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การวจิยัครัง้นี้มคีวามมุ่งหมาย เพื่อเปรยีบเทยีบลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคล ความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบั              

ยาแก้ปวดลดไข้ การรบัรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร กบัพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข้                
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครของผู้บรโิภค กลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี้ ได้แก่ ผู้บรโิภคที่มอีายุตัง้แต่ 18 ปีขึน้ไป 
จ านวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบดว้ย ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน คอื การเปรยีบเทยีบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ และ การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว  
 ผลการวจิยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 28 – 37 ปี มสีถานภาพโสด 
ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และรายได้ 40,001 บาทขึ้นไป และ                 
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไขอ้ยู่ในระดบัปานกลาง 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า  
 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุ สถานภาพสมรส อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแก้
ปวดลดไข ้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ
 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไข ้แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้
ดา้นการซือ้ยาจากรา้นขายยา แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05 
 ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของยาแก้ปวดลดไข้ ประกอบด้วย ด้าน
ช่องทางโฆษณา ด้านรูปแบบการสื่อสาร ณ จุดขาย ด้านการประชาสมัพนัธ์ และด้านการตลาดเชิงกิจกรรม 
แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติทิี ่0.05. 
 
ค าส าคญั: การเปรยีบเทยีบ ความรูค้วามเขา้ใจ ยาแกป้วดลดไข ้
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ABSTACT 
 
 The purpose of this research is to study personal characteristics, cognition factors, integrated 
marketing communication tools and consumer’s buying behaviors of antipyretics drug in Bangkok 
Metropolis. Research selected a sample aged 18 or over in Bangkok, with 400 question airs as the tools 
of data collection. In terms of statistical application, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-
way analysis of variance. 
 Research finding were as follows: most respondents are female, aged between 28–37 years old, 
single, had obtained Bachelor’s degree, were employees of private companies, and their monthly income 
over 40,001 Baht. The knowledge and understanding of Antipyretics drug were at the moderate level. 
 The results of hypotheses testing are as follows:  
 Consumer with different ages, marital statuses, occupation and levels of monthly income have 
different buying behavior at a statistically significant level. 
 Consumer with different cognition factors of Antipyretics drug have different consumer buying 
behavior from drugstore at a statistically significant level of 0.05. 
 Consumer with different integrated marketing communication tools respect to advertising channels, 
personal selling, promotions and events marketing have different consumer buying behavior at a statistically 
significant level. 
 
Keywords:  A Comparative Study, Cognition, Antipyretics Drug 
 
บทน า 

มนุษย์มปีจัจยัหลกัที่ใช้ในการด าเนินชวีติอยู่ 4 ประการ ที่เรยีกว่า ปจัจยั 4 ได้แก่ อาหาร ที่อยู่อาศยั 
เครื่องนุ่งห่ม และยารกัษาโรค แต่ในปจัจุบนัมนุษยอ์าจมปีจัจยัพืน้ฐานอื่นเพิม่มากขึน้อกี เพื่อสนองความสขุใหแ้ก่
ตนเอง มนุษย์จงึแสวงหาสิง่สนองความต้องการอย่างอื่นอกีที่เหน็ว่าจ าเป็นส าหรบัตนในสภาพแวดล้อมนัน้ เช่น 
เครื่องมอืสื่อสาร รถยนต์ การศกึษา และบรกิารดา้นอื่นๆ โดยเฉพาะเรื่องยานัน้ ยาถือไดว้่าเป็นสิง่จ าเป็นแก่ชวีติ 
การพฒันาและคดิคน้ยาใหม่ไดส้่งผลใหล้ดอตัราการเสยีชวีติจากโรคภยัไขเ้จบ็นานาชนิดได ้และในปจัจุบนัมนุษย ์
มอีายุเฉลี่ยยนืยาวมากกว่าเดมิ ด้วยเหตุน้ีมนุษย์จงึพฒันาวธิกีารด าเนินชวีติของมนุษยบ์นพื้นฐานของปจัจยั 4              
ใหก้า้วหน้ายิง่ขึน้ โดยเฉพาะยารกัษาโรค จากสมุนไพรธรรมชาตกิน็ ามาเขา้สู่กระบวนการทางเทคโนโลย ีท าการ
วิจัยหาสรรพคุณและสารจากยา เพื่อรักษาโรคให้ได้ผลเร็วยิ่งขึ้น หรือยาแผนปจัจุบันที่มนุษย์วิจยัและใช้ใน
กระบวนการเทคโนโลยีผลิตมารักษาโรคก็เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นทัง้นัน้ ซึ่งยาเหล่านี้                 
ก็มีทัง้ยาที่ผลิตขึน้ภายในประเทศ และที่น าเข้ามาจากต่างประเทศ ทัง้ๆที่ยาบางชนิดก็มตีัวยาส าคญัเกี่ยวกนั               
กบัทีผ่ลติภายในประเทศ แต่กม็ผีูบ้รโิภคจ านวนไม่น้อยทีย่งัไม่รูแ้ละยงับรโิภคยาทีน่ าเขา้จากต่างประเทศอยู่ 
 ในส่วนของยาแกป้วดลดไข ้ปจัจุบนัมกีารผลติยาชนิดน้ีออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก ทัง้ภายในและ
ต่างประเทศ แต่ในแง่ของตวัยาส าคญัทีม่ผีลต่อการลดไขน้ัน้ ไม่ว่าจะเป็นยาทีผ่ลติภายในประเทศหรอืต่างประเทศ 
ก็มีผลทางการรักษาผู้ป่วยเหมือนกัน ปจัจุบันยาลดไข้มักมีฤทธิล์ดอาการปวดควบคู่ไปด้วย แต่จะมีฤทธิ ์                 
ในการลดไข้ หรือฤทธิใ์นการแก้ปวดนัน้ก็มากน้อยแตกต่างกันไปตามประเภทของยา ซึ่งยาแก้ปวดลดไข้                   
กลุ่มที่ปลอดภัยที่สุด คือ พาราเซตามอล (Paracetamol) มีฤทธิใ์นการยบัยัง้อาการปวดและอักเสบในระบบ
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ประสาทส่วนกลางไดด้ ีมผีลลดอาการเกรง็และยบัยัง้บรเิวณขา้งเคยีงได้ต ่ากว่า แอสไพรนิ (Aspirin) แต่มคีวาม 
เป็นพษิต ่ากว่า ยาทุกตวัหากใชเ้กนิขนาดที่ก าหนดจะเป็นอนัตราย ดงันัน้ ผู้ใช้ควรอ่านฉลาก วธิใีช้ และขอ้ควร
ระวัง ตลอดจนค าแนะน าต่างๆก่อนใช้ทุกครัง้ เป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ             
การใหบ้รกิารจ าหน่ายยารกัษาโรคแก่ประชาชนทีต่อ้งมคีวามรูค้วามเขา้ใจในเรื่องยาต่างๆ 
 ภาพรวมของตลาดยาแก้ปวดลดไข้ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 4,700 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็นยาแกป้วดลดไขท้ีใ่ชร้บัประทานมมีูลค่า 3,000 ลา้นบาท และทีใ่ชเ้ป็นยาภายนอกมมีลูค่า 1,700 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นอตัราส่วนประมาณรอ้ยละ 60 ต่อ 40 โดยกลุ่มยาแกป้วดลดไขท้ีร่บัประทานยงัแบ่งออกเป็นยาส าหรบั
ผูใ้หญ่ และส าหรบัเดก็ ยาแกป้วดลดไขส้ าหรบัผูใ้หญ่มมีูลค่าตลาดรวมประมาณ 2,400 ลา้นบาท และส าหรบั เดก็            
มมีูลค่าประมาณ 600 ลา้นบาท [1] แสดงใหเ้หน็ว่าประเทศไทยมกีารใชย้าแกป้วดลดไขก้นัเป็นจ านวนมาก ดงันัน้
จงึเป็นสิง่จ าเป็นอย่างยิง่ส าหรบัทุกคนทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการใหบ้รกิารจ าหน่ายยารกัษาโรคแก่ประชาชนทีต่้องมี
ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาต่างๆ นอกจากจะช่วยลดอันตรายจากการใช้ยาลงได้มากแล้ว ยังมีส่วนช่วย             
ทางเศรษฐกจิโดยการลดปรมิาณความสิน้เปลอืงทีป่ระเทศชาตจิะตอ้งใชย้ารกัษาโรค 
 จากการรายงานพบว่าคนไทยมีรายจ่ายเพื่อสุขภาพสูงขึ้นทุกปี ร้านขายยาจึงเป็นสถานที่ให้บริการ
สขุภาพอนามยั และเป็นทีท่ีค่นนิยมไปหาเมื่อมอีาการเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยเพื่อรกัษาอาการเจบ็ปว่ยทีไ่ม่มากนกั แสดงให้
เหน็ถงึพฤตกิรรมการบรโิภคยาหรอืซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้นขายยาเพื่อมารกัษาตนเองมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ ดงันัน้ 
ผู้วจิยัจงึมคีวามสนใจที่จะศกึษาถึงปจัจยัความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการใช้ยาและการรบัรู้เครื่องมอืสื่อสารทาง 
การตลาดแบบครบวงจรที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ของผู้บริโภคจากร้านขายยาในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร เน่ืองจากเป็นเมอืงหลวงทีป่ระชากรอาศยัเป็นจ านวนมาก มรีา้นขายยาเป็นจ านวนมาก จงึเหมาะ
แก่การวจิยั วเิคราะหศ์กึษาว่าผูบ้รโิภคมคีวามรู้ความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชย้ามากน้อยแค่ไหน และเครื่องมอืสือ่สาร
ทางการตลาดแบบครบวงจรตวัใดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขข้องผูบ้รโิภค สามารถทีจ่ะน าไปใช้
เป็นแนวทางในการวางแผน การใหค้วามรูค้วามเขา้ใจ พฒันารา้นขายยาใหต้รงกบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคและ
เป็นแนวทางใหก้บัผูท้ีส่นใจในเรื่องนี้น าไปใชป้ระโยชน์ไดต้ามตอ้งการ 
 
วตัถปุระสงค ์

1. เพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบั
การศกึษา อาชพี และรายได้โดยประมาณต่อเดอืน กบัพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข ้ของผู้บรโิภคในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาแก้ปวดลดไข้ กับพฤติกรรมการซื้อยา              
แกป้วดลดไข ้ของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร  กบัพฤติกรรมการซื้อยา               
แกป้วดลดไขข้องผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 

การก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร คือ ผู้บริโภคที่ซื้อยาแก้ปวดลดไข้หรือเคยซื้อยาแก้ปวดลดไข้ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร                  

ที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มกีารตัดสนิใจซื้อด้วยตนเอง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร               
ทีแ่น่นอน 
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กลุ่มตวัอย่าง คอื ผู้บรโิภคที่ซื้อยาแก้ปวดลดไขห้รอืเคยซื้อยาแก้ปวดลดไข ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร             
ที่มีอายุตัง้แต่ 18 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้มกีารตัดสนิใจซื้อด้วยตนเอง ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากร                 
ที่แน่นอน จงึได้ก าหนดขนาดตวัอย่างจากสูตรในระดบัความเชื่อมัน่ที่ 95% โดยค านวณจากสูตรที่ไม่ทราบค่า
ประชากร ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างทัง้หมด 400 ตวัอย่าง  

การเลือกกลุ่มตวัอย่าง มดีงันี้ 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การก าหนดตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเจาะจงเลอืกสถานที่
ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นตัวแทนของประชากรในแต่ละเขต โดยเลือกจากเขตที่มี                   
จ านวนประชากรมากที่สุด 10 ล าดับของกรุงเทพมหานคร (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2560)               
ได้แก่ เขตสายไหม เขตบางแค เขตบางเขน เขตคลองสามวา เขตบางขุนเทียน เขตประเวศ เขตลาดกระบงั               
เขตดอนเมอืง เขตหนองจอก และเขตจตุจกัร 
 ขัน้ตอนท่ี 2  การก าหนดตวัอย่างแบบก าหนดโควตา (Quota Sampling) โดยวธิกีารก าหนดสดัส่วน
เพื่อใหไ้ดจ้ านวนตวัอย่างทีเ่ป็นตวัแทนในแต่ละเขต ดงันัน้ขนาดตวัอย่างในแต่ละเขตเท่ากบั 40 ตวัอย่าง จากนัน้
จงึท าการแจกแบบสอบถามตามสถานทีชุ่มชนในเขตที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ เขตสายไหม (บรเิวณตลาดไท) เขตบางแค 
(บรเิวณหา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลลบ์างแค) เขตบางเขน (บรเิวณตลาดยิง่เจรญิ) เขตคลองสามวา (บรเิวณตลาดน ้า
พระยาสุเรนทร์) เขตบางขุนเทียน (บริเวณห้างสรรพสนิค้าเซ็นทรลัพลาซ่าพระราม 2) เขตประเวศ (บริเวณ              
สวนหลวงร.9) เขตลาดกระบัง (บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)                      
เขตดอนเมือง (บริเวณสวนรมณีย์ทุ่งสีกันและร้านเจ๊เล้ง) เขตหนองจอก (บริเวณตลาดเก่าหนองจอก) และ                  
เขตจตุจกัร (บรเิวณสวนวชริเบญจทศัและตลาดนดัสวนจตุจกัร) 
 ขัน้ตอนท่ี 3 การสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) เพื่อการเกบ็รวบรวม
ขอ้มลูโดยการแจกแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอย่างทีไ่ดก้ าหนดไวใ้นขัน้ตอนที ่3 ใหค้รบจ านวน 400 ตวัอย่าง 

เครือ่งมือท่ีใช้ในการวิจยั 
เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบสอบถาม (Questionaire) ซึง่ผูว้จิยัสรา้งขึน้จากการรวบรวมขอ้มลู

ที่ได้จากทฤษฎี และงานวจิยัที่เกี่ยวขอ้ง แล้วน ามาประยุกต์เป็นลกัษณะและค าถามในแบบสอบถาม โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 สว่น ดงันี้ 
 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกบัลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 6 ขอ้ ไดแ้ก่ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยทัง้ 6 เป็นลักษณะค าถาม                 
ปลายปิด (Close ended Question) ซึ่งแต่ละขอ้ค าถามมคี าตอบแบบหลายตวัเลอืก (Multiple Choices) โดยให้
ผูต้อบเลอืกตอบเพยีงขอ้เดยีว ดงันี้ 
 ขอ้ที ่1 เพศ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่2 อายุ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ขอ้ที ่3 สถานภาพ  เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่4 ระดบัการศกึษา เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ขอ้ที ่5 อาชพี เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale)  
 ขอ้ที ่6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) 
 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัดา้นความรูค้วามเขา้ใจพฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขใ้นพืน้ทีก่รุง
เทพมหานคร ประกอบด้วยค าถามแบบมคี าตอบ 3 ขอ้ จ านวน 10 ขอ้ โดยใชก้ารวดัขอ้มูลประเภทนามบญัญตั ิ
(Nominal Scale) ใช้ส าหรับการวดัแบบสอบถามประเภทความรู้ความเข้าใจ ซึ่งมีค าตอบให้เลือก 3 ค าตอบ                
ซึง่มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี้ 
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 ผูต้อบมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไขอ้ย่างถูกตอ้งให ้     1    คะแนน 
 ผูต้อบไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไขอ้ย่างถูกตอ้งให ้  0    คะแนน 
 การก าหนดเกณฑเ์ฉลีย่ในการอภปิรายผล ค านวณโดยใชส้ตูรการค านวณความกวา้งของอนัตรภาคชัน้  
 เกณฑก์ารแปลความหมายของคะแนนเฉลีย่ตามระดบัความรูค้วามเขา้ใจทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยา
แกป้วดลดไข ้ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร โดยใชก้ารวดัขอ้มลูประเภทเรยีงล าดบั (Ordinal Scale) แบ่งไดด้งันี้ 
 ค่าเฉลีย่ 8– 10 หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไขใ้นระดบัมาก 
 ค่าเฉลีย่ 4 – 7 หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไขใ้นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลีย่ 0 – 3 หมายถงึ ผูต้อบแบบสอบถามมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไขใ้นระดบัน้อย 
 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรทีม่ผีล
ต่อพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จ านวน 6 ข้อ ลกัษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ค าถามปลายปิด (Close ended Question) ซึ่งแต่ละขอ้ค าถามมีค าตอบแบบหลายตัวเลือก (Multiple Choices) 
โดยใหผู้ต้อบเลอืกเพยีงขอ้เดยีว ดงันี้ 
 ขอ้ที ่1 การโฆษณา เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่2 การขายโดยพนกังาน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่3 การสง่เสรมิการขาย เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่4 การประชาสมัพนัธ ์เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่5 การตลาดทางตรง เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 ขอ้ที ่6 การตลาดเชงิกจิกรรม เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 
 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัขอ้มูลพฤตกิรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
จ านวน 5 ขอ้ โดยขอ้ 1-3 เป็นลกัษณะการวดัขอ้มูลเป็นอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) และขอ้ 4-5 เป็นลกัษณะ
ค าถามปลายเปิด (Open ended Question) โดยมรีะดบัการวดัขอ้มลูเป็นระดบัอตัราสว่น (Ratio Scale)  

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการใช้แบบสอบถามเกบ็

ขอ้มลูผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ยาแกป้วดลดไข ้หรอืเคยซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน 
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นการค้นคว้าหาข้อมูลจากเอกสารอ้างอิงต่างๆ วารสาร 

บทความ ผลงานวจิยัต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง รวมถงึแหล่งขอ้มลูทางอนิเทอรเ์น็ต 
การจดัท าข้อมูล 

 การตรวจสอบขอ้มูล (Editing) ผูว้จิยัท าการตรวจสอบความถูกตอ้งและสมบูรณ์ของแบบสอบถามทีก่ลุ่ม
ตวัอย่างท าการตอบ และแยกแบบสอบถามทีไ่ม่สมบรูณ์ออก 

การลงรหสั (Coding) น าแบบสอบถามทีต่รวจสอบความถูกตอ้งเรยีบรอ้ยแลว้ น ามาลงรหสัตามทีก่ าหนด
ไวล่้วงหน้า 

การประมวลผลขอ้มลู น าขอ้มูลทีล่งรหสัแลว้มาบนัทกึและประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอร์  เพื่อ
ท าการวเิคราะหข์อ้มลูและทดสอบสมมตฐิาน 

การวิเคราะหข์้อมูล 
การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกบักลุ่ม

ตวัอย่าง ดงันี้ 
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1. วเิคราะห์ลกัษณะด้านข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามในด้าน เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลด้านความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัยาแก้ปวดลดไข ้โดยใช้การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. วเิคราะหข์อ้มูลดา้นเครื่องมอืการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร โดยใชก้ารหาค่าเฉลีย่ (Mean) 
และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

4. วเิคราะหข์อ้มูลดา้นพฤตกิรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข ้ในค าถามขอ้ 3–5 โดยการใชห้ารหาค่าเฉลีย่ 
(Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค าถามข้อ 1–2 และข้อ 6-8 โดยการใช้การ                
แจกแจงความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) การหาค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 

การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) สถติทิีใ่ชท้ดสอบสมมตฐิานการวจิยัเพื่อแสดงถงึ
ความสมัพนัธข์องตวัแปรอสิระและตวัแปรตาม โดยสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิานมดีงันี้ 

สมมติฐานข้อท่ี 1 เพื่อศกึษาลกัษณะขอ้มูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกนั ประกอบดว้ย เพศ พฤตกิรรมการ
ซื้อยาแก้ปวดลดไข้ของผู้บริโภค จากร้านขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน โดยใช้สถิติ T-test 
Independent เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกนัเพื่อทดสอบ
สมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 1 เพื่อศกึษาลกัษณะดา้นขอ้มลูส่วนบุคคลทีแ่ตกต่างกนั ประกอบดว้ย อายุ สถานภาพ
สมรส ระดบัการศกึษา อาชพี และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขข้องผูบ้รโิภค จากรา้น
ขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกันโดยใช้สถิติ One-Way Analysis of Varience เปรียบเทียบความ
แตกต่างของค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอย่าง 2 กลุ่ม เพื่อใชท้ดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไขแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการ
ซือ้ยาแกป้วดลดไข ้จากรา้นขายยาแตกต่างกนั โดยใชส้ถติ ิOne-Way Analysis of Varience ใชท้ดสอบสมมตฐิาน 

สมมติฐานข้อท่ี 3 ผูบ้รโิภคทีม่คีวามคดิเหน็ต่อเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรทีแ่ตกต่าง
กนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้นขายยาแตกต่างกนั โดยใชส้ถติ ิOne-Way Analysis of Varience 
ใชท้ดสอบสมมตฐิาน 
 
ผลการวิจยั 
 ผลการวจิยัขอ้มลูลกัษณะดา้นขอ้มลูส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เป็นผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้
ยาแก้ปวดลดไข ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สรุปได้ว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุระหว่าง 
28–37 ปี สถานภาพโสด การศึกษาระดบัปรญิญาตร ีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้โดยประมาณ 
40,001 บาทขึน้ไปต่อเดอืน  
 ผลการวเิคราะหค์วามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไขท้ีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อยาแกป้วดลดไข้
ของผูบ้รโิภค พบว่า ล าดบัแรก คอื แอสไพรนิควรรบัประทานหลงัอาหารทนัท ีเน่ืองจากอาจเกดิอาการระคายเคอืง
ต่อกระเพาะอาหาร รองลงมา คอื ผูป้ว่ยโรคตบั/ไต ตอ้งปรกึษาแพทยห์รอืเภสชัก่อนรบัประทานยาพาราเซตามอล 
และล าดบัสดุทา้ยคอื ใจสัน่ ไม่ใช่อาการไม่พงึประสงคข์องพาราเซตามอล เมื่อจดัระดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั
ยาแก้ปวดลดไขก้บัพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไขข้องผู้บรโิภค ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วน ใหญ่              
มคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ระดบัปานกลาง 
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 ผลการวิเคราะห์การรับรู้เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่                   
เลอืกช่องทางโฆษณาทีท่ าใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้คอื โทรทศัน์ ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เลอืก
รูปแบบของการสื่อสาร ณ จุดขายของพยกังานขายทีท่ าใหผู้บ้รโิภครูส้กึต้องการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้คอื เภสชักร
หรอืพนักงานขายประจ าร้านสามารถให้ขอ้มูลได้ถูกต้องและครบถ้วน ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เลอืก รูปแบบของการ
ส่งเสรมิการขายที่ท าให้ผู้บรโิภครู้สกึต้องการซื้อยาแก้ปวดลดไข ้คอื การแจกสนิค้าสมนาคุณ เช่น กล่องใส่ยา
ส าหรบัเดนิทาง ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกรูปแบบของการการประชาสมัพนัธ์ที่ท าให้ผู้บริโภครู้สกึต้องการซื้อยา                
แก้ปวดลดไข้ คือ การแจ้งข่าวสารผลิตภัณฑ์ยาผ่าน Social Media เช่น บอกคุณสมบัติยา วิธีการรบัประทาน 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่เลือกรูปแบบของการตลาดทางตรงที่ท าให้ผู้บริโภครู้สึกต้องการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ คือ                    
สื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ประเภท Social Media และ ผู้บรโิภคส่วนใหญ่เลอืกรูปแบบของการตลาดเชงิกจิกรรมทีท่ าให้
ผูบ้รโิภครูส้กึตอ้งการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้คอื การจดักจิกรรมเพื่อสงัคม 
 ผลการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้พบว่า ล าดบัแรกคอื ผูบ้รโิภคมกัซือ้ยา
แกป้วดลดไขจ้ากรา้นขายยา รองลงมาคอื ผูบ้รโิภคมกัซือ้ยาแกป้วดพกตดิตวัไวส้ าหรบัตวัท่านและผูอ้ื่นเป็นประจ า 
รองลงมาคอื ผูบ้รโิภคมกัซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้นสะดวกซือ้ และล าดบัสุดทา้ยคอื โดยปกตเิมื่อผูบ้รโิภคใชย้า
แก้ปวดลดไขย้ีห่อ้ใดแล้ว จะไม่เปลี่ยนไปใชย้ีห่อ้อื่นอกี และผู้ตอบแบบสอบถามมกัซือ้ยาแกป้วดลดไขม้ากทีสุ่ด
ประมาณ 4 ครัง้/ 3เดอืน 
 
สรปุและอภิปรายผล 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มูลดา้นลกัษณะส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ซึง่เป็นผูบ้รโิภคทีซ่ือ้หรอืเคยซือ้
ยาแก้ปวดลดไข ้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไข ้การรบัรู้เครื่องมอืสื่อสาร
ทางการตลาด มปีระเดน็อภปิรายผล ดงันี้ 

1. ผู้บรโิภคทีม่ลีกัษณะดา้นขอ้มูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศกึษา อาชพี 
และรายไดโ้ดยประมาณต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขแ้ตกต่างกนั พบว่า  

เพศ  ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขใ้นพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ดา้นการ
ซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้นขายยา และดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ของผูบ้รโิภค (ครัง้ต่อ  
3 เดือน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 ซึ่ งไม่สอดคล้องกบัสมมติฐานการวิจยัครัง้นี้ 
เนื่องจากไม่ว่าผูบ้รโิภคเพศใดกต็าม มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขม้าใชเ้พื่อบรรเทาอาการเจบ็ปวด เป็นไข ้
ทัง้เพื่อตวัเอง และบุคคลใกล้ชดิ ซึ่งเป็นการรกัษาอาการเบือ้งต้น ประกอบกบัเป็นยาสามญัประจ าบา้น จงึท าให้                
มพีฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข ้ด้านการซื้อยาแก้ปวดลดไขจ้ากร้านขายยา และด้านความถี่โดยประมาณ             
ในการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ ของผู้บริโภค (ครัง้ต่อ 3 เดือน) ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวิจยัของ จ าลอง                
ลมิปิวริยิจติ (2557) ศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้น
ขายยาฮกแซตึ้ง จงัหวดัตราด พบว่า ประชาชนทีม่เีพศแตกต่างกนั มกีารตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑจ์ากรา้นขายยา            
ฮกแซตึง้ ไม่แตกต่างกนั 

อายุ ผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ ด้านการซื้อยาแก้ปวดลดไข้             
จากรา้นขายยา แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุ 38-47 ปี มพีฤตกิรรมการ
ซือ้ยาแกป้วดลดไขม้ากทีสุ่ด เนื่องจากผูบ้รโิภคในช่วงอายุดงักล่าวเป็นวยัท างาน มภีาระทางและมคีรอบครวัแลว้                
จึงมีความคิดว่าการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ติดตัวไว้ก็จะช่วยลดค่าใช้จ่ายเรื่องการเข้าไปรักษาในโรงพยาบาล 
สถานพยาบาลที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการรบัประทานยาแก้ปวดลดไขเ้อง ซึ่งสอดคล้องกบังานวิจยัของ เอกราช             
ทองสุข (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัที่มคีวามสมัพนัธ์กบัการเลอืกใช้บรกิารร้านขายยาแผนปจัจุบนัของผู้บริโภค             
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ในจังหวัดชุมพร พบว่า อายุของผู้บริโภคมีความสมัพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการร้านขายยาแผนปจัจุบัน              
ในจงัหวดัชุมพร  

สว่นผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้
ยาแกป้วดลดไข ้ของผูบ้รโิภค (ครัง้ต่อ 3 เดอืน) ไม่แตกต่างกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคจะมพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วด
ลดไขม้าบรโิภคกต่็อเมื่อมกีารปวดตามร่างกาย เป็นไข ้หรอืหาซือ้ไวเ้ป็นยาสามญัประจ าบา้น ท าใหค้วามถีใ่นการ
ซือ้ยาแกป้วดลดไขไ้ม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จ าลอง ลมิปิวริยิจติ (2557) ศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็
ของประชาชนเกีย่วกบัปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นขายยาฮกแซตึ้ง จงัหวดัตราด พบว่า ประชาชน
ทีม่อีายุแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นขายยาฮกแซตึง้ ไม่แตกต่างกนั 

สถานภาพสมรส ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรสแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ดา้นการ
ซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้นขายยา แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพ
สมรส มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้นขายยามากทีส่ดุ เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคทีส่มรส และมคีรอบครวัแลว้ 
มีพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข้ให้คนในครอบครัว จึงต้องการข้อมูล และความมัน่ใจ จากเภสชักรหรือ
ผูช้ านาญการเฉพาะดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อานนท ์ศรพีงษ์ (2556) เรื่อง พฤตกิรรมการซือ้ยาจากรา้น
ขายยาของผู้บริโภคในอ าเภอสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว พบว่า ผู้บริโภคที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีผลต่อ
พฤตกิรรมการซือ้ยาจากรา้นขายยาของผูบ้รโิภคในอ าเภอสมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ดา้นบุคคลทีม่อีทิธพิลต่อการ
ซื้อยาในรา้นขายยา ด้านช่วงเวลาที่ท่านซือ้ยาจากรา้นขายยา และ ด้านเวลาโดยเฉลี่ยทีใ่ชใ้นการซื้อยาจากรา้น
ขายยา แตกต่างกนั 
 ส่วนดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ของผูบ้รโิภค (ครัง้ต่อ 3 เดอืน) ไม่แตกต่างกนั  
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เนื่ องจากผู้บริโภคยาแก้ปวดลดไข้เป็นยาที่จ าเป็นส า หรับทุกคน                      
ในครอบครัว ที่ต้องมีติดไว้เพื่อบรรเทาอาการปวดและลดไข้ เมื่อมีอาการดังกล่าวสมาชิกในครอบครวัก็จะ                  
เรยีกหาใช ้จงึมพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขข้องผูบ้รโิภค ดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้
ของผูบ้รโิภค (ครัง้ต่อ 3 เดอืน) ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จ าลอง ลมิปิวริยิจติ (2557)  ศกึษาเรื่อง 
ความคิดเหน็ของประชาชนเกี่ยวกบัปจัจยัในการตดัสนิใจซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านขายยาฮกแซตึ้ง จงัหวดัตราด 
พบว่า สถานภาพสมรสแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบัปจัจยัในการซื้อผลติภณัฑ์จากร้านขายยาฮกแซตึ้ง 
จงัหวดัตราด ไม่แตกต่างกนั 
  ระดบัการศกึษา ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั พฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขข้องผูบ้รโิภค
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร ดา้นการซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้นขายยา และ ดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ยา
แก้ปวดลดไข ้ของผู้บรโิภค (ครัง้ต่อ 3 เดอืน) ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถิติที่ระดบั 0.05 เนื่องจาก              
ในการซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้นขายยา ปจัจุบนัจะมเีภสชักรทีม่คีวามรู ้มใีบประกอบวชิาชพี ทีเ่ป็นผูช้ านาญการ
ไวใ้หค้ าปรกึษา ซึง่จะก าหนดปรมิาณยาใหก้บัผูซ้ือ้ตามอาการพรอ้มกบัค าแนะน าใหร้บัประทานยาอย่างเหมาะสม
กบับุคคล จงึท าใหค้วามถี่โดยในการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ของผูบ้รโิภค ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
กนกกาญจน์ โชคกาญจนวฒัน์ (2554) ศกึษาเรื่อง ปจัจยัทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจเลอืกใชบ้รกิาร
รา้นขายยาในเขตพระนครศรอียุธยา พบว่า ระดบัการศกึษาของผูบ้รโิภคมผีลต่อการตดัสนิใจดา้นความถีใ่นการซือ้
ไม่แตกต่างกนั 

อาชพี ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข ้ด้านการซื้อยาแกป้วดลดไข้
จากร้านขายยา แตกต่างกนั อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดบั 0.05 โดยผู้บริโภคที่ประกอบอาชีพพนักงาน
บรษิัทเอกชน มพีฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไขจ้ากร้านขายยามากที่สุด เนื่องจาก ผู้บรโิภคที่ประกอบอาชพี
พนกังานบรษิทัเอกชนสว่นใหญ่ มพีฤตกิรรมการการท างานหนกัเป็นประจ า ท าใหม้อีาการปวดเมื่อยเป็นไข ้ไดง้่าย



9 
 

และบ่อย จงึมพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้นขายยามากกว่ากลุ่มอาชพีอื่นๆ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยั
ของ อานนท์ ศรพีงษ์ (2556) เรื่อง พฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บรโิภคในอ าเภอสมบูรณ์ จงัหวดั
สระแก้ว พบว่า ผู้บริโภคที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภค                     
ในอ าเภอสมบูรณ์ จงัหวดัสระแก้ว ด้านบุคคลที่มอีทิธพิลต่อการซื้อยาในร้านขายยา ด้านช่วงเวลาที่ท่านซื้อยา               
จากรา้นขายยา และดา้นเวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชใ้นการซือ้ยาจากรา้นขายยา แตกต่างกนั 
 ส่วนดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ของผูบ้รโิภค (ครัง้ต่อ 3 เดอืน) ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติิทีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากยาแก้ปวดลดไขม้วีางจ าหน่ายทัว่ไป และสามารถหาซื้อไดง้่าย             
ไม่จ ากดัว่าต้องเป็นสถานที่ร้านขายยาเท่านัน้ อาทิ ห้างสรรพสนิค้า ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาเกต็ หรอืแมแ้ต่     
ร้านเซเว่นอีเลเว่น ดังนัน้ไม่ว่าผู้บริโภคอาชีพใด ก็สามารถหาซื้อเพื่อมาบริโภคได้ไม่แตกต่างกัน จึงท าให้                  
มพีฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข ้ด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อยาแก้ปวดลดไข ้ของผู้บรโิภค (ครัง้ต่อ               
3 เดือน) ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ จ าลอง ลิมปิวิริยจติ (2557 ) ศึกษาเรื่อง ความคิดเหน็ของ
ประชาชนเกีย่วกบัปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นขายยาฮกแซตึ้ง จงัหวดัตราด พบว่า ประชาชนทีม่ี
อาชพีแตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นขายยาฮกแซตึง้ จงัหวดัตราด 
ไม่แตกต่างกนั 
  รายไดโ้ดยประมาณต่อเดอืน ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดโ้ดยประมาณต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยา
แกป้วดลดไข ้ดา้นการซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้นขายยา และดา้นความถีโ่ดยประมาณในการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้
ของผูบ้รโิภค (ครัง้ต่อ 3 เดอืน) แตกต่างกนั เนื่องจากผูบ้รโิภคทีม่รีายไดโ้ดยประมาณสงูกว่า 40,001 บาทขึน้ไป
ต่อเดือน มกัเข้ารกัษาอาการปวด เป็นไข้ ที่โรงพยาบาลมากกว่าซื้อยาแก้ปวดลดไข้จากร้านขายยา จึงท าให้
ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดโ้ดยประมาณต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ดา้นการซือ้ยาแก้ปวด 
ลดไขจ้ากร้านขายยา) และด้านความถี่โดยประมาณในการซื้อยาแก้ปวดลดไข ้ของผู้บรโิภค (ครัง้ต่อ 3 เดอืน) 
แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ จ าลอง ลมิปิวริยิจติ (2557) ศกึษาเรื่อง ความคดิเหน็ของประชาชนเกีย่วกบั
ปจัจยัในการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นขายยาฮกแซตึง้ จงัหวดัตราด พบว่า ประชาชนทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน
แตกต่างกนั มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัปจัจยัในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากรา้นขายยาฮกแซตึง้ แตกต่างกนั  

ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการใชย้าแกป้วดลดไข ้แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วด
ลดไขแ้ตกต่างกนั 

ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไขแ้ตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้
ดา้นการซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้นขายยา แตกต่างกนั อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภค
ทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจอยู่ในระดบัมาก มกัไม่ค านึงถงึสถานทีจ่ าหน่ายยาแกป้วดลดไข ้สามารถเลอืกซือ้ตามร้าน
สะดวกซื้อ หรือห้างสรรพสนิค้าได้ เพราะรู้วิธีการรบัประทานยาดอียู่แล้ว ส่วนผู้บริโภคที่มคีวามรู้ความเขา้ใจ              
อยู่ในระดบัปานกลาง หรอืน้อย มกัค านึงถงึสถานทีจ่ าหน่ายยา และมกัเลอืกซือ้จากรา้นขายยา เน่ืองจากมเีภสชักร 
เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นยาคอยใหค้ าปรกึษา  

ส่วนดา้นความถี่โดยประมาณในการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ของผูบ้รโิภค (ครัง้ต่อ 3 เดอืน) ไม่แตกต่างกนั 
อย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 เนื่องจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคีวามรูเ้บือ้งต้นเกีย่วกบัยาแกป้วดลดไขด้พีอ 
อาจเป็นเพราะคดิว่าเป็นยาทีไ่ม่อนัตราย สามารถรบัประทานตดิต่อกนัไดโ้ดยไม่มผีลขา้งเคยีง หรอืจ าจากสิง่ทีเ่คย
ปฏบิตักินัมายาวนาน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศศธิร สุภาวรรณ (2554) เรื่อง ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ซือ้ผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้รโิภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่ปีจัจยั
ความรู ้ความเขา้ใจในผลติภณัฑเ์ครื่องดื่มเพื่อความงามแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เครื่องดื่มเพื่อความงาม 
(Beauty Drink) ไม่แตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรของยาแก้ปวดลดไข้ แตกต่างกนั                    
มพีฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไขแ้ตกต่างกนั  
 ผู้บริโภคที่มีความคิดเห็นต่อช่องทางการโฆษณา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไข้                
ด้านการซื้อยาแก้ปวดลดไข้จากร้านขายยา แตกต่างกัน เนื่องจากการให้ข้อมูลผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์ 
หนังสอืพมิพ์ นิตยสาร วทิยุ และอนิเตอร์เน็ต มผีลต่อการซื้อยาแก้ปวดลดไขข้องผู้บรโิภค โดยท าให้ผู้บรโิภค
สามารถเปรียบเทียบข้อมูล ราคาและคุณภาพได้ อาจท าให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการ
รบัประทานยาแกป้วดลดไข ้ท าใหม้ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ดา้นการซือ้ยาแกป้วดลดไขจ้ากรา้น
ขายยา ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริวิรรณ พชิติชาตร ี(2555) เรื่อง การสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการคลินิกความงามและผิวพรรณ “วุฒิ-ศักดิ ์คลินิก” ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ด้านการโฆษณาโดยรวม สามารถท านาย
พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคลนิิกความงามและและผวิพรรณ “วุฒ-ิศกัดิ ์คลนิิก” ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร
ได ้และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า การโฆษณา คอืการสือ่สารทีม่ใิช่ระหว่างบุคคล 
แต่เป็นการสื่อสารระดบัมวลชนทีผู่ส้่งสาร จ่ายเงนิค่าบรกิารในการสื่อสารขอ้ความต่างๆ ซึง่ผูส้่งสารอาจเป็นธุรกจิ
เอกชน องคก์าร หรอืบุคคลใดๆ ทีผู่ร้บัสารจะรบัรูไ้ดจ้ากขอ้ความโฆษณา และผูส้่งสารหวงัว่าการสื่อสารสามารถ
ชักจูงกลุ่มเหล่านัน้ให้ปฏิบัติตามข้อแนะน าโฆษณา การโฆษณาเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่น ามาใช้                
เพื่อให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) ชกัจูงโน้มน้าว (Persuading) เตือนความจ า (Reminding) และเพิ่มคุณภาพ
สนิคา้ (Adding value) นอกจากนี้ การโฆษณาทีป่ระสบความส าเรจ็จะตอ้งสามารถเปลีย่นผูบ้รโิภคจากพฤตกิรรม
หนึ่งไปสูอ่กีพฤตกิรรมหนึ่งได ้
 ผู้บรโิภคที่มคีวามคดิเหน็ต่อรูปแบบการสื่อสาร ณ จุดขาย แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อยาแกป้วด            
ลดไข ้ด้านพฤติกรรมการซื้อยาแก้ปวดลดไขจ้ากร้านขายยา แตกต่างกนั เนื่องจากเภสชักรหรือพนักงานขาย
สามารถชกัจูงใหลู้กคา้เชื่อถอืได ้สามารถตอบขอ้สงสยัของลูกคา้ได ้ซึง่มผีลท าใหผู้บ้รโิภคใชจ้่ายในการหาซือ้ยา
แกป้วดลดไขม้ากขึน้ จงึท าใหเ้ภสชักรหรอืพนกังานขาย มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาแกป้วดลดไข ้ดา้นพฤตกิรรม
การซื้อยาแก้ปวดลดไขจ้ากร้านขายยา สอดคล้องกบังานวจิยัของ จติติมา ศริมิงคล (2554) ท าการศกึษาเรื่อง 
การศกึษาปจัจยัทางดา้นผลติภณัฑแ์ละการสือ่สารการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการตดัสนิใจ
ใชบ้รกิารคลนิิกผวิหนังและความงามของผูบ้รโิภคเพศหญงิในกรุงเทพมหานคร พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบ
ครบวงจร (IMC) ดา้นการขายโดยใชพ้นกังานขาย ทีแ่ตกต่างกนั ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการตดัสนิใจใชบ้รกิารคลนิิก
ผวิหนังและความงามแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบัแนวคดิของ เสร ีวงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า การขายโดยใช้
พนักงานเป็นรูปแบบการติดต่อสื่อสารจากผู้ส่งข่าวสารไปยังผู้ร ับข่าวสารโดยตรง อาจเรียกว่า เป็นการ
ตดิต่อสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Communication) โดยผูส้่งข่าวสารจะสามารถรบัรูแ้ละประเมนิผลจาก
ข่าวสารได้ทนัท ีกล่าวคอื ผู้ส่งข่าวสาร หรอืพนักงานขาย (Salesman หรอื Sale Person) เป็นบุคคลที่ท าหน้าที่
รบัผดิชอบในการแสวงหาลูกคา้ การเสนอขายเพื่อกระตุ้นใหลู้กคา้เกดิความตัง้ใจและตดัสนิใจซือ้ การใหบ้รกิาร
ก่อนและหลงัการขาย รวมทัง้การใหค้ าแนะน าลกูคา้ 
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กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้เสรจ็สมบูรณ์ลุล่วงไปไดด้้วยด ีด้วยการสนับสนุนทัง้ก าลงักาย และก าลงัใจจากบุคคล
รอบข้างมากมาย ซึ่งที่ขาดไม่ได้เลย คือ ความกรุณา และความช่วยเหลือจาก อาจารย์ ดร. ธนภูมิ อติเวทิน                 
ทีส่ละเวลาอนัมค่ีาตัง้แต่เริม่ต้นด าเนินการ ใหค้ าแนะน า คอยรบัฟงัและช่วยแกป้ญัหา รวมถงึการใหข้อ้เสนอแนะ           
ทีด่ใีนการท าสารนิพนธม์าตลอด จนท าใหส้ารนิพนธน์ี้ผ่านไปไดด้ว้ยด ีผูว้จิยัรูส้กึซาบซึง้ในความกรุณา จงึขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสงูมา ณ โอกาสนี้ 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารยส์ุพาดา สริกิุตตา อาจารย ์ดร.ไพบูลย ์อาชารุ่งโรจน์ และ 
อาจารย ์ดร.เศรษฐวสัภุ์ พรมสทิธิ ์ทีท่่านไดใ้หค้วามกรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวจิยั 
และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อปรบัปรุงข้อบกพร่องอนัเป็นประโยชน์ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ             
สารนิพนธท์ุกท่านทีส่ละเวลาอนัมคี่ายิง่ เพื่อใหค้ าปรกึษา และแนะน าในการจดัท าสารนิพนธน์ี้ 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่อบรมสัง่สอน ประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้ที่เป็น            
ประโยชน์ยิ่ง รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตทุกท่าน และเพื่อนนิสิต                    
คณะสงัคมศาสตร์ ภาควชิาบรหิารธุรกจิ สาขาการจดัการทุกคน ทีใ่หค้ าแนะน า ความช่วยเหลอื และมติรภาพทีด่ี
เสมอมา 
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ บดิา และมารดา ผูดู้แลเอาใจใส่ใหก้ารอบรม เลีย้งดูสัง่สอน และใหก้ าลงัใจ
เสมอมา ตลอดจนบุคคลในครอบครัว และรอบข้างทุกคนที่ท าให้ผู้วิจ ัยสามารถจัดท าวิจั ยฉบับนี้  ส าเร็จ                      
ลุล่วงไดด้ว้ยด ี
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