 341 752 

(32.46) (54.30) (39.70) 

5) มะขามป้อม 
635 346 981 

(50.16) (55.10) (51.80) 

6) กระชาย 
376 275 651 

(29.70) (43.79) (34.37) 

7) พริก 
303 272 575 

(23.93) (43.31) (30.36) 

8) ฟ้าทะลายโจร 
739 431 1,170 

(58.37) (68.63) (61.77) 

9) กระเจี๊ยบแดง 
330 219 549 

(26.07) (34.87) (28.99) 

10) หญ้าหวาน 
274 170 444 

(21.64) (27.07) (23.44) 

11) ว่านหางจระเข้ 
590 396 986 

(46.60) (63.06) (52.06) 

12) ไพล 
319 220 539 

(25.20) (35.03) (28.46) 

13) มะแว้ง 
3 23 26 

(0.24) (3.66) (1.37) 

14) มะกรูด 
10 16 26 

(0.79) (2.55) (1.37) 

15) ก้านพลู 
0 21 21 

(0) (3.34) (1.11) 

16) ตะไคร ้
7 9 16 

(0.55) (1.43) (0.84) 
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ตารางที ่10 (ต่อ) แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรที่ตัวอย่างเคยใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 สมุนไพร) 

สมุนไพร 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=1,266) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=628) 
รวม 

(n=1,894) 

17) อัญชัน 
4 10 14 

(0.32) (1.59) (0.74) 

18) ขิง 
4 9 13 

(0.32) (1.43) (0.69) 

19) ชะเอม 
2 11 13 

(0.16) (1.75) (0.69) 

20) การบูร 
0 9 9 

(0) (1.43) (0.48) 

21) บอระเพ็ด 
4 5 9 

(0.32) (0.8) (0.48) 

22) มะรุม 
5 4 9 

(0.39) (0.64) (0.48) 

23) ใบเตย 
1 7 8 

(0.08) (1.11) (0.42) 

24) โหระพา 
0 7 7 

(0) (1.11) (0.37) 

25) เห็ดหลินจือ 
4 3 7 

(0.32) (0.48) (0.37) 

26) กระเทียม 
2 4 6 

(0.16) (0.64) (0.32) 

27) ถั่งเช่า 
3 3 6 

(0.24) (0.48) (0.32) 

28) กะเพรา 
3 2 5 

(0.24) (0.32) (0.26) 

29) พิมเสน 
0 5 5 

(0) (0.8) (0.26) 

30) ข่า  
3 2 5 

(0.24) (0.32) (0.26) 

31) ใบย่านาง 
2 2 5 

(0.16) (0.48) (0.26) 
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ตารางที ่10 (ต่อ) แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรที่ตัวอย่างเคยใช้ (ตอบได้มากกว่า 1 สมุนไพร)  

สมุนไพร 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=1,266) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=628) 
รวม 

(n=1,894) 

32) รางจืด 
2 3 5 

(0.16) (0.48) (0.26) 

33) น้ำมันมะพร้าว 
0 5 5 

(0) (0.8) (0.26) 

34) เสลดพังพอน 
1 3 4 

(0.08) (0.48) (0.21) 

35) พริกไทยดำ 
1 3 4 

(0.08) (0.48) (0.21) 

36) มะนาว 
0 4 4 

(0) (0.64) (0.21) 

37) ดอกคำฝอย 
0 4 4 

(0) (0.64) (0.21) 

38) ปีบ 
4 0 4 

(0.32) (0) (0.21) 
39) อื่น ๆ ได้แก่ กัญชา ดอกเกลือ มะระขี ้นก 

ลูกยอ ว่านชักมดลูก ขมิ ้น กระเทียมโทน  
รากบัว มะขามแขก ว่านรากสามสิบ มะตูม 
งาดำ เก็กฮวย กระวาน ประคำด ีควาย 
กระส ัง มะกอก เพชรส ังฆาต แตงกวา  
หมาก ใบยอ ฟักข้าว โด่ไม่รู้ล้ม มะม่วงหาว
มะนาวโห่ บัวหิมะ หญ้านวดแมว ทานาคา 
ใบมะกรูด ขมิ้นอ้อย ว่านนางคำ ทองพันชั่ง 
กุหลาบป่า มะขาม หัวไชเท้า กล้วยน้ำหว้า 
ทับทิม ว่านน้ำ ลูกใต้ใบ หญ้าดอนปล้อง  
หัวหอมแดง ส้มโอ กระท่อม ส้มแขก สำรอง 
จับเลี ้ยง ฝาง หล่อฮังก๊วย ชะอมเทศ และ
จมูกข้าว 

25 39 64 
(1.97) (6.21) (3.38) 

40) ไม่ระบุสมุนไพรใด ๆ 
9 1 10 

(0.71) (0.16) (0.53) 
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 จากตารางที่ 10 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างทีเ่คยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำนวน 1,894 คน 
พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้สมุนไพรขมิ้นชัน ร้อยละ 62.25 รองลงมาใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร 
ร้อยละ 61.77 และว่านหางจระเข้ ร้อยละ 52.06 ตามลำดับ  
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,266 คน พบว่าตัวอย่างสว่นใหญ่
เคยใช้สมุนไพรขมิ้นชัน ร้อยละ 58.61 รองลงมาใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 58.37 และ
สมุนไพรมะขามป้อม ร้อยละ 50.16 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน  628 คน พบว่าตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เคยใช้สมุนไพรขมิ้นชัน ร้อยละ 69.59 รองลงมาใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 68.63 
และสมุนไพรว่านหางจระเข้ ร้อยละ 63.06 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 11 แสดงจำนวนและร้อยละของสาเหตุที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (เฉพาะตัวอย่าง 

ที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย) (ตอบได้มากกว่า 1 สาเหตุ) 

สาเหตุ 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=151) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=82) 
รวม 

(n=233) 

1) ไม่ม่ันใจเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ 
77 46 123 

(50.99) (56.10) (52.79) 

2) ไม่เชื่อว่าใช้ได้ผลจริง  
68 39 107 

(45.03) (47.56) (45.92) 

3) กลัวผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ 
75 25 100 

(49.67) (30.49) (42.92) 

4) มีการทดลอง หรือมีงานวิจัยรับรองไม่มากนัก 
29 13 42 

(19.21) (15.85) (18.03) 
5) บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีฉลากบอก

สรรพคุณ หรือวัน/เดือน/ปี ที่ผลิต-หมดอายุ 
24 10 34 

(15.89) (12.20) (14.59) 
6) อ่ืน ๆ เช่น ไม่ชอบกลิ่นสมุนไพร ไม่ชอบใช้ ไม่

มีความจำเป็นต้องใช้ ไม่รู ้จัก ไม่รู้สรรพคุณ
ของสมุนไพร ไม่ได้ใช้ยารักษาโรคใด ๆ  

3 5 8 
(1.99) (6.10) (3.43) 

 
จากตารางที่ 11 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำนวน 233 คน 

พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ตัวอย่างไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย คือ ไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพ 
ของวัตถุดิบ ร้อยละ 52.79 รองลงมาคือไม่เชื่อว่าใช้ได้ผลจริง ร้อยละ 49.52 และกลัวผลข้างเคียง  
ที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 42.92 ตามลำดับ 
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หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 151 คน พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ 
ท่ีทำให้ตัวอย่างไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย คือ ไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ ร้อยละ 50.99 
รองลงมาคือกลัวผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 49.67 และไม่เชื่อว่าใช้ได้ผลจริง 
ร้อยละ 45.03 ตามลำดับ 

 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 82 คน พบว่าสาเหตุ 
ส่วนใหญ่ที่ทำให้ตัวอย่างไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย คือ ไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ  
ร้อยละ 56.10 รองลงมาคือไม่เชื ่อว่าใช้ได้ผลจริง ร้อยละ 47.56 และกลัวผลข้างเคียงที ่เกิด 
จากการใช้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 30.49 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 12 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่ยอมและไม่ยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

(เฉพาะตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย) 

การทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

ยิมยอมทดลองใช้ 
38 15 53 

(25.17) (18.29) (22.75) 

ไม่ยินยอมทดลองใช้ 
113 67 180 

(74.83) (81.71) (77.25) 

รวมทั้งสิ้น 
151 82 233 

(64.81) (35.19) (100.00) 
 
 จากตารางที่ 12 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำนวน 233 คน 
พบว่าต ัวอย่างส่วนใหญ่ไม ่ย ินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร ้อยละ 77.25 และ 
ยินยอมทดลองใช้ ร้อยละ 22.75  
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 151 คน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ไม่ยินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 74.83 และยินยอมทดลองใช้ ร้อยละ 25.17  
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 82 คน พบว่าตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ไม่ยินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 81.71 และยินยอมทดลองใช้  
ร้อยละ 18.29 
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ตารางที่ 13 แสดงจำนวนและร้อยละของผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่ตวัอย่างมคีวามสนใจจะใช้ (เฉพาะ
ตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย และยินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย) 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

1) เครื่องสำอาง 
เช่น โลชั่นทาผิว ครีมทาผิวกาย ครีมทาหน้า  
ยาทาสำหรับรักษาสิว แชมพู่ สบู่ น้ำยาล้าง
สารเคมีจากศรีษะ ครีมลดริ้วรอย   

16 6 22 
(42.11) (40.00) (41.51) 

2) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร 
เช่น ยาระบาย ยาเสริมสมรรถภาพทางเพศ 

5 0 5 
(13.16) (0.00) (9.43) 

3) ยาสมุนไพร 
เช่น ยาแก้ไอ/ไข้ ยาชะลอวัย ยารักษาข้อเข่า
เสื่อม ยาแก้ปวดเมื่อย นาสีฟัน ยารักษาแผล
ไฟไหม ้

14 8 22 
(36.84) (53.33) (41.51) 

4) ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 
3 1 4 

(7.89) (6.67) (7.55) 

รวมทั้งสิ้น 
38 15 53 

(71.70) (28.30) (100.00) 
 
 จากตารางที่ 13 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยและยินยอม
ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำนวน 53 คน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่สนใจใช้ผลิตภัณฑ์สมนุไพร
ไทยประเภทเครื ่องสำอางและยาสมุนไพรในสัดส่วนที ่เท่ากัน ร้อยละ 41.51 และประเภท 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ร้อยละ 9.43  
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 38 คน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่
สนใจใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยประเภทเครื่องสำอาง ร้อยละ 42.11 รองลงมาสนใจใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรไทยประเภทยาสมุนไพร ร้อยละ 36.84 และประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร 
ร้อยละ 13.16 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวดันอกเมืองสมุนไพร จำนวน 15 คน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่
สนใจใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยประเภทยาสมุนไพร ร้อยละ 53.33 และประเภทเครื ่องสำอาง  
ร้อยละ 40.00 
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ตารางที่ 14 แสดงจำนวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายในการซื้อผลติภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละครัง้ 
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย) 

ค่าใช้จ่าย จังหวัดเมือง
สมุนไพร 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร รวม 

1) ฟรี/ไม่เสียค่าใช้จ่าย 
26 0 26 

(2.05) (0.00) (1.37) 

2) น้อยกว่า 100 บาท 
346 302 648 

(27.33) (48.09) (34.21) 

3) 101 – 200 บาท 
357 153 510 

(28.20) (24.36) (26.93) 

4) 201 – 300 บาท 
237 75 312 

(18.72) (11.94) (16.47) 

5) 301 – 400 บาท 
54 21 75 

(4.27) (3.34) (3.96) 

6) 400 – 1,000 บาท 
207 70 277 

(16.35) (11.15) (14.63) 

7) มากกว่า 1,001 บาท 
35 5 40 

(2.76) (0.80) (2.11) 

8) ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 
4 2 6 

(0.32) (0.32) (0.32) 

รวมทั้งสิ้น 
1,266 628 1,894 

(66.84) (33.16) (100.00) 
 
 จากตารางที่ 14 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำนวน 1,894 คน
พบว ่าค ่าใช ้จ ่ายในการซ ื ้อผล ิตภ ัณฑ์สม ุนไพรไทยในแต ่ละคร ั ้ งของต ัวอย ่างส ่วนใหญ่   
คือ น้อยกว่า 100 บาท ร้อยละ 34.21 รองลงมาคือ 101–200 บาท ร้อยละ 26.93 และ  
201–300 บาท ร้อยละ 16.47 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,266 คน พบว่า ค่าใช้จ่าย 
ในการซื ้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละครั ้งของตัวอย่างส่วนใหญ่ ค ือ 101–200 บาท  
ร ้อยละ 28.20 รองลงมาค ือ น ้อยกว ่า  100 บาท ร ้อยละ 27.33 และ 201–300 บาท  
ร้อยละ 18.72 ตามลำดับ 
  หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 628 คน พบว่า ค่าใช้จ่าย 
ในการซื ้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละครั ้งของตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ น้อยกว่า 100 บาท  
ร้อยละ 48.09 รองลงมาคือ 101–200 บาท ร้อยละ 24.36 และ 201–300 บาท ร้อยละ 11.94 
ตามลำดับ 
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ตารางที่ 15 แสดงจำนวนและร้อยละของความถี่การซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละปี (เฉพาะ  
 ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย) 

ความถี่การซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

1) ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี 
468 144 612 

(36.97) (22.93) (32.31) 

2) 3 - 6 ครั้ง/ปี 
504 222 726 

(39.81) (35.35) (38.33) 

3) 7 - 10 ครั้ง/ป ี
182 177 359 

(14.38) (28.18) (18.95) 

4) มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 
112 85 197 

(8.85) (13.54) (10.40) 

รวมทั้งสิ้น 
1,266 628 1,894 

(66.84) (33.16) (100.00) 
 
 จากตารางที่ 15 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำนวน 1,894 คน 
พบว่าความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละปีของตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 3–6 ครั้ง/ปี  
ร้อยละ 38.33 รองลงมาคือ ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี ร้อยละ 32.31 และ 7–10 ครั้ง/ปี ร้อยละ 18.95 
ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,266 คน พบว่า ความถี่ในการ 
ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละปีของตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 3-6 ครั้ง/ปี ร้อยละ 39.81 รองลงมา
คือ ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี ร้อยละ 36.97 และ 7-10 ครั้ง/ปี ร้อยละ 14.38 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 628 คน พบว่า ความถี่ในการ
ซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละปีของตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 3-6 ครั้ง/ปี ร้อยละ 35.35 รองลงมา
คือ 7-10 ครั้ง/ปี ร้อยละ 28.18 และ ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี ร้อยละ 22.93 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 16 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่ปัจจุบันยังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  (เฉพาะ
ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย) 

การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในปัจจุบัน 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

ใช้ 
1,055 543 1,598 

(83.33) (86.46) (84.37) 
1) ภายหลังการใช้แล้วพบว่าอาการเจ็บป่วยดี

ขึ้น ใช้แล้วมีความสดชื่นและตัวยามีคุณภาพ 
283 184 467 
(26.82) (33.89) (29.22) 

2) ปลอดภัย ไม่ม ีสารเคมี ไม่ม ีผลข้างเคียง 
เชื่อถือในคุณภาพ สบายใจที่เลือกใช้ 

119 79 198 
(11.28) (14.55) (12.39) 

3) สามารถใช้รักษาโรคได้ ดูแลสุขภาพได้ ช่วย
บำรุงร่างกาย 

96 50 146 
(9.10) (9.21) (9.14) 

4) ราคาถูก สามารถหาซื้อได้ทั่วไป เหมาะกับ
ทุกเพศทุกวัย 

79 26 105 
(7.49) (4.79) (6.57) 

5) ใช้งานง่ายและสะดวกสบาย 5 13 18 
(0.47) (2.39) (1.13) 

6) ใช้เป็นประจำ อยากใช้อย่างต่อเนื่อง 4 4 8 
(0.38) (0.74) (0.50) 

7) ต้องการสนับสนุนสินค้าคนไทย  
ภูมิปัญญาไทย 

6 2 8 
(0.57) (0.37) (0.50) 

8) มีประสิทธิภาพกว่ายาแพทย์แผนปัจจุบัน 5 0 5 
(0.47) (0.00) (0.31) 

9) แพทย์ให้มา/ได้รับมาฟรี 4 0 4 
(0.38) (0.00) (0.25) 

10) อื่น ๆ เช่น ใช้ควบคู่กับยาแพทย์แผนปจัจุบัน 
ใช้แล้วแต่สถานการณ์ ไม่มีสิ่งใดทนแทนได้ 

5 0 5 
(0.47) (0.00) (0.31) 

11) ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 449 185 634 
(42.56) (34.07) (39.67) 

ไม่ใช้ 
202 80 282 

(15.96) (12.74) (14.89) 
1) ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ ้น จึงไม่มีความ

จำเป็นต้องใช้อีก 
35 17 52 
(17.33) (21.25) (18.44) 

2) ไม่สะดวก ไม่อยากซื้อ ไม่ชอบ ไม่เชื่อ 10 5 15 
(4.95) (6.25) (5.32) 
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ตารางที่ 16 (ต่อ) แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่ปัจจุบันยังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย (เฉพาะ
ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย) 

การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในปัจจุบัน 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมอืงสมุนไพร 
รวม 

3) เปลี่ยนไปใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบัน 9 1 10 
(4.46) (1.25) (3.55) 

4) ยาสมุนไพรใช้ไม่ได้ผล ออกฤทธิ์ช้า เห็นผล
นาน 

9 0 9 
(4.46) (0.00) (3.19) 

5) ราคาแพง รายได้ไม่พอใช้ 5 2 7 
(2.48) (2.50) (2.48) 

6) หาซื้อลำบาก  3 4 7 
(1.49) (5.00) (2.48) 

7) อื่น ๆ เช่น ไม่มั่นใจในคุณภาพ แพ้สมุนไพร
บางชนิด ไม่แน่ใจว่าเป็็นของแท้หรือไม่ 

6 4 10 
(2.97) (5.00) (3.55) 

8) ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 125 47 172 
(61.88) (58.75) (60.99) 

ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 
9 5 14 

(0.71) (0.80) (0.74) 

รวมทั้งสิ้น 
1,266 628 1,894 

(66.84) (33.16) (100.00) 
 
 จากตารางที่ 16 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำนวน 1,894 คน 
พบว่าในปัจจุบันตัวอย่างส่วนใหญ่ย ังใช้ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 84.37 และไม่ใช้  
ร้อยละ 14.89 เมื่อพิจารณาเหตุผลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่ พบว่า 
คือ ภายหลังการใช้แล้วพบว่าอาการเจ็บป่วยดีขึ ้น ใช้แล้วมีความสดชื่ นและตัวยามีคุณภาพ  
ร ้อยละ 29.22 รองลงมาคือ ปลอดภัย ไม ่ม ีสารเคมี ไม ่ม ีผลข้างเคียง เช ื ่อถ ือในคุณภาพ  
สบายใจที่เลือกใช้ ร้อยละ 12.39 และสามารถใช้รักษาโรคได้ ดูแลสุขภาพได้ ช่วยบำรุงร่างกาย  
ร้อยละ 9.14 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเหตุผลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
พบว่าคือ ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ้นจึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก  ร้อยละ 18.44 รองลงมาคือ  
ไม่สะดวก ไม่อยากซื ้อ ไม่ชอบ ไม่เชื ่อ ร้อยละ 5.32 และเปลี ่ยนไปใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบัน 
ร้อยละ 3.55 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,266 คน พบว่า ในปัจจุบัน
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 83.33 และไม่ใช้ ร้อยละ 15.96 เมื่อพิจารณา
เหตุผลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่ พบว่าคือ ภายหลังการใช้แล้วพบว่า
อาการเจ็บป่วยดีข ึ ้น ใช้แล้วมีความสดชื่ นและตัวยามีค ุณภาพ ร้อยละ 26.82 รองลงมาคือ  
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ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ไม่มีผลข้างเคียง เชื่อถือในคุณภาพ สบายใจที่เลือกใช้ ร้อยละ 11.28 และ
สามารถใช้รักษาโรคได้ ดูแลสุขภาพได้ ช่วยบำรุงร่างกาย ร้อยละ 9.10 ตามลำดับ เมื่อพิจารณา
เหตุผลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พบว่าคือ ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ้น 
จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก ร้อยละ 17.33 รองลงมาคือ ไม่สะดวก ไม่อยากซื้อ ไม่ชอบ ไม่เชื่อ  
ร้อยละ 4.95 และ เปลี ่ยนไปใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันกับยาสมุนไพรใช้ไม่ได้ผล ออกฤทธิ ์ช้า  
เห็นผลนาน ร้อยละ 4.46 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 628 คน พบว่า ในปัจจุบัน
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 86.46 และไม่ใช้ ร้อยละ 12.74 เมื่อพิจารณา
เหตุผลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอยู่ พบว่าคือ ภายหลังการใช้แล้วพบว่า
อาการเจ็บป่วยดีขึ ้น ใช้แล้วมีความสดชื ่นและตัวยามีคุณภาพ ร้อยละ 33.89 รองลงมาคือ  
ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ไม่มีผลข้างเคียง เชื่อถือในคุณภาพ สบายใจที่เลือกใช้ ร้อยละ 14.55 และ
สามารถใช้รักษาโรคได้ ดูแลสุขภาพได้ ช่วยบำรุงร่างกาย ร้อยละ 9.21 ตามลำดับ เมื่อพิจารณา
เหตุผลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พบว่าคือ ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ้น 
จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก ร้อยละ 21.25 รองลงมาคือ ไม่สะดวก ไม่อยากซื้อ ไม่ชอบ ไม่เชื่อ  
ร้อยละ 6.25 และเปลี่ยนไปใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบันร้อยละ 1.25 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 17 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่จะบอกต่อ แนะนำให้ญาตหิรอืเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไทย (เฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย) 

การบอกต่อ 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

บอก 1,016 516 1,532 
 (80.25) (82.17) (80.89) 
ไม่บอก 5 1 6 
 (0.39) (0.16) (0.32) 
ไม่แน่ใจ  52 36 88 

(4.11) (5.73) (4.65) 
ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 193 75 268 
 (15.24) (11.94) (14.15) 

รวมทั้งสิ้น 
1,266 628 1,894 

(66.84) (33.16) (100.00) 
 
 จากตารางที่ 17 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำนวน 1,894 คน 
พบว่าต ัวอย่างส่วนใหญ่จะบอกต่อ แนะนำให้ญาติ หร ือเพื ่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  
ร้อยละ 80.89 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์|  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 30 
 

 หากพิจารณาตวัอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมนุไพร จำนวน 1,266 คน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่
จะบอกต่อ แนะนำให้ญาติ หรือเพ่ือนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 80.25 
 หากพิจารณาต ัวอย ่างเฉพาะในจ ังหว ัดนอกเม ืองสม ุนไพร จำนวน 628 คน พบว่า  
ตัวอย่างส่วนใหญ่จะบอกต่อ แนะนำให้ญาติ หรือเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 82.17 
 
ตารางที่ 18 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

มีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี  

ความคิดเห็น 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

ใช่ 873 417 1,290 
 (61.61) (58.73) (60.65) 
ไม่ใช่ 139 49 188 
 (9.81) (6.90) (8.84) 
ไม่แน่ใจ  405 244 649 

(28.58) (34.37) (30.51) 

รวมทั้งสิ้น 
1,417 710 2,127 

(66.62) (33.38) (100.00) 
 
 จากตารางที่ 18 พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีราคาย่อมเยาว์กว่า
ผลิตภัณฑ์ที ่เป ็นสารเคมี ร้อยละ 60.65 และไม่คิดเช่นนั ้น ร้อยละ 8.84 หากพิจารณาตัวอย่าง 
เฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีราคาย่อมเยาว์
กว่าผลิตภัณฑ์ที ่เป็นสารเคมี  ร้อยละ 61.61 และไม่คิดเช่นนั ้น ร้อยละ 9.81 และหากพิจารณา 
ตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
มีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี ร้อยละ 58.73 และไม่คิดเช่นนั้น ร้อยละ 6.90 
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ตารางที่ 19 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดเชียงราย (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดเชียงราย) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดเชียงราย จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ว่านหางจระเข้ 21 20.59 
2 มะขามป้อม 10 9.80 
3 ขม้ินชัน 9 8.82 
4 กระชาย 6 5.88 
5 ขิง 5 4.90 
6 กัญชา 5 4.90 
7 ฟ้าทะลายโจร 5 4.90 
8 บัวบก 4 3.92 
9 มะกรูด 3 2.94 
10 พริก 3 2.94 
11 ขม้ิน 2 1.96 
12 บอระเพ็ด 2 1.96 
13 หญ้าหวาน 2 1.96 
14 กระชายดำ 2 1.96 
15 ผักชี 1 0.98 
16 พญาเสือโคร่ง 1 0.98 
17 ดีปลี 1 0.98 
18 ตำลึง 1 0.98 
19 บัวหิมะ 1 0.98 
20 พลูคาว 1 0.98 
21 อัญชัน 1 0.98 
22 พริกไทยดำ 1 0.98 
23 เสลดพังพอน 1 0.98 
24 กะเพรา 1 0.98 
25 ตะไคร้ 1 0.98 
26 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 12 11.76 

รวมทั้งสิ้น 102 100.00 
 
 จากตารางที่ 19 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดเชียงราย คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 20.59 รองลงมา 
คือ มะขามป้อม ร้อยละ 9.80 และขมิ้นชัน ร้อยละ 8.82 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 20 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดสุราษฎร์ธาน ี จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ขม้ินชัน 18 17.48 
2 ว่านหางจระเข้ 15 14.56 
3 ฟ้าทะลายโจร 12 11.65 
4 มะขามป้อม 12 11.65 
5 ไพล 7 6.80 
6 ขม้ิน 6 5.83 
7 ตะไคร้ 5 4.85 
8 มะพร้าว 4 3.88 
9 มะกรูด 4 3.88 
10 หญ้าหวาน 4 3.88 
11 บัวบก 3 2.91 
12 มะม่วงหาวมะนาวโห่ 2 1.94 
13 กัญชา 2 1.94 
14 พริก 2 1.94 
15 กระชาย 2 1.94 
16 มะรุม 1 0.97 
17 ขิง 1 0.97 
18 มะแว้ง 1 0.97 
19 กระเจี๊ยบแดง 1 0.97 
20 กระชายดำ 1 0.97 

รวมทั้งสิ้น 103 100.00 
 
 จากตารางที่ 20 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ขมิ ้นชัน ร้อยละ 17.48 รองลงมา 
คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 14.56 และฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 11.65 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 21 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสกลนคร (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน  
 จังหวัดสกลนคร) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดสกลนคร จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 กระวาน 20 20.00 
2 ขม้ินชัน 16 16.00 
3 มะขามป้อม 9 9.00 
4 ฟ้าทะลายโจร 8 8.00 
5 พริกไทย 7 7.00 
6 ว่านหางจระเข้ 6 6.00 
7 ขม้ิน 5 5.00 
8 กระชาย 5 5.00 
9 กระชายดำ 4 4.00 
10 มะรุม 2 2.00 
11 กระเทียม 2 2.00 
12 ชะเอม 2 2.00 
13 พริกไทยดำ 2 2.00 
14 มะกรูด 2 2.00 
15 การบูร 2 2.00 
16 ไพล 2 2.00 
17 สำรอง 1 1.00 
18 ใบชะมวง 1 1.00 
19 บอระเพ็ด 1 1.00 
20 มะแว้ง 1 1.00 
21 กัญชา 1 1.00 
22 กวาวเครือขาว 1 1.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 21 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดสกลนคร คือ กระวาน ร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ ขมิ้นชนั 
ร้อยละ 16.00 และมะขามป้อม ร้อยละ 9.00 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 22 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดปราจีนบุรี (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดปราจีนบุรี) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ขม้ินชัน 44 44.00 
2 ฟ้าทะลายโจร 17 17.00 
3 ขม้ิน 5 5.00 
4 ว่านหางจระเข้ 5 5.00 
5 กระชาย 3 3.00 
6 มะขามป้อม 3 3.00 
7 บัวบก 2 2.00 
8 หนานเฉาเหว่ย 1 1.00 
9 กระเทียม 1 1.00 
10 หญ้าหวาน 1 1.00 
11 กระเจี๊ยบแดง 1 1.00 
12 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 17 17.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 22 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปราจีนบุรี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดปราจีนบุร ี คือ ขมิ ้นชัน ร้อยละ 44.00 รองลงมา 
คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 17.00 ขมิ ้นและว่านหางจระเข้ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 5.00 
ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 23 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดพิษณุโลก (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดพิษณุโลก) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดพิษณุโลก จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ฟ้าทะลายโจร 28 28.00 
2 กระชายดำ 11 11.00 
3 ขม้ิน 9 9.00 
4 ขม้ินชัน 7 7.00 
5 ว่านหางจระเข้ 6 6.00 
6 ปีบ 4 4.00 
7 กล้วยน้ำหว้า 2 2.00 
8 ไพล 2 2.00 
9 มะขามเปียก 1 1.00 
10 กระเทียม 1 1.00 
11 มะกรูด 1 1.00 
12 ตะไคร้ 1 1.00 
13 กระชาย 1 1.00 
14 มะขามป้อม 1 1.00 
15 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 25 25.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 23 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดพิษณุโลก คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 28.00 รองลงมา 
คือ กระชายดำ ร้อยละ 11.00 และขมิ้น ร้อยละ 9.00 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 24 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดอุทัยธานี (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดอุทัยธานี) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดอุทัยธานี จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ขม้ินชัน 32 31.07 
2 ฟ้าทะลายโจร 26 25.24 
3 ว่านหางจระเข้ 10 9.71 
4 กระชาย 5 4.85 
5 ขม้ิน 3 2.91 
6 กะเพรา 3 2.91 
7 มะกรูด 3 2.91 
8 ตะไคร้ 3 2.91 
9 พริก 2 1.94 
10 บัวบก 2 1.94 
11 กวาวเครือขาว 2 1.94 
12 กระเจี๊ยบ 1 .97 
13 โหระพา 1 .97 
14 ข่า 1 .97 
15 ขิง 1 .97 
16 กัญชา 1 .97 
17 มะขามป้อม 1 .97 
18 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 6 5.83 

รวมทั้งสิ้น 103 100.00 
 
 จากตารางที่ 24 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที ่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดอุทัยธานี คือ ขมิ ้นชัน ร้อยละ 31.07 รองลงมา 
คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 25.24 และว่านหางจระเข้ ร้อยละ 9.71 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 25 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสระบุรี (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดสระบุรี) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดสระบุรี จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ว่านหางจระเข้ 11 10.78 
2 ขม้ินชัน 11 10.78 
3 ฟ้าทะลายโจร 9 8.82 
4 บัวบก 8 7.84 
5 ตะไคร้ 6 5.88 
6 มะขามป้อม 4 3.92 
7 หัวหอมแดง 1 0.98 
8 กระเจี๊ยบ 1 0.98 
9 มะขาม 1 0.98 
10 ขม้ิน 1 0.98 
11 รางจืด 1 0.98 
12 มะกรูด 1 0.98 
13 กัญชา 1 0.98 
14 ไพล 1 0.98 
15 กระชายดำ 1 0.98 
16 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 44 43.14 

รวมทั้งสิ้น 102 100.00 
 
 จากตารางที่ 25 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดสระบุรี คือ ว่านหางจระเข้และขมิ้นชัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน 
ร้อยละ 10.78 รองลงมาคือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 8.82 และบัวบก ร้อยละ 7.84 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์|  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 38 
 

ตารางที่ 26 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดนครปฐม (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดนครปฐม) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดนครปฐม จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ฟ้าทะลายโจร 21 21.00 
2 ขม้ินชัน 21 21.00 
3 ว่านหางจระเข้ 19 19.00 
4 กระชาย 10 10.00 
5 กระชายดำ 8 8.00 
6 มะกรูด 2 2.00 
7 มะขามป้อม 2 2.00 
8 ขม้ิน 1 1.00 
9 โหระพา 1 1.00 
10 น้ำมันมะพร้าว 1 1.00 
11 ใบย่านาง 1 1.00 
12 ตะไคร้ 1 1.00 
13 กัญชา 1 1.00 
14 หญ้าหวาน 1 1.00 
15 กระเจี๊ยบแดง 1 1.00 
16 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 9 9.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 26 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวดันครปฐม คือ ฟ้าทะลายโจรและขมิน้ชัน ในสัดส่วนที่เทา่กนั 
ร้อยละ 21.00 รองลงมาคือ ว่านหางจระเข้ร้อยละ 19.00 และกระชาย ร้อยละ 10.00 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์|  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 39 
 

ตารางที่ 27 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดจันทบุรี (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดจันทบุรี) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดจันทบุรี จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 กระวาน 19 18.81 
2 ขม้ินชัน 15 14.85 
3 ฟ้าทะลายโจร 10 9.90 
4 พริกไทย 7 6.93 
5 กระชาย 6 5.94 
6 การบรู 5 4.95 
7 กัญชา 4 3.96 
8 กระชายดำ 4 3.96 
9 กระเทียม 3 2.97 
10 ชะเอม 3 2.97 
11 มะขามป้อม 3 2.97 
12 มะรุม 2 1.98 
13 พริกไทยดำ 2 1.98 
14 ก้านพลู 2 1.98 
15 มะแว้ง 2 1.98 
16 ไพล 2 1.98 
17 ว่านหางจระเข้ 2 1.98 
18 สำรอง 1 0.99 
19 ใบชะมวง 1 0.99 
20 ว่านชักมดลูก 1 0.99 
21 รางจืด 1 0.99 
22 พิมเสน 1 0.99 
23 บอระเพ็ด 1 0.99 
24 พริก 1 0.99 
25 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 3 2.97 

รวมทั้งสิ้น 101 100.00 
 
 จากตารางที่ 27 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดจันทบุรี คือ กระวาน ร้อยละ 18.81 รองลงมาคือ ขมิ้นชัน 
ร้อยละ 14.85 และฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 9.90 ตามลำดับ 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 28 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดมหาสารคาม (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดมหาสารคาม) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดมหาสารคาม จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ฟ้าทะลายโจร 17 17.00 
2 ว่านหางจระเข้ 13 13.00 
3 กระชาย 11 11.00 
4 มะขามป้อม 10 10.00 
5 กระชายดำ 9 9.00 
6 ขม้ิน 6 6.00 
7 ขิง 5 5.00 
8 ขม้ินชัน 5 5.00 
9 หญ้าหวาน 4 4.00 
10 บัวบก 4 4.00 
11 มะกรูด 3 3.00 
12 กัญชา 2 2.00 
13 ไพล 2 2.00 
14 พลูคาว 1 1.00 
15 มะรุม 1 1.00 
16 ข่า 1 1.00 
17 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 6 6.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 28 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่มีความคดิเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดมหาสารคาม คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 17.00 รองลงมา
คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 13.00 และกระชาย ร้อยละ 11.00 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 29 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสุรินทร์ (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดสุรินทร์) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดสุรินทร์ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ไพล 30 30.00 
2 ขม้ินชัน 16 16.00 
3 ว่านหางจระเข้ 12 12.00 
4 กระชาย 12 12.00 
5 มะขามป้อม 8 8.00 
6 ฟ้าทะลายโจร 7 7.00 
7 กระเจี๊ยบแดง 5 5.00 
8 ขม้ิน 3 3.00 
9 กระชายดำ 2 2.00 
10 ตะไคร้ 1 1.00 
11 หญ้าหวาน 1 1.00 
12 กวาวเครือขาว 1 1.00 
13 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 2 2.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 29 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดสุรินทร์ คือ ไพล ร้อยละ 30.00 รองลงมาคือ ขมิ้นชัน  
ร้อยละ 16.00 ว่านหางจระเข้และกระชาย ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 12.00 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 30 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสงขลา (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดสงขลา) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดสงขลา จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ว่านหางจระเข้ 17 16.04 
2 ฟ้าทะลายโจร 12 11.32 
3 ขม้ิน 10 9.43 
4 ขม้ินชัน 10 9.43 
5 ขิง 6 5.66 
6 กระชายดำ 6 5.66 
7 มะกรูด 5 4.72 
8 ตะไคร้ 5 4.72 
9 มะขามป้อม 5 4.72 
10 กะเพรา 4 3.77 
11 บัวบก 4 3.77 
12 พริก 3 2.83 
13 มะรุม 2 1.89 
14 กวาวเครือขาว 2 1.89 
15 ใบทุเรียนเทศ 1 0.94 
16 ปีบ 1 0.94 
17 มะม่วงหาวมะนาวโห่ 1 0.94 
18 อัญชัน 1 0.94 
19 กระชาย 1 0.94 
20 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 10 9.43 

รวมทั้งสิ้น 106 100.00 
 
 จากตารางที่ 30 พบว่าตัวอย่างที ่อาศัยอยู ่ในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดสงขลา คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 16.04 รองลงมาคือ  
ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 11.32 ขมิ้นและขมิ้นชัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 9.43 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 31 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดอำนาจเจริญ (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัย
อยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญ) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 กระชาย 38 38.00 
2 กระชายดำ 14 14.00 
3 ว่านหางจระเข้ 9 9.00 
4 ไพล 7 7.00 
5 มะขามป้อม 6 6.00 
6 บัวบก 6 6.00 
7 ขม้ินชัน 5 5.00 
8 ฟ้าทะลายโจร 4 4.00 
9 พริก 3 3.00 
10 ขม้ิน 2 2.00 
11 อัญชัน 2 2.00 
12 กระเจี๊ยบแดง 2 2.00 
13 ขิง 1 1.00 
14 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 1 1.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 31 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คือ กระชาย ร้อยละ 38.00 รองลงมา 
คือ กระชายดำ ร้อยละ 14.00 และว่านหางจระเข้ ร้อยละ 9.00 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 32 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดอุดรธานี (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดอุดรธานี) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดอุดรธานี จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ว่านหางจระเข้ 23 23.00 
2 ขม้ินชัน 15 15.00 
3 ฟ้าทะลายโจร 13 13.00 
4 มะขามป้อม 9 9.00 
5 มะกรูด 5 5.00 
6 ขม้ิน 4 4.00 
7 มะรุม 4 4.00 
8 ตะไคร้ 4 4.00 
9 กระชาย 3 3.00 
10 รางจืด 2 2.00 
11 กัญชา 2 2.00 
12 กระชายดำ 2 2.00 
13 มะขามเปียก 1 1.00 
14 ปีบ 1 1.00 
15 มะม่วงหาวมะนาวโห่ 1 1.00 
16 ข่า 1 1.00 
17 ไพล 1 1.00 
18 บัวบก 1 1.00 
19 กวาวเครือขาว 1 1.00 
20 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 7 7.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 32 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดอุดรธานี คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 23.00 รองลงมา 
คือ ขมิ้นชัน ร้อยละ 15.00 และฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 13.00 ตามลำดับ 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 33 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำกรุงเทพมหานคร (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
กรุงเทพมหานคร) 

ลำดับ สมุนไพรประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ขม้ินชัน 12 11.76 
2 กระชาย 9 8.82 
3 ว่านหางจระเข้ 8 7.84 
4 กระชายดำ 8 7.84 
5 การบูร 7 6.86 
6 พริกไทย 5 4.90 
7 มะกรูด 5 4.90 
8 กะเพรา 4 3.92 
9 ฟ้าทะลายโจร 4 3.92 
10 บัวบก 4 3.92 
11 มะระขี้นก 3 2.94 
12 ตะไคร้ 3 2.94 
13 มะขามป้อม 3 2.94 
14 เก๊กฮวย 2 1.96 
15 งาดำ 2 1.96 
16 กัญชา 2 1.96 
17 ไพล 2 1.96 
18 พริก 2 1.96 
19 อบเชย 1 0.98 
20 มะตูม 1 0.98 
21 มะพร้าว 1 0.98 
22 ลูกใต้ใบ 1 0.98 
23 กะเพราแดง 1 0.98 
24 ขม้ิน 1 0.98 
25 กระเทียม 1 0.98 
26 โหระพา 1 0.98 
27 ว่านชักมดลูก 1 0.98 
28 รางจืด 1 0.98 
29 ชะเอม 1 0.98 
30 ใบเตย 1 0.98 
31 สาระแน 1 0.98 
32 อัญชัน 1 0.98 
33 พิมเสน 1 0.98 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 33 (ต่อ) แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำกรุงเทพมหานคร (เฉพาะตัวอย่างที่  
 อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร) 

ลำดับ สมุนไพรประจำกรุงเทพมหานคร จำนวน (คน) ร้อยละ 
34 ขิง 1 0.98 
35 มะแว้ง 1 0.98 

รวมทั้งสิ้น 102 100.00 
 

 จากตารางที่ 33 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที ่ควรเป็นสมุนไพรประจำกรุงเทพมหานคร คือ ขมิ ้นชัน ร้อยละ 11.76 รองลงมา 
คือ กระชาย ร้อยละ 8.82 ว่านหางจระเข้และกระชายดำ ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 7.84 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 34 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดนครราชสีมา (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัย

อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดนครราชสีมา จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 พริก 33 32.35 
2 ว่านหางจระเข้ 11 10.78 
3 ขม้ิน 8 7.84 
4 ตะไคร้ 7 6.86 
5 ฟ้าทะลายโจร 7 6.86 
6 ขม้ินชัน 5 4.90 
7 บัวบก 4 3.92 
8 ขิง 3 2.94 
9 กระชาย 3 2.94 
10 กะเพรา 2 1.96 
11 มะขามป้อม 2 1.96 
12 ใบทุเรียนเทศ 1 0.98 
13 ปีบ 1 0.98 
14 ใบหม่อม 1 0.98 
15 มะรุม 1 0.98 
16 ข่า 1 0.98 
17 อัญชัน 1 0.98 
18 มะกรูด 1 0.98 
19 หญ้าหวาน 1 0.98 
20 กระชายดำ 1 0.98 
21 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 8 7.84 

รวมทั้งสิ้น 102 100.00 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 จากตารางที่ 34 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที ่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดนครราชสีมา คือ พริก ร ้อยละ 32.35 รองลงมา 
คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 10.78 และขมิ้น ร้อยละ 7.84 ตามลำดับ 
 
ตารางที ่35 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดเชียงใหม่ (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่

ในจังหวัดเชียงใหม่) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ขม้ินชัน 18 17.65 
2 ฟ้าทะลายโจร 17 16.67 
3 กระวาน 12 11.76 
4 ว่านหางจระเข้ 11 10.78 
5 พริกไทย 4 3.92 
6 ขม้ิน 4 3.92 
7 กระเทียม 4 3.92 
8 ข่า 4 3.92 
9 กระชาย 4 3.92 
10 กระชายดำ 3 2.94 
11 ชะเอม 2 1.96 
12 มะกรูด 2 1.96 
13 การบูร 2 1.96 
14 ไพล 2 1.96 
15 บัวบก 2 1.96 
16 มังคุด 1 0.98 
17 มะขามแขก 1 0.98 
18 ว่านชักมดลูก 1 0.98 
19 รางจืด 1 0.98 
20 ใบย่านาง 1 0.98 
21 พริกไทยดำ 1 0.98 
22 ก้านพลู 1 0.98 
23 ขิง 1 0.98 
24 ตะไคร้ 1 0.98 
25 มะขามป้อม 1 0.98 
26 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 1 0.98 

รวมทั้งสิ้น 102 100.00 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 จากตารางที่ 35 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที ่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดเชียงใหม่ คือ ขมิ ้นชัน ร้อยละ 17.65 รองลงมา 
คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 16.67 และกระวาน ร้อยละ 11.76 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 36 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช (เฉพาะตัวอย่าง 

ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 มังคุด 11 10.78 
2 ขม้ิน 11 10.78 
3 ว่านหางจระเข้ 11 10.78 
4 บัวบก 9 8.82 
5 ขม้ินชัน 9 8.82 
6 มะกรูด 7 6.86 
7 ฟ้าทะลายโจร 7 6.86 
8 ตะไคร้ 5 4.90 
9 กัญชา 5 4.90 
10 กระชาย 4 3.92 
11 ขิง 3 2.94 
12 ไพล 3 2.94 
13 กระชายดำ 3 2.94 
14 ข่า 2 1.96 
15 มะขามป้อม 2 1.96 
16 ยอดหมุย 1 .98 
17 ใบข่อย 1 .98 
18 กระท่อม 1 .98 
19 โหระพา 1 .98 
20 ใบย่านาง 1 .98 
21 มะระขี้นก 1 .98 
22 กระเจี๊ยบแดง 1 .98 
23 พริก 1 .98 
24 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 2 1.96 

รวมทั้งสิ้น 102 100.00 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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 จากตารางที่ 36 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่มีความคิดเหน็
ว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ มังคุด ขมิ้น และว่านหางจระเข้  
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 10.78 รองลงมาคือ บัวบกและขมิ้นชัน ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 8.82 
มะกรูดและฟ้าทะลายโจร ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 6.86 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 37 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดชลบุรี (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน

จังหวัดชลบุรี) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดชลบุรี จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ว่านหางจระเข้ 12 11.76 
2 ฟ้าทะลายโจร 10 9.80 
3 บัวบก 6 5.88 
4 ชะเอม 5 4.90 
5 ใบเตย 5 4.90 
6 ขม้ินชัน 5 4.90 
7 กระชายดำ 5 4.90 
8 พริกไทย 4 3.92 
9 อัญชัน 4 3.92 
10 มะกรูด 4 3.92 
11 มะแว้ง 4 3.92 
12 ไพล 4 3.92 
13 โหระพา 3 2.94 
14 บอระเพ็ด 3 2.94 
15 ตะไคร้ 3 2.94 
16 มะขามป้อม 3 2.94 
17 กระเทียมโทน 2 1.96 
18 ขม้ิน 2 1.96 
19 สมอไทย 2 1.96 
20 รางจืด 2 1.96 
21 ใบย่านาง 2 1.96 
22 พิมเสน 2 1.96 
23 พริก 2 1.96 
24 รากบัว 1 0.98 
25 ทองพันชั่ง 1 0.98 
26 ว่านชักมดลูก 1 0.98 
27 มะนาว 1 0.98 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ตารางที่ 37 (ต่อ) แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดชลบุรี (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัย  
อยู่ในจังหวัดชลบุรี) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดชลบุรี จำนวน (คน) ร้อยละ 
28 กะเพรา 1 0.98 
29 กัญชา 1 0.98 
30 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 2 1.96 

รวมทั้งสิ้น 102 100.00 
 
 จากตารางที่ 37 พบว่าตัวอย่างที ่อาศัยอยู ่ในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดชลบุรี คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 11.76 รองลงมา 
คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 9.80 และบัวบก ร้อยละ 5.88 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 38 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะตัวอย่างที่ 

อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ตะไคร้ 19 19.00 
2 ขม้ินชัน 10 10.00 
3 มะแว้ง 6 6.00 
4 ฟ้าทะลายโจร 6 6.00 
5 ก้านพลู 4 4.00 
6 มะกรูด 4 4.00 
7 การบูร 4 4.00 
8 ขม้ิน 3 3.00 
9 ชะเอม 3 3.00 
10 ขิง 3 3.00 
11 ไพล 3 3.00 
12 ว่านหางจระเข้ 3 3.00 
13 มะขามป้อม 3 3.00 
14 กระชายดำ 3 3.00 
15 มะรุม 2 2.00 
16 สาระแน 2 2.00 
17 พริกไทยดำ 2 2.00 
18 กะเพรา 2 2.00 
19 มะระขี้นก 2 2.00 
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ตารางที่ 38 (ต่อ) แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดสมุทรปราการ (เฉพาะตัวอย่าง 
 ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน (คน) ร้อยละ 
20 กระชาย 2 2.00 
21 เถาวัลย์เปรียง 1 1.00 
22 กระเทียม 1 1.00 
23 เพชรสังฆาต 1 1.00 
24 มะนาว 1 1.00 
25 รางจืด 1 1.00 
26 ลูกยอ 1 1.00 
27 ใบย่านาง 1 1.00 
28 ข่า 1 1.00 
29 ใบเตย 1 1.00 
30 อัญชัน 1 1.00 
31 พิมเสน 1 1.00 
32 กัญชา 1 1.00 
33 กระวาน 1 1.00 
34 บัวบก 1 1.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 38 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวดัสมุทรปราการ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดสมุทรปราการ คือ ตะไคร้ ร้อยละ 19.00 รองลงมา 
คือ ขมิ้นชัน ร้อยละ 10.00 มะแว้งและฟ้าทะลายโจร ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 6.00 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 39 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำจังหวัดราชบุรี (เฉพาะตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดราชบุรี) 

ลำดับ สมุนไพรประจำจังหวัดราชบุรี จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ว่านหางจระเข้ 24 24.00 
2 ฟ้าทะลายโจร 17 17.00 
3 ขม้ินชัน 11 11.00 
4 ขม้ิน 7 7.00 
5 กัญชา 7 7.00 
6 มะขามป้อม 5 5.00 
7 กระชายดำ 3 3.00 
8 ขิง 2 2.00 
9 ตะไคร้ 2 2.00 
10 กระชาย 2 2.00 
11 บัวบก 2 2.00 
12 มะม่วงหาวมะนาวโห่ 1 1.00 
13 โหระพา 1 1.00 
14 รางจืด 1 1.00 
15 อัญชัน 1 1.00 
16 พริกไทยดำ 1 1.00 
17 มะกรูด 1 1.00 
18 ไพล 1 1.00 
19 พริก 1 1.00 
20 กวาวเครือขาว 1 1.00 
21 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 9 9.00 

รวมทั้งสิ้น 100 100.00 
 
 จากตารางที่ 39 พบว่าตัวอย่างที่อาศัยอยู ่ในจังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็น ว่า
สมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดราชบุรี คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 24.00 รองลงมา 
คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 17.00 และขมิ้นชัน ร้อยละ 11.00 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 40 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำประเทศไทย (โดยภาพรวม) 

ลำดับ สมุนไพรประจำประเทศไทย จำนวน (คน) รอ้ยละ 
1 ฟ้าทะลายโจร 331 15.56 
2 ขม้ินชัน 282 13.26 
3 ว่านหางจระเข้ 219 10.30 
4 กระชายดำ 106 4.98 
5 กัญชา 84 3.95 
6 ขม้ิน 84 3.95 
7 กระชาย 79 3.71 
8 บัวบก 74 3.48 
9 ไพล 70 3.29 
10 ตะไคร้ 65 3.06 
11 มะกรูด 63 2.96 
12 มะขามป้อม 55 2.59 
13 พริก 49 2.30 
14 ขิง 45 2.12 
15 อัญชัน 30 1.41 
16 พริกไทย 30 1.41 
17 กะเพรา 22 1.03 
18 พริกไทยดำ 22 1.03 
19 กระเจี๊ยบแดง 21 0.99 
20 กระเทียม 21 0.99 
21 กวาวเครือขาว 18 0.85 
22 บอระเพ็ด 16 0.75 
23 หญ้าหวาน 14 0.66 
24 ปีบ 13 0.61 
25 มะแว้ง 11 0.52 
26 ใบเตย 11 0.52 
27 มะระขี้นก 10 0.47 
28 อ่ืน ๆ 127 6.00 
29 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 155 7.29 

รวมทั้งสิ้น 2,127 100.00 
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 จากตารางที่ 40 พบว่าโดยภาพรวมตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็น
สมุนไพรประจำประเทศไทย คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 15.56 รองลงมาคือ ขมิ้นชัน ร้อยละ 13.26 
และว่านหางจระเข้ ร้อยละ 10.30 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 41 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำประเทศไทย (เฉพาะตัวอย่างในจังหวัด 

  เมืองสมุนไพร) 

ลำดับ สมุนไพรประจำประเทศไทย จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ฟ้าทะลายโจร 237 16.73 
2 ขม้ินชัน 229 16.16 
3 ว่านหางจระเข้ 137 9.67 
4 กระชายดำ 72 5.08 
5 กระชาย 62 4.38 
6 ไพล 52 3.67 
7 ขม้ิน 51 3.60 
8 บัวบก 50 3.53 
9 กัญชา 48 3.39 
10 มะขามป้อม 42 2.96 
11 มะกรูด 31 2.19 
12 ตะไคร้ 30 2.12 
13 ขิง 30 2.12 
14 อัญชัน 26 1.83 
15 กระเจี๊ยบแดง 19 1.34 
16 กวาวเครือขาว 14 0.99 
17 พริก 13 0.92 
18 หญ้าหวาน 13 0.92 
19 พริกไทย 13 0.92 
20 ปีบ 12 0.85 
21 กระเทียม 10 0.71 
22 อ่ืน ๆ 88 6.18 
23 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 138 9.74 

รวมทั้งสิ้น 1,417 100.00 
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 จากตารางที่ 41 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,417 คน 
พบว่าต ัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที ่ควรเป็นสมุนไพรประจำประเทศไทย  
คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 16.73 รองลงมาคือ ขมิ ้นชัน ร้อยละ 16.16 และว่านหางจระเข้   
ร้อยละ 9.67 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 42 แสดงจำนวนและร้อยละของสมุนไพรประจำประเทศไทย (เฉพาะตัวอย่างในจังหวัด 

นอกเมืองสมุนไพร) 

ลำดับ สมุนไพรประจำประเทศไทย จำนวน (คน) ร้อยละ 
1 ฟ้าทะลายโจร 94 13.24 
2 ว่านหางจระเข้ 82 11.55 
3 ขม้ินชัน 53 7.47 
4 พริก 36 5.07 
5 กัญชา 36 5.07 
6 ตะไคร้ 35 4.93 
7 กระชายดำ 34 4.79 
8 ขม้ิน 33 4.65 
9 มะกรูด 32 4.51 
10 บัวบก 24 3.38 
11 ไพล 18 2.54 
12 กระชาย 17 2.40 
13 พริกไทย 17 2.40 
14 ขิง 15 2.11 
15 มะขามป้อม 13 1.83 
16 กะเพรา 13 1.83 
17 พริกไทยดำ 13 1.83 
18 กระเทียม 11 1.55 
19 มะแว้ง 10 1.41 
20 ใบเตย 10 1.41 
21 อ่ืน ๆ 97 13.63 
22 ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 17 2.40 

รวมทั้งสิ้น 710 100.00 
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 จากตารางที่ 42 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 710 คน 
พบว่าต ัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที ่ควรเป็นสมุนไพรประจำประเทศไทย  
คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 13.24 รองลงมาคือ ว ่านหางจระเข้  ร ้อยละ 11.55 และขมิ ้นชัน  
ร้อยละ 7.47 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 43 แสดงจำนวนและร้อยละของการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

เคยใช้ 
1,011 333 1,344 

(71.35) (46.90) (63.19) 

ไม่เคยใช้ 
406 377 783 

(28.65) (53.10) (36.81) 

รวมทั้งสิ้น 
1,417 710 2,127 

(66.62) (33.38) (100.00) 
 
 จากตารางที่ 43 ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 63.19  
และไม่เคยใช้บร ิการฯ ร ้อยละ 36.81 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร  
พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 71.35 และไม่เคยใช้บริการฯ 
ร้อยละ 28.65 และหากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่ 
ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 53.10 และเคยใช้บริการฯ ร้อยละ 46.90 
 
ตารางที่ 44 แสดงจำนวนและร้อยละของการบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่ตัวอย่างเคยใช้บริการ   

(ตอบได้มากกว่า 1 บริการ)   

บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=1,011) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=333) 
รวม 

(n=1,344) 

1) การตรวจรักษา/สั่งจ่ายยาสมุนไพร 
201 58 259 

(19.88) (17.42) (19.27) 

2) การนวดไทย 
763 264 1,027 

(75.47) (79.28) (76.41) 

3) การประคบสมุนไพร 
415 122 537 

(41.05) (36.64) (39.96) 

4) การอบสมุนไพร 
336 95 431 

(33.23) (28.53) (32.07) 
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ตารางที่ 44 (ต่อ) แสดงจำนวนและร้อยละของการบริการด้านการแพทย์แผนไทยที่ตัวอย่างเคยใช้บริการ  
บริการ (ตอบได้มากกว่า 1 บริการ) 

บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=1,011) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=333) 
รวม 

(n=1,344) 
5) การดูแลหญิงหลังคลอด เช่น การอยู่ไฟ  

การทับหม้อเกลือ การประคบเต้านม เป็นต้น 
96 49 145 

(9.50) (14.71) (10.79) 

6) อ่ืน ๆ เช่น การตอกเส้น  
6 3 9 

(0.59) (0.90) (0.67) 
 
 จากตารางที ่ 44 เมื ่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย  
จำนวน 1,344 คน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการการนวดไทย ร้อยละ 76.41 รองลงมาใช้บริการ
การประคบสมุนไพร ร้อยละ 39.96 และการอบสมุนไพร ร้อยละ 32.07 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตวัอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,011 คน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่
ใช้บริการการนวดไทย ร้อยละ 75.47 รองลงมาใช้บริการการประคบสมุนไพร ร้อยละ 41.05  
และการอบสมุนไพร ร้อยละ 33.23 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาต ัวอย ่างเฉพาะในจ ังหว ัดนอกเม ืองสม ุนไพร จำนวน  333 คน พบว่า  
ตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้บริการการนวดไทย ร้อยละ 79.28 รองลงมาใช้บริการการประคบสมุนไพร  
ร้อยละ 36.64 และการอบสมุนไพร ร้อยละ 28.53 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 45 แสดงจำนวนและร้อยละของสาเหตุที่ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย (ตอบได้  

 มากกว่า 1 สาเหตุ)     

สาเหตุ 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=406) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=377) 
รวม 

(n=783) 

1) ไม่ม่ันใจคุณภาพการให้บริการ 
141 137 278 

(34.73) (36.34) (35.50) 

2) ไม่ม่ันใจคุณภาพผู้ให้บริการ 
138 163 301 

(33.99) (43.24) (38.44) 

3) ไม่เชื่อว่ารักษาได้ผลจริง  
105 102 207 

(25.86) (27.06) (26.44) 

4) การให้บริการมีราคาแพง 
126 93 219 

(31.03) (24.67) (27.97) 
5) สถานบริการไม่มีมาตรฐาน ไม่มีการบอกถึง

ใบรับรอง 
54 76 130 

(13.30) (20.16) (16.60) 
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ตารางที่ 45 (ต่อ) แสดงจำนวนและร้อยละของสาเหตุที่ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
(ตอบได้มากกว่า 1 สาเหตุ) 

สาเหตุ 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
(n=406) 

จังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 

(n=377) 
รวม 

(n=783) 

6) ไม่มีเวลาไปใช้บริการ 
11 7 18 

(2.71) (1.86) (2.30) 

7) ไม่มีเหตุต้องไปใช้บริการ 
14 29 43 

(3.45) (7.69) (5.49) 

8) ไม่ทราบสถานที่ให้บริการ 
2 8 10 

(0.49) (2.12) (1.28) 
9) อ่ืน ๆ เช่น สถานบริการมีจำนวนน้อย 

 สามารถทำใช้เองได้ที่บ้าน 
1 2 3 

(0.25) (0.53) (0.38) 

10) ไม่ระบุ/ไม่ตอบ 
23 10 33 

(5.67) (2.65) (4.21) 
 
จากตารางที่ 45 เมื่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที ่ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

จำนวน 783 คน พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ที่ทำให้ตัวอย่างไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย  
คือ ไม่มั ่นใจคุณภาพผู ้ให้บริการ ร้อยละ 38.44 รองลงมาคือไม่มั ่นใจคุณภาพการให้บริการ  
ร้อยละ 35.50 และการให้บริการมีราคาแพง ร้อยละ 27.97 ตามลำดับ 

หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 406 คน พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ 
ทีทำให้ตัวอย่างไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย คือ  ไม่มั ่นใจคุณภาพการให้บริการ  
ร้อยละ 34.73 รองลงมาคือไม่มั่นใจคุณภาพผู้ให้บริการ ร้อยละ 33.99 และการให้บริการมีราคาแพง 
ร้อยละ 31.03 ตามลำดับ 

หากพิจารณาตวัอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 377 คน พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่
ที ่ทำให้ต ัวอย่างไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย คือ  ไม่ม ั ่นใจคุณภาพผู ้ให้บริการ  
ร้อยละ 43.24 รองลงมาคือไม่มั่นใจคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 36.34 และไม่เชื่อว่ารักษาได้ผล
จริง ร้อยละ 27.06 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 46 แสดงจำนวนและร้อยละของค่าใช้จ่ายในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละครั้ง 

ค่าใช้จ่าย 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมือง
สมุนไพร 

รวม 

ฟรี/ไม่เสียค่าใช้จ่าย 18 0 18 
(1.78) (0.00) (1.34) 

น้อยกวา่ 100 บาท 75 32 107 
(7.42) (9.61) (7.96) 

101–200 บาท 279 100 379 
(27.60) (30.03) (28.20) 

201–300 บาท 330 110 440 
(32.64) (33.03) (32.74) 

301–400 บาท 78 29 107 
(7.72) (8.71) (7.96) 

400–1,000 บาท 203 52 255 
(20.08) (15.62) (18.97) 

มากกว่า 1,001 บาท 12 2 14 
(1.18) (0.60) (1.04) 

ไม่ตอบ/ไมร่ะบ ุ 16 8 24 
(1.58) (2.40) (1.79) 

รวมทั้งสิ้น 1,011 333 1,344 
(75.22) (24.78) (100.00) 

  
 จากตารางที ่ 46 เมื ่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย  
จำนวน 1,344 คน พบว่าค่าใช้จ่ายในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละครั้งของตัวอย่าง 
ส่วนใหญ่ คือ 201–300 บาท ร้อยละ 32.74 รองลงมาคือ 101–200 บาท ร้อยละ 28.20 และ  
400–1,000 บาท ร้อยละ 18.97 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,011 คน พบว่าค่าใช้จ่าย 
ในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละครั้งของตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 201–300 บาท  
ร้อยละ 32.64 รองลงมาคือ 101–200 บาท ร้อยละ 27.60 และ 400–1,000 บาท ร้อยละ 20.08 
ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 333 คน พบว่าค่าใช้จ่าย 
ในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละครั้งของตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ 201–300 บาท  
ร้อยละ 33.03 รองลงมาคือ 101–200 บาท ร้อยละ 30.03 และ 400–1,000 บาท ร้อยละ 15.62 
ตามลำดับ 
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ตารางที่ 47 แสดงจำนวนและร้อยละของความถี่การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละปี 
(เฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย) 

ความถี่การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี 
480 147 627 

(47.48) (44.15) (46.66) 

3–6 ครั้ง/ปี 
350 118 468 

(34.62) (35.44) (34.82) 

7–10 ครั้ง/ปี 
108 46 154 

(10.68) (13.81) (11.46) 

มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 
64 14 78 

(6.33) (4.20) (5.80) 

ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 
9 8 17 

(0.89) (2.40) (1.26) 

รวมทั้งสิ้น 
1,011 333 1,344 

(75.22) (24.78) (100.00) 
 
 จากตารางที ่ 47 เมื ่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย  
จำนวน 1,344  พบว่าความถี่ในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละปีของตัวอย่างส่วนใหญ ่ 
คือ ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี ร้อยละ 46.66 รองลงมาคือ 3–6 ครั้ง/ปี ร้อยละ 34.82 และ 7–10 ครั้ง/ปี  
ร้อยละ 11.46 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,011 คน พบว่าความถี่ 
ในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละปีของตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ต่ำกว่า 3 ครั ้ง/ปี  
ร้อยละ 47.48 รองลงมาคือ 3–6 ครั้ง/ป ีร้อยละ 34.62 และ 7–10 ครั้ง/ปี ร้อยละ 10.68 ตามลำดบั 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 333 คน พบว่าความถี่ 
ในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละปีของตัวอย่างส่วนใหญ่ คือ ต่ำกว่า 3 ครั ้ง/ปี  
ร้อยละ 44.15 รองลงมาคือ 3–6 ครั้ง/ป ีร้อยละ 35.44 และ 7–10 ครั้ง/ปี ร้อยละ 13.81 ตามลำดบั 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์|  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 61 
 

ตารางที่ 48 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่ปัจจุบันยังใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

ใช้ 
777 229 1,006 

(76.85) (68.77) (74.85) 
1) ใช้บริการแล้วรู้สึกผ่อนคลาย คลายปวดเมื่อย 

มีความสดชื่น และสามารถรักษาอาการปวด
เมื่อยได ้

241 79 320 
(31.02) (34.50) (31.81) 

2) ผลการรักษาดี ดีต่อสุขภาพ เห็นผลการรักษา
ได้อย่างชัดเจน 

127 28 155 
(16.34) (12.23) (15.41) 

3) รู้สึกปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง เป็นการรักษา
โดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ 

49 0 49 
(6.31) (0.00) (4.87) 

4) เชื่อมั่นในคุณภาพของการบริการฯ 
16 7 23 
(2.06) (3.05) (2.29) 

5) มีราคาถูก 
21 1 22 
(2.70) (0.44) (2.19) 

6) อื ่น ๆ เช ่น มีความสะดวกในการรับการ
บริการ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์การ
รักษา 

9 1 10 
(1.16) (0.44) (0.98) 

7) ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 
314 113 427 
(40.41) (49.34) (42.45) 

ไม่ใช้ 
225 95 320 

(22.26) (28.53) (23.81) 
1) ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ้น  

ไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริการ 
54 30 84 
(24.00) (31.58) (26.25) 

2) ไม่มีเวลาไปใช้บริการ 
42 19 61 
(18.67) (20.00) (19.06) 

3) ราคาค่าบริการสูง มีการปรับขึ้น รายได้ไม่
พอใช้บริการ 

18 7 25 
(8.00) (7.37) (7.81) 

4) ไม่ได้ผล ไม่หายขาด เฉย ๆ 
6 4 10 
(2.67) (4.21) (3.13) 

5) ไม่ม่ันใจในคุณภาพ 
3 0 3 
(1.33) (0.00) (0.94) 

6) อื่น ๆ เช่น อายุมากแล้ว หาซื้อได้ลำบาก ไม่
ชอบ 

3 2 5 
(1.33) (2.10) (1.56) 
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ตารางที่ 48 (ต่อ) แสดงจำนวนและรอ้ยละของตวัอย่างที่ปัจจุบนัยังใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในปัจจุบัน 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

7) ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 
99 33 132 
(44.00) (34.74) (41.25) 

ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 
9 9 18 

(0.89) (2.70) (1.34) 

รวมทั้งสิ้น 
1,011 333 1,344 

(75.22) (24.78) (100.00) 
 
 จากตารางที ่ 48 เมื ่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย  
จำนวน 1,344  พบว่าในปัจจุบันตัวอย่างส่วนใหญ่ยังใช้บรกิารด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 74.85 
และไม่ใช้ ร้อยละ 23.81 เมื่อพิจารณาเหตุผลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเลือกใช้บริการด้านการแพทย์
แผนไทยอยู่ พบว่าใช้บริการแล้วรู ้สึกผ่อนคลาย คลายปวดเมื ่อย มีความสดชื่น และสามารถ  
รักษาอาการปวดเมื่อยได้ ร้อยละ 31.81 รองลงมาคือผลการรักษาดี ดีต่อสุขภาพ เห็นผลการรักษา 
ได้อย่างชัดเจน ร้อยละ 15.41 และรู้สึกปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง เป็นการรักษาโดยใช้วัตถุดิบ  
จากธรรมชาติ ร้อยละ 4.87 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเหตุผลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่เลือกใช้บรกิาร
ด้านการแพทย์แผนไทย พบว่าปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ้น ไม่ม ีความจำเป็นต้องใช้บริการ 
ร้อยละ 26.25 รองลงมาคือ ไม่มีเวลาไปใช้บริการ ร้อยละ 19.06 และราคาค่าบริการสูง มีการปรับขึ้น 
รายได้ไม่พอใช้บริการ ร้อยละ 7.81 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,011 คน พบว่า ในปัจจุบัน
ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 76.85 และไม่ใช้ ร้อยละ 22.26  
เมื ่อพิจารณาเหตุผลที ่ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเลือกใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยอยู ่ พบว่า 
ใช้บริการแล้วรู้สึกผ่อนคลาย คลายปวดเมื่อย มีความสดชื่น และสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยได้ 
ร ้อยละ 31.02 รองลงมาคือผลการรักษาดี ด ีต ่อสุขภาพ เห ็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน  
ร้อยละ 16.34 และรู ้สึกปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง เป็นการรักษาโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ  
ร้อยละ 6.31 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเหตุผลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่เลือกใช้บริการด้านการแพทย์
แผนไทย พบว่าปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ้น ไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริการ ร้อยละ 24.00 รองลงมา
คือ ไม่มีเวลาไปใช้บริการ ร้อยละ 18.67 และราคาค่าบริการสูง มีการปรับขึ้น รายได้ไม่พอใช้บริการ 
ร้อยละ 8.00 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาต ัวอย ่างเฉพาะในจ ังหว ัดนอกเม ืองสม ุนไพร จำนวน 333 คน พบว่า 
 ในปัจจุบันตัวอย่างส่วนใหญ่ยังใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 68.77 และไม่ใช้  
ร้อยละ 28.53 เมื่อพิจารณาเหตุผลที่ตัวอย่างส่วนใหญ่ยังเลือกใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยอยู่ 
พบว่าคือ ใช้บริการแล้วรู้สึกผ่อนคลาย คลายปวดเมื่อย มีความสดชื่น และสามารถรักษาอาการปวด
เมื่อยได้ ร้อยละ 34.50 รองลงมาคือผลการรักษาดี ดีต่อสุขภาพ เห็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน 
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ร้อยละ 12.23 และเชื่อมั่นในคุณภาพของการบริการฯ ร้อยละ 3.05 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเหตุผล
ที่ตัวอย่างส่วนใหญ่จะไม่เลือกใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย พบว่าคือ ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดี
ขึ้น ไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริการ ร้อยละ 31.58 รองลงมาคือ ไม่มีเวลาไปใช้บริการ ร้อยละ 20.00 
และราคาค่าบริการสูง มีการปรับขึ้น รายได้ไม่พอใช้บริการ ร้อยละ 7.37 ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 49 แสดงจำนวนและร้อยละของตัวอย่างที่จะบอกต่อ แนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้บริการ

ด้านการแพทย์แผนไทย (เฉพาะตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย) 

การบอกต่อ 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

บอก 754 222 976 
 (74.58) (66.67) (72.62) 
ไม่บอก 4 0 4 
 (0.39) (0.00) (0.30) 
ไม่แน่ใจ  29 12 41 

(2.87) (3.60) (3.05) 
ไม่ตอบ/ไม่ระบุ 224 99 323 
 (22.16) (29.73) (24.03) 

รวมทั้งสิ้น 
1,011 333 1,344 

(75.22) (24.78) (100.00) 
 
 จากตารางที ่ 49 เมื ่อพิจารณาเฉพาะตัวอย่างที่ เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย  
จำนวน 1,344 คน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่จะบอกต่อ แนะนำให้ญาติ หรือเพื่อนใช้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทย ร้อยละ 72.62 
 หากพิจารณาตวัอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมนุไพร จำนวน 1,011 คน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่
จะบอกต่อ แนะนำให้ญาติ หรือเพ่ือนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 74.58 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 333 คน พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่
จะบอกต่อ แนะนำให้ญาติ หรือเพ่ือนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 66.67 
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ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
 

ตารางที่ 50 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์ 
 แผนไทยของตัวอย่าง (โดยภาพรวม) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร (โดยรวม) 3.23 0.49 มาก 80.75 

1. คุณประโยชน์/สรรพคุณ 1,190 853 83 1 2,127 3.52 0.58 มากที่สุด 88.00 
(55.95) (40.10) (3.90) (0.05) (100.00)     

2. ส่วนผสมปลอดภัยจากสารเคมี 964 971 175 17 2,127 3.35 0.66 มากที่สุด 83.75 
(45.32) (45.65) (8.23) (0.80) (100.00)     

3. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น มีมาตรฐานการ
ผลิต หรือ อย.รับรอง 

1,010 869 237 11 2,127 3.35 0.69 มากที่สุด 83.75 
(47.48) (40.86) (11.14) (0.52) (100.00)     

4. ผลิตจากพืชที่ปลูกแบบออร์แกนิค 743 1,060 311 13 2,127 3.19 0.70 มาก 79.75 
(34.93) (49.84) (14.62) (0.61) (100.00)     

5. ความเหมาะสมของราคา 757 1,122 232 16 2,127 3.23 0.66 มาก 80.75 
(35.59) (52.75) (10.91) (0.75) (100.00)     

6. รูปแบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 606 1,173 332 16 2,127 3.11 0.68 มาก 77.75 
(28.49) (55.15) (15.61) (0.75) (100.00)     

7. บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery) 529 1,050 474 74 2,127 2.96 0.78 มาก 74.00 
(24.87) (49.37) (22.28) (3.48) (100.00)     
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ตารางที่ 50 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย ์ 
 แผนไทยของตัวอย่าง (โดยภาพรวม) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

8. ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร 686 1,119 293 29 2,127 3.16 0.70 มาก 79.00 
(32.25) (52.61) (13.78) (1.36) (100.00)     

9. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 710 1,014 373 30 2,127 3.13 0.74 มาก 78.25 
(33.38) (47.67) (17.54) (1.41) (100.00)     

10. ได้ผลดีจริงตามสรรพคุณที่อวดอ้าง 945 926 226 30 2,127 3.31 0.71 มากที่สุด 82.75 
(44.43) (43.54) (10.62) (1.41) (100.00)     

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย (โดยรวม) 3.17 0.56 มาก 79.25 

11. คุณภาพการให้บริการ 1,033 897 173 24 2,127 3.38 0.68 มากที่สุด 84.50 
(48.57) (42.17) (8.13) (1.13) (100.00)     

12. คุณภาพผู้ให้บริการ เช่น มีความรู้และทักษะในการ
ให้บริการ 

925 935 239 28 2,127 3.30 0.72 มากที่สุด 82.50 
(43.49) (43.96) (11.24) (1.31) (100.00)     

13. คุณภาพของสถานบริการ เช่น มีการรับรอง
มาตรฐาน หรือมีใบรับรองคุณภาพของสถานบริการ 

983 877 234 33 2,127 3.32 0.73 มากที่สุด 83.00 
(46.22) (41.23) (11.00) (1.55) (100.00)     

14. ความเหมาะสมของราคาการให้บริการ 847 1,000 249 31 2,127 3.25 0.71 มาก 81.25 
(39.82) (47.01) (11.71) (1.46) (100.00)     

15. รูปแบบของการบริการมีความหลากหลาย 682 1,123 304 18 2,127 3.16 0.69 มาก 79.00 
(32.06) (52.80) (14.29) (0.85) (100.00)     
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ตารางที่ 50 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์  
 แผนไทยของตัวอย่าง (โดยภาพรวม) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

16. การตกแต่งร้าน 475 1,134 482 36 2,127 2.96 0.72 มาก 74.00 
(22.33) (53.32) (22.66) (1.69) (100.00)     

17. ทำเลที่ตั้งของร้าน 486 1,126 473 42 2,127 2.97 0.73 มาก 74.25 
(22.85) (52.94) (22.24) (1.97) (100.00)     

18. ชื่อเสียง/ความน่าเชื่อถือของร้าน 737 1,016 330 44 2,127 3.15 0.75 มาก 78.75 
(34.65) (47.77) (15.51) (2.07) (100.00)     

19. มีการให้บริการนอกสถานที ่เช่น บริการหลังการ
คลอดที่บ้าน 

702 959 367 99 2,127 3.06 0.83 มาก 76.50 
(33.00) (45.09) (17.25) (4.66) (100.00)     

ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความพึงพอใจ (โดยรวม)  3.20 0.48 มาก 80.00 
เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ย :       ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง มีอิทธิพลมากที่สุด              ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง   มีอิทธิพลมาก    
                                    ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง มีอิทธิพลน้อย                   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง    มีอิทธิพลน้อยที่สุด 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
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 จากตารางท่ี 50 ผลการสำรวจอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และการบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่างโดยภาพรวม จำนวน 2 ,127 คน พบว่า 
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 3.20, 𝑆𝐷. = 0.48) โดยหากพิจารณา 
 ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู ่ในระดับ มาก ( �̅� = 3.23, 𝑆𝐷. = 0.49) เมื ่อแยกเป็น 
ประเด็นต่าง ๆ พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็น คุณประโยชน์/สรรพคุณ  
 (�̅� = 3.52, 𝑆𝐷. = 0.58) ส่วนผสมปลอดภัยจากสารเคมี (�̅� = 3.35, 𝑆𝐷. = 0.66) ความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.35, 𝑆𝐷. = 0.69) และได้ผลดีจริงตามสรรพคุณที ่อวดอ้าง (�̅� = 3.31, 
 𝑆𝐷. = 0.71) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น ความเหมาะสม
ของราคา (�̅� = 3.23, 𝑆𝐷. = 0.66) ผลิตจากพืชที่ปลูกแบบออร์แกนิค (�̅� = 3.19, 𝑆𝐷. = 0.70) 
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร (�̅� = 3.13, 𝑆𝐷. = 0.74) ความสะดวกในการซื้อ
ผลิตภ ัณฑ์สม ุนไพร (�̅� = 3.16, 𝑆𝐷. = 0.70) ร ูปแบบของผล ิตภ ัณฑ์สม ุนไพร  (�̅� = 3.11, 
 𝑆𝐷. = 0.68) และมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery) (�̅� = 2.96, 𝑆𝐷. = 0.78) มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ 
 ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า 
ประเด็นด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู ่ในระดับ มาก  
(�̅� = 3.17, 𝑆𝐷. = 0.56) เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็น 
ว่าประเด็น คุณภาพการให้บริการ (�̅� = 3.38, 𝑆𝐷. = 0.68) คุณภาพของสถานบริการ (�̅� = 3.32, 
𝑆𝐷. = 0.73) และคุณภาพผู ้ให ้บร ิการ (�̅� = 3.30, 𝑆𝐷. = 0.72) ม ีอ ิทธ ิพลต่อความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น ความเหมาะสมของราคาการให้บริการ (�̅� = 3.25, 
 𝑆𝐷. = 0.71) ร ูปแบบของการบริการมีความหลากหลาย ( �̅� = 3.16, 𝑆𝐷. = 0.69) ชื ่อเสียง/ 
ความน่าเช ื ่อถ ือของร ้าน (�̅� = 3.15, 𝑆𝐷. = 0.75) มีการให้บร ิการนอกสถานที ่  (�̅� = 3.06, 
 𝑆𝐷. = 0.83) ทำเลที ่ต ั ้ งของร ้าน (�̅� = 2.97, 𝑆𝐷. = 0.73) และการตกแต ่งร ้าน (�̅� = 2.96, 
 𝑆𝐷. = 0.72) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ 
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และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์|  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 68 
 

ตารางที่ 51 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์ 
 แผนไทยของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร) (n=1,417) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร (จังหวัดเมืองสมุนไพร) 3.18 0.49 มาก 79.50 

1. คุณประโยชน์/สรรพคุณ 
698 661 57 1 1,417 3.45 0.58 มากที่สุด 86.25 

(49.26) (46.65) (4.02) (0.07) (100.00)     
2. ส่วนผสมปลอดภัยจากสารเคมี 544 724 134 15 1,417 3.27 0.67 มากที่สุด 81.75 

(38.39) (51.09) (9.46) (1.06) (100.00)     
3. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น มีมาตรฐานการ

ผลิต หรือ อย.รับรอง 
574 639 194 10 1,417 3.25 0.71 มาก 81.25 

(40.51) (45.10) (13.69) (0.70) (100.00)     
4. ผลิตจากพืชที่ปลูกแบบออร์แกนิค 460 730 217 10 1,417 3.16 0.69 มาก 79.00 

(32.46) (51.52) (15.31) (0.71) (100.00)     
5. ความเหมาะสมของราคา 486 756 164 11 1,417 3.21 0.67 มาก 80.25 

(34.30) (53.35) (11.57) (0.78) (100.00)     
6. รูปแบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 370 801 233 13 1,417 3.08 0.68 มาก 77.00 

(26.11) (56.53) (16.44) (0.92) (100.00)     
7. บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery) 354 686 320 57 1,417 2.94 0.80 มาก 73.50 

(24.98) (48.41) (22.59) (4.02) (100.00)     
8. ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร 452 738 203 24 1,417 3.14 0.71 มาก 78.50 

(31.90) (52.08) (14.33) (1.69) (100.00)     
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ตารางที่ 51 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์  
 แผนไทยของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร) (n=1,417) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

9. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 426 704 263 24 1,417 3.08 0.74 มาก 77.00 
(30.06) (49.68) (18.56) (1.69) (100.00)     

10. ได้ผลดีจริงตามสรรพคุณที่อวดอ้าง 537 685 172 23 1,417 3.23 0.72 มาก 80.75 
(37.90) (48.34) (12.14) (1.62) (100.00)     

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย (จังหวัดเมืองสมุนไพร) 3.13 0.54 มาก 78.25 

11. คุณภาพการให้บริการ 
611 675 116 15 1,417 3.33 0.67 มากที่สุด 83.25 

(43.12) (47.64) (8.19) (1.06) (100.00)     
12. คุณภาพผู้ให้บริการ เช่น มีความรู้และทักษะในการ

ให้บริการ 
498 729 170 20 1,417 3.20 0.70 มาก 80.00 

(35.14) (51.45) (12.00) (1.41) (100.00)     
13. คุณภาพของสถานบริการ เช่น มีการรับรอง

มาตรฐาน หรือมีใบรับรองคุณภาพของสถานบริการ 
563 660 174 20 1,417 3.25 0.72 มาก 81.25 

(39.73) (46.58) (12.28) (1.41) (100.00)     
14. ความเหมาะสมของราคาการให้บริการ 531 688 179 19 1,417 3.22 0.71 มาก 80.50 

(37.47) (48.55) (12.63) (1.34) (100.00)     
15. รูปแบบของการบริการมีความหลากหลาย 434 762 209 12 1,417 3.14 0.68 มาก 78.50 

(30.63) (53.78) (14.75) (.85) (100.00)     
16. การตกแต่งร้าน 308 754 328 27 1,417 2.95 0.72 มาก 73.75 

(21.74) (53.21) (23.15) (1.91) (100.00)     
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ตารางที่ 51 (ต่อ) แสดงคา่เฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์  
 แผนไทยของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร) (n=1,417) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

17. ทำเลที่ตั้งของร้าน 327 759 303 28 1,417 2.98 0.72 มาก 74.50 
(23.08) (53.56) (21.38) (1.98) (100.00)     

18. ชื่อเสียง/ความน่าเชื่อถือของร้าน 438 720 232 27 1,417 3.11 0.73 มาก 77.75 
(30.91) (50.81) (16.37) (1.91) (100.00)     

19. มีการให้บริการนอกสถานที ่เช่น บริการหลังการ
คลอดที่บ้าน 

414 663 268 72 1,417 3.00 0.83 มาก 75.00 
(29.22) (46.79) (18.91) (5.08) (100.00)     

ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความพึงพอใจ (จังหวัดเมืองสมุนไพร) 3.16 0.47 มาก 79.00 
เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ย :       ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง มีอิทธิพลมากที่สุด              ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง   มีอิทธิพลมาก    
                                   ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง มีอิทธิพลน้อย                   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง    มีอิทธิพลน้อยที่สุด 
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 จากตารางท่ี 51 ผลการสำรวจอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ  
การบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่าง เฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,417 คน  
ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยมีอ ิทธ ิพลต ่อความพึงพอใจอยู ่ ในระด ับ มาก ( �̅� = 3.16, 𝑆𝐷. = 0.47)  
โดยหากพิจารณา 
 ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู ่ในระดับ มาก (�̅� = 3.18, 𝑆𝐷. = 0.49) เมื ่อแยกเป็น 
ประเด็นต่าง ๆ พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็น คุณประโยชน์/สรรพคุณ  
(�̅� = 3.45, 𝑆𝐷. = 0.58) และส่วนผสมปลอดภัยจากสารเคมี (�̅� = 3.27, 𝑆𝐷. = 0.67) มีอิทธิพล 
ต่อความพึงพอใจอยู ่ในระดับ มากที ่สุด รองลงมาคือประเด็น ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์  
 ( �̅� = 3.25, 𝑆𝐷. = 0.71) ได ้ ผลด ี จร ิ งตามสรรพค ุณท ี ่ อวดอ ้ า ง  ( �̅� = 3.23, 𝑆𝐷. = 0.72)  
ความเหมาะสมของราคา (�̅� = 3.21, 𝑆𝐷. = 0.67) ผลิตจากพืชที่ปลูกแบบออร์แกนิค (�̅� = 3.16, 

𝑆𝐷. = 0.69) ความสะดวกในการซ ื ้อผล ิตภ ัณฑ์สม ุนไพร ( �̅� = 3.14, 𝑆𝐷. = 0.71) ร ูปแบบ 
ของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (�̅� = 3.08, 𝑆𝐷. = 0.68) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
 (�̅� = 3.08, 𝑆𝐷. = 0.74) และมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery) (�̅� = 2.94, 𝑆𝐷. = 0.80) 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ 
 ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็น
ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 3.13, 
 𝑆𝐷. = 0.54) เมื ่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ  พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่ม ีความคิดเห ็นว่า 
ประเด็น คุณภาพการให้บริการ (�̅� = 3.33, 𝑆𝐷. = 0.67) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น คุณภาพของสถานบริการ (�̅� = 3.25, 𝑆𝐷. = 0.72) ความเหมาะสม
ของราคาการให้บริการ (�̅� = 3.22, 𝑆𝐷. = 0.71) คุณภาพผู้ให้บริการ (�̅� = 3.20, 𝑆𝐷. = 0.70) 
รูปแบบของการบริการมีความหลากหลาย (�̅� = 3.14, 𝑆𝐷. = 0.68) ชื ่อเสียง/ความน่าเชื ่อถือ 
ของร ้ าน  ( �̅� = 3.11, 𝑆𝐷. = 0.73) ม ีการ ให ้บร ิ การนอกสถานที่  ( �̅� = 3.00, 𝑆𝐷. = 0.83)  
ทำเลท ี ่ต ั ้ งของร ้าน ( �̅� = 2.98, 𝑆𝐷. = 0.72) และการตกแต ่งร ้าน ( �̅� = 2.95, 𝑆𝐷. = 0.72) 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ 
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ตารางที่ 52 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์ 
 แผนไทยของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร) (n=710) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร (จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร) 3.33 0.46 มากที่สุด 83.25 

1. คุณประโยชน์/สรรพคุณ 
492 192 26 0 710 3.66 0.55 มากที่สุด 91.50 

(69.30) (27.04) (3.66) (0.00) (100.00)     
2. ส่วนผสมปลอดภัยจากสารเคมี 420 247 41 2 710 3.53 0.62 มากที่สุด 88.25 

(59.16) (34.79) (5.77) (0.28) (100.00)     
3. ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น มีมาตรฐานการ

ผลิต หรือ อย.รับรอง 
436 230 43 1 710 3.55 0.61 มากที่สุด 88.75 

(61.41) (32.39) (6.06) (0.14) (100.00)     
4. ผลิตจากพืชที่ปลูกแบบออร์แกนิค 283 330 94 3 710 3.26 0.69 มากที่สุด 81.50 

(39.86) (46.48) (13.24) (0.42) (100.00)     
5. ความเหมาะสมของราคา 271 366 68 5 710 3.27 0.66 มากที่สุด 81.75 

(38.17) (51.55) (9.58) (0.70) (100.00)     
6. รูปแบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร 236 372 99 3 710 3.18 0.67 มาก 79.50 

(33.24) (52.40) (13.94) (0.42) (100.00)     
7. บริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery) 175 364 154 17 710 2.98 0.75 มาก 74.50 

(24.65) (51.27) (21.69) (2.39) (100.00)     
8. ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร 234 381 90 5 710 3.19 0.67 มาก 79.75 

(32.96) (53.66) (12.68) (0.70) (100.00)     
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ตารางที่ 52 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์ 
 แผนไทยของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร) (n=710) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

9. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 284 310 110 6 710 3.23 0.73 มาก 80.75 
(40.00) (43.66) (15.49) (0.85) (100.00)     

10. ได้ผลดีจริงตามสรรพคุณที่อวดอ้าง 408 241 54 7 710 3.48 0.68 มากที่สุด 87.00 
(57.46) (33.94) (7.61) (0.99) (100.00)     

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความพึงพอใจด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย (จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร)  3.26 0.58 มากที่สุด 81.50 

11. คุณภาพการให้บริการ 
422 222 57 9 710 3.49 0.70 มากที่สุด 87.25 

(59.43) (31.27) (8.03) (1.27) (100.00)     
12. คุณภาพผู้ให้บริการ เช่น มีความรู้และทักษะในการ

ให้บริการ 
427 206 69 8 710 3.48 0.72 มากที่สุด 87.00 

(60.14) (29.01) (9.72) (1.13) (100.00)     
13. คุณภาพของสถานบริการ เช่น มีการรับรอง

มาตรฐาน หรือมีใบรับรองคุณภาพของสถานบริการ 
420 217 60 13 710 3.47 0.73 มากที่สุด 86.75 

(59.16) (30.56) (8.45) (1.83) (100.00)     
14. ความเหมาะสมของราคาการให้บริการ 316 312 70 12 710 3.31 0.72 มากที่สุด 82.75 

(44.51) (43.94) (9.86) (1.69) (100.00)     
15. รูปแบบของการบริการมีความหลากหลาย 248 361 95 6 710 3.20 0.69 มาก 80.00 

(34.93) (50.85) (13.38) (0.84) (100.00)     
16. การตกแต่งร้าน 167 380 154 9 710 2.99 0.71 มาก 74.75 

(23.52) (53.52) (21.69) (1.27) (100.00)     
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ตารางที่ 52 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภณัฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย  
 แผนไทยของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร) (n=710) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

17. ทำเลที่ตั้งของร้าน 159 367 170 14 710 2.95 0.73 มาก 73.75 
(22.40) (51.69) (23.94) (1.97) (100.00)     

18. ชื่อเสียง/ความน่าเชื่อถือของร้าน 299 296 98 17 710 3.24 0.77 มาก 81.00 
(42.11) (41.69) (13.80) (2.40) (100.00)     

19. มีการให้บริการนอกสถานที ่เช่น บริการหลังการ
คลอดที่บ้าน 

288 296 99 27 710 3.19 0.81 มาก 79.75 
(40.56) (41.69) (13.95) (3.80) (100.00)     

ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความพึงพอใจ (จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร) 3.30 0.48 มากที่สุด 82.50 
เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ย :       ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง มีอิทธิพลมากที่สุด              ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง   มีอิทธิพลมาก    
                                    ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง มีอิทธิพลน้อย                   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง    มีอิทธิพลน้อยที่สุด 
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 จากตารางท่ี 52 ผลการสำรวจอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และการบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่าง เฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 710 คน 
ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการ  
ด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด ( �̅� = 3.30, 𝑆𝐷. = 0.48) 
โดยหากพิจารณา 
 ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 3.33, 𝑆𝐷. = 0.46) เมื่อแยกเป็น
ประเด็นต่าง ๆ พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็น คุณประโยชน์/สรรพคุณ 
 (�̅� = 3.66, 𝑆𝐷. = 0.55) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.55, 𝑆𝐷. 0.61) ส่วนผสมปลอดภัย
จากสารเคมี (�̅� = 3.53, 𝑆𝐷. = 0.62) ได้ผลดีจริงตามสรรพคุณที่อวดอ้าง (�̅� = 3.48, 𝑆𝐷. = 0.68) 
ความเหมาะสมของราคา (�̅� = 3.27, 𝑆𝐷. = 0.66) และผลิตจากพืชที ่ปล ูกแบบออร์แกนิค 
 (�̅� = 3.26, 𝑆𝐷. = 0.69) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น 
การประชาส ัมพ ันธ ์ เก ี ่ ยวก ับผล ิตภ ัณฑ ์สม ุนไพร ( �̅� = 3.23, 𝑆𝐷. = 0.73) ความสะดวก 
ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร (�̅� = 3.19, 𝑆𝐷. = 0.67) รูปแบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร (�̅� = 3.18, 
𝑆𝐷. = 0.67) และมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery) (�̅� = 2.98, 𝑆𝐷. = 0.75) มีอิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ 
 ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็น
ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 3.26, 
𝑆𝐷. = 0.58) เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็น 
คุณภาพการให้บริการ (�̅� = 3.49, 𝑆𝐷. = 0.70) คุณภาพผู ้ให้บริการ (�̅� = 3.48, 𝑆𝐷. = 0.72) 
คุณภาพของสถานบริการ (�̅� = 3.47, 𝑆𝐷. = 0.73) และความเหมาะสมของราคาการให้บริการ 
 (�̅� = 3.31, 𝑆𝐷. = 0.72) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น 
ช ื ่อเส ียง/ความน่าเช ื ่อถือของร้าน ( �̅� = 3.24, 𝑆𝐷. = 0.77) ร ูปแบบของการบริการมีความ
หลากหลาย (�̅� = 3.20 , 𝑆𝐷. = 0.69) มีการให้บร ิการนอกสถานที ่  ( �̅� = 3.19, 𝑆𝐷. = 0.81)  
การตกแต ่งร ้าน (�̅� = 2.99, 𝑆𝐷. = 0.71) และทำเลที ่ต ั ้ งของร ้าน ( �̅� = 2.95, 𝑆𝐷. = 0.73)   
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ 
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ส่วนท่ี 4 ความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
  
ตารางที่ 53 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเดน็ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย  

 ของตัวอย่าง (โดยภาพรวม) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อม่ัน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร (โดยภาพรวม) 3.25 0.50 มาก 81.25 

1. มีสรรพคุณ/คุณประโยชน์/ผลลัพธ์เทียบเท่ายาแผน
ปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์   

989 1,007 114 17 2,127 3.40 0.63 มากที่สุด 85.00 
(46.50) (47.34) (5.36) (0.80) (100.00)     

2. ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์จาก
การสังเคราะห์   

851 1,073 194 9 2,127 3.30 0.65 มากที่สุด 82.50 
(40.01) (50.45) (9.12) (0.42) (100.00)     

3. กระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน   814 1,089 209 15 2,127 3.27 0.66 มากที่สุด 81.75 
(38.27) (51.20) (9.82) (0.71) (100.00)     

4. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน   829 1,082 205 11 2,127 3.28 0.65 มากที่สุด 82.00 
(38.98) (50.87) (9.64) (0.51) (100.00)     

5. วางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน   

863 1,127 137 0 2,127 3.34 0.59 มากที่สุด 83.50 
(40.57) (52.99) (6.44) (0.00) (100.00)     

6. พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณา
ผลิตภัณฑ์   

527 1,142 404 54 2,127 3.01 0.73 มาก 75.25 
(24.78) (53.69) (18.99) (2.54) (100.00)     

7. รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ 662 1,173 280 12 2,127 3.17 0.66 มาก 79.25 
(31.12) (55.15) (13.15) (0.56) (100.00)     
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ตารางที่ 53 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์ 
 แผนไทยของตัวอย่าง (โดยภาพรวม) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อม่ัน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

8. คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ 742 1,113 258 14 2,127 3.21 0.67 มาก 80.25 
(34.88) (52.33) (12.13) (0.66) (100.00)     

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย (โดยภาพรวม) 3.24 0.53 มาก 81.00 

9. ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน 

915 1,025 180 7 2,127 3.34 0.64 มากที่สุด 83.50 
(43.02) (48.19) (8.46) (0.33) (100.00)     

10. ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
มีข้อมูลการแพทย์แผนไทย 

856 1,050 207 14 2,127 3.29 0.66 มากที่สุด 82.25 
(40.24) (49.37) (9.73) (0.66) (100.00)     

11. การรักษาและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมี
ความน่าเชื่อถือปลอดภัย 

896 1,003 220 8 2,127 3.31 0.67 มากที่สุด 82.75 
(42.13) (47.16) (10.33) (0.38) (100.00)     

12. ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้
ความสามารถ และความชำนาญ 

874 1,039 205 9 2,127 3.31 0.66 มากที่สุด 82.75 
(41.09) (48.85) (9.64) (0.42) (100.00)     

13. ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีใบประกอบ
วิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ/ใบรับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

892 1,018 199 18 2,127 3.31 0.67 มากที่สุด 82.75 
(41.94) (47.85) (9.36) (0.85) (100.00)     

14. พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณาการ
บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

540 1,119 417 51 2,127 3.01 0.74 มาก 75.25 
(25.38) (52.61) (19.61) (2.40) (100.00)     
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ตารางที่ 53 (ต่อ) ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย   
 ของตัวอย่าง (โดยภาพรวม) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อม่ัน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

15. รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ 695 1,143 273 16 2,127 3.18 0.67 มาก 79.50 
(32.68) (53.74) (12.83) (0.75) (100.00)     

16. คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทย 

736 1,095 276 20 2,127 3.20 0.69 มาก 80.00 
(34.60) (51.48) (12.98) (0.94) (100.00)     

ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความเชื่อม่ัน (โดยภาพรวม)  3.25 0.53 มาก 81.25 
เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ย :       ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง มีอิทธิพลมากที่สุด              ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง   มีอิทธิพลมาก    
                                   ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง มีอิทธิพลน้อย                   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง    มีอิทธิพลน้อยที่สุด 

 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์|  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 79 
 

 จากตารางท่ี 53 ผลการสำรวจอิทธิพลต่อความเชื ่อมั ่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และการบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่างโดยรวม จำนวน 2 ,127 คน ในภาพรวม  
พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย
มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 3.25, 𝑆𝐷. = 0.53) โดยหากพิจารณา 
 ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความเชื ่อม ั ่นอยู ่ในระดับ มาก (�̅� = 3.25, 𝑆𝐷. = 0.50) เมื ่อแยกเป็น 
ประเด็นต่าง ๆ พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็น มีสรรพคุณ/คุณประโยชน์/
ผลลัพธ์เทียบเท่ายาแผนปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ (�̅� = 3.40, 𝑆𝐷. = 0.63)  
วางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที ่ได ้ร ับการรับรองมาตรฐาน  (�̅� = 3.34, 𝑆𝐷. = 0.59) 
ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ ( �̅� = 3.30, 𝑆𝐷. = 0.65) 
ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน (�̅� = 3.28, 𝑆𝐷. = 0.65) และกระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือ  
ได้มาตรฐาน (�̅� = 3.27, 𝑆𝐷. = 0.66) มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมา 
คือประเด็น คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.21, 𝑆𝐷. = 0.67) รัฐบาลให้การสนับสนุน
หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.17, 𝑆𝐷. = 0.66) และพรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล  
ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.01, 𝑆𝐷. = 0.73) มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ 
 ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็น
ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั ่นอยู ่ในระดับ มาก (�̅� = 3.24, 
𝑆𝐷. = 0.53) เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็น 
ร ้านค ้าหร ือหน ่วยงานท ี ่ ให ้บร ิการด ้านการแพทย ์แผนไทยได ้ร ับการร ับรองมาตรฐาน  
(�̅� = 3.34, 𝑆𝐷. = 0.64) ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้ความสามารถและความชำนาญ 
(�̅� = 3.31, 𝑆𝐷. = 0.66) การรักษาและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความน่าเชื ่อถือ
ปลอดภัย (�̅� = 3.31, 𝑆𝐷. = 0.67) ผู ้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีใบประกอบวิชาชีพ/
ใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ/ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข (�̅� = 3.31, 𝑆𝐷. = 0.67) 
และร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีข้อมูลการแพทย์แผนไทย (�̅� = 3.29, 
𝑆𝐷. = 0.66) มีอิทธิพลต่อความเชื ่อมั ่นอยู ่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น  คำบอกเล่า 
ของผู้ที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย (�̅� = 3.20, 𝑆𝐷. = 0.69) รัฐบาลให้การสนับสนุนหรือ
จ ัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.18, 𝑆𝐷. = 0.67) และพรีเซนเตอร์ เช ่น ดารา เน ็ตไอดอล  
ที่โฆษณาการบริการด้านการแพทย์แผนไทย (�̅� = 3.01, 𝑆𝐷. = 0.74) มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่น 
อยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ 
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ตารางที่ 54 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเดน็ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการดา้นการแพทย์แผนไทย 
ของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร) (n=1,417) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อม่ัน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร (จังหวัดเมืองสมุนไพร) 3.18 0.50 มาก 79.50 

1. มีสรรพคุณ/คุณประโยชน์/ผลลัพธ์เทียบเท่ายาแผน
ปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์   

570 752 84 11 1,417 3.33 0.62 มากที่สุด 83.25 
(40.23) (53.07) (5.93) (0.76) (100.00)     

2. ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์จาก
การสังเคราะห์   

479 775 155 8 1,417 3.22 0.65 มาก 80.50 
(33.81) (54.69) (10.94) (0.56) (100.00)     

3. กระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน   473 767 165 12 1,417 3.20 0.67 มาก 80.00 
(33.38) (54.13) (11.64) (0.85) (100.00)     

4. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน   481 765 163 8 1,417 3.21 0.66 มาก 80.25 
(33.94) (53.99) (11.51) (0.56) (100.00)     

5. วางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน   

502 821 94 0 1,417 3.29 0.58 มากที่สุด 82.25 
(35.43) (57.94) (6.63) (0.00) (100.00)     

6. พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณา
ผลิตภัณฑ์   

314 766 296 41 1,417 2.95 0.74 มาก 73.75 
(22.16) (54.06) (20.89) (2.89) (100.00)     

7. รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ 389 813 203 12 1,417 3.11 0.66 มาก 77.75 
(27.45) (57.37) (14.33) (0.85) (100.00)     

8. คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ 429 785 193 10 1,417 3.15 0.67 มาก 78.75 
(30.27) (55.40) (13.62) (0.71) (100.00)     
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ตารางที่ 54 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์ 
 แผนไทยของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร) (n=1,417) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อม่ัน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(𝑺𝑫.) 

แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 
(4) 

มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย (จังหวัดเมืองสมุนไพร) 3.19 0.51 มาก 79.75 

9. ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน 

527 760 125 5 1,417 3.28 0.63 มากที่สุด 82.00 
(37.19) (53.63) (8.82) (0.36) (100.00)     

10. ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
มีข้อมูลการแพทย์แผนไทย 

478 775 154 10 1,417 3.21 0.65 มาก 80.25 
(33.73) (54.69) (10.87) (0.71) (100.00)     

11. การรักษาและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมี
ความน่าเชื่อถือปลอดภัย 

506 744 164 3 1,417 3.24 0.65 มาก 81.00 
(35.71) (52.51) (11.57) (0.21) (100.00)     

12. ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้
ความสามารถ และความชำนาญ 

491 774 146 6 1,417 3.24 0.64 มาก 81.00 
(34.65) (54.62) (10.31) (0.42) (100.00)     

13. ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีใบประกอบ
วิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ/ใบรับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

537 730 139 11 1,417 3.27 0.66 มากที่สุด 81.75 
(37.90) (51.52) (9.81) (0.77) (100.00) 

    
14. พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณาการ

บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
353 733 298 33 1,417 2.99 0.74 มาก 74.75 

(24.91) (51.73) (21.03) (2.33) (100.00)     
15. รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ 442 781 186 8 1,417 3.17 0.66 มาก 79.25 

(31.19) (55.12) (13.13) (0.56) (100.00)     
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ตารางที่ 54 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์  
 แผนไทยของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร) (n=1,417) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อม่ัน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

16. คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทย 

448 761 194 14 1,417 3.16 0.68 มาก 79.00 
(31.62) (53.71) (13.69) (0.98) (100.00)     

ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความเชื่อม่ัน (จังหวัดเมืองสมุนไพร) 3.19 0.48 มาก 79.75 
เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ย :       ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง มีอิทธิพลมากที่สุด              ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง   มีอิทธิพลมาก    
                                   ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง มีอิทธิพลน้อย                   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง    มีอิทธิพลน้อยที่สุด 
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 จากตารางท่ี 54 ผลการสำรวจอิทธิพลต่อความเชื ่อมั ่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และการบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่าง เฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,417 คน 
ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 3.19, 𝑆𝐷. = 0.48) โดยหาก
พิจารณา 
 ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 3.18, 𝑆𝐷. = 0.50) เมื่อแยกเป็นประเด็น
ต่าง ๆ พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็น มีสรรพคุณ/คุณประโยชน์/  
ผลลัพธ์เทียบเท่ายาแผนปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ ( �̅� = 3.33, 𝑆𝐷. = 0.62) 
และวางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน (�̅� = 3.29, 𝑆𝐷. = 0.58)  
มีอิทธิพลต่อความเชื ่อมั ่นอยู ่ในระดับ มากที ่สุด รองลงมาคือประเด็น ผลข้างเคียงน้อยกว่า 
ยาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ (�̅� = 3.22, 𝑆𝐷. = 0.65) ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน (�̅� = 3.21, 𝑆𝐷. = 0.66) กระบวนการผลิตที ่น ่าเชื ่อถือ ได ้มาตรฐาน ( �̅� = 3.20, 
𝑆𝐷. = 0.67) คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.15, 𝑆𝐷. = 0.67) รัฐบาลให้การสนับสนุน
หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.11, 𝑆𝐷. = 0.66) และพรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล  
ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ (�̅� = 2.95, 𝑆𝐷. = 0.74) มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ มาก ตามลำดับ 
 ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็น
ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั ่นอยู ่ในระดับ มาก ( �̅� = 3.19, 
𝑆𝐷. = 0.51) เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็น 
ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน ( �̅� = 3.28, 
𝑆𝐷. = 0.63) และผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันชั้น
นำ/ใบร ับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุ ข (�̅� = 3.27, 𝑆𝐷. = 0.66) ม ีอ ิทธ ิพลต่อ 
ความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้
ความสามารถ และความชำนาญ (�̅� = 3.24, 𝑆𝐷. = 0.64) การรักษาและการบริการด้านการแพทย์
แผนไทยมีความน่าเชื่อถือปลอดภัย (�̅� = 3.24, 𝑆𝐷. = 0.65) ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยมีข้อมูลการแพทย์แผนไทย (�̅� = 3.21, 𝑆𝐷. = 0.65) รัฐบาลให้การสนับสนุน 
หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.17, 𝑆𝐷. = 0.66) คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้บริการดา้นการแพทย์
แผนไทย (�̅� = 3.16, 𝑆𝐷. = 0.68) และพรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณาการบริการ 
ด้านการแพทย์แผนไทย (�̅� = 2.99, 𝑆𝐷. = 0.74) มีอิทธิพลต่อความเชื ่อมั ่นอยู ่ในระดับ มาก 
ตามลำดับ 
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ตารางที่ 55 แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเดน็ที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการดา้นการแพทย์แผนไทย  
ของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร) (n=710) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อม่ัน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร (จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร) 3.38 0.49 มากที่สุด 84.50 

1. มีสรรพคุณ/คุณประโยชน์/ผลลัพธ์เทียบเท่ายาแผน
ปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์   

419 255 30 6 710 3.53 0.62 มากที่สุด 88.25 
(59.01) (35.92) (4.23) (0.84) (100.00)     

2. ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์จาก
การสังเคราะห์   

372 298 39 1 710 3.47 0.61 มากที่สุด 86.75 
(52.39) (41.98) (5.49) (0.14) (100.00)     

3. กระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน   341 322 44 3 710 3.41 0.63 มากที่สุด 85.25 
(48.03) (45.35) (6.20) (0.42) (100.00)     

4. ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน   348 317 42 3 710 3.42 0.62 มากที่สุด 85.50 
(49.01) (44.65) (5.92) (0.42) (100.00)     

5. วางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน   

361 306 43 0 710 3.45 0.61 มากที่สุด 86.25 
(50.84) (43.10) (6.06) (0.00) (100.00)     

6. พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณา
ผลิตภัณฑ์   

213 376 108 13 710 3.11 0.72 มาก 77.75 
(30.00) (52.96) (15.21) (1.83) (100.00)     

7. รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ 273 360 77 0 710 3.28 0.65 มากที่สุด 82.00 
(38.45) (50.70) (10.85) (0.00) (100.00)     

8. คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ 313 328 65 4 710 3.34 0.66 มากที่สุด 83.50 
(44.09) (46.20) (9.15) (0.56) (100.00)     
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ตารางที่ 55 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์ 
 แผนไทยของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร) (n=710) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อม่ัน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย (จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร) 3.34 0.55 มากที่สุด 83.50 

9. ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน 

388 265 55 2 710 3.46 0.65 มากที่สุด 86.50 
(54.65) (37.32) (7.75) (0.28) (100.00)     

10. ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
มีข้อมูลการแพทย์แผนไทย 

378 275 53 4 710 3.45 0.66 มากที่สุด 86.25 
(53.24) (38.73) (7.47) (0.56) (100.00)     

11. การรักษาและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมี
ความน่าเชื่อถือปลอดภัย 

390 259 56 5 710 3.46 0.67 มากที่สุด 86.50 
(54.93) (36.48) (7.89) (0.70) (100.00)     

12. ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้
ความสามารถ และความชำนาญ 

383 265 59 3 710 3.45 0.66 มากที่สุด 86.25 
(53.94) (37.32) (8.32) (0.42) (100.00)     

13. ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีใบประกอบ
วิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ/ใบรับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข 

355 288 60 7 710 3.40 0.68 มากที่สุด 85.00 
(50.00) (40.56) (8.45) (0.99) (100.00) 

    
14. พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณาการ

บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
187 386 119 18 710 3.05 0.73 มาก 76.25 

(26.34) (54.36) (16.76) (2.54) (100.00)     
15. รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ 253 362 87 8 710 3.21 0.69 มาก 80.25 

(35.63) (50.99) (12.25) (1.13) (100.00)     
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ตารางที่ 55 (ต่อ) แสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยเบนมาตรฐานของประเด็นที่มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์ 
 แผนไทยของตัวอย่าง (เฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร) (n=710) 

ประเด็น 
 

ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อม่ัน 
รวม 

ค่าเฉลี่ย 
(�̅�) 

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(𝑺𝑫.) 
แปลผล ค่าร้อยละ มากที่สุด 

(4) 
มาก 
(3) 

น้อย 
 (2) 

น้อยท่ีสุด 
(1) 

16. คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทย 

288 334 82 6 710 3.27 0.69 มากที่สุด 81.75 
(40.56) (47.04) (11.55) (0.85) (100.00)     

ค่าเฉลี่ยรวมอิทธิพลต่อความเชื่อม่ัน (จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร) 3.36 0.48 มากที่สุด 84.00 
เกณฑ์การแปลผลจากค่าเฉลี่ย :       ค่าเฉลี่ย 3.26 – 4.00 หมายถึง มีอิทธิพลมากที่สุด              ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.25 หมายถึง   มีอิทธิพลมาก    
                                   ค่าเฉลี่ย 1.76 – 2.50 หมายถึง มีอิทธิพลน้อย                   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.75 หมายถึง    มีอิทธิพลน้อยที่สุด 
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 จากตารางท่ี 55 ผลการสำรวจอิทธิพลต่อความเชื ่อมั ่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และการบริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่าง เฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร จำนวน 710 คน 
ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการ  
ด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ มากที่สุด ( �̅� = 3.36, 𝑆𝐷. = 0.48)  
โดยหากพิจารณา 
 ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความเชื ่อมั ่นอยู ่ในระดับ มากที ่ส ุด ( �̅� = 3.38, 𝑆𝐷. = 0.49) เมื ่อแยก 
เป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่ม ีความคิดเห็นว่าประเด็น มีสรรพคุณ/
คุณประโยชน์/ผลลัพธ์เทียบเท่ายาแผนปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ ( �̅� = 3.53, 
𝑆𝐷. = 0.62) ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์จากการสังเค ราะห์ (�̅� = 3.47, 
𝑆𝐷. = 0.61) วางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที ่ได ้ร ับการรับรองมาตรฐาน  (�̅� = 3.45, 
𝑆𝐷. = 0.61) ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน (�̅� = 3.42, 𝑆𝐷. = 0.62) กระบวนการผลิต 
ที่น่าเชื่อถือได้มาตรฐาน (�̅� = 3.41, 𝑆𝐷. = 0.63) คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.34, 
𝑆𝐷. = 0.66) และรัฐบาลให้การสนับสนุนหรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ ( �̅� = 3.28, 𝑆𝐷. = 0.65)  
มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น  และพรีเซนเตอร์ เช่น ดารา 
เน็ตไอดอล ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.11, 𝑆𝐷. = 0.72) มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ ในระดับ  
มาก ตามลำดับ 
 ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวม พบว่าตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็น
ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ มากที่สุด (�̅� = 3.34, 
𝑆𝐷. = 0.55) เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าหน่วยตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็น 
ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน (�̅� = 3.46, 
𝑆𝐷. = 0.65) การร ักษาและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความน่าเช ื ่อถ ือปลอดภัย  
(�̅� = 3.46, 𝑆𝐷. = 0.67) ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการดา้นการแพทย์แผนไทยมีขอ้มูลการแพทย์
แผนไทย (�̅� = 3.45, 𝑆𝐷. = 0.66) ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้ความสามารถและ
ความชำนาญ (�̅� = 3.45, 𝑆𝐷. = 0.66) ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีใบประกอบวิชาชีพ/
ใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ/ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข (�̅� = 3.40, 𝑆𝐷. = 0.68) 
และคำบอกเล่าของผู้ที ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ( �̅� = 3.27, 𝑆𝐷. = 0.69) มีอิทธิพล 
ต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ มากที่สุด รองลงมาคือประเด็น รัฐบาลให้การสนับสนุนหรือจัดงานแสดง
ผลิตภัณฑ์ (�̅� = 3.21, 𝑆𝐷. = 0.69) และพรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณาการบริการ
ด ้านการแพทย ์แผนไทย  (�̅� = 3.05, 𝑆𝐷. = 0.73) ม ีอ ิทธ ิพลต ่อความเช ื ่อม ั ่นอย ู ่ ในระดับ  
มาก ตามลำดับ 
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ตารางที่ 56 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561  
และ พ.ศ. 2562 

ประเด็น 
ปี พ.ศ. 2561 
(n = 1,200) 

ปี พ.ศ. 2562 
(n = 2,127) 

ค่าสถิติ 
t 

อิทธิพลต่อความพึงพอใจ 3.07 3.20 –5.78** 

(0.69) (0.48)  
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3.13 3.23 –4.48** 

(0.68) (0.49)  
การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 3.00 3.17 –6.58** 

(0.79) (0.56)  
อิทธิพลต่อความเชื่อม่ัน 3.08 3.25 –7.70** 

(0.67) (0.49)  
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3.12 3.25 –5.93** 

(0.66) (0.50)  
การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 3.03 3.24 –8.48** 

(0.76) (0.53)  
  หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ** คือ มีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 
 
 จากตารางที่ 56 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่น  
ผลการทดสอบสมมติฐานทางสถิติด้วยการทดสอบทีกรณีความแปรปรวนของตัวอย่างไม่เท่ากันแบบ
ทางเดียว พบว่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยมีนัยสำคัญทางสถิติ นั่นคือค่าเฉลี่ยของอิทธิพล 
ต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี ่ยของอิทธิพลฯ ปี พ.ศ. 2562  
มากกว่าค่าเฉลี ่ยของอิทธิพลฯ ปี พ.ศ. 2561 ทั ้งด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรและด้านการบริการ 
ด้านการแพทย์แผนไทย 
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ตารางที่ 57 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลต่อความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในการใช้  
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างจังหวัดเมืองสมุนไพร
และจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร ในปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 

ประเด็น 

จังหวัดเมืองสมุนไพร จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
ปี พ.ศ. 
2561 

(n=900) 

ปี พ.ศ. 
2562 

(n=1,417) 

ค่าสถิติ 
t 

ปี พ.ศ. 
2561 

(n=300) 

ปี พ.ศ. 
2562 

(n=710) 

ค่าสถิติ 
t 

อิทธิพลต่อความพึงพอใจ 3.15 3.16 –0.51a 2.82 3.30 –7.21b
** 

(0.45) (0.47)  (1.11) (0.48)  
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3.19 3.18 0.50b 2.97 3.33 –5.47b

** 
(0.45) (0.49)  (1.10) (0.46)  

การบริการด้านการแพทย์
แผนไทย 

3.12 3.13 –0.44a 2.67 3.26 –7.83b
** 

(0.52) (0.54)  (1.25) (0.58)  
อิทธิพลต่อความเชื่อม่ัน 3.15 3.19 –2.06b

* 2.86 3.36 –7.77b
** 

(0.44) (0.48)  (1.07) (0.48)  
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3.16 3.18 –1.01b 2.99 3.38 –6.05b

** 
(0.44) (0.50)  (1.07) (0.49)  

การบริการด้านการแพทย์
แผนไทย 

3.13 3.19 –2.89a
** 2.73 3.34 –8.50b

** 
(0.50) (0.48)  (1.19) (0.55)  

  หมายเหตุ  ตัวเลขในวงเล็บคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  ** คือ มีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.01 และ * คือ มีนัยสำคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 
  a คือ การทดสอบทีกรณีความแปรปรวนของตัวอย่างเท่ากัน 
  b คือ การทดสอบทีกรณีความแปรปรวนของตัวอย่างไม่เท่ากัน 
  จังหวัดเมืองสมุนไพร ใน ปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย สุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี อุทัยธานี 

สระบุรี จันทบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ และสงขลา รวมจำนวน 9 จังหวัด 
  จังหวัดเมืองสมุนไพร ใน ปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย สุราษฎร์ธานี สกลนคร ปราจีนบุรี 

พิษณุโลก อุทัยธานี สระบุรี นครปฐม จันทบุรี มหาสารคาม สุรินทร์ สงขลา อำนาจเจริญ และอุดรธานีรวม
จำนวน 14 จังหวัด 

  จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร ใน ปี พ.ศ. 2561 ประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ ราชบุรี และเพชรบุรี รวม
จำนวน 3 จังหวัด 

  จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร ใน ปี พ.ศ. 2562 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช 
ชลบุรี สมุทรปราการ ราชบุรี และกรุงเทพมหานคร รวมจำนวน 7 จังวัด 
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 จากตารางที่ 57 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย เมื่อพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร 
พบว่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ่ยไม่ม ีนัยสำคัญทางสถิติ นั ่นคือค่าเฉลี ่ยของอิทธิพลต่อ  
ความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ในจังหวัดเมืองสมุนไพรไม่แตกต่างกัน หากพิจารณาตัวอย่าง  
เฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร พบว่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี ่ยมีนัยสำคัญทางสถิติ  
นั่นคือค่าเฉลี ่ยของอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้าน
การแพทย์แผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพรแตกต่างกัน 
โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลฯ ในปี พ.ศ. 2562 มากกว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลฯ ปี พ.ศ. 2561 ทั้งด้าน
ภาพรวมอิทธิพลต่อความพึงพอใจ ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร และด้านการบริการดา้นการแพทย์แผนไทย 
 การเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยของอิทธิพลต่อความเชื ่อมั ่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
และการบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
 เมื่อพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร พบว่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย  
มีนัยสำคัญทางสถิติ นั่นคือค่าเฉลี่ยของอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ 
การบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ในจังหวัดเมืองสมุนไพร
แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลฯ ในปี พ.ศ. 2562 มากกว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลฯ ปี พ.ศ. 2561 
ในด้านภาพรวมความเชื่อมั่นและด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย สำหรับค่าเฉลี่ยของอิทธิพลฯ 
ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร  ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร พบว่าความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยมีนัยสำคัญทางสถิติ นั่นคือค่าเฉลี่ยของอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ในจังหวัด  
นอกเมืองสมุนไพรแตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ ยของอิทธิพลฯ ในปี พ.ศ. 2562 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
ของอิทธิพลฯ ปี พ.ศ. 2561 ทั ้งด้านภาพรวมอิทธิพลต่อความเชื ่อมั่น ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร  
และด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
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ส่วนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่น 
ในผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

 
 
 
 
ตารางที่ 58 แสดงข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์  

 สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

ข้อเสนอแนะ 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

1. เพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
โดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญหรือแพทย์ที ่มีชื ่อเสียง มี
ความชำนาญออกมาแนะนำ รวมทั้งให้ความรู้
ประกอบกับนำเสนอตัวอย่างผู ้ใช้จร ิง ที ่ใช้
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ แล้วเห็นผลจริง 

17 45 62 
(1.20) (6.34) (2.91) 

2. ใช้สื่อโซเชียลมีเดียแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการ 
เช่น ไลน์ เฟสบุค รวมทั้งมีการโปรโมทผ่านสื่อ
โทรทัศน์ 

3 52 55 
(0.21) (7.32) (2.59) 

3. มีการสอนหลักสูตรสมุนไพรต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือมีการจัดให้ความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพร ตามห้างสรรพสินค้า 

2 28 30 
(0.14) (3.94) (1.41) 

4. จัดทำสรรพคุณ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือ
บริการต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเข้าใจ ควรมีเนื้อหา
ที่ทันสมัย ดึงดูด น่าสนใจ 

15 12 27 
(1.06) (1.69) (1.27) 

5. ภาครัฐควรเข้ามาดูแล มีช่องทางในการรับรอง
ผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น มี อย. เอกสารกำกับ 
หร ือม ีใบประกอบว ิชาช ีพเฉพาะทางด ้าน
สมุนไพรเหมือนกับเภสัชกร รวมทั ้งควบคุม
โฆษณาท่ีอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง 

10 16 26 
(0.71) (2.25) (1.22) 

6. ปรับราคาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ถูกลง หาซื้อ
หรือหาสถานที่ใช้บริการได้ง่าย 

5 15 20 
(0.35) (2.11) (0.94) 

7. ควรมีสินค้าตัวอย่างให้ทดลองใช้ หรือทดลองใช้
บริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

1 13 14 
(0.07) (1.83) (0.66) 

8. ปรับเปลี่ยนรสชาติให้ทานง่าย ไม่ฉุน  
0 7 7 

(0.00) (0.99) (0.33) 
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ตารางที่ 58 (ต่อ) แสดงข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นใน  
 ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

ข้อเสนอแนะ 
จังหวัดเมือง

สมุนไพร 
จังหวัดนอก

เมืองสมุนไพร 
รวม 

9. อื่น ๆ เช่น สนับสนุนให้ชุมชนมีรายได้จากการ
นำสมุนไพรมาใช้ ให้พรีเซ็นเตอร์ หรือ ให้ดารา
ที่มีชื่อเสียงมาโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือบริการ 

2 3 5 
(0.14) (0.42) (0.24) 

10. ไม่ตอบ/ไม่ระบุ  
1,362 519 1,881 

(96.12) (73.10) (88.43) 

รวมทั้งสิ้น 
1,417 710 2,127 

(66.62) (33.38) (100.00) 
 
 จากตาราง 58 ต ัวอย่างส่วนใหญ่ให้ข ้อเสนอแนะเพื ่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ์  
และการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย  โดยระบุ 
ว่า ควรเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยให้ผู้เชี ่ยวชาญหรือแพทย์ที่มีชื ่อเสียง  
มีความชำนาญออกมาแนะนำ รวมทั้งให้ความรู้ประกอบกับนำเสนอตัวอย่างผู้ใช้จริง ที่ใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการแล้วเห็นผลจริง ร้อยละ 2.91 รองลงมาคือ ควรใช้สื่อโซเชียลมีเดียแนะนำผลิตภัณฑ์ 
หรือบริการ เช่น ไลน์ เฟสบุค รวมทั้งมีการโปรโมทผ่านสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 2.59 และควรมีการสอน
หลักสูตรสมุนไพรต่าง ๆ ในสถานศึกษา โรงเร ียน มหาวิทยาลัย หร ือมีการจัดให้ความรู้  
เกี่ยวกับสมุนไพร ตามห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 1.41 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 1,417 คน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่
ระบุว่าควรเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือบริการ โดยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ที่มีชื่อเสียง  
มีความชำนาญออกมาแนะนำ รวมทั้งให้ความรู้ประกอบกับนำเสนอตัวอย่างผู้ใช้จริง ที่ใช้ผลิตภัณฑ์
หรือบริการแล้วเห็นผลจริง ร ้อยละ 1.20  รองลงมาคือ ควรจัดทำสรรพคุณ รายละเอียด 
ของผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเข้าใจ ควรมีเนื ้อหาที่ทันสมัย ดึงดูด น่าสนใจ  
ร ้อยละ 1.06 และภาครัฐควรเข ้ามาดูแล มีช ่องทางในการร ับรองผลิตภัณฑ์หร ือบร ิการ  
เช่น มี อย. เอกสารกำกับ หรือมีใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทางด้านสมุนไพรเหมือนกับเภสัชกร 
รวมทั้งควบคุมโฆษณาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ร้อยละ 0.71 ตามลำดับ 
 หากพิจารณาตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร จำนวน 710 คน พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่
ระบุว่า ควรใช้สื่อโซเชียลมีเดียแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการ เช่น ไลน์ เฟสบุค รวมทั้งมีการโปรโมท
ผ่านสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 7.32 รองลงมาคือ  ควรเพิ่มความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์หรือบริการ  
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือแพทย์ที่มีชื่อเสียง มีความชำนาญออกมาแนะนำ รวมทั้งให้ความรู้ประกอบกับ
นำเสนอตัวอย่างผู ้ใช ้จร ิง ที ่ใช ้ผล ิตภัณฑ์หรือบริการ แล้วเห็นผลจริง ร ้อยล ะ 6.34 และ  
ควรมีการสอนหลักสูตรสมุนไพรต่าง ๆ ในสถานศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือมีการจัดให้ความรู้
เกี่ยวกับสมุนไพร ตามห้างสรรพสินค้า ร้อยละ 3.94 ตามลำดับ 
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บทที่ 4 
สรุปผลการสำรวจ 

 
ผลสำรวจการความเชื่อมั่นเกี่ยวกับสินค้าและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้และความเชื่อมั่นต่อผลิตภัณฑ์
สมุนไพรและบริการแพทย์แผนไทยของผู ้บริโภคในทุกภูมิภาค  และเพื ่อส่งเสริมภาพลักษณ์  
และส่งเสริมให้ผู ้บริโภคเชื ่อมั่น ชอบ ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
ให้บรรลุเป้าหมายของแผนแม่บทแห่งชาติ  

กลุ ่มเป้าหมายในการสำรวจคือประชาชนทั ่วไปที ่ม ีอายุต ั ้งแต่ 18 ปีข ึ ้นไป ที ่อาศัย  
อยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการลงพื้นที่ภาคสนาม (Field Survey)  
จากกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นจำนวน 2,127 หน่วยตัวอย่าง โดยสรุปผลการสำรวจได้ดังนี้ 
 
4.1 สรุปผลการสำรวจของตวัอย่างโดยภาพรวม (n=2,127) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของตวัอย่างโดยภาพรวม  
 จากการสำรวจ พบว่า ประชาชนทั่วไปที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิ ง  
ร้อยละ 60.27 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 39.73 มีอายุอยู่ระหว่าง 45–60 ปี ร้อยละ 27.08 รองลงมา
มีอายุระหว่าง 25–34 ปี ร้อยละ 25.53 และมีอายุระหว่าง 35–44 ปี ร้อยละ 23.70 ตามลำดับ  
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 29.85 รองลงมาจบการศึกษาในระดับ  
ปริญญาตรี ร้อยละ 26.38 และจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 21.11 ตามลำดับ  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักอยู่ในกลุ่มเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย ร้อยละ 24.29 รองลงมามี
อาชีพหลักอยู่ในกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 16.17 และกลุ่มข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 15.98 ตามลำดับ มีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน 10 ,001–20,000 บาท  
ร้อยละ 39.12 รองลงมาคือ ไม่เกิน 10,000 บาท ร้อยละ 33.15 และ 20,001–30,000 บาท ร้อยละ 
18.76 ตามลำดับ 
 

2. การรับรู้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของ
ตัวอย่างโดยภาพรวม 

การรับรู ้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้ยิน/รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์
แผนไทย ร้อยละ 96.57 และมีเพียงร้อยละ 3.43 ที่ไม่เคยได้ยิน/ไม่รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ผลิตภณัฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยเลย 
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  ตัวอย่างที่เคยได้ยิน/รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์
แผนไทย ผ่านสื่อทั่วไป ส่วนใหญ่รับรู้/ได้ยินผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 73.44 รองลงมา 
คือ ผ่านเฟซบุ๊ก ร้อยละ 53.61 และผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 32.46 ตามลำดับ ส่วนตัวอย่าง 
ที่เคยได้ยิน/รับรู้ผ่านสื่อของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่วนใหญ่รับรู้/ไดย้ินผา่น
ช่องทางรายการโทรทัศน์ที ่ผ ู ้บร ิหารกรมฯ ไปให้ข ้อมูลมากที ่ส ุด ร ้อยละ 42.15 รองลงมา  
คือ ผ่านทางป้ายประกาศ/แผ่นพับ/ใบปลิว/หนังสือของกรมฯ คิดเป็นร้อยละ 32.44 และบุคลากร 
ของกรมการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 29.93 ตามลำดับ 

 
3. การใช้ผลติภัณฑส์มุนไพรไทยของตัวอย่างโดยภาพรวม 

การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 89.05 
และมีเพียงร้อยละ 10.95 ที ่ไม ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
ที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้มากที่สุด คือ ยาสมุนไพร ร้อยละ 81.31 รองลงมา คือ เครื่องสำอาง
สมุนไพร ร้อยละ 43.72 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ร้อยละ 27.51 ตามลำดับ สำหรับ
สมุนไพรที่ตัวอย่างเคยใช้มากที่สุด พบว่าคือ ขมิ้นชัน ร้อยละ 62.25 รองลงมาคือ ฟ้าทะลายโจร  
ร้อยละ 61.77 และว่านหางจระเข้ ร้อยละ 52.06 ตามลำดับ 

ส่วนตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพราะคิดว่าไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ 
ร้อยละ 52.79 รองลงมา คือ ไม่เชื่อว่าใช้ได้ผลจริง ร้อยละ 45.92 และกลัวผลข้างเคียงที่เกิดจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 42.92 ตามลำดับ 

ตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยส่วนใหญ่ไม่ยินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทย ร้อยละ 77.25 และมีเพียงร้อยละ 22.75 ที ่ย ินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุ นไพรไทย  
โดยตัวอย่างท่ียินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยส่วนใหญ่ คิดจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ประเภทเครื่องสำอางและยาสมุนไพร ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 41.51 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
จากสมุนไพร ร้อยละ 9.43 ตามลำดับ 

 
4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของตวัอย่างโดยภาพรวม 

ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสมุนไพรไทยต่อครั้ง
น้อยกว่า 100 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.21 รองลงมา คือ 101 – 200 บาท/ครั้ง ร้อยละ 26.93  
และ 201 – 300 บาท/ครั้ง ร้อยละ 16.47 ตามลำดับ 

 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์|  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 95 
 

5. ความถี่ในการซื้อผลติภัณฑ์สมุนไพรไทยของตัวอยา่งโดยภาพรวม 
ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  

3-6 ครั ้ง/ปี ร้อยละ 38.33 รองลงมา คือ ต่ำกว่า 3 ครั ้ง/ปี ร้อยละ 32.31 และ 7-10 ครั ้ง/ปี  
คิดเป็นร้อยละ 18.95 ตามลำดับ 

 
6. ความคิดเห็นในการใชผ้ลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของตวัอย่างโดยภาพรวม 

ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทยต่อไป ร้อยละ 84.37 และมีเพียงร้อยละ 14.89 ที่มีความคิดเห็นว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทยอีกต่อไป โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ต่อไป คือ ภายหลังการใช้แล้วพบว่าอาการเจ็บป่วยดีขึ้น ใช้แล้วมีความสดชื่นและตัวยามีคุณภาพ 
ร้อยละ 29.22 รองลงมาคือ ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ไม่มีผลข้างเคียง เชื่อถือในคุณภาพ สบายใจ  
ที่เลือกใช้ ร้อยละ 12.39 และสามารถใช้รักษาโรคได้ ดูแลสุขภาพได้ ช่วยบำรุงร่างกาย ร้อยละ 9.14 
ตามลำดับ และเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอีก
ต่อไป คือ ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก ร้อยละ 18.44 รองลงมาคือ  
ไม่สะดวก ไม่อยากซื ้อ ไม่ชอบ ไม่เชื ่อ ร้อยละ 5.32 และเปลี ่ยนไปใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบัน  
ร้อยละ 3.55 ตามลำดับ 

 
7. การบอกต่อ หรือแนะนำให้ญาติหรือเพ่ือนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตัวอย่างโดยภาพรวม 

ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะบอกต่อ หรือแนะนำ 
ให้ญาติหรือเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 80.89 และมีเพียงร้อยละ 0.32 ที่จะไม่บอกต่อ 
หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

 
8. ความคิดเห็นในเรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีของ

ตัวอย่างโดยภาพรวม 
ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี  

คิดเป็นร้อยละ 60.65 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 30.51 และคิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์  
ที่เป็นสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 8.84 ตามลำดับ 
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9. ความคิดเห็นในเรื่องสมุนไพรไทยที่ควรเป็นสมุนไพรประจำประเทศไทยของตัวอย่างโดย
ภาพรวม 

ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที ่ควรเป็นสมุนไพรประจำประเทศไทย  
คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 15.56 รองลงมาคือ ขมิ ้นชัน ร้อยละ 13.26 และ ว่านหางจระเข้  
ร้อยละ 10.30 ตามลำดับ 

 
10. การใช้บรกิารดา้นการแพทย์แผนไทยของตัวอยา่งโดยภาพรวม 

การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ร้อยละ 63.19 และมีเพียงร้อยละ 36.81 ที่ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยการบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยที ่ต ัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการมากที ่สุด คือ บริการการนวดไทย  
ร้อยละ 76.41 รองลง คือ การประคบสมุนไพร ร้อยละ 39.96 และการอบสมุนไพร ร้อยละ 32.07 
ตามลำดับ 

ส่วนตัวอย่างที ่ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย เพราะคิดว่าไม่มั ่นใจคุณภาพผู้
ให้บริการ ร้อยละ 38.44 รองลงมาคือไม่มั ่นใจคุณภาพการให้บริการ ร้อยละ 35.50 และ  
การให้บริการมีราคาแพง ร้อยละ 27.97 ตามลำดับ 

 
11. ค่าใช้จ่ายในการใช้บรกิารด้านการแพทยแ์ผนไทยของตวัอย่างโดยภาพรวม 

ตัวอย่างที ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ  
ด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละครัง้ คือ 201–300 บาท ร้อยละ 32.74 รองลงมาคือ 101–200 บาท  
ร้อยละ 28.20 และ 400–1,000 บาท ร้อยละ 18.97 บาท ตามลำดับ 

 
12. ความถี่ในการใช้บรกิารด้านการแพทยแ์ผนไทยของตัวอย่างโดยภาพรวม 

ตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีความถี่ในการใช้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยในแต่ละปี คือ ต่ำกว่า 3 ครั ้ง/ปี  ร้อยละ 46.66 รองลงมาคือ 3–6 ครั ้ง/ปี  
ร้อยละ 34.82 และ 7–10 ครั้ง/ปี ร้อยละ 11.46 ตามลำดับ 

 
13. ความคดิเห็นในการใชบ้ริการดา้นการแพทย์แผนไทยของตัวอยา่งโดยภาพรวม 

ตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะยังคงใช้บริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป ร้อยละ 74.85 และมีเพียงร้อยละ 23.81 ท่ีมีความคิดเห็นว่า 
จะไม่ใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยอีกต่อไป โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่า
จะยังคงใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป คือใช้บริการแล้วรู้สึกผ่อนคลาย คลายปวดเมื่อย  
มีความสดชื่น และสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยได้ ร้อยละ 31.81 รองลงมาคือผลการรักษาดี  
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ดีต่อสุขภาพ เห็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน ร้อยละ 15.41 และรู้สึกปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง  
เป็นการรักษาโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ร้อยละ 4.87 ตามลำดับ และเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่าง
ท่ีมีความคิดเห็นว่าจะไม่ใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยอีกต่อไป คือ ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ้น 
ไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริการ ร้อยละ 26.25 รองลงมาคือ ไม่มีเวลาไปใช้บริการ ร้อยละ 19.06  
และราคาค่าบริการสูง มีการปรับขึ้น รายได้ไม่พอใช้บริการ ร้อยละ 7.81 ตามลำดับ 

 
14. การบอกต่อ หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่าง

โดยภาพรวม 
ตัวอย่างที ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะบอกต่อ  

หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื ่อนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 72.62 และมีเพียง  
ร้อยละ 0.30 ที่จะไม่บอกต่อ หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

 
15. อิทธิพลที ่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยของตัวอย่างโดยภาพรวม 
อิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์

แผนไทย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.20  เมื ่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เมื่อแยกเป็นประเด็น 
ต่าง ๆ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็นคุณประโยชน์/สรรพคุณ มีอิทธิพลต่อ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 รองลงมาคือ ประเด็นส่วนผสมปลอดภัย
จากสารเคมี มีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ  3.35 และประเด็นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มีค ่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.35 ตามลำดับ 

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็น 
ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.17 เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็นคุณภาพ
การให้บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 รองลงมา 
คือ ประเด็นคุณภาพของสถานบริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 และประเด็นคุณภาพผู้ให้บริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ตามลำดับ 
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16. อิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์
แผนไทยของตัวอย่างโดยภาพรวม 
อิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์  

แผนไทย โดยภาพรวมมีความเชื ่อมั ่นอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.24 เมื ่อพิจารณา  
เป็นรายด้านพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความเชื่อมัน่อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 เมื่อแยกเป็นประเดน็ตา่ง ๆ 
พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็นสรรพคุณ/คุณประโยชน์/ผลลัพธ์เทียบเท่า  
ยาแผนปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทีส่ดุ 
มีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.40 รองลงมาคือ ประเด็นวางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที ่ได้รับ 
การรับรองมาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 และประเด็นผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/
ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ตามลำดับ 

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้าน
การบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 
เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็นร้านค้าหรือหน่วยงาน 
ที ่ให ้บร ิการด้านการแพทย์แผนไทยได้ร ับการรับรองมาตรฐาน  มีอ ิทธ ิพลต่อความเชื ่อมั่น 
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.34 รองลงมาคือ ประเด็นผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
มีความรู ้ความสามารถและความชำนาญ มีค ่าเฉลี ่ยเท่าก ับ  3.31 และประเด ็นการร ักษา 
และการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความน่าเช ื ่อถือปลอดภัย ก ับประเด ็นให้บริการ 
ด้านการแพทย์แผนไทยมีใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันชั ้นนำ/ใบรับรองมาตรฐาน  
จากกระทรวงสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.31 ตามลำดับ 

 
17. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

และการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ของ
ตัวอย่างโดยภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการ  

ด้านการแพทย์แผนไทยโดยภาพรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน  
โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพล  
ที่มีผลต่อความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2561  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจ 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของ
อิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั ้น สูงกว่าค่าเฉลี ่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อ  
ความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2561 

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างปี  พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
แตกต ่างก ัน โดยค ่าเฉล ี ่ยของอ ิทธ ิพลท ี ่ม ีผลต ่อความพึงพอใจฯ ในป ี  พ.ศ. 2562 นั้น  
สูงกว่า ค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2561 

 
18. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

และการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ของ
ตัวอย่างโดยภาพรวม 
ค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื ่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการ  

ด้านการแพทย์แผนไทยโดยภาพรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ.  2562 แตกต่างกัน  
โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพล  
ที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2561  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี ่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื ่อมั่ น 
ในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของ
อิทธิพลที ่มีผลต่อความเชื ่อมั ่นฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั ้น สูงกว่าค่าเฉลี ่ยของอิทธิพลที ่มีผลต่อ  
ความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2561 

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อ
ความเชื ่อมั ่นในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย  
ของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2561 
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4.2 สรุปผลการสำรวจของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร (n=1,417) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของตวัอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมนุไพร 
จากการสำรวจ พบว่า ประชาชนทั่วไปที่ร่วมตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.90  

และเพศชาย ร้อยละ 39.10 มีอายุระหว่าง 45–60 ปี ร้อยละ 27.59 รองลงมามีอายุระหว่าง  
25–34 ปี ร ้อยละ 24.77 และมีอายุระหว่าง 35–44 ปี ร ้อยละ 24.35 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ 
จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 29.43 รองลงมาจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ร้อยละ 27.88 และจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 20.11 ตามลำดับ ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพหลักอยู่ในกลุ่มเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย  ร้อยละ 23.08 รองลงมามีอาชีพหลัก 
อยู ่ในกลุ ่มข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 18.28 และกลุ ่มพนักงาน
บร ิษ ัท เอกชน ร ้อยละ 15.53 ตามลำด ับ  ต ั วอย ่ างส ่วนใหญ ่ม ี รายได ้ เฉล ี ่ ยต ่อเด ือน  
10,001–20,000 บาท ร้อยละ 37.40 รองลงมาคือ ไม่เกิน 10 ,000 บาท ร้อยละ 33.52 และ 
20,001–30,000 บาท ร้อยละ 19.27 ตามลำดับ 
 

2. การรับรู้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของ
ตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร 

การรับรู ้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้ยิน/รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์
แผนไทย ร้อยละ 97.46 และมีเพียงร้อยละ 2.54 ที่ไม่เคยได้ยิน/ไม่รับรู ้ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยเลย 

ตัวอย่างที่เคยได้ยิน/รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์
แผนไทย ผ่านสื่อทั่วไป ส่วนใหญ่รับรู้/ได้ยินผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 70.80 รองลงมา 
คือ ผ่านเฟซบุ๊ก ร้อยละ 51.96  และผ่านสื ่อทั ่วไปประเภทสื่อวิทยุ ร้อยละ 32.10 ตามลำดับ  
ส่วนตัวอย่างที ่เคยได้ยิน/รับรู ้ผ่านสื ่อของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  
ส่วนใหญ่รับรู้/ได้ยินผ่านช่องทางรายการโทรทัศน์ที่ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปให้ข้อมูล 
ร้อยละ 42.28 รองลงมาเคยได้ยินหรือรับรู้ข้อมูลข่าวสารฯ ผ่านสื่อของกรมฯ รูปแบบปา้ยประกาศ/
แผ่นพับ/ใบปลิว/หนังสือของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละ 30.38 และเคยได้ยินหรือรับรู้ 
ผ่านสื่อของกรมฯ รูปแบบบุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ร้อยละ 29.39 ตามลำดับ 

 
3. การใช้ผลติภัณฑส์มุนไพรไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร 

การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 89.34 
และมีเพียงร้อยละ 10.66 ที ่ไม ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยที่  
ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้มากที่สุด คือ ยาสมุนไพร ร้อยละ 80.96 รองลงมา คือ เครื่องสำอางสมุนไพร 
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ร้อยละ 41.00 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ร้อยละ 27.49 ตามลำดับ สำหรับสมุนไพร 
ที ่ต ัวอย่างเคยใช้มากที ่ส ุด พบว่าค ือ ขมิ ้นช ัน ร ้อยละ 58.61 รองลงมาคือ ฟ้าทะลายโจร  
ร้อยละ 58.37 และมะขามป้อม ร้อยละ 50.16 ตามลำดับ 

ส่วนตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพราะคิดว่าไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ 
ร้อยละ 50.99 รองลงมา คือ กลัวผลข้างเคียงที ่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 49.67 และ 
ไม่เชื่อว่าใช้ได้ผลจริง ร้อยละ 45.03 ตามลำดับ 

ตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยส่วนใหญ่ไม่ยินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทย ร ้อยละ 74.83 และมีเพียงร ้อยละ 25.17 ที ่ย ินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  
โดยตัวอย่างที่ยินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยส่วนใหญ่ คิดจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ประเภทเครื่องสำอาง ร้อยละ 42.11 รองลงมาคือ ยาสมุนไพร ร้อยละ 36.84 และผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารจากสมุนไพร ร้อยละ 13.16 ตามลำดับ 

 
4. คา่ใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร 

ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสมุนไพรไทยต่อครั้ง 
101–200 บาท ร้อยละ 28.20 รองลงมาคือ น้อยกว่า 100 บาท ร้อยละ 27.33 และ 201–300 บาท 
ร้อยละ 18.72 ตามลำดับ 

 
5. ความถี่ในการซื้อผลติภัณฑ์สมุนไพรไทยของตัวอยา่งเฉพาะในจังหวัดเมืองสมนุไพร 

ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 3–6 
ครั ้ง/ปี ร ้อยละ 39.81 รองลงมาคือ ต่ำกว่า 3 ครั ้ง/ปี ร ้อยละ 36.97 และ 7 –10 ครั ้ง/ปี  
ร้อยละ 14.38 ตามลำดับ 
 

6. ความคิดเห็นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของตัวอย่างโดยเฉพาะในจังหวัดเมือง
สมุนไพร 

ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทยต่อไป ร้อยละ 83.33 และมีเพียงร้อยละ 15.96 ที่มีความคิดเห็นว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทยอีกต่อไป โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ต่อไป คือ ภายหลังการใช้แล้วพบว่าอาการเจ็บป่วยดีขึ้น ใช้แล้วมีความสดชื่นและตัวยามีคุณภาพ 
ร้อยละ 26.82 รองลงมาคือ ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ไม่มีผลข้างเคียง เชื่อถือในคุณภาพ สบายใจ 
ที่เลือกใช้ ร้อยละ 11.28 และสามารถใช้รักษาโรคได้ ดูแลสุขภาพได้ ช่วยบำรุงร่างกาย ร้อยละ 9.10 
ตามลำดับ และเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอีก
ต่อไป คือ ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ ้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก ร้อยละ 17.33 รองลงมา 
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คือ ไม่สะดวก ไม่อยากซื้อ ไม่ชอบ ไม่เชื่อ ร้อยละ 4.95 และเปลี่ยนไปใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบนัและยา
สมุนไพรใช้ไม่ได้ผล ออกฤทธิ์ช้า เห็นผลนาน ร้อยละ 4.46 ตามลำดับ 

 
7. การบอกต่อ หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตัวอย่างเฉพาะใน

จังหวัดเมืองสมุนไพร 
ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะบอกต่อ หรือแนะนำ  

ให้ญาติหรือเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 80.25 และมีเพียงร้อยละ 0.39 ที่จะไม่บอกต่อ 
หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
 

8. ความคิดเห็นในเรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีของ
ตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร 

ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสารเคมี  
คิดเป็นร้อยละ 61.61 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์ 
ที ่เป็นสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 28.58 และคิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์  
ที่เป็นสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 9.81 ตามลำดับ 

 
9.ความคิดเห็นในเรื่องสมุนไพรไทยที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดของตัวอย่างเฉพาะใน

จังหวัดเมืองสมุนไพร 
จำแนกผลการสำรวจตามรายจังหวัดได้ดังนี้ 
9.1 จังหวัดเชียงราย 

 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดเชียงราย คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 20.59 รองลงมาคือ มะขามป้อม ร้อยละ 9.80 
และขมิ้นชัน ร้อยละ 8.82 ตามลำดับ 
 

9.2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็น
สมุนไพรประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี คือ ขมิ ้นชัน ร้อยละ 17.48 รองลงมาคือ ว่านหางจระเข้  
ร้อยละ 14.56 และขมิ้นชัน ร้อยละ 11.65 ตามลำดับ 
 

9.3 จังหวัดสกลนคร 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดสกลนคร คือ กระวาน ร้อยละ 20.00 รองลงมาคือ ขมิ้นชัน ร้อยละ 16.00 และ
มะขามป้อม ร้อยละ 9.00 ตามลำดับ 
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9.4 จังหวัดปราจีนบุรี 
 ตัวอย่างที ่อาศัยอยู ่ในจังหวัดปราจีนบุรี  ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็น
สมุนไพรประจำจังหวัดปราจีนบุรี คือ ขมิ้นชัน ร้อยละ 44.00 รองลงมาคือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 
17.00 และขมิ้น ร้อยละ 5.00 ตามลำดับ 
 

9.5 จังหวัดพิษณุโลก 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรท่ีควรเป็นสมนุไพร
ประจำจังหวัดพิษณุโลก คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 28.00 รองลงมาคือ กระชายดำ ร้อยละ 11.00 
และขมิ้น ร้อยละ 9.00 ตามลำดับ 

 
9.6 จังหวัดอุทัยธานี 

 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดอุทัยธานี คือ ขมิ้นชัน ร้อยละ 31.07 รองลงมาคือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 25.24 และ
ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 9.71 ตามลำดับ 

 
9.7 จังหวัดสระบุรี 

 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระบุรี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดสระบุรี คือ ว่านหางจระเข้และขมิ้นชัน ร้อยละ 10.78 รองลงมาคือ ฟ้าทะลายโจร 
ร้อยละ 8.82 และบัวบก ร้อยละ 7.84 ตามลำดับ 
 

9.8 จังหวัดนครปฐม 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครปฐม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดนครปฐม คือ ฟ้าทะลายโจรและขมิ้นชัน ร้อยละ 21.00 รองลงมาคือ ว่านหางจระเข้ 
ร้อยละ 19.00 และกระชาย ร้อยละ 10.00 ตามลำดับ 

 
9.9 จังหวัดจันทบุรี 

 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดจันทบุรี คือ กระวาน ร้อยละ 18.81 รองลงมาคือ ขมิ ้นชัน ร้อยละ 14.85 และ 
ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 9.90 ตามลำดับ 
 

9.10 จังหวัดมหาสารคาม 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดมหาสารคาม ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็น
สมุนไพรประจำจังหวัดมหาสารคาม คือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 17.00 รองลงมาคือ ว่านหางจระเข้  
ร้อยละ 13.00 และกระชาย ร้อยละ 11.00 ตามลำดับ 
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9.11 จังหวัดสุรินทร์ 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดสุร ินทร์ คือ ไพล ร้อยละ 30 .00 รองลงมาคือ ขมิ ้นชัน ร้อยละ 16.00 และ 
ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 12.00 ตามลำดับ 

 
9.12 จังหวัดสงขลา 

 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสงขลา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดสงขลา คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 16.04 รองลงมาคือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 11.32 
และขมิ้น ร้อยละ 9.43 ตามลำดับ 
 

9.13 จังหวัดอำนาจเจริญ 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็น
สมุนไพรประจำจังหวัดอำนาจเจริญ คือ กระชาย ร้อยละ 38.00 รองลงมาคือ กระชายดำ ร้อยละ 
14.00 และว่านหางจระเข้ ร้อยละ 9.00 ตามลำดับ 

 
9.14 จังหวัดอุดรธานี 

 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดอุดรธานี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดอุดรธานี คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 23.00 รองลงมาคือ ขมิ้นชัน ร้อยละ 15.00 และ 
ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 13.00 ตามลำดับ 
 

10. การใช้บรกิารดา้นการแพทย์แผนไทยของตัวอยา่งเฉพาะในจังหวัดเมืองสมนุไพร 
 การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
ร้อยละ 71.35 และมีเพียงร้อยละ 28.65 ที่ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยการบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยที ่ต ัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการมากที ่สุด คือ บริการการนวดไทย  
ร้อยละ 75.47 รองลงมา คือ การประคบสมุนไพร ร้อยละ 41.05 และการอบสมุนไพร ร้อยละ 33.23 
ตามลำดับ 
 ส่วนตัวอย่างที่ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย เพราะคิดว่าไม่มั่นใจคุณภาพการ
ให้บริการ ร้อยละ 34.73 รองลงมาคือไม่มั่นใจคุณภาพผู้ให้บริการ ร้อยละ 33.99 และการให้บริการ
มีราคาแพง ร้อยละ 31.03 ตามลำดับ 

 
11. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมือง

สมุนไพร 
 ตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยในแต่ละครั ้ง 201–300 บาท ร้อยละ 32.64 รองลงมาคือ 101–200 บาท  
ร้อยละ 27.60 และ 400–1,000 บาท ร้อยละ 20.08 บาท ตามลำดับ 
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12. ความถี่ในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมือง
สมุนไพร 

ตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีความถีใ่นการใช้บรกิารด้านการแพทยแ์ผน
ไทยในแต่ละปี คือ ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี ร้อยละ 47.48 รองลงมาคือ 3–6 ครั้ง/ปี ร้อยละ 34.62 และ  
7–10 ครั้ง/ปี ร้อยละ 10.68 

 
13. ความคิดเห็นในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมือง

สมุนไพร 
 ตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะยังคงใช้บริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป ร้อยละ 76.85 และมีเพียงร้อยละ 22.26 ที่มีความคิดเห็นว่าจะไม่ใช้
บริการด้านการแพทย์แผนไทยอีกต่อไป โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าจะยังคง
ใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป คือใช้บริการแล้วรู ้ส ึกผ่อนคลาย คลายปวดเมื ่อย  
มีความสดชื่น และสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยได้ ร้อยละ 31.02 รองลงมาคือผลการรักษาดี  
ดีต่อสุขภาพ เห็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน ร้อยละ 16.34 และรู้สึกปลอดภัย ไม่มีผลข้างเคียง  
เป็นการรักษาโดยใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ ร้อยละ 6.31 ตามลำดับ และเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่าง
ที่มีความคิดเห็นว่าจะไม่ใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยอีกต่อไป คือ ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ้น 
ไม่มีความจำเป็นต้องใช้บรกิาร ร้อยละ 24.00 รองลงมาคือ ไม่มีเวลาไปใช้บริการ ร้อยละ 18.67 และ
ราคาค่าบริการสูง มีการปรับขึ้น รายได้ไม่พอใช้บริการ ร้อยละ 8 ตามลำดับ 

 
14. การบอกต่อ หรือแนะนำให้ญาติหรือเพ่ือนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่าง

เฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร 
ตัวอย่างที ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะบอกต่อ  

หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื ่อนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 74.58 และมีเพียง 
ร้อยละ 0.40 ที่จะไม่บอกต่อ หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

 
15. อิทธิพลที ่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร 
อิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์

แผนไทย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ  
พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็นคุณประโยชน์/สรรพคุณ มีอิทธิพลต่อความ  
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ  3.45 รองลงมาคือ ประเด็นส่วนผสมปลอดภัย 
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จากสารเคมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 และประเด็นความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ มีอิทธิพลต่อความ 
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 ตามลำดับ 

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้าน
การบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธพิลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.13 
เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็นคุณภาพการให้บริการ 
มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 รองลงมาคือ ประเด็นคุณภาพ
ของสถานบริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู ่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.25 และ 
ประเด็นความเหมาะสมของราคาการให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ตามลำดับ 

 
16. อิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์

แผนไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร 
อิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์  

แผนไทย โดยภาพรวมมีความเชื ่อมั ่นอยู ่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.19 เมื ่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความเชื่อมัน่อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 เมื่อแยกเป็นประเดน็ตา่ง ๆ 
พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็นสรรพคุณ/คุณประโยชน์/ผลลัพธ์เทียบเท่ายาแผน
ปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที ่ได้จากการสังเคราะห์ มีอิทธิพลต่อความ เชื ่อมั่นอยู ่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 รองลงมาคือ ประเด็นวางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 และประเด็นผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์  
จากการสังเคราะห์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22 ตามลำดับ 

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้าน
การบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.19 
เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็นร้านค้าหรือหน่วยงาน 
ที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับ
มากที ่ส ุด มีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ  3.28 รองลงมาคือ ประเด็นผู ้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 
มีใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ/ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข   
มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.27 และประเด็นผู ้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู ้ความสามารถ 
และความชำนาญ มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 ตามลำดับ 
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17. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ของ
ตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบรกิารด้าน

การแพทย์แผนไทยโดยภาพรวมเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ  
พ.ศ. 2562 ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  
ไม่แตกต่างกัน  

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร ระหว่างปี  
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ไม่แตกต่างกัน 

 
18. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

และการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ของ
ตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยโดยภาพรวมเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ  
พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั้น  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562  
ไม่แตกต่างกัน  

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อ
ความเชื่อมั่นในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเฉพาะในจังหวัดเมืองสมุนไพร ระหว่างปี  
พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเ ชื่อมั่นฯ ในปี  
พ.ศ. 2562 นั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2561 
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4.3 สรุปผลการสำรวจของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร (n=710) 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของตวัอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
จากการสำรวจ พบว่า ประชาชนทั่วไปที่ร่วมตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  

ร้อยละ 59.01 และเพศชาย ร้อยละ 40.99 มีอายุระหว่าง 25-34 ปี ร้อยละ 27.04 รองลงมา คือ  
มีอายุระหว่าง 45-60 ปี ร้อยละ 26.06 และมีอายุระหว่าง 35-44 ปี ร้อยละ 22.39 ตามลำดับ  
ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา/ปวช. ร้อยละ 30.70 รองลงมาจบการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ร้อยละ 23.38 และจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาร้อยละ 23.10 ตามลำดับ  
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักอยู่ในกลุ่มเจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย ร้อยละ 27.32 รองลงมา 
มีอาชีพหลักอยู่ในกลุ่มพนักงานบริษัทเอกชน ร้อยละ 17.46 และกลุ่ มข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร ้อยละ 11.41 ตามลำดับ ต ัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน  
10,001–20,000 บาท ร้อยละ 42.54 รองลงมาคือ ไม่เกิน 10 ,000 บาท ร้อยละ 32.39 และ 
20,001–30,000 บาท ร้อยละ 17.75 ตามลำดับ 
 

2. การรับรู้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยของ
ตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 

การรับรู ้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย  
ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยได้ยิน/รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์
แผนไทย ร้อยละ 94.79 และมีเพียงร้อยละ 5.21 ที่ไม่เคยได้ยิน/ไม่รับรู ้ข้อมูลข่าวสารเกี ่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยเลย 

ตัวอย่างที่เคยได้ยิน/รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์
แผนไทย ผ่านสื่อทั่วไป ส่วนใหญ่รับรู้/ได้ยินผ่านทางสื่อโทรทัศน์มากที่สุด ร้อยละ 78.87 รองลงมา 
คือ ผ่านเฟซบุ๊ก ร้อยละ 56.99 และผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ คิดเป็นร้อยละ 38.54 ตามลำดับ ส่วนตัวอย่าง 
ที่เคยได้ยิน/รับรู้ผ่านสื่อของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ส่วนใหญ่รับรู้/ไดย้ินผา่น
ช่องทางรายการโทรทัศน์ที่ผ ู ้บร ิหารกรมฯ ไปให้ข ้อม ูลมากที่ส ุด ร ้อยละ 41.77 รองลงมา  
คือ ผ่านทางป้ายประกาศ/แผ่นพับ/ใบปลิว/หนังสือของกรมฯ คิดเป็นร้อยละ 38.42 และบุคลากร
ของกรมการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 31.50 ตามลำดับ 
 

3. การใช้ผลติภัณฑส์มุนไพรไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 88.45 

และมีเพียงร้อยละ 11.55 ที ่ไม ่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย โดยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 
ที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้มากที่สุด คือ ยาสมุนไพร ร้อยละ 82.01 รองลงมา คือ เครื่องสำอาง
สมุนไพร ร้อยละ 49.20 และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร ร้อยละ 27.55 ตามลำดับ สำหรับ
สมุนไพรที่ตัวอย่างเคยใช้มากที่สุด พบว่าคือ ขมิ้นชัน ร้อยละ 69.59 รองลงมาคือ ฟ้าทะลายโจร  
ร้อยละ 68.63 และว่านหางจระเข้ ร้อยละ 63.06 ตามลำดับ 
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ส่วนตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย เพราะคิดว่าไม่มั่นใจเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ 
ร้อยละ 56.10 รองลงมา คือ ไม่เชื่อว่าใช้ได้ผลจริง ร้อยละ 47.56 และกลัวผลข้างเคียงที่เกิดจากการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 30.49 ตามลำดับ 

ตัวอย่างที่ไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยส่วนใหญ่ไม่ยินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทย ร ้อยละ 81.71 และมีเพียงร ้อยละ 18.29 ที ่ย ินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  
โดยตัวอย่างที่ยินยอมทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยส่วนใหญ่ คิดจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ประเภทยาสมุนไพร ร้อยละ 53.33 และเครื่องสำอาง ร้อยละ 40  
 

4. ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสมุนไพรไทยต่อครั้ง

น้อยกว่า 100 บาท ร้อยละ 48.09 รองลงมาคือ 101–200 บาท ร้อยละ 24.36 และ 201–300 บาท 
ร้อยละ 11.94 ตามลำดับ 

 
5. ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 

ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย  
3–6 ครั ้ง/ปี ร้อยละ 35.35 รองลงมาคือ 7–10 ครั ้ง/ปี ร้อยละ 28.18 และ ต่ำกว่า 3 ครั ้ง/ปี  
ร้อยละ 22.93 ตามลำดับ 

 
6. ความคิดเห็นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมือง

สมุนไพร 
ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ไทยต่อไป ร้อยละ 86.46 และมีเพียงร้อยละ 12.74 ที่มีความคิดเห็นว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ไทยอีกต่อไป โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
ต่อไป คือ ภายหลังการใช้แล้วพบว่าอาการเจ็บป่วยดีขึ้น ใช้แล้วมีความสดชื่นและตัวยามีคุณภาพ 
ร้อยละ 33.89 รองลงมาคือ ปลอดภัย ไม่มีสารเคมี ไม่มีผลข้างเคียง เชื่อถือในคุณภาพ สบายใจที่
เลือกใช้ ร้อยละ 14.55 และสามารถใช้รักษาโรคได้ ดูแลสุขภาพได้ ช่วยบำรุงร่างกาย ร้อยละ 9.21 
ตามลำดับ และเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอีก
ต่อไป คือ ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ้น จึงไม่มีความจำเป็นต้องใช้อีก ร้อยละ 21.25 รองลงมาคือ  
ไม่สะดวก ไม่อยากซื ้อ ไม่ชอบ ไม่เชื ่อ ร้อยละ 6.25 และเปลี ่ยนไปใช้ยาแพทย์แผนปัจจุบัน  
ร้อยละ 1.25 ตามลำดับ 
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7. การบอกต่อ หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของตัวอย่างเฉพาะใน
จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 

ตัวอย่างที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะบอกต่อ หรือแนะนำ 
ให้ญาติหรือเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ร้อยละ 82.17 และมีเพียงร้อยละ 0.16 ที่จะไม่บอกต่อ 
หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย 

 
8. ความคิดเห็นในเรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมีของ

ตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
ตัวอย่างส่วนใหญ่คิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี  

คิดเป็นร้อยละ 58.73 รองลงมา คือ ไม่แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์  
ที ่เป็นสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 34.37 และคิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมีราคาแพงกว่าผลิตภัณฑ์ 
ที่เป็นสารเคมี คิดเป็นร้อยละ 6.90 ตามลำดับ 

 
9.ความคิดเห็นในเรื่องสมุนไพรไทยที่ควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัดของตัวอย่างเฉพาะใน

จังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
จำแนกผลการสำรวจตามรายจังหวัดได้ดังนี้ 
9.1 กรุงเทพมหานคร 

 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็น
สมุนไพรประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร คือ ขมิ ้นชัน ร้อยละ 11.76 รองลงมาคือ กระชาย  
ร้อยละ 8.82 และว่านหางจระเข้กับกระชายดำ ร้อยละ 7.84 ตามลำดับ 

 
9.2 จังหวัดนครราชสีมา 

 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็น
สมุนไพรประจำจังหวัดนครราชสีมา คือ พริก ร ้อยละ 32.35 รองลงมาคือ ว ่านหางจระเข้  
ร้อยละ 10.78 และขมิ้น ร้อยละ 7.84 ตามลำดับ 
 

9.3 จังหวัดเชียงใหม่ 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดเชียงใหม่ คือ ขมิ้นชัน ร้อยละ 17.65 รองลงมาคือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 16.67 และ
กระวาน ร้อยละ 11.76 ตามลำดับ 
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9.4 จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็น
สมุนไพรประจำจังหวัดนครศรธีรรมราช คือ มังคุด ขมิ้น และว่านหางจระเข ้ร้อยละ 10.78 รองลงมา
คือ บัวบกและขมิ้นชัน ร้อยละ 8.82 และมะกรูดกับฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 6.86 ตามลำดับ 
 

9.5 จังหวัดชลบุรี 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดชลบุรี คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 11.76 รองลงมาคือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 9.80 
และบัวบก ร้อยละ 5.88 ตามลำดับ 
 

9.6 จังหวัดสมุทรปราการ 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็น
สมุนไพรประจำจังหวดัสมุทรปราการ คือ ตะไคร้ ร้อยละ 19.00 รองลงมาคือ ขมิ้นชัน ร้อยละ 10.00 
และมะแว้งกับฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 6.00 ตามลำดับ 
 

9.7 จังหวัดราชบุรี 
 ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในจังหวัดราชบุรี ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าสมุนไพรที่ควรเป็นสมุนไพร
ประจำจังหวัดราชบุรี คือ ว่านหางจระเข้ ร้อยละ 24.00 รองลงมาคือ ฟ้าทะลายโจร ร้อยละ 17.00 
และขมิ้นชัน ร้อยละ 11.00 ตามลำดับ 

 
10. การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 

การใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทย ร้อยละ 53.10 และร้อยละ 46.90 ที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยการบริการด้าน
การแพทย์แผนไทยที่ตัวอย่างส่วนใหญ่เคยใช้บริการมากที่สุด คือ บริการการนวดไทย ร้อยละ 79.28 
รองลง คือ การประคบสมุนไพร ร้อยละ 36.64 และการอบสมุนไพร ร้อยละ 28.53 ตามลำดับ 

ส่วนตัวอย่างที ่ไม่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย เพราะคิดว่าไม่มั ่นใจคุณภาพผู้
ให ้บร ิการ ร ้อยละ 43.24 รองลงมาคือไม ่มั่นใจคุณภาพการให้บร ิการ ร ้อยละ 36.34 และ 
ไม่เชื่อว่ารักษาได้ผลจริง ร้อยละ 27.06 ตามลำดับ 

 
11. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมือง

สมุนไพร 
ตัวอย่างที ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ  

ด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละครัง้ คือ 201–300 บาท ร้อยละ 33.03 รองลงมาคือ 101–200 บาท 
ร้อยละ 30.03 และ 400–1,000 บาท ร้อยละ 15.62 บาท ตามลำดับ 
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12. ความถี่ในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมือง
สมุนไพร 

ตัวอย่างที ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีความถี ่ในการใช้บริการ  
ด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละปี คือ ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี ร้อยละ 44.14 รองลงมาคือ 3–6 ครั้ง/ปี 
ร้อยละ 35.44 และ 7–10 ครั้ง/ปี ร้อยละ 13.81 
 

13. ความคิดเห็นในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอก
เมืองสมุนไพร 
ตัวอย่างที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะยังคงใช้บริการ

ด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป ร้อยละ 68.77 และมีเพียงร้อยละ 28.53 ที่มีความคิดเห็นว่าจะไม่ใช้
บริการด้านการแพทย์แผนไทยอีกต่อไป โดยเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่างที ่มีความคิดเห็นว่า  
จะยังคงใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยต่อไป คือใช้บริการแล้วรู้สึกผ่อนคลาย คลายปวดเมื่อย  
มีความสดชื่น และสามารถรักษาอาการปวดเมื่อยได้ ร้อยละ 34.50 รองลงมาคือผลการรักษาดี ดีต่อ
สุขภาพ เห็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน ร้อยละ 12.23 และเชื่อมั่นในคุณภาพของการบริการ  
ร้อยละ 3.06 ตามลำดับ และเหตุผลส่วนใหญ่ของตัวอย่างที่มีความคิดเห็นว่าจะไม่ใช้บริการด้าน
การแพทย์แผนไทยอีกต่อไป คือ ปัจจุบันอาการเจ็บป่วยดีขึ ้น ไม่มีความจำเป็นต้องใช้บริการ  
ร้อยละ 31.58 รองลงมาคือ ไม่มีเวลาไปใช้บริการ ร้อยละ 20.00 และราคาค่าบริการสูง มีการปรับขึ้น 
รายได้ไม่พอใช้บริการ ร้อยละ 7.37 ตามลำดับ 

 
14. การบอกต่อ หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของตัวอย่าง

เฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
ตัวอย่างที ่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าจะบอกต่อ  

หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย ร้อยละ 66.67 และไม่มีตัวอย่าง 
ที่จะไม่บอกต่อ หรือแนะนำให้ญาติหรือเพื่อนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

 
15. อิทธิพลที ่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
อิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์

แผนไทย โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า 
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ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.33 เมื่อแยกเป็นประเด็น
ต่าง ๆ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็นคุณประโยชน์/สรรพคุณ มีอิท ธิพลต่อ 
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.66 รองลงมาคือ ประเด็นความปลอดภัย 
ของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.55 และประเด็นส่วนผสมปลอดภัยจากสารเคมี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.53 ตามลำดับ 

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้าน
การบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.26 เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็นคุณภาพการ
ให้บริการ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.49 รองลงมา 
คือ ประเด็นคุณภาพผู้ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.48 และประเด็นคุณภาพของสถานบริการ  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 ตามลำดับ 
 

16. อิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์
แผนไทยของตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
อิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์  

แผนไทย โดยภาพรวมมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้านผลิตภัณฑ์
สมุนไพรมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.38 เมื่อแยกเป็นประเด็น
ต่าง ๆ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นวา่ประเดน็สรรพคุณ/คุณประโยชน์/ผลลัพธ์เทียบเท่ายา
แผนปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์ มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.53 รองลงมาคือ ประเด็นผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์จากการ
สังเคราะห์ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47 และประเด็นวางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 ตามลำดับ 

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมตัวอย่างมีความคิดเห็นว่าประเด็นด้าน
การบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.34 เมื่อแยกเป็นประเด็นต่าง ๆ พบว่าตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่าประเด็นร้านค้าหรือ
หน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการรับรองมาตรฐานกับการรักษาและการบริการ
ด้านการแพทย์แผนไทยมีความน่าเชื่อถือปลอดภัย มีอิทธิพลต่อความเชื่อมั่นอยู่ในระดับมากที่สุด  
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.46 รองลงมาคือ ประเด็นร้านคา้หรอืหนว่ยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
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มีข้อมูลการแพทย์แผนไทยกับผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้ความสามารถและความ
ชำนาญ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 และประเด็นผู้ให้บริการดา้นการแพทย์แผนไทยมีใบประกอบวชิาชีพ/
ใบรับรองจากสถาบันชั้นนำ/ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.40 
ตามลำดับ 

 
17. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

และการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ของ
ตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบรกิารด้าน

การแพทย์แผนไทยโดยภาพรวมเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ  
พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั้น  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2561 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า 

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจใน
การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ.  2562 นั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2561 

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อ
ความพึงพอใจในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจฯ  
ในปี พ.ศ. 2562 นั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจฯ ในปี พ.ศ. 2561 

 
18. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพร

และการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 ของ
ตัวอย่างเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร 
ค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้าน

การแพทย์แผนไทยโดยภาพรวมเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ  
พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั ่นฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั้น  
สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2561  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร ์|  ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” 115 
 

ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในการ
ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร ระหว่างปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 
แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2562 นั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ย  
ของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2561 

ด้านการบริการด้านการแพทย์แผนไทย ในภาพรวมพบว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อ
ความเชื่อมั่นในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเฉพาะในจังหวัดนอกเมืองสมุนไพร ระหว่าง 
ปี พ.ศ. 2561 และ พ.ศ. 2562 แตกต่างกัน โดยค่าเฉลี ่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื ่อมั่นฯ  
ในปี พ.ศ. 2562 นั้น สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อมั่นฯ ในปี พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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เครื่องมือที่ใช้ในการสำรวจ 
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แบบสำรวจการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกีย่วกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร
และบริการด้านการแพทย์แผนไทยของผู้บริโภค และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการรับรู้ และมีความเชื่อมั่นต่อ 
การใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยอย่างแพร่หลาย 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ 

1. เพศ   1. ชาย   2. หญิง    
2. อายุ  .................... ปี (อายุ 18 ปีขึ้นไป) 
3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
   1. ต่ำกว่าประถมศึกษา         2. ประถมศึกษา  3. มัธยมศึกษา/ปวช.  

 4. อนุปริญญา/ปวส.        5.ปริญญาตรี  6. สูงกว่าปริญญาตรี  
4. อาชีพหลัก  1. ข้าราชการ/ลูกจ้างของรัฐ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  2. พนักงานบริษัทเอกชน  

 3. เจ้าของธุรกิจ/อาชีพอิสระ/ค้าขาย    4. เกษตรกร 
 5. เลี้ยงสัตว์/ทำประมง     6. ผู้ใช้แรงงาน/รับจ้างทั่วไป  
 7. พ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน   8. นักเรียน/นักศึกษา   
 9. อ่ืน ๆ โปรดระบุ .......................................................................................................... .. 

5. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน  1. ไม่เกิน 10,000 บาท  2. 10,001 - 20,000 บาท  
   3. 20,001 - 30,000 บาท  4. 30,001 – 40,000 บาท 
   5. มากกว่า 40,000 บาท  
6. ปัจจุบันพักอาศัย  1. กรุงเทพมหานคร  เขต............................................................................................... 
    2. จังหวัด.................................... อำเภอ....................................ตำบล............................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขที่แบบสอบถาม ……………………………… 
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ส่วนที่ 2 การรับรู้และพฤติกรรมการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

7. ท่านเคยได้ยิน/รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรและบริการด้านการแพทย์แผนไทยหรือไม่ 
 7.1 เคยได้ยิน/รับรู้ จากช่องทางใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

7.1.1 สื่อทั่วไป 
❑ 1. สื่อโทรทัศน์  ❑ 2. สื่อวิทยุ        ❑ 3. สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร) 
❑ 4. เฟซบุ๊ก  ❑ 5. ยูทูป       ❑ 6. ทวิตเตอร์ 
❑ 7. ไลน์  ❑ 8. อินสตาแกรม   ❑ 9. ป้ายประกาศ/แผ่นพับ/ใบปลิว 
❑ 10. สื่อบุคคล (บุคคลในครอบครัว/เพื่อนร่วมงาน) ❑ 11. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุข 
❑ 12. งานประชุมวิชาการ/อบรม สัมมนา/ศึกษาดูงาน  
❑ 13. อื่น ๆ โปรดระบุ..................................................................... .................. 

7.1.2 สื่อของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
❑ 1. รายการโทรทัศน์ที่ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปให้ข้อมูล  
❑ 2. รายการวิทยุที่ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยฯ ไปให้ข้อมูล 
❑ 3. ข่าว สกู๊ปของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์/นิตยสาร/วารสาร 
❑ 4. เฟซบุ๊กของกรมการแพทย์แผนไทยฯ  ❑ 5. เว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ  
❑ 6. ยูทูปของกรมการแพทย์แผนไทยฯ  ❑ 7. ไลน์แอดกรมการแพทย์แผนไทยฯ  
❑ 8. บุคลากรของกรมการแพทย์แผนไทยฯ  
❑ 9. ป้ายประกาศ/แผ่นพับ/ใบปลิว/หนังสือของกรมการแพทย์แผนไทยฯ  
❑ 10. งานมหกรรมการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย 

 7.2 ไม่เคยได้ยิน/ไม่รับรู้   
8. ท่านเคยใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย หรือไม่ 
  8.1 เคยใช ้  

8.1.1 ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 
❑ 1. เครื่องสำอางสมุนไพร ❑ 2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร 
❑ 3. ยาสมุนไพร  ❑ 4. ผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว ์   
❑ 5. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................. 

8.1.2 ใช้สมุนไพรชนิดใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) (ข้ามไปตอบข้อ 9) 
❑ 1. กวาวเครือขาว  ❑ 2. กระชายดำ  ❑ 3. ขม้ินชัน 

  ❑ 4. บัวบก   ❑ 5. มะขามป้อม  ❑ 6. กระชาย 
  ❑ 7. พริก   ❑ 8. ฟ้าทะลายโจร  ❑ 9. กระเจี๊ยบแดง 
  ❑ 10. หญ้าหวาน  ❑ 11. ว่านหางจระเข้  ❑ 12. ไพล  
  ❑ 13. อ่ืน ๆ โปรดระบุ..................................................... 

  8.2 ไม่เคยใช ้เพราะสาเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)  
❑ 1. ไม่ม่ันใจเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ        ❑ 2. ไม่เชื่อว่าใช้ได้ผลจริง 
❑ 3. กลัวผลข้างเคียงท่ีเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์ ❑ 4. มีการทดลอง หรือมีงานวิจัยรับรองไม่มากนัก 

  ❑ 5. บรรจุภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีฉลากบอกสรรพคุณ หรือวัน/เดือน/ปี ที่ผลิต-หมดอายุ   
  ❑ 6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ.............................. ...................................................... 
  8.2.1 ถ้ามีผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยให้ท่านทดลองใช้ ท่านจะใช้หรือไม่ 
    1. ใช้   2. ไม่ใช้  (ข้ามไปตอบข้อ 13) 
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8.2.2 ถ้าท่านคิดจะใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทใด 
    1. เครื่องสำอาง เช่น (โปรดระบุ) .............................................................................. 

 2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสมุนไพร เช่น (โปรดระบุ) ........................................... 
    3. ยาสมุนไพร เช่น (โปรดระบุ) ................................................................................ 
9. ค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละครั้งเป็นเงินเท่าไร 
    เป็นจำนวนเงิน ...................................................... บาท/ครั้ง 
10. ความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนกี่ครั้ง 

 1. ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี     2. 3-6 ครั้ง/ปี    
 3. 7-10 ครั้ง/ปี      4. มากกว่า 10 ครั้ง/ป ี

11. ปัจจุบันท่านยังใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยอยู่ หรือไม่ 
  1. ใช ้ เหตุผลเพราะ........................................................................... ......................  

 2. ไม่ใช ้ เหตุผลเพราะ................................. ........................................................... (ข้ามไปตอบข้อ 13) 
12. ท่านจะบอกต่อ/แนะนำให้ญาติ หรือเพื่อนใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย หรือไม่ 

 1. บอก   2. ไม่บอก    3. ไม่แน่ใจ   
13. ท่านคิดว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีราคาย่อมเยาว์กว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารเคมี ใช่หรือไม่ 

 1. ใช่   2. ไม่ใช่    3. ไม่แน่ใจ 
14. ท่านคิดว่าในพื้นที่จังหวัดของท่าน สมุนไพรไทยใดควรเป็นสมุนไพรประจำจังหวัด (เลือกตอบเพียง 1 คำตอบ) 
      โปรดระบุ ...................................................................................................................... 
15. ท่านคิดว่าสมุนไพรไทยใดควรเป็นสมุนไพรประจำประเทศไทย (เลือกตอบเพียง 1 คำตอบ) 
      โปรดระบุ ...................................................................................................................... 
16. ท่านเคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย หรือไม่  
  16.1 เคยใช ้  โดยใช้บริการประเภทใดบ้าง  (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) 

❑ 1. การตรวจรักษา/สั่งจ่ายยาสมุนไพร  ❑ 2. การนวดไทย  
❑ 3. การประคบสมุนไพร   ❑ 4. การอบสมุนไพร            
❑ 5. การดูแลหญิงหลังคลอด เช่น การอยู่ไฟ การทับหม้อเกลือ การประคบเต้านม เป็นต้น 
❑ 6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ......................................................... .................................... 

  16.2 ไม่เคยใช ้เพราะสาเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ) (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3) 
❑ 1. ไม่ม่ันใจคุณภาพการให้บริการ  ❑ 2. ไม่ม่ันใจคุณภาพผู้ให้บริการ 
❑ 3. ไม่เชื่อว่ารักษาได้ผลจริง   ❑ 4. การให้บริการมีราคาแพง 
❑ 5. สถานบริการไม่มีมาตรฐาน ไม่มีการบอกถึงใบรับรอง 
❑ 6. อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................................................. 

17. ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละครั้งเป็นเงินเท่าไร 
      เป็นจำนวนเงิน ...................................................... บาท 
18. ความถี่ในการใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในแต่ละปีเป็นจำนวนกี่ครั้ง 

 1. ต่ำกว่า 3 ครั้ง/ปี     2. 3-6 ครั้ง/ปี    
 3. 7-10 ครั้ง/ปี      4. มากกว่า 10 ครั้ง/ปี 

19. ปัจจุบันท่านยังใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทยอยู่ หรือไม่ 
  1. ใช ้ เหตุผลเพราะ................................................................................................  

 2. ไม่ใช้  เหตุผลเพราะ..........................................................................................  (ข้ามไปตอบส่วนที่ 3) 
20. ท่านจะบอกต่อ/แนะนำให้ญาติ หรือเพื่อนใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย หรือไม่ 

 1. บอก   2. ไม่บอก    3. ไม่แน่ใจ  



 

- 4 - 
 

ส่วนที่ 3 อิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
21. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 

ประเด็น มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในระดับ 
มากที่สุด มาก น้อย น้อยที่สุด 

• ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
1) คุณประโยชน์/สรรพคุณ  4 3 2 1 
2) ส่วนผสมปลอดภัยจากสารเคม ี 4 3 2 1 
3) ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น มีมาตรฐานการผลิต หรือ อย.รับรอง  4 3 2 1 
4) ผลิตจากพืชที่ปลูกแบบออร์แกนิค  4 3 2 1 
5) ความเหมาะสมของราคา  4 3 2 1 
6) รูปแบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  4 3 2 1 
7) มีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery)  4 3 2 1 
8) ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร  4 3 2 1 
9) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  4 3 2 1 
10) ได้ผลดีจริงตามสรรพคุณท่ีอวดอ้าง  4 3 2 1 
• การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
11) คุณภาพการให้บริการ  4 3 2 1 
12) คุณภาพผู้ให้บริการ เช่น มีความรู้และทักษะในการให้บริการ  4 3 2 1 
13) คุณภาพของสถานบริการ เช่น มีการรับรองมาตรฐาน หรือมีใบรับรอง
คุณภาพของสถานบริการ  

4 3 2 1 

14) ความเหมาะสมของราคาการให้บริการ  4 3 2 1 
15) รูปแบบของการบริการมีความหลากหลาย  4 3 2 1 
16) การตกแต่งร้าน  4 3 2 1 
17) ทำเลที่ตั้งของร้าน  4 3 2 1 
18) ชื่อเสียง/ความน่าเชื่อถือของร้าน  4 3 2 1 
19) มีการให้บริการนอกสถานที ่เช่น บริการหลังการคลอดท่ีบ้าน  4 3 2 1 
 
ส่วนที่ 4 อิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อม่ันต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

22. ท่านมีความเชื่อม่ันต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยในประเด็นต่าง ๆ ต่อไปนี้ 
 

ประเด็น 
มีอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันในระดับ 

เชื่อมัน่
มาก 

เชื่อมัน่ 
 

ไม่
เชื่อมัน่ 

ไม่เชื่อมัน่ 
มาก 

•  ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
1) มีสรรพคุณ/คุณประโยชน์/ผลลัพธ์เทียบเท่ายาแผนปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์  
ที่ได้จากการสังเคราะห์   

4 3 2 1 

2) ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์   4 3 2 1 
3) กระบวนการผลิตที่น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐาน   4 3 2 1 
4) ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน   4 3 2 1 
5) วางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน   4 3 2 1 



 

- 5 - 
 

ประเด็น 
มีอิทธิพลต่อความเชื่อม่ันในระดับ 

เชื่อมัน่
มาก 

เชื่อมัน่ 
 

ไม่
เชื่อมัน่ 

ไม่เชื่อมัน่ 
มาก 

6) พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณาผลิตภัณฑ์   4 3 2 1 
7) รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์  4 3 2 1 
8) คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์  4 3 2 1 
• การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
9) ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการรับรอง

มาตรฐาน  
4 3 2 1 

10) ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีข้อมูลการแพทย์แผน
ไทย  

4 3 2 1 

11) การรักษาและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความน่าเชื ่อถือ
ปลอดภัย  

4 3 2 1 

12) ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้ความสามารถ และความ
ชำนาญ 

4 3 2 1 

13) ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจาก
สถาบันชั้นนำ/ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  

4 3 2 1 

14) พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณาการบริการด้านการแพทย์แผน
ไทย 

4 3 2 1 

15) รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์  4 3 2 1 
16) คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย  4 3 2 1 

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบรกิาร

ด้านการแพทย์แผนไทย 

             
             
              
              
             
             
              
 

** ขอขอบพระคุณท่านที่กรุณาตอบแบบสำรวจในคร้ังนี้ ** 

ชื่อผู้สัมภาษณ์    
วันที่เก็บ     
บริเวณที่เก็บ    
 



รายงานผลการสำรวจการรบัรู้ ความเชื่อมั่น และความนิยมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
และบริการด้านการแพทยแ์ผนไทยของผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
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ภาคผนวก ข 
ผลการทดสอบค่าความเชื่อมั่นของเครือ่งมือที่ใช้ในการสำรวจ 



 

 

ผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
ในส่วนอิทธิพลที่มีผลต่อความพึงพอใจในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES    

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.948 19 
  

Item Statistics 

ข้อ ประเด็น Mean 
Std. 

Deviation 
N 

ผลิตภัณฑ์สมนุไพร    

1 คุณประโยชน์/สรรพคุณ  3.50 0.57 30 
2 ส่วนผสมปลอดภัยจากสารเคมี  3.33 0.61 30 
3 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น มีมาตรฐานการผลิต หรือ อย.รับรอง  3.40 0.56 30 
4 ผลิตจากพืชที่ปลูกแบบออร์แกนิค  3.20 0.85 30 
5 ความเหมาะสมของราคา  3.27 0.64 30 
6 รูปแบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  3.07 0.69 30 
7 มีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery)  3.03 0.72 30 
8 ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร  3.13 0.63 30 
9 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  3.03 0.72 30 
10 ได้ผลดีจริงตามสรรพคุณที่อวดอ้าง  3.10 0.80 30 

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

11 คุณภาพการใหบ้ริการ  3.33 0.80 30 
12 คุณภาพผู้ให้บริการ เช่น มีความรู้และทักษะในการให้บริการ  3.23 0.90 30 
13 คุณภาพของสถานบริการ เช่น มีการรับรองมาตรฐาน หรือมีใบรับรองคุณภาพ

ของสถานบริการ  
3.27 0.78 30 

14 ความเหมาะสมของราคาการให้บริการ  3.17 0.70 30 



 

 

 Item Statistics 

ข้อ ประเด็น Mean 
Std. 

Deviation 
N 

15 รูปแบบของการบริการมีความหลากหลาย  3.10 0.84 30 
16 การตกแต่งร้าน  2.80 0.76 30 
17 ทำเลที่ตั้งของร้าน  2.87 0.78 30 
18 ช่ือเสียง/ความน่าเชื่อถือของร้าน  3.20 0.76 30 
19 มีการให้บริการนอกสถานท่ี เช่น บริการหลังการคลอดที่บ้าน  2.93 0.94 30 

 
 Item-Total Statistics 

ข้อ ประเด็น 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ผลิตภัณฑ์สมนุไพร 

1 คุณประโยชน์/สรรพคุณ  56.47 95.22 0.803 0.944 
2 ส่วนผสมปลอดภัยจากสารเคมี  56.63 97.07 0.592 0.947 
3 ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ เช่น มีมาตรฐานการ

ผลิต หรือ อย.รับรอง  56.57 96.39 0.706 0.946 

4 ผลิตจากพืชที่ปลูกแบบออร์แกนิค  56.77 92.46 0.696 0.946 
5 ความเหมาะสมของราคา  56.70 94.98 0.732 0.945 
6 รูปแบบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร  56.90 95.96 0.597 0.947 
7 มีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน (Delivery)  56.93 96.00 0.569 0.947 
8 ความสะดวกในการซื้อผลิตภัณฑ์สมุนไพร  56.83 95.52 0.699 0.946 
9 การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพร  56.93 94.75 0.661 0.946 
10 ได้ผลดีจริงตามสรรพคุณที่อวดอ้าง  56.87 93.57 0.663 0.946 

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

11 คุณภาพการใหบ้ริการ  56.63 93.21 0.689 0.946 
12 คุณภาพผู้ให้บริการ เช่น มีความรู้และทักษะในการ

ใหบ้ริการ  56.73 91.37 0.719 0.945 

13 ค ุณภาพของสถานบริการ เช ่น ม ีการร ับรอง
มาตรฐาน หรือมีใบรับรองคุณภาพของสถานบรกิาร  56.70 92.91 0.727 0.945 

14 ความเหมาะสมของราคาการให้บริการ  56.80 94.03 0.738 0.945 
15 รูปแบบของการบริการมีความหลากหลาย  56.87 91.91 0.734 0.945 
16 การตกแต่งร้าน  57.17 93.66 0.698 0.945 



 

 

 Item-Total Statistics 

ข้อ ประเด็น 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

17 ทำเลที่ตั้งของร้าน  57.10 93.47 0.696 0.945 
18 ช่ือเสียง/ความน่าเชื่อถือของร้าน  56.77 92.39 0.789 0.944 
19 มีการให้บริการนอกสถานที่ เช่น บริการหลังการ

คลอดที่บ้าน  57.03 92.52 0.611 0.948 
 
 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
59.97 104.52 10.22 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ผลการทดสอบค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม  
ในส่วนอิทธิพลที่มีผลต่อความเชื่อม่ันในการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

 

Reliability 
Scale: ALL VARIABLES    

Case Processing Summary 
  N % 
Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 0.0 
Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 
 

Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 

0.953 16 
  

Item Statistics 

ข้อ ประเด็น Mean 
Std. 

Deviation 
N 

ผลิตภัณฑ์สมนุไพร    

1 มีสรรพคุณ/คุณประโยชน์/ผลลัพธ์เทียบเท่ายาแผนปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากการสังเคราะห์   

3.37 0.56 30 

2 ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์จากการสังเคราะห์   3.30 0.60 30 
3 กระบวนการผลิตที่น่าเช่ือถือ ได้มาตรฐาน   3.27 0.58 30 
4 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน   3.33 0.48 30 
5 วางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน   3.47 0.51 30 
6 พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ท่ีโฆษณาผลิตภัณฑ์   2.90 0.84 30 
7 รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์  3.07 0.64 30 
8 คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์  3.13 0.68 30 

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

9 ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน  3.40 0.56 30 
10 ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีข้อมูลการแพทย์แผนไทย  3.33 0.71 30 
11 การรักษาและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความน่าเชื่อถือปลอดภัย  3.27 0.64 30 
12 ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้ความสามารถ และความชำนาญ 3.27 0.64 30 
13 ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีใบประกอบวิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบัน

ช้ันนำ/ใบรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  
3.20 0.61 30 

 



 

 

Item Statistics 

ข้อ ประเด็น Mean 
Std. 

Deviation 
N 

14 พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ท่ีโฆษณาการบริการด้านการแพทย์แผนไทย 2.97 0.85 30 
15 รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์  3.13 0.78 30 
16 คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผนไทย  3.17 0.65 30 

 
 Item-Total Statistics 

ข้อ ประเด็น 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

ผลิตภัณฑ์สมนุไพร 

1 มีสรรพคุณ/คุณประโยชน์/ผลลัพธ์เทียบเท่ายาแผน
ปัจจุบันหรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสังเคราะห์   

48.20 58.10 0.649 0.951 

2 ผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน/ผลิตภัณฑ์จาก
การสังเคราะห์   

48.27 58.41 0.565 0.953 

3 กระบวนการผลิตที่น่าเช่ือถือ ได้มาตรฐาน   48.30 57.94 0.634 0.951 
4 ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐาน   48.23 58.60 0.692 0.951 
5 วางจำหน่ายในร้านค้าหรือหน่วยงานที่ได้รับการ

รับรองมาตรฐาน   
48.10 57.54 0.794 0.949 

6 พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณา
ผลิตภณัฑ์   

48.67 55.61 0.602 0.953 

7 รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภณัฑ์  48.50 56.05 0.778 0.949 
8 คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์  48.43 55.01 0.834 0.947 

การบริการด้านการแพทย์แผนไทย 

9 ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผน
ไทยได้รับการรับรองมาตรฐาน  

48.17 57.73 0.685 0.950 

10 ร้านค้าหรือหน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทย
มีข้อมูลการแพทย์แผนไทย  

48.23 55.43 0.753 0.949 

11 การรักษาและการบริการด้านการแพทย์แผนไทยมี
ความน่าเชื่อถือปลอดภัย  

48.30 55.32 0.860 0.947 

12 ผ ู ้ ให ้บร ิการด้านการแพทย์แผนไทยมีความรู้
ความสามารถ และความชำนาญ 

48.30 55.46 0.844 0.947 

13 ผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยมีใบประกอบ
วิชาชีพ/ใบรับรองจากสถาบันชั ้นนำ/ใบรับรอง
มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข  

48.37 56.03 0.821 0.948 

14 พรีเซนเตอร์ เช่น ดารา เน็ตไอดอล ที่โฆษณาการ
บริการด้านการแพทย์แผนไทย 

48.60 54.39 0.702 0.951 



 

 

 Item-Total Statistics 

ข้อ ประเด็น 
Scale Mean 

if Item 
Deleted 

Scale 
Variance if 

Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

15 รัฐบาลให้การสนับสนุน หรือจัดงานแสดงผลิตภณัฑ์  48.43 54.87 0.733 0.950 
16 คำบอกเล่าของผู้ที่เคยใช้บริการด้านการแพทย์แผน

ไทย  
48.40 55.08 0.875 0.947 

 
 
 

Scale Statistics 

Mean Variance Std. Deviation N of Items 
51.57 63.91 7.99 16 
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