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ปัจจัยทางการตลาดทีม่ีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลอืกใช้บริการร้านขายยา 

ในเขตพระนครศรีอยุธยา 

FACTORS AFFECTING DECISION MAKING OF USING DRUGSTORE  

SERVICE IN PHRA NAKORN SRI AYUTTHAYA AREA 

กนกกาญจน์ โชคกาญจนวฒัน์1 ผศ.(พิเศษ) ดร.อิทธิกร ขาํเดช2 

------------------------------------------------------------------------ 

บทคดัยอ่ 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพล

ต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยธุยา  พฤติกรรมการซ้ือ

ยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภค  เปรียบเทียบจาํแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภค จาํแนกตามปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

รายได้  สถานภาพสมรส และอาชีพ ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจัยด้านส่วน

ประสมการตลาดกบัการตดัสินใจซ้ือยาของผูบ้ริโภคในเขตพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงการ

วิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) โดยใช้แบบสอบถาม เป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง คือประชากรท่ีเคยซ้ือยาจากร้าน

ขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา จํานวน 400 ชุด ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล และ

ประมวลผลขอ้มูลนั้น ไดใ้ชโ้ปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ช่วยในการประมวลผล โดยใช้

สถิติการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ANOVA, T – 

Test,  F – Test และ Multiple Regression Analysis ในการวเิคราะห์ 

 

 

 

 
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตราบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวทิยาลยัรังสิต 
2  อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรังสิต 
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ผลการศึกษา พบวา่ 

1.ระดับความสําคญัทางด้านส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการ

เลือกใชบ้ริการร้านขายยา  พบวา่ โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีอิทธิพลการ

ตดัสินใจในระดบัมาก สําหรับส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยา

จากร้านขายยาในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยามากท่ีสุด พบว่า ด้านการส่งเสริม

การตลาด มีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา ด้านผลิตภณัฑ์, ด้านราคา, ด้านการจดั

จาํหน่าย ตามลาํดบั 

 2.พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ พบวา่ สินคา้ท่ีซ้ือจากร้านขายยา ส่วนใหญ่ซ้ือยา

รักษาโรค โดยตวัเองเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลในการตดัสินใจ การเขา้ใช้ร้านขายยา  1 คร้ัง/

เดือน ใชเ้วลาประมาณ  11 – 20  นาที  ต่อการซ้ือ 1 คร้ัง 

 3.จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานพบว่า ในภาพรวม 

ลกัษณะทางด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได้ ท่ี

แตกต่างกนัมีการตดัสินใจทางดา้นส่วนประสมทางการตลาดไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น  พบว่ามีเพียงดา้นการจดั

จาํหน่ายเท่านั้นท่ีมีการตดัสินใจแตกต่างกนั 

 ปัจจัยสําคัญทางด้านส่วนประสมทางการตลาดมีความสัมพันธ์กับการ

ตดัสินใจซ้ือยาจากร้านขายยา ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์

ดา้นราคา ดา้นการจดัจาํหน่ายและดา้นส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

บริการร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยธุยา 

คําสําคัญ : ร้านขายยา, ยา 

 

Abstract 

The objective was to study the factors influencing decision to select the 

Drugstore in Phra Nakorn Sri Ayutthaya area. Studies behavior of consumers 

bought drugs from drugstore . And research the purposes, by personal 
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characteristics of consumers. The marketing to influence the decision of the 

consumers to select the drugstore in Phra Nakorn Sri Ayutthaya. 

 The studies in this survey (Survey Research) were used. As a tool to collect 

data from a sample. The people who come to the Drugstore in Phra Nakorn Sri 

Ayutthaya , 400 completed the data analysis. And process that information. The use 

of computer-aided processing. Were analyzed by frequency, percentage, mean, 

standard deviation, ANOVA, T - test, F - test and Multiple Regression Analysis in 

the analysis. 

 The results showed that : 

1.To reserch the marketing mix factors influencing to select the Drugstore , 

the overall sample that the influencing has a high level of decision making. 

Considering that it was also found. Promoting the market, product prices and 

availability. Finally the promoting market is highest influencing to made decision. 

2. Analysis of the factors that influence the decision to selected a Drugstore 

in Phra Nakorn Sri Ayutthaya found that personal factors, including gender, age, 

marital status, education and income are different. The decision to selected a 

pharmacy in Phra Nakorn Sri Ayutthaya is no different. 

3. Correlation coefficients between the predictors. The price factor. 

Influence the decision to selected the pharmacy's is highest. The second is the 

distribution. Factors promoting the market and factors of production which 

influence the decision less than the other, statistically significant at the 0.05 level. 

KEY WORD : Drugstore, Drug 

1.บทนํา 

การดาํเนินธุรกิจเก่ียวกบัยารักษาโรค บุคลากรในองคก์รถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ี

จะทาํให้องค์กรกา้วไปสู่ความสําเร็จ ดงันั้นองค์กรจึงให้ความสําคญัแก่ทรัพยากร

บุคคลมาก ไดมี้การ จดัอบรมความรู้ให้แก่พนกังานอยา่งสมํ่าเสมอ โดยวิทยากรท่ีจะ
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มาให้ความรู้แก่พนกังานของเรา นั้นมีทั้งผูเ้ช่ียวชาญภายในองค์กรและวิทยากรท่ีเรา

เชิญมาจากท่ีต่างๆ 

 นโยบายหลกัในการพฒันาองคก์ร คือ ให้ความสําคญัแก่คนเป็นอนัดบัแรก 

เพราะวา่คนเป็นปัจจยัหลกัท่ีจะทาํใหอ้งคก์รมีความเจริญกา้วหนา้ ซ่ึงการฝึกอบรมท่ีดี

เป็นการเสริมสร้างความรู้ และทาํให้บุคลากรมีวิสัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลข้ึน เน่ืองจากโลก

ไม่ได้หยุดน่ิงอยู่กบัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีโรคใหม่ๆ เกิดข้ึนเร่ือยๆ 

เพราะฉะนั้นการกา้วให้ทนัโลก รวมทั้งโรค และการคน้ควา้วิจยัจึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญั 

โดยจาํนวนยอดขายทั้งหมดท่ีไดม้าจะถูก นาํไปใช้ในการคน้ควา้วิจยัประมาณ 15-

17% เพื่อให้ไดม้าซ่ึงนวตักรรมในการรักษาโรคท่ีมีคุณภาพ นอกจากนั้นเร่ืองบริการ

หลงัการขายท่ีดีก็เป็นส่ิงท่ีตอ้งพิจารณา 

 ในทางธุรกิจยา นวตักรรมยงัช่วยประหยดัเงินให้แก่เจา้ของกิจการ เพราะ

ช่วยให้แรงงานมีสุขภาพดี และสร้างผลผลิตท่ีสูงได ้ ซ่ึงส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของ

ประเทศ  จะเห็นไดว้า่ยาใหม่ๆ ท่ีถือกาํเนิดจากการวิจยัและพฒันายา สามารถช่วยให้

ผูป่้วยไม่ตอ้งเขา้รักษาตวัในโรงพยาบาลพร้อมทั้งสุขภาพและคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน 

ในประเทศไทยเป็นผูน้าํในการพฒันายาใหม่ๆ ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เพราะ เช่ือวา่ยานวตักรรมช่วยให้ประชาชนมีอายุยืนยาวข้ึน ซ่ึงดูจากตวัเลขทางสถิติ

จะเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  

จากจาํนวนการผลิตยารักษาโรคต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ จึงทาํให้ผูศึ้กษามีความ

สนใจท่ีจะศึกษาว่าอะไร คือ ปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใช้

บริการร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงจะเป็นกรณีตวัอย่างท่ีสามารถนาํมา

ประยุกตใ์ชใ้นธุรกิจยา ซ่ึงจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผูผ้ลิต ตวัแทนจาํหน่ายเพื่อท่ีจะ

วางกลยุทธ์ในการดาํเนินธุรกิจให้ประสบผลสําเร็จตามความตอ้งการของผูบ้ริโภค

มากท่ีสุด 

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

เพื่อศึกษาปัจจยัทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ร้าน

ขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของ

ผูบ้ริโภค ในเขตพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเปรียบเทียบจาํแนกตามคุณลักษณะส่วน
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บุคคลของผูบ้ริโภค การตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านขายยาใน

เขตพระนครศรีอยธุยา 

สมมติฐานการวจัิย 

1.ลกัษณะส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ และรายได ้ท่ีแตกต่าง

กนั มีอิทธิพลในการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านขายยาแตกต่างกนั 

 2.พฤติกรรมการซ้ือยาของผูบ้ริโภค มีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการเลือกร้าน

ขายยาท่ีแตกต่างกนั 

 3.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่  ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา การจัด

จาํหน่าย และดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้าน

ขายยาในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ขอบเขตการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในการตดัสินใจใชบ้ริการร้านขายยา

ในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคท่ีเคย

ซ้ือยาจากร้านขายยาในเขตจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา จาํนวน 400 คน  โดยวิธีการ

เลือกตวัอยา่งไดจ้ากวิธีสุ่มตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)  ทาํการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลระหวา่ง เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2554 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1. ทาํให้ทราบความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อร้านขายยาใน

ดา้น การปรับปรุงส่วนประสมการตลาด ไดแ้ก่ ผลิตภณัฑ์ ราคา การจดัจาํหน่าย และ

ดา้นการส่งเสริม การตลาด  

2. ทาํให้ได้ข้อมูลจากข้อเสนอแนะ เก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และความ

ตอ้งการ ความช่วยเหลือในการเขา้มาใชบ้ริการในร้านขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา 

เพื่อนาํไปพฒันา ปรับปรุงการบริการใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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กรอบแนวคิดการวจัิย 

 

 ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ปัจจยัส่วนป 

- ผลิตภณัฑ์  

- ราคา  

  

 

พฤติกรรมการซ้ือยา จากร้านขาย

ยาของผูบ้ริโภค 

-ความถ่ีในการใชบ้ริการ  

-บุคคลท่ีมีอิทธิพล 

  ต่อการซ้ือยา  

-ประเภทของสินคา้ 

  ท่ีซ้ือจากร้านขายยา  

- เวลาโดยเฉล่ีย 

   ท่ีใชใ้นการซ้ือยา 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภณัฑ์  

- ราคา  

- การจดัจาํหน่าย  

  

 

 

คุณลกัษณะของผูบ้ริโภค 

ประกอบดว้ย   

- เพศ  

- อายุ  

 - ระดบัการศึกษา  

 - อาชีพ  

 - รายได ้
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 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤติกรรมของผู้บริโภค 

พฤติกรรมผูบ้ริโภค (Consumer Behavior) หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออก

ของ บุคคลแต่ละบุคคลในการคน้หา การเลือกซ้ือ การใช ้การประเมินผล หรือจดัการ

กบัสินคา้และ บริการ ซ่ึงผูบ้ริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความตอ้งการของ

ตนเองได ้ซ่ึงเหตุผลท่ีจาํเป็นตอ้ง ศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภค เพราะพฤติกรรมผูบ้ริโภค

มีผลต่อความสําเร็จของธุรกิจ ดงันั้นการศึกษา พฤติกรรมผูบ้ริโภคจะทาํให้สามารถ

สร้างกลยุทธ์ทางการตลาด ท่ีสร้างความพึงพอใจให้แก่ ผูบ้ริโภค และความสามารถ

ในการคน้หาทางแกไ้ขพฤติกรรม ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค ในสังคมได้

ถูกตอ้งและสอดคลอ้งกบัความสามารถในการตอบสนองของธุรกิจมากยิง่ข้ึน ท่ีสําคญั 

จะช่วยในการพฒันาตลาดและพฒันาผลิตภณัฑข์องคุณใหดี้ข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 

ความแตกต่างของผูบ้ริโภคแต่ละทอ้งถ่ินมีอยูห่ลายประเด็น เช่น วฒันธรรม 

รสนิยม ระดบัการศึกษา อายุ รายได ้ เป็นตน้ ทาํให้วิถีชีวิตการดาํรงชีพหลากหลาย 

การซ้ือสินคา้ และบริการจะแตกต่างกนั ดงันั้นนกัการตลาดจึงจาํเป็นตอ้งศึกษาและ

วิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภค เพื่อให้ทราบถึงความตอ้งการท่ีแท้จริงท่ีจะช่วยให้

นกัการตลาดสามารถตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ริโภคคาํถามท่ีใช้เพื่อคน้หาลกัษณะพฤติกรรม

ผูบ้ริโภค คือ 6Ws และ 1H ซ่ึงประกอบดว้ย WHO? WHAT? WHY? WHO? WHEN? 

WHERE? และ HOW? เพื่อคน้หาคาํตอบ 7 ประการ หรือ 7Os ซ่ึงประกอบดว้ย 

OCCUPANTS OBJECTS OBJECTIVES ORGANIZATIONS OCCASIONS 

OUTLETS และ OEPRATIONS  ดงัตาราง  2.1  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ , 2541 , หนา้ 

126) 

 แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการตัดสินใจเลอืกซ้ือของผู้บริโภค  

ในการท่ีผูบ้ริโภคจะซ้ือสินคา้ในสินคา้หน่ึงนั้น จะตอ้งมีกระบวนการตั้งแต่ 

จุดเร่ิมตน้จนถึงทศันคติหลงัจากท่ีไดใ้ชสิ้นคา้แลว้ ไดส้รุปกระบวนการตดัสินใจซ้ือ

ของผูบ้ริโภค เป็นขั้นตอนไดด้งัน้ี 
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1) การมองเห็นปัญหา (Perceived problems) การท่ีคนเรามีชีวติสุขสบาย ไม่มี

ปัญหาใด ๆ ก็ไม่คิดท่ีจะหาสินคา้ใด ๆ มาแกปั้ญหาชีวิตของตนเอง ดงันั้น นกัการ

ตลาดจึงตอ้งพยายามท่ีจะจ้ีจุดปัญหาให้ผูบ้ริโภคนั้นเกิดปัญหา นกัการตลาดท่ีเก่งจะ

ทาํใหก้ารมองเห็นปัญหานั้นกลายเป็นแรงจูงใจ (Motive) ข้ึนมาในตวัของผูบ้ริโภค  

2) การแสวงหาภายใน (Internal search) เม่ือคนเราเกิดปัญหา ก็จะตอ้ง

แสวงหาหนทางแกไ้ขภายในเสียก่อน นั้นก็คือการลว้งลึกเขา้ไปในความทรงจาํของ

ตวัเอง ดว้ยขั้นตอนน้ีเองทาํให้นกัการตลาดท่ีจะตอ้งพยายามทาํให้สินคา้ของตวัเอง

นั้น ประทบัอยูใ่นความทรงจาํของผูบ้ริโภค แลว้จะตอ้งเป็นส่ิงท่ีผูบ้ริโภคระลึกไดเ้ป็น

ยีห่อ้ตน้ ๆ (Top of mind brand)  

3) การแสวงหาภายนอก (External search) เม่ือผูบ้ริโภคตอ้งการใชสิ้นคา้ท่ี

ตวัเอง จาํได ้ หรือมีรายละเอียดเก่ียวกบัสินคา้ท่ีจาํไดไ้ม่เพียงพอ ผูบ้ริโภคก็จะเร่ิม

แสวงหาขอ้มูลเก่ียวกบั สินคา้จากภายนอก ดว้ยวธีิการดงัต่อไปน้ี 

3.1) การหาขอ้มูลจากการไปดูโฆษณา เม่ือผูบ้ริโภคอยากจะรู้วา่สินคา้ 

อะไรน่าซ้ือ ก็จะไปดูโฆษณา ดงันั้น นกัการตลาดท่ีดีควรเลือกโฆษณาในเวลา และ

สถานท่ีท่ีเหมาะสม  

                     3.2) การไป ณ จุดขาย คือ ผูบ้ริโภคนั้นไม่พอใจส่ิงท่ีตนเองจดจาํได ้เลย

ลองไปหาซ้ือดู  

         3.3) การใช้โทรศพัท์พูดคุยกบับริษทัหรือร้านคา้ การท่ีผูบ้ริโภค

แสวงหา ขอ้มูลภายนอกโดยวธีิน้ี ส่ิงท่ีนกัการตลาดควรทาํ คือ การโฆษณาอยูใ่นสมุด

หนา้เหลือง  

                     3.4) การขอพบพนกังานขาย เม่ือผูบ้ริโภคไม่พอใจสินคา้ท่ีตนเองจาํไดก้็ 

อยากจะไดข้อ้มูลจากสินคา้อ่ืนๆ ท่ีตวัเองไม่เคยรู้จกั ก็อาจจะติดต่อพนักงานขาย

เพื่อใหม้าพบ ใหม้านาํเสนอขายสินคา้  

         3.5) การไต่ถามจากผูเ้คยใชสิ้นคา้แลว้ ในกรณีดงักล่าวน้ีนั้น เราจะตอ้ง

มีสินคา้ท่ีดี เป็นท่ีประทบัใจของผูท่ี้เคยใช ้ เพราะเม่ือมีผูบ้ริโภคท่ีตอ้งการอยากจะใช้

สินคา้ไป สอบถามผูท่ี้เคยใชแ้ลว้ เราหวงัวา่จะไดค้าํชมท่ีดีจากผูท่ี้เคยใชสิ้นคา้นั้นแลว้  
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 4) การประเมินทางเลือก (Evaluation) ผูบ้ริโภคไดรั้บรู้สินคา้ยีห่้อต่างๆ แลว้ก็

จะนาํมาประเมินวา่สินคา้ใดดีกวา่กนัในแง่ใด ความสําคญั คือ เราตอ้งให้จุดเด่นของ

สินคา้ของเรา (Feature) ตรงกบัมาตรการ (Criteria) ในการเลือกซ้ือของผูบ้ริโภค ถา้

หากจุดเด่นของสินคา้นั้นไม่ใช่จุดท่ีผูบ้ริโภคตอ้งการ หรือใช้เป็นมาตรการในการ

ตดัสินใจ สินคา้เรายอ่มขายไม่ได ้แต่ถา้เกิดจุดท่ีเราเด่นสอดคลอ้งกบัมาตรการท่ีเขาใช้

ในการตดัสินใจเลือกซ้ือ สินคา้เราก็มีโอกาสท่ีจะขายได ้ ดงันั้น นกัการตลาดท่ีดีจึง

ควรตอ้งเรียนรู้ก่อนวา่ ผูบ้ริโภคนั้นใช ้มาตรการอะไรในการตดัสินใจซ้ือสินคา้แต่ละ

ประเภท เช่น สําหรับคนชั้นกลางท่ีซ้ือรถยนต ์มกัจะดูเร่ืองราคาและราคาค่าอะไหล่ท่ี

ถูก และการประหยดันํ้ามนั  

5) การตดัสินใจซ้ือ (Decision making) ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความเฉ่ือยในการ

ตดัสินใจ ทั้งน้ีก็เพราะเหตุวา่ ในการท่ีผูบ้ริโภคตดัสินใจซ้ือนั้น ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะ

ติดอยูก่บัสินคา้ท่ีตวัเองมีความเคยชินดงันั้น สินคา้ใหม่ๆ ท่ีจะนาํเสนอตวัเองนั้น ตอ้ง

หาหนทางในการเร่งรัดใหผู้บ้ริโภคเปล่ียนใจและตดัสินใจซ้ือสินคา้ของตวัเอง วิธีการ

เร่งรัดการตดัสินใจซ้ือสินคา้มีมากมายหลายวธีิ ดงัน้ี 

5.1) การสร้างความแตกต่าง (Differentiation) ถา้สินคา้ของเรานั้นมี

ความเด่นชดั มี ลกัษณะเฉพาะตวัไม่เหมือนใคร การตดัสินใจก็จะเร็วข้ึน ดงันั้น 

หนา้ท่ีของนกัการตลาดก็ คือทาํใหสิ้นคา้ของตวัเองแตกต่างจากคู่แข่งไดช้ดัเจนท่ีสุด 

5.2) ลดอัตราการเส่ียงในความรู้สึกของผูบ้ริโภค (Reduced 

perceived risk) ในการซ้ือสินคา้แต่ละคร้ัง ผูบ้ริโภคนั้นจะรู้สึกมีความเส่ียงอยูเ่สมอ 

เส่ียงวา่จะเสียเงินเปล่า เส่ียง วา่จะไม่คุม้ เส่ียงวา่คุณภาพจะไม่ดี ดงันั้น ในการท่ีเราจะ

เร่งรัดการตดัสินใจ เราตอ้งทาํให้ผูบ้ริโภครู้สึกวา่ ความเส่ียงของเราไม่สูงนกั วิธีการ

ลดความเส่ียง  

5.3) การสร้างส่ิงล่อใจ (Incentives) หมายถึง การลด แลก แจก แถม 

ท่ีเราจดัทาํข้ึนเป็นการส่งเสริมการขายนัน่เอง ถา้หากวา่เราลดหมดเขตภายในส้ินเดือน

น้ี ก็ยอ่มเร่งคนใหต้ดัสินใจซ้ือได ้ถา้เรามีของแถมท่ีมีจาํนวนจาํกดัก็สามารถเร่งคนให้

ตดัสินใจซ้ือได ้ในบางคร้ังตอ้งอาศยัการส่งเสริมการขาย (Sales promotion) เป็นส่วน
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( วารสาร การเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี2 ฉบบัท่ี 3 ) 

ในการเร่งรัดการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค ถา้หากเราพิจารณาลกัษณะของสินคา้ท่ีมี

ส่วนต่อการตดัสินใจของผูบ้ริโภค แบ่งสินคา้ออกเป็น 3 ประเภท คือ 

6) ทศันคติหลงัซ้ือ (Post-attitudes) หลายคนเขา้ใจผิดวา่ กระบวนการการ 

ตดัสินใจซ้ือจบส้ินลงท่ีการตดัสินใจซ้ือ แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ใช่ เพราะเม่ือตดัสินใจซ้ือ

แลว้ ผูบ้ริโภค จะตอ้งนาํเอาสินคา้นั้นไปใช ้ เม่ือใชแ้ลว้ผูบ้ริโภคก็ตอ้งประเมินว่า

สินคา้นั้นดีหรือไม่ดีอยา่งไร แลว้ก็จะเกิดทศันคติหลงัจากไดใ้ชแ้ลว้วา่พอใจหรือไม่

พอใจ ความรู้สึกขั้นสุดทา้ยน้ีส่งผลต่อความสําเร็จของการตลาดของสินคา้ตวัใดตวั

หน่ึง เพราะวา่เราสามารถโฆษณาเพื่อสร้างความช่ืนชอบไดก่้อนท่ีผูบ้ริโภคจะมาใช้

สินคา้ แต่ทศันคติหลงัใช้นั้นสําคญักว่าทศันคติก่อนใช้มากมายนกัเพราะทศันคติท่ี

เกิดข้ึนหลงัจากการใช้นั้นเป็นประสบการณ์ตรง เป็นประสบการณ์ท่ีแทจ้ริง ซ่ึงจะ

ส่งผลต่อความรู้สึกช่ืนชอบหรือไม่ช่ืนชอบของผูบ้ริโภค ดังท่ีเราจะเห็นได้จาก

ขั้นตอนในการบริโภค ดงัน้ี 

6.1) การรับรู้ (Awareness) ผูบ้ริโภคตอ้งรับรู้ก่อนวา่มีสินคา้นั้นขาย

อยู ่ในตลาด  

6.2) เกิดการยอมรับ (Acceptance) ผูบ้ริโภคจะตอ้งยอมรับวา่สินคา้

นั้นเป็นสินคา้ท่ีดีพอ น่าสนใจ และเม่ือมีความสนใจแลว้ ผูบ้ริโภคจะไปแสวงหา  

6.3) การแสวงหา (Search) ผูบ้ริโภคไปแสวงหา คือ ไป ณ จุดขาย 

เพื่อท่ีจะไปซ้ือสินคา้  

6.4) ความพึงพอใจ (Preference) ในขณะท่ีผูบ้ริโภคไปพิจารณา

สินคา้ ดงักล่าว จะตอ้งเกิดความรู้สึกนิยมชมชอบสินคา้นั้นมากกวา่สินคา้ตวัอ่ืน ๆ ท่ีมี

อยูใ่นทอ้งตลาด จึงไดเ้กิดการตดัสินใจ 

6.5) การเลือกซ้ือ (Select) ผูบ้ริโภคจะเลือกซ้ือสินคา้ดงักล่าวท่ีเขา

รับรู้ ยอมรับ ไปแสวงหา และชอบมากกวา่เม่ือเขาไปซ้ือแลว้ เขาตอ้งนาํเอาไปใช ้ 

6.6) การใช ้(Use) ผูบ้ริโภคจะใชสิ้นคา้ท่ีเขาซ้ือ ในขั้นน้ีจึงถือวา่เป็น

การเรียนรู้การใชสิ้นคา้ดว้ยตวัเอง  
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6.7) ทศันคติหลงัซ้ือ (Post-Attitudes) หลงัจากท่ีนาํเอาไปใชแ้ลว้ 

ประสบการณ์ตรงจะทาํให้เขารู้ว่า เขาพอใจหรือไม่พอใจสินคา้ดงักล่าวนั้น เกิดเป็น

ทศันคติหลงัการใชสิ้นคา้ 

แนวคิดและทฤษฎส่ีวนผสมทางการตลาด 

การท่ีตอ้งศึกษาทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด เน่ืองจากเป็นส่วนหน่ึงของ

ส่ิงกระตุ้นจากภายนอกนักการตลาดต้องทราบถึงปัจจยัการตลาดว่ามีผลต่อการ

บริโภคอย่างไร เพื่อจดัส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะสมและกระตุน้ความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภคให้มีการ ตอบสนองต่อส่วนประสมทางการตลาดเป็นส่ิงท่ี

สามารถควบคุมปรับปรุง เปล่ียนแปลงแกไ้ขได ้และมุ่งสนใจตอบสนองความตอ้งการ

ของลูกคา้ ปัจจยัทั้ง 4 ประการเรียกวา่ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix: 4 

Ps) ประกอบดว้ย 

1. ผลิตภณัฑ์ ( Product) หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีสามารถเสนอให้กบัตลาด 

ซ่ึงรวมถึงลกัษณะทางกายภาพ บริการ บุคคล สถานท่ี องคก์ร และความคิด เม่ือมีการ

ออกแบบ ผลิตภณัฑน์กัการตลาดตอ้งคิดถึงประโยชน์หลกัของสินคา้ก่อน 

2. ราคา ( Price ) หมายถึง คุณค่าของผลิตภณัฑ์ในรูปตวัเงิน ราคาเป็นตน้ทุน 

ของลูกคา้ ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบระหวา่ง คุณค่า ผลิตภณัฑ์กบัราคา ( อดุลย ์จาตุรงค์

กุลและ ดลยา จาตุรงคก์ุล , 2545 , หนา้ 26 ) กล่าววา่ ราคาเป็นองคป์ระกอบสําคญัท่ีมี

อิทธิพลต่อ พฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในช่วงการประเมินทางเลือก

และตดัสินใจซ้ือ  

3. การจดัจาํหน่าย ( Place) หมายถึง ช่องทางการจดัจาํหน่าย วิธีการหรือ 

กิจกรรมท่ีมีความเหมาะสมในการนาํผลิตภณัฑอ์อกไปสู่ตลาด  

3.1 ช่องทางการจดัจาํหน่าย ( Channel of distribution ) หมายถึง 

เส้นทางท่ีผลิตภณัฑ์ถูกเปล่ียนมือไปยงัตลาด ในระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายจะ

ประกอบไปดว้ย ผูผ้ลิต คนกลางผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม ช่องทางการจดั

จาํหน่ายอาจผา่นคนกลาง หรือไม่ก็ได ้
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3.2 การกระจายตวัสินคา้ ( Physical distribution ) หมายถึง กิจกรรม

ท่ี เก่ียวขอ้งในการเคล่ือนยา้ยตวัผลิตภณัฑ์จากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภค หรือผูใ้ช้ทาง

อุตสาหกรรม การ กระจายตวัสินคา้จึงประกอบไปดว้ยงานท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการติดต่อส่ือสารเก่ียวกบัขอ้มูล 

ระหวา่งผูข้าย กบัผูซ้ื้อ เพื่อสร้างทศันคติ (Attitude)และพฤติกรรมการซ้ือ (Behavior) 

หรือหมายถึง เคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อแจง้ข่าวสาร เพื่อจูงใจและเตือนความทรงจาํเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของส่วนประสมทางการตลาด ส่วนประสมทาง

การตลาด (Marketing mix) หมายถึง องคป์ระกอบรวมของการใชค้วามพยายามใน

เร่ืองของการส่งเสริมการตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย การโฆษณา การขายโดยใชพ้นกังาน 

การส่งเสริมการขาย การตลาดทางตรง การให้ข่าว และการประชาสัมพนัธ์ หรือ อาจ

หมายถึง การประสมประสานการขายโดยใช้พนกังานขาย และการขายโดยไม่ใช้

พนกังานขาย จากความหมายจะเห็นลกัษณะของส่วนประสมทางการตลาด ซ่ึงมีการ

จดัประเภทเป็น 

4.1 การโฆษณา (Advertising) เป็นรูปแบบค่าใชจ่้ายในการเสนอขาย

โดยไม่ ใชบุ้คคล เก่ียวกบัความคิด (Idea) สินคา้ (Goods) หรือบริการ (Services) โดย

ผูอุ้ปถมัภร์ายการ ลกัษณะของการโฆษณา 

4.2 การขายโดยใช้พนักงานขาย (Personal selling) เป็นการ

ติดต่อส่ือสาร ทางตรงแบบเผชิญหนา้ระหวา่งผูข้ายและลูกคา้ท่ีคาดหวงัการขายโดย

ใชพ้นกังานขายมีคุณสมบติัดงัน้ี 

4.3 การส่งเสริมการขาย (Sale promotion) หมายถึง กิจกรรมการ

ส่งเสริมท่ี นอกเหนือจากการโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย และการ

ประชาสัมพนัธ์ซ่ึงสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใชห้รือการซ้ือของแต่มี

คุณสมบติัท่ีเห็นเด่นชดั คือ 1) เป็นการติดต่อส่ือสาร (Communication) การส่งเสริม

การขายทาํให้เกิดความตั้งใจและให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ 2) เป็นส่ิงกระตุน้ 

(Incentive) เป็นการจดัส่ิงท่ีมีคุณค่าพิเศษท่ีจะมองให้กบัผูบ้ริโภค 3) เป็นการชกัจูง 

(Invitation) เป็นการจูงใจใหเ้กิดการซ้ือหรือใชค้วามพยายามในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
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4.4 การให้ข่าวและการประชาสัมพนัธ์ (Publicity and Public 

relation) การให้ข่าว (Publicity) เป็นการเสนอความคิดเก่ียวกบัสินคา้ บริการแบบไม่

ใช้บุคคล โดยองค์การท่ีเป็นเจา้ของผลิตภณัฑ์นั้นไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายใดๆจากการ

เสนอข่าวนั้น ส่วนการประชาสัมพนัธ์ (Public relation) หมายถึง ความพยายามในการ

ส่ือสารเพื่อสร้างทศันคติท่ีดีกบัองคก์าร หรือผลิตภณัฑ์ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารท่ีดี การ

สร้างภาพพจน์ท่ีดีต่อองคก์าร 

4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing) หมายถึง วิธีการต่างๆ ท่ีใช้

ส่ง เสริมผลิตภัณฑ์โดยตรง  และสร้างให้ เ กิดการตอบสนองในทันทีทันใด 

ประกอบดว้ยการขายทาง โทรศพัท ์ จดหมายตรง แคตตาล็อค โทรทศัน์ วิทยุ หรือ

หนงัสือพิมพท่ี์จูงใจผูบ้ริโภคตอบกลบัเพื่อ การซ้ือ เพื่อรับของตวัอยา่ง 

4.6 การจดักิจกรรมพิเศษ (Special event marketing) เป็นวิธีการท่ีใช้

ส่งเสริม ผลิตภณัฑใ์นโอกาสพิเศษหรือทาํกิจกรรมร่วมกนัในวนัสําคญัต่าง ๆ เช่น วนั

นกัขตัฤกษ ์โดยมี จุดประสงคเ์พื่อยอดขาย ซ่ึงจะมีการจดักิจกรรมพิเศษแต่มกันิยมใช้

การลดราคาสินคา้ร่วมกบัการโฆษณา  

วธีิการดําเนินการศึกษา 

 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสํารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาศึกษา

ปัจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาในเขต

พระนครศรีอยุธยา ทั้ งน้ีผู ้วิจ ัยได้ดําเนินการเป็นขั้ นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลตาม

วตัถุประสงคท่ี์กาํหนดดงัน้ี 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 

ใชแ้บบสอบถามในการวจิยั และประมวลผลขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูปเพื่อทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลและทดสอบสมมติฐาน  

วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บ

รวบรวมขอ้มูล ตั้งแต่เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2554 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 

เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) โดยใชส้ถิติ

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) สถิติค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และขอ้มูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

โดยใชส้ถิติ t-test, F- test, และค่าความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนําข้อมูลท่ีได้มาประมวลผลด้วยโปรแกรม

สําเร็จรูป เพื่อใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงการวิเคราะห์แบ่งเป็นการวิเคราะห์

เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งตวัแปรอิสระ และตวัแปรตาม (Anova Analysis) 

เพื่อทดสอบหาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ และการวิเคราะห์เชิง

ถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่ออธิบายการเปล่ียนแปลง

ของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอิสระตั้งแต่ 2 ตวัแปรข้ึนไป ซ่ึงช่วยให้พยากรณ์มีความ

ถูกตอ้งมากข้ึน  

 ผลจากการศึกษาพบวา่ผูบ้ริโภคทั้งหมดจาํนวน 400 คนส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง  มีอายุ  30-39  ปี  ระดับการศึกษาปริญญาตรี/เทียบเท่า  คิดเป็นร้อยละ 42.25  

รองลงมา คือ ระดบัการศึกษาตํ่ากวา่ปริญญาตรี  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขา้ราชการ/

รัฐวสิาหกิจ มีรายได ้ 15,001-25,000 บาท   

 พ ฤ ติ ก รร ม ก า ร ซ้ื อ ย า จา ก ร้ า นข า ย ย า  ข อ ง ผู ้บ ริ โ ภ ค ใ น เ ข ตจัง ห วัด

พระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่การเขา้ใช้ร้านขายยา  1 

คร้ัง/เดือน   ส่วนใหญ่คิดว่าตวัเอง มีอิทธิพลท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ  43.00  ส่วนใหญ่ 

ซ้ือยารักษาโรค  คิดเป็นร้อยละ  57.75 โดยเฉล่ียท่ีใช้ในการซ้ือยาจากร้านขายยา  

พบวา่  กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชเ้วลาประมาณ  11 – 20  นาที  คิดเป็นร้อยละ  43.75   

 ส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกใชบ้ริการร้านขายยา  พบวา่ 

โดยภาพรวมแลว้กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีอิทธิพลการตดัสินใจในระดบัมาก เม่ือพิจารณา

เป็นรายดา้น พบว่า  ดา้นการส่งเสริมการตลาด  อิทธิพลมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 
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7.33) รองลงมา คือ  ดา้นผลิตภณัฑ์(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 7.20)  ดา้นราคา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 

7.14)  ดา้นการจดัจาํหน่าย (ค่าเฉล่ียเลขคณิตเท่ากบั 7.05) ตามลาํดบั 

สรุปผลการวจัิย 

 ในภาพรวมปัจจยัส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได้ ท่ีแตกต่างกัน มีการตัดสินใจใช้บริการร้านขายยาในเขต

พระนครศรีอยุธยาไม่แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาเป็นรายปัจจยั พบวา่ มีเพียงปัจจยัดา้น

รายได้ท่ีมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของปัจจัยการจดัจาํหน่ายท่ีแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 ปัจจยัด้านราคา มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้บริการร้านขายยาสูงท่ีสุด ซ่ึง

สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ เท่ากบัร้อยละ 37.90 รองลงมาคือปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย 

สัมประสิทธ์ิการตัดสินใจ เท่ากับร้อยละ 37.20  ปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาด 

สัมประสิทธ์ิการตดัสินใจ เท่ากบัร้อยละ 27.40 และปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ สัมประสิทธ์ิ

การตดัสินใจ เท่ากบัร้อยละ 17.60 ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจตํ่าท่ีสุด 

ข้อเสนอแนะทีไ่ด้จากการวจัิย 

1. ด้านผลิตภณัฑ์ ภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการตรวจสอบ 

คุณภาพยาและการแสดงใบประกอบวิชาชีพของเภสัชกรท่ีอยูป่ระจาํร้านขายยานั้น ๆ 

วา่ถูกตอ้งหรือไม่ นอกจากน้ีร้านขายยาควรมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยไม่นาํยาท่ี

นอกเหนือจากบญัชีท่ีอนุญาตให้ จาํหน่ายไดม้าขาย หรือยาท่ีเส่ือมคุณภาพหรือยาท่ี

ไม่ไดรั้บการรับรองและเขา้ข่ายยาอนัตรายมา จาํหน่ายใหก้บัลูกคา้  

2. ดา้นราคา ควรมีการปรับปรุงดา้นราคาให้สอดคลอ้งกบัตน้ทุนท่ีแทจ้ริง 

ราคาของยาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัคุณภาพ และนอกจากหากมีการให้ส่วนลดในการซ้ือ

ยาหรือขายยาในราคาถูกกวา่ร้านอ่ืน ๆ  

3. ดา้นการจดัจาํหน่าย ร้านขายยาควรมีวธีิการจดัเก็บยาอยา่งถูกวิธีทั้งใน ดา้น

บรรจุภณัฑ์และการควบคุมอุณหภูมิของตวัยาเพื่อรักษาคุณภาพของยาให้คงทน นอก

จาน้ีป้าย ของร้านขายยาควรมีการติดตั้งใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
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4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด ภาครัฐและองค์การเภสัชกรรม ควรมีการ

ส่งเสริมให้ความรู้ความเขา้ใจในการซ้ือยาและการบริโภคยา รวมถึงอนัตรายในการ

ใชย้าไม่ถูกวิธี เพื่อให้ลูกคา้มีความรู้ในเบ้ืองตน้และสามารถท่ีจะระวงัตนเองไดเ้ม่ือ

ตอ้งไปซ้ือยาจากร้านขายยา  

ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 

1.   ควรศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยามาบริโภคของประชาชนในเขต

พระนครศรีอยธุยา  

 2.   ควรศึกษาภาวการณ์แข่งขนัของร้านขายยาในพื้นท่ีเขตกรุงเพทมหานคร 

และ จงัหวดัใกลเ้คียงเพื่อนาํมาเปรียบเทียบกลยทุธ์และปรับปรุงการส่งเสริมการตลาด

ใหท้นัสมยัและ ใหบ้ริการท่ีเขา้ถึงประชาชนไดม้ากท่ีสุด 
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