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บทคดัย่อ 
 
 การวิจัยนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสมัพันธ์ของส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ และ
เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด กบัพฤติกรรมการซือ้สนิค้าในรา้นยาซูรูฮะของผู้บรโิภคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
โดยสุม่ตวัอย่างจ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี ่
ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถติิที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ การทดสอบค่าท ี
การวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธอ์ย่างง่ายของเพยีรส์นั 
 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า 
 1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าด้านเวลาที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละครัง้
แตกต่างกนั ผู้บรโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิคา้แตกต่างกนั ผู้บรโิภคที่มี
อายุแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิคา้ดา้นค่าใช้จ่ายในการซือ้สนิค้าแต่ละครัง้ และดา้นเวลาที่ใช้ในการเลอืกซื้อ
สนิคา้แต่ละครัง้แตกต่างกนั และผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้สินคา้ ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้แตกต่างกนั 
 2. ปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ พบว่ามิติด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับ
พฤตกิรรมการซื้อสนิคา้ ด้านความถี่ในการซื้อสนิค้า ด้านค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิค้า ด้านจ านวนรายการสนิคา้ที่นิยม
ซือ้ในแต่ละครัง้ มติดิา้นรูปร่างลกัษณะของผลติภณัฑ์มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิค้า ดา้นรูปร่างลกัษณะ
ของผลติภณัฑ ์ดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ 
 3. ปัจจยัเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด พบว่า การโฆษณา มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อสนิค้า            
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ และดา้นจ านวนรายการสนิคา้ทีน่ิยมซือ้แต่ละครัง้ การใหข้่าวประชาสมัพนัธแ์ละการใช้
พนักงานขาย มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ ดา้นความถี่ในการซื้อสนิคา้ ดา้นค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้า 
และดา้นจ านวนรายการสนิคา้ทีน่ิยมซือ้ในแต่ละครัง้ การตลาดทางตรงมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้   
 
 
____________________________________ 
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ด้านความถี่ในการซื้อสินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า ด้านเวลาที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละครัง้ และ                
ดา้นจ านวนรายการสนิค้าที่นิยมซื้อแต่ละครัง้ เครื่องมอืส่งเสรมิการขาย มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อสนิค้า 
ดา้นความถีใ่นการซือ้สนิคา้ ดา้นจ านวนรายการสนิคา้ทีน่ิยมซือ้ในแต่ละครัง้ และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ 
 
ค าส าคญั: ผลติภณัฑ ์เครื่องมอืสือ่สารทางการตลาด พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้  
 

Abstract 
 
 This research was aims to study the correlation of product mix factors, marketing communication 
tools and purchasing behaviors at Tsarina Drug Stores in the Bangkok metropolitan area by using the 
questionnaire as a tool to collect statistical data from four hundred samples. The descriptive statistics 
consisted of frequency, percentage, arithmetical mean and standard deviation. The hypotheses were 
tested with on independentt- test, One Way ANOVA analysis of variance and Pearson’s Correlation 
Coefficient.  
 The results of hypotheses testing were as followed: 
 1. Respondents of different genders had different purchasing behaviors in terms of purchasing 
time and selection on each visit. Respondents with different financial status also showed a concern about 
price on their selection. Furthermore, consumers of different ages showed different concerns with price 
and purchasing time for each visit. Lastly, consumers with a different average income per month have 
different purchasing behaviors in price selection for each visit. 
 2. In terms of the product marketing mix factors, product quality correlated with purchasing 
behavior in terms of frequency, product costs and amounts of popular products on each visit. In addition, 
product appearance correlated with purchasing behavior in terms of frequency and the product costs. 
 3. In terms of marketing communication tools, advertisements correlated with purchasing 
behaviors in terms of product costs and the number of products bought on each visit. Organizing a press 
release and utilizing sales staffs were also associated with the shopping habits of purchasing frequency, 
concern with price and the number of products bought on each visit. Direct marketing is related to the 
purchasing behavior frequency of purchases, concern about price, purchasing time for each visit and the 
number of popular products bought per visit. Promotional tools were also related to purchasing behavior 
in terms of purchasing frequency, the number of popular products bought on each visit and the cost of 
the product.  
 
Keywords: Products, Marketing Communications Tools, Purchase Behavior  
 
บทน า 
 ธุรกจิยารกัษาโรค เป็นธุรกจิหนึ่งที่มผีู้ประกอบธุรกจิเป็นจ านวนมาก ตัง้แต่เป็นผู้ประกอบการผลติเอง
หรอืน าเขา้ยาจากต่างประเทศ ซึง่ผูป้ระกอบการรา้นยาทัว่ประเทศในปัจจุบนัมมีากกว่า 1.9 หมื่นรา้น จากขอ้มูล 
ในปี 2557 มีจ านวนมากกว่า 15,359 ร้านค้า แบ่งเป็นเขตกรุงเทพฯ 4,794 ร้าน และต่างจงัหวดั 10,565 ร้าน          
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โดยเปิดเป็นรา้น Chain store ประมาณ 1,400 รา้น โดยมสีดัส่วนของรา้นยาเดีย่วต่อรา้น Chain store คอื 80:20 
(http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1440825141 แ ล ะข้ อ มู ล จ าก ส านั ก ง าน อ าห ารแ ล ะ           
ยากระทรวงสาธารณสุขปี 2557) และในปัจจุบนั ห้างคา้ปลกีขนาดใหญ่ ศูนยก์ารคา้ และรา้นสะดวกซือ้ ไดม้กีาร
เปิดกจิการรา้นขายยาเพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ทีม่เีพิม่มากขึน้ และภายหลงัจากการเปิดเสรทีางการ
คา้ในปี 2558 ท าใหม้ผีูป้ระกอบการต่างชาตเิขา้มาเปิดธุรกจิรา้นยารูปแบบรา้นคา้ย่อยทีอ่ยู่ภายใต้ บรษิทัเดยีวกนั 
โดยใหก้ารจ าหน่ายยาและอาหารเสรมิเพิม่ขึน้จ านวนมาก  
 จากอดีตถึงปัจจุบนัรูปแบบการจ าหน่ายยาได้เปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรมการบรโิภคของผู้บ รโิภค           
จากรา้นยาค้าปลกีทัว่ไป โดยเปลี่ยนไปเริม่เป็นการจดัตัง้ในรูปแบบบรษิัท และเริม่มกีารขยายตวัของสาขาร้าน 
จนถงึปี 2539 บรษิทัต่างชาตทิีด่ าเนินธุรกจิรา้นยาคา้ปลกีสมยัใหม่รูปแบบรา้นคา้ย่อยทีอ่ยู่ภายใต้บรษิทัเดยีวกนั  
ไดเ้ขา้มาด าเนินธุรกจิ และจดัตัง้รา้นยารปูแบบรา้นคา้ย่อยทีอ่ยู่ภายใตบ้รษิทัเดยีวกนั ขึน้ในประเทศไทย และมกีาร
พฒันารา้นยาในรปูแบบของรา้นคา้ย่อยทีอ่ยู่ภายใตบ้รษิทัเดยีวกนัขึน้ ท าใหเ้ริม่มบีทบาททีช่ดัเจนมากขึน้ แบ่งได้
ออกเป็น 2 กลุ่ม คอื กลุ่มที่ 1 ร้านยารูปแบบรา้นค้าย่อยที่อยู่ภายใต้บรษิทัเดยีวกนั ประกอบด้วยรา้นยารูปแบบ
รา้นคา้ย่อยทีอ่ยู่ภายใต้บรษิัทเดยีวกนัของไทยและต่างชาต ิอาทเิช่น บู๊ทส ์(จากประเทศองักฤษ) วตัสนั (ในเครอื
เซน็ทรลั) ฟาสซโิน (ของประเทศไทย) รา้นบาลานซ์ (ในเครอืสหพฒัน์) ร้านซูรูฮะ (ในเครอืสหพฒัน์ร่วมทุนกบั
ญี่ปุ่ น) ร้านกรุงเทพดรกัสส์โตร ์(ของประเทศไทย) ร้านหมอยาพลาซ่า (ของประเทศไทย) เป็นต้น และกลุ่มที่ 2 
รา้นยารูปแบบรา้นคา้ย่อยทีอ่ยู่ภายใตบ้รษิทัเดยีวกนัทีเ่ป็นของหา้งคา้ปลกีขนาดใหญ่หรอืเป็นของศูนยก์ารคา้หรอื
รา้นสะดวกซือ้ ได้แก่ รา้น Pure (ของห้างบิ๊กซ)ี รา้น Tesco Pharmacy (ของห้างเทสโก้) รา้น Exta (ของบรษิัท            
ซพีอีอลล)์ นอกจากนี้ ยงัมรีา้นยาในรูปแบบรา้นค้าย่อยทีอ่ยู่ภายใต้บรษิัทเดยีวกนั ที่เป็นการร่วมทุนกบัต่างชาติ 
ซึง่อยู่ในระยะเริม่ตน้การด าเนินการ ไดแ้ก่ ญีปุ่่ นกบั บจ.โอสถสภาและเครอืสหพฒัน์ การร่วมลงทุนของ บจ.เบอรล์ี่
ยุคเกอร์กบัญี่ปุ่ น โดยญี่ปุ่ นจะลงทุนด้าน Know how กบับจ.คอสเวย์ (ประเทศไทย) ซึ่งอยู่ภายใต้ บจ.Berjaya 
(มาเลเซีย) มีการปรบัธุรกิจร้านสะดวกซื้อของตนเองในปี 2555 จนกลายมาเป็นธุรกิจ 3 อย่าง 2 ระบบในร้าน
เดยีวกนั คอื รวมเอารา้นขายยา เครื่องส าอางทีข่ายในหา้งชัน้น าต่างประเทศ และสนิคา้ของบรษิทัไวใ้นรา้นเดยีว 
และมีชื่ อร้านว่ า  Cosway pharmacy (อ้างอิงจาก  http://www.jarern.com/2014/08/drug-convenient-store/) 
นอกจากนี้ มูลค่าการจ าหน่ายยาทัง้หมดในปี 2555 มมีูลค่า 112,100 ลา้นบาท (เป็นการจ าหน่ายในโรงพยาบาล 
86,877 ลา้นบาท และในร้านยาทัว่ประเทศ 25,223 ลา้นบาท) ซึ่งมูลค่าการจ าหน่ายยาในร้านยารูปแบบร้านค้า
ย่อยทีอ่ยู่ภายใตบ้รษิทัเดยีวกนัมมีลูค่าเพยีงเลก็น้อย 5,719 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 22.67 ของมลูค่าการจ าหน่ายยา
ในร้านยาทัว่ประเทศ (25,3223 ล้านบาท) เมื่อเทียบกบัมูลค่าการจ าหน่ายยาทัง้หมด และเมื่อค านวณส่วนแบ่ง
ตลาด จะเหน็ว่าไม่มผีู้ประกอบการรา้นยารูปแบบรา้นคา้ย่อยที่อยู่ภายใต้บรษิัทเดยีวกนัรายใด ที่เป็นผูม้อี านาจ
เหนือตลาดยาเลย (http://otcc.dit.go.th/pdf/know10.pdf ) ดงันัน้จงึเป็นเหตุให้ธุรกจิร้านยาแบบรา้นค้าย่อยที่อยู่
ภายใต้บรษิัทเดยีวกนันัน้มกีารเพิม่สนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงที่ขายอยู่ในหา้งสรรพสนิค้าชัน้น าในต่างประเทศหรอืสนิค้า
น าเข้าในกลุ่มเวชส าอาง กลุ่มเครื่องส าอางที่มีตราสนิค้ามีชื่อเสยีงและขายที่ห้างสรรพสนิค้าชัน้น าและ น าเข้า          
จากเกาหลแีละญี่ปุ่ นเขา้มา รวมถึงการน าเขา้ผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเติมเต็มให้มากกว่าค าว่าร้านยาเพื่อเป็นการ
ดงึดดูลกูคา้และเพิม่ช่องทางการขายของรา้นไดม้าก จะเหน็ไดว้่าธุรกจิแบบนี้มอีตัราการขยายตวัและเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเน่ืองโดยดูไดจ้ากสาขาทีเ่พิม่ขึ้นและผูค้า้รายใหม่ๆ ทีก่า้วเขา้มาขยายสาขาในทุกๆ ปี การปรบัตวัใหเ้ขา้กบัยุค
สมยัทีม่กีารแข่งขนัสงูโดยเพิม่ธุรกจิดา้นอื่นๆ เขา้มาลงในรา้นเพื่อเพิม่โอกาสทางการขาย ไม่ว่าจะเป็นเวชส าอาง 
สนิค้าอุปโภคบรโิภค เวชภณัฑ์ต่างๆ รวมไปถึงเครื่องส าอางและอาหารเสรมินัน้ ทัง้ผลติภณัฑ์ของประเทศไทย 
เองและผลติภณัฑ์น าเขา้จากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่ น เกาหล ีเยอรมนั หรอื ฮ่องกง ซึ่งต่างกต็อบสนองผู้บรโิภค
อย่างดเียี่ยมโดยเหน็ไดจ้ากมูลค่าและอตัราการเติบโตของธุรกจิมมีากขึน้ทุกปีโดยเฉพาะพวกรา้นยารา้นค้าย่อย            

http://m.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1440825141
http://www.jarern.com/2014/08/drug-convenient-store/
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ทีอ่ยู่ภายใต้บรษิทัเดยีวกนั และในตอนนี้เองรา้นยาซูรูฮะทีเ่ป็นรา้นสาขาจากประเทศญี่ปุ่ นกเ็ขา้มาตัง้ในเมอืงไทย 
โดยสนิคา้มคีวามหลากหลายทัง้ยา เครื่องส าอาง และเวชภณัฑ์ ท าให้ผู้วจิยัอนุมานเองว่าน่าจะขายดเีป็นทีน่ิยม
เหมอืนสาขาทีญ่ีปุ่่ น เพราะมกีารน าสนิคา้ในแบบเดยีวกนัเขา้มาขาย ผูบ้รโิภคสามารถหาซือ้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเดนิทาง
ไปซือ้ถงึต่างประเทศ ท าใหผู้ว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาปัจจยัดา้นสว่นบุคคลของผูบ้รโิภค ปัจจยัดา้นเครื่องมอื
สือ่สารทางการตลาด และปัจจยัดา้นสว่นประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นยาซรูฮูะ
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และผลจากการวิจยันี้คาดว่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการวางกลยุทธ์
ทางการขายของร้านซูรูฮะเพื่อเพิ่มยอดขายและสาขาของร้านให้มากขึ้น นอกจากนี้ยงัช่วยเป็นแนวทางให้กบั              
นกัธุรกจิทีส่นใจในธุรกจินี้ และเอือ้ประโยชน์ไปถงึผูป้ระกอบการรายย่อยที่คดิจะน าเขา้สนิคา้จากต่างประเทศ  มา
ฝากขาย ตลอดจนผูผ้ลติรายย่อยทีอ่ยากหาช่องทางทางการตลาดโดยอาศยัหน้ารา้นจากรา้นยาซรูฮูะต่อไป 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาปัจจยัลกัษณะส่วนบุคคลของผูบ้รโิภคทีป่ระกอบไปดว้ย เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบั
การศกึษา รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และอาชพี ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นยาซรูฮูะของผูบ้รโิภค 
 2. เพื่อศึกษาความสมัพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดของผลติภณัฑ์ประกอบด้วย คุณภาพผลติภัณฑ ์
รูปร่างลกัษณะของผลติภณัฑ์ ตราสนิคา้ วตัถุดบิที่มาท าผลติภณัฑ์ คุณค่าของผลติภณัฑ์ และความหลากหลาย
ของผลติภณัฑ ์กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นยาซรูฮูะของผูบ้รโิภค 
 3. เพื่ อศึกษาความสัมพันธ์ทางเครื่องมือสื่อสารทางการตลาดประกอบด้วย การโฆษณา การ
ประชาสมัพนัธ ์การใชพ้นักงานขาย การตลาดทางตรง และเครื่องมอืส่งเสรมิการขาย กบัพฤตกิรรมการซื้อสนิค้า
ในรา้นยาซรูฮูะของผูบ้รโิภค 
 
กรอบแนวคิดในการวิจยั 
 1. ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ 
 1.1 ลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศกึษาสูงสุด รายได้เฉลี่ยต่อเดอืน 
อาชพี 
 1.2 ส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ์ ไดแ้ก่ คุณภาพของผลติภณัฑ์ รูปร่างลกัษณะของผลติภณัฑ์ 
ตราสนิคา้ วตัถุดบิทีม่าท าผลติภณัฑ ์คุณค่าของผลติภณัฑ ์และความหลากหลายของผลติภณัฑ ์
 1.3 เครื่องมือสื่อสารทางการตลาดของร้านยาซูรูฮะ ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพันธ์ การใช้
พนกังานขาย การตลาดทางตรง และเครื่องมอืสง่เสรมิการขาย 
 2. ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นยาซรูฮูะของผูบ้รโิภค 
 
สมมติฐานการวิจยั 
 1. ผู้บรโิภคที่มีข้อมูลลกัษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ สถานภาพ อายุ ระดบัการ ศึกษา รายได้เฉลี่ย            
ต่อเดอืน และอาชพีแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นยาซรูฮูะแตกต่างกนั 
 2. ส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ 6 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ รูปร่างลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ ตราสนิค้า วตัถุดิบที่มาท าผลิตภัณฑ์ คุณค่าของผลิตภัณฑ์และ  ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์                
มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นยาซรูฮูะของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 3. เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด 5 ด้าน ได้แก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ์ การใช้พนักงานขาย   
การสื่อสารการตลาดทางตรง และเครื่องมอืส่งเสรมิการขายมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าในร้านยา            
ซรูฮูะของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
ทบทวนวรรณกรรม 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดด้านผลิตภณัฑ ์
 Armstrong and Kotler. (2009: 616) กล่าวไว้ว่า ส่วนประสมการตลาดในด้านผลิตภณัฑ์ที่เสนอขายสู่
ตลาดนัน้ประกอบด้วยสิง่ที่สมัผสัได้และสมัผัสไม่ได้เช่น บรรจุภัณฑ์ ส ีราคา คุณภาพ ตราสนิค้า บรกิารและ
ชื่อเสยีงของผูข้ายผลติภณัฑ ์โดยอาจเป็นสนิคา้ บรกิาร สถานที ่บุคคล หรอืความคดิ ซึง่ตวัผลติภณัฑอ์าจมตีวัตน
หรือไม่มีตัวตน แต่ต้องมีอรรถประโยชน์ (Utility) หรือมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้า จึงจะมีผลท าให้
ผลติภณัฑส์ามารถขายได ้ 
 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารทางการตลาด 
 โรเจอร ์(M. Rogers. 1976) ได้ใหค้วามหมายของการตดิต่อสื่อสารว่าเป็นการถ่ายทอดและแลกเปลีย่น
ขอ้เทจ็จรงิ ความคดิ ความรูส้กึ หรอืการกระท าต่างๆ โดยมเีจตนาทีจ่ะเปลีย่นพฤตกิรรมของบุคคล ซึง่พฤตกิรรม
ในที่นี้ได้ หมายถึง การเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจ เปลี่ยนทศันคติ และเปลี่ยนพฤติกรรมที่แสดงออกไปอย่าง
เปิดเผย 
 การสื่อสารทางการตลาด หรอื Marketing Communication นัน้จะใช้เครื่องมอืต่างๆ เขา้มาช่วยในการ
สื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจนัน้ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารด้วยค าพูด 
รูปภาพ สญัลกัษณ์ กลิ่น หรือเสยีง ซึ่งเครื่องมือที่นิยมใช้ คือ การโฆษณา (Advertising) การประชาสมัพันธ ์
(Public relations หรือ PR) การใช้พนักงานขาย (Personal selling) การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct 
Marketing Communication) และเครื่องมอืสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) 
 ทฤษฎีพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
 ชิฟแมนและคะนุค (Schiffman and Kanuk,1987) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคว่าเป็น
พฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นการเสาะหา ซือ้ ใช ้ประเมนิผล หรอืการบรโิภคผลติภณัฑ ์บรกิาร และ
แนวคิดต่างๆ ซึ่งผู้บริโภคคาดว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของตนได้เป็นการศึกษากา รตัดสินใจ           
ของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นการใชท้รพัยากรทีม่อียู่ ทัง้คน เวลา และก าลงัเพื่อบรโิภคสนิคา้และบรกิารต่างๆ อนัประกอบ
ไปดว้ย ซือ้อะไร ท าไมตอ้งซือ้ ซือ้เมื่อไร อย่างไร ทีไ่หน และบ่อยแค่ไหน 
 ข้อมูลทัว่ไปของรา้นยาซูรฮุะ (ประเทศไทย) 
 ซูรูฮะ” เป็นบริษัทดรักสโตร์สไตล์ญี่ปุ่ นที่มี 1,000 สาขาในประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งจัดเป็นล าดับต้นๆ ของ 
ดรกัสโตร์ประเทศญี่ปุ่ น และมุ่งที่จะได้เป็นอนัดบั 1 ของดรกัสโตร์ในประเทศญี่ปุ่ น ในปีพ.ศ.2554 ซูรูฮะได้เริม่
ขยายการลงทุนมาที่ประเทศไทยโดยร่วมทุนกับเครอืสหพัฒน์ เพื่อธุรกิจร้านค้าปลีก ในประเทศไทย รวมถึง
แผนงานทีจ่ะขยายไปยงัตลาดอาเซยีน ปัจจุบนัเปิดใหบ้รกิารในประเทศไทย จ านวน 24 สาขาและยงัคงเดนิหน้า
เพิม่สาขาใหม่อย่างต่อเนื่อง 
 
วิธีด าเนินการวิจยั 
 ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั  

ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ คอื ผูบ้รโิภคที่ซือ้หรอืเคยซือ้สนิค้าจากรา้นยาซูรูฮะเฉพาะสาขาในพืน้ที่
กรุงเทพมหานครซึง่ไม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน 
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 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี้ คือ ผู้บริโภคที่ซื้อหรือเคยซื้อสนิค้าจากร้านยาซูรูฮะ เฉพาะสาขา            

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่ทราบจ านวนประชากรที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยค านวณ              
จากสตูรทีไ่ม่ทราบจ านวนประชากรทีแ่น่นอน ทีร่ะดบัความเชื่อมัน่ 95% ความคลาดเคลื่อน 5% ไดข้นาดตวัอย่าง
ทัง้สิ้น จ านวน 385 คน และเก็บเพิ่ม เติมไว้ 15 คน รวมขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้ เป็น                
จ านวน 400 สุม่ตวัอย่างแบบไม่เจาะจง โดยการจบัฉลากมา 10 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานคร  
 
ผลการวิจยั 
 เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องส่วนประสมการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์และเครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด กบั
พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นยาซูรูฮะของผูบ้รโิภคในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร โดยสุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ใช้
แบบสอบถามในการเกบ็ขอ้มลู  

ส่วนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์้อมูลเชิงพรรณนา 
ตอนท่ี 1 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร ์พบว่า 

 เพศ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ จ านวน 270 คน คดิเป็นร้อยละ 67.50 รองลงมา
เป็นเพศชาย มจี านวน 130 คน คดิเป็นรอ้ยละ 32.50 ตามล าดบั 
 สถานภาพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มสีถานภาพโสด โดยมอียู่ถงึ 274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.50 
รองลงมา คอื สมรส / อยู่ด้วยกนั จ านวน 106 คน คดิเป็นร้อยละ 26.50 และส าหรบัผู้ที่หย่ารา้ง /หม้าย /แยกกนัอยู่  
จะมอียู่เพยีง 20 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.00 ตามล าดบั 
 อายุ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มีอายุอยู่ในช่วง 31 - 40 ปี จ านวน 164 คน คิดเป็น            
รอ้ยละ 41.00 รองลงมา คอื อายุระหว่าง 21 - 30 ปี จ านวน 148 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.00 มอีายุตัง้แต่ 41 ปีขึน้ไป 
จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ17.00 และมีอายุอายุในช่วง 15 - 20 ปี จ านวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0  ของ           
จ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
 ระดบัการศึกษา พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งมีอยู่           
จ านวน 238 คน คดิเป็นรอ้ยละ 59.50 รองลงมา คอื จบการศกึษาในระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 103 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 25.75 และจบการศกึษาระดบัต ่ากว่าปรญิญาตร ีอยู่จ านวน 59 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.75 ตามล าดบั 
 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดื อนมากกว่า                 
45,000 บาทขึ้นไป ซึ่งมีอยู่จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50 รองลงมา คือ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 
15,001 - 30,000 บาท จ านวน 120 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.00 มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 30,001 -45,000 บาท และต ่ากว่า
หรอืเทยีบเท่า 15,000 บาท อยู่จ านวน 75 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.75 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
 อาชีพ พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่ ประกอบอาชพีที่มรีายไดป้ระจ า เช่น ขา้ราชการ พนักงาน
รฐัวสิาหกจิ พนักงานบรษิัทเอกชน โดยมอียู่จ านวน 261 คน คดิเป็นร้อยละ 65.25 รองลงมาประกอบธุรกจิส่วนตัว 
หรือเป็นเจ้าของกิจการ จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.75 เป็นนักเรียนนักศึกษา อยู่จ านวน 42 คน คิดเป็น            
รอ้ยละ 10.50 ประกอบอาชพีอสิระ เช่น ตวิเตอร ์เทรนเนอรฟิ์ตเนส จ านวน 28 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.00 และประกอบ
อาชพีอื่นๆ อยู่จ านวน 18 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.50 ของจ านวนผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 

ส่วนท่ี  2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาด                     
ดา้นผลติภณัฑข์องรา้นยาซรูฮูะ พบว่า 
 ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ ผู้บรโิภคมีระดบัความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.18               
ซึง่เมื่อท าการพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ สนิคา้สว่นใหญ่ทีน่ ามาจ าหน่ายมี
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การแสดงรายละเอยีดต่างๆ ที่ชดัเจนบนบรรจุภณัฑ์ เช่น ราคา, ส่วนประกอบที่ส าคญั, วธิใีช้ และวนัหมดอายุ และ              
ในข้อสนิค้าส่วนใหญ่ที่น ามาจ าหน่าย ผ่านการรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทัง้ใน และต่างประเทศ โดยมีค่าเฉลี่ย      
เท่ากบั 3.29 และ 3.26 ตามล าดบั ส่วนขอ้ที่มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีคอื สนิค้าส่วนใหญ่มนีโยบายในการรบัคนื
สนิค้า หากใช้ แล้วไม่ได้ผลตามที่ระบุเอาไว้ เพื่อเป็นการรบัรองคุณภาพของสนิค้าที่น ามาจ าหน่าย โดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.98 
 ดา้นรปูร่างลกัษณะของผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.24
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีมาก คือ สนิค้าที่เลอืกมาจ าหน่าย มีบรรจุภัณฑ ์            
สสีนัสวยงามน่าใช ้โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.29 ส่วนขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีได้แก่ สนิค้าทีเ่ลอืกมาจ าหน่าย             
มใีห้เลอืกหลากหลายขนาด และในขอ้สนิค้าที่เลอืกมาจ าหน่าย มบีรรจุภณัฑ์ที่มคีวามแขง็แรง ทนทาน และพกพา            
ไดส้ะดวก โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.25 และ 3.18 ตามล าดบั   
 ด้านตราสนิค้า ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16 เมื่อพิจารณา             
เป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีในทุกขอ้ ทัง้ในข้อสนิค้าแต่ละชนิด มใีห้เลือกหลากหลายตราสนิค้า              
ตราสนิค้าของสนิค้าที่น ามาจ าหน่ายเป็นที่ยอมรบัของบุคคลทัว่ไปและในข้อตราสนิค้าของสนิค้าที่น ามาจ าหน่าย                
มชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กั โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.23, 3.16 และ 3.10 ตามล าดบั 
 ดา้นวตัถุดบิทีน่ ามาท าผลติภณัฑ ์ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.16 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีในทุกข้อ ทัง้ในข้อสนิค้าที่น ามาจ าหน่ายมีการแสดง
รายละเอยีด และอธบิายคุณประโยชน์ของวตัถุดบิแต่ละชนิดทีน่ ามาใชท้ าผลติภณัฑ์ สนิค้าทีน่ ามาจ าหน่ายมกีารน า
ส่วนผสมใหม่ๆ ที่น่าสนใจมาใช้กับผลิตภัณฑ์ เช่น เมือกหอยทาก , สเต็มเซลล์จากพืช, สาหร่ายหิมะสีแดง และ              
สารสกดัจากดอกกลว้ยไม ้และในขอ้สนิคา้ส่วนใหญ่ทีน่ ามาจ าหน่ายท าจากวตัถุดบิทีม่าจากธรรมชาต ิโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.23 3.13 และ 3.11 ตามล าดบั 
 ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ ผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.17 เมื่อ
พจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดใีนทุกขอ้ ทัง้ในขอ้สนิค้าทีซ่ื้อไปจากรา้นยาซูรูฮะมคีุณสมบตั ิ
และสามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ามทีร่ะบุไวใ้นบรรจุภณัฑ ์ท่านมคีวามพงึพอใจ เมื่อไดใ้ชส้นิคา้ทีซ่ือ้ไปจากรา้นยาซูรฮูะ 
และในขอ้สนิค้าที่ซื้อไปจากร้านยาซูรูฮะมคีวามคุ้มค่าเหมาะสมกบัราคา โดยมคี่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.20 3.18 และ 3.14 
ตามล าดบั 
 ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ์ ผูบ้รโิภคมรีะดบัความคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 
3.20 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า ขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก ไดแ้ก่ มสีนิคา้ให้เลอืกหลากหลายประเภท
ทัง้ยา เวชภณัฑ์ อาหารเสรมิ เครื่องส าอาง และสนิค้าเบ็ดเตลด็ และในขอ้มีสนิค้าให้เลอืกทัง้แบบน าเขา้และที่ผลิต             
ในประเทศ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากนัที ่3.29 ส่วนขอ้ทีม่คีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัด ีคอื มสีนิคา้ทีห่ลากหลายและครอบคลุม
มากกว่ารา้นอื่น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.01 

ส่วนท่ี 3 ผลวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด               
ของรา้นยาซรูฮูะ  
 ด้านการโฆษณา พบว่าผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิารมคีวามคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 
2.72 เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้พบว่า มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดใีนทุกขอ้ ทัง้ในขอ้ทางรา้นใชก้ารโฆษณาผ่านทางสื่อ
สิง่พมิพ์ เช่น หนังสอืพมิพ ์นิตยสาร หรอืแผ่นพบั ใบปลวิทีด่งึดูดความสนใจไดด้ ีทางรา้นใชก้ารโฆษณาผ่านสื่อทาง
อนิเทอรเ์นต เช่น การโฆษณาผ่านเวบ็ไซต์ต่างๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัความงาม สุขภาพ หรอืการลงโฆษณาผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค อนิสตาแกรม ที่ดงึดูดความสนใจได้ด ีและในขอ้ทางร้านใช้การโฆษณาผ่านสื่อ Out-of-home 
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Media เช่น รถไฟฟ้าบทีเีอส รถโดยสารประจ าทาง สื่อสอดแทรกในภาพยนตร/์ละคร ป้ายโฆษณาทีด่งึดูดความสนใจ
ไดด้ ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.77 2.72 และ 2.68 ตามล าดบั 
 ดา้นการใหข้่าวและประชาสมัพนัธ ์พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่าใชบ้รกิาร มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดีในทุกข้อ ทัง้ในข้อมีการจดับูธ        
ตามสถานที่ต่างๆ ที่มกีลุ่มเป้าหมาย เพื่อประชาสมัพนัธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรูจ้กัรา้นยาซูรูฮะ และประเภท ของสนิค้า             
ทีจ่ าหน่ายไดอ้ย่างน่าสนใจ การจดังานแถลงข่าวเปิดตวัผลติภณัฑ์ใหม่ๆ ของทางรา้นท าไดอ้ย่างน่าสนใจ และในขอ้
การใหส้มัภาษณ์ของผูบ้รหิารรา้นยาซรูฮูะ ผ่านบทความทางนิตยสารหรอืหนงัสอืพมิพต่์างๆ รวมถงึสือ่ออนไลน์ ท าให้
มคีวามสนใจทีจ่ะเขา้มาใชบ้รกิารกบัทางรา้น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 2.73 2.68 และ 2.65 ตามล าดบั 
 ดา้นการใช้พนักงานขาย พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่าใช้บรกิาร มคีวามคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 3.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดบัดีในทุกข้อทัง้ในข้อเภสชักรที่จ าหน่ายยา            
มคีวามรูค้วามเขา้ใจในสรรพคุณยาหรอืผลติภณัฑเ์สรมิอาหารแต่ละชนิดเป็นอย่างด ีพนักงานมคีวาม สามารถในการ
แนะน าหรอืสาธติการใชง้านผลติภณัฑแ์ต่ละประเภท และในขอ้พนักงานมภีาพลกัษณ์ทีส่อดคลอ้งและสามารถสง่เสรมิ
กบัภาพลกัษณ์ของสนิคา้ทีจ่ าหน่าย โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 2.99  และ 2.99 ตามล าดบั 
 ด้านการตลาดทางตรง พบว่า ผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิาร มคีวามคดิเห็นโดยรวมอยู่ในระดบัด ีโดยมคี่าเฉลี่ย
เท่ากบั 2.87เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามคดิเหน็อยู่ในระดบัดใีนทุกขอ้ ทัง้ในขอ้ทางร้านมกีารจดักจิกรรม
ออกบูธตามสถานที่ต่างๆที่มกีลุ่มเป้าหมาย เพื่อแนะน าสนิค้าหรอืให้ทดลองสนิค้า ทางร้านมีการแนะน าสนิค้าใหม่
ประจ าเดอืนผ่านทางใบปลวิที่แจกตามสถานที่ต่างๆ ที่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่เสมอ ทางร้านมกีารแนะน าสนิค้าใหม่ๆ             
แจง้ข่าวสาร และมอบส่วนลดพเิศษต่างๆ ใหก้บัสมาชกิ ผ่านทางapplication line เป็นประจ า และในขอ้ทางรา้นมกีาร
แนะน าสนิค้าใหม่ๆ แจ้งข่าวสารและมอบส่วนลดพิเศษต่างๆ ให้กบัสมาชิกผ่านทาง Email หรอื SMS เป็นประจ า             
โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.01 2.87 2.83 และ 2.76 ตามล าดบั 
 ด้านเครื่องมอืส่งเสรมิการขาย พบว่า ผู้บรโิภคที่มาใช้บรกิาร มคีวามคดิเหน็โดยรวม อยู่ในระดบัด ีโดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 2.97  เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มคีวามคดิเห็นอยู่ในระดบัดใีนทุกข้อ ทัง้ในขอ้ทางร้านมีการ        
จัดรายการส่งเสริมการขายที่น่าสนใจ เช่น ซื้อชิ้นที่ 2 ในราคาพิเศษ ซื้อเป็นแพคในราคาที่ประหยัดกว่าหรือ               
การจบัคูปองลุน้ของรางวลั และในขอ้ทางรา้นมกีารแจกสนิคา้ทดลองรุ่นใหม่ๆ ทีส่วยงามและน่าใชใ้ห้กบัลูกคา้ โดยมี
ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.06, 3.04 และ 2.79 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านยาซูรูฮะของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร 
 ความถี่ในการซื้อสินค้าจากร้านซูรุฮะ (ครัง้ต่อเดือน) พบว่า มีความถี่ในการซื้อสินค้าจากร้านยาซูรุฮะ           
ต ่าสดุ 1 ครัง้ต่อเดอืน สงูสดุ 10 ครัง้ต่อเดอืน และมคี่าเฉลีย่ประมาณ 2 ครัง้ต่อเดอืน 
 ค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าจากร้านยาซูรุฮะแต่ละครัง้ พบว่าต ่าสุดอยู่ที่จ านวน 30 บาทต่อครัง้ และสูงสุดที่
จ านวน 5,000 บาทต่อครัง้ คดิเป็นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้เฉลีย่อยู่ทีจ่ านวน 563.91บาทต่อครัง้ 
 เวลาที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละครัง้ พบว่า ต ่ าสุดอยู่ที่ 1 นาที สูงสุดอยู่ที่ 120 นาที และคิดเป็น
ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการเลอืกซือ้สนิคา้โดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 23 นาท ี
 จ านวนรายการสนิคา้ทีน่ิยมซือ้ในแต่ละครัง้ พบว่า ต ่าสดุอยู่ที ่1 ชิน้ สงูสดุอยู่ทีจ่ านวน 15 ชิน้ และมจี านวน
รายการสนิคา้ทีน่ิยมซือ้ในแต่ละครัง้ โดยเฉลีย่อยู่ทีป่ระมาณ 3 ชิน้ 
 ประเภทของสนิคา้ในรา้นยาซูรุฮะทีท่่านนิยมซือ้มากทีสุ่ด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามโดยส่วนใหญ่นิยมซื้อ
สนิคา้ประเภทเบด็เตลด็ เช่น สบู่ ยาสฟัีน แชมพู มากทีส่ดุ โดยมอียู่จ านวน 137 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.25 รองลงมาที่
นิยมซือ้คอื สนิคา้ประเภทเครื่องส าอาง มอียู่จ านวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 31.50 ผูท้ีซ่ื้อประเภทยา เวชภณัฑ์ และ



 9 

อาหารเสรมิ มอียู่จ านวน 96 คน คดิเป็นร้อยละ 24.00 และส าหรบัผู้ที่ซื้อสนิค้าประเภทขนมและเครื่องดื่ม จ านวน            
41 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.25 ตามล าดบั 
 ท่านใช้บริการร้านยาซูรุฮะที่ตัง้อยู่ในท าเลใดมากที่สุด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนให ญ่ใช้บริการ              
ร้านยาซูรุฮะที่ตัง้อยู่ในห้างมากที่สุด โดยมีอยู่จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 49.75 รองลงมานิยมใช้บริการ                 
รา้นยาซูรุฮะทีต่ัง้อยู่ใกลท้ีท่ างาน มอียู่จ านวน 122 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.50 และใชบ้รกิารทีส่าขาใกลบ้า้น อยู่จ านวน 
79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.75 ตามล าดบั 
 ท่านเลอืกมาใช้บรกิารที่ร้านยาซูรูฮะเนื่องจากสาเหตุใด พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มาใช้บรกิาร          
ที่ร้านยาซูรูฮะเน่ืองจาก ท าเลที่ตัง้ของร้านสะดวกในการมาใช้บรกิารมากที่สุด โดยมีอยู่จ านวน 137 คน คิดเป็น          
รอ้ยละ 34.25 รองลงมามสีาเหตุมาจาก มผีลติภัณฑ์ที่ต้องการครบถ้วน มีอยู่จ านวน 132คน คดิเป็นร้อยละ 33.00         
มาใช้บริการที่ร้านยาซูรูฮะ เน่ืองจากมีการส่งเสริมการตลาด (Promotion)ที่น่าสนใจ อยู่จ านวน 69 คน คิดเป็น         
รอ้ยละ 17.25 มาใชบ้รกิารเนื่องจากภาพลกัษณ์ของรา้นมคีวามน่าเชื่อถอื จ านวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.50 มาใช้
บรกิาร เน่ืองจากการให้บรกิารที่ดีของทางร้านอยู่จ านวน 18 คน คดิเป็นร้อยละ 4.50 และส าหรบัผู้ที่มาใช้บริการ        
ดว้ยเหตุผลอื่นๆ (เดนิผ่านพอด,ี อยากลองเขา้ไปส ารวจสนิค้า) จะมอียู่เพยีง 2 คน คดิเป็นร้อยละ 0.50 ของจ านวน
ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 
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ตอนท่ี 2 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิอนุมานเพื่อทดสอบสมมตฐิาน 

 

ตวัแปรต้น 

ตวัแปรตาม 

พฤติกรรมการซ้ือสินค้าในรา้นยาซูรฮูะของผูบ้ริโภคในพืน้ท่ี
กรงุเทพมหานคร 

ด้านความถ่ีใน
การซ้ือสินค้า 
(ครัง้/เดือน) 

ด้านค่าใช้จา่ย
ในการซ้ือ
สินค้า 

ด้านเวลาท่ีใช้
ในการเลือก
ซ้ือสินค้าแต่

ละครัง้ 

ด้านจ านวน
รายการสินค้าท่ี
นิยมซ้ือในแต่

ละครัง้ 

ลกัษณะประชากรศาสตร ์     

เพศ            X                                X                       X 

สถานภาพ             X                       X             X 

อาย ุ             X                                 X 

ระดบัการศกึษา           X                                X           X             X 

อาชพี             X                     X             X 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน           X                                X           X             X 

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด     

ดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์                                     X              

ดา้นรปูร่างลกัษณะของผลติภณัฑ ์                                            

ดา้นตราสนิคา้             X                        X              

ดา้นวตัถุดบิทีน่ ามาท าผลติภณัฑ ์                                   X              

ดา้นคุณค่าผลติภณัฑ ์                                              

ดา้นความหลากหลายของผลติภณัฑ ์             X                                   

คณุค่าตราสินค้า     

ดา้นการโฆษณา             X                      X            

ดา้นการใหข้า่วและประชาสมัพนัธ ์                                     X              

ดา้นการใชพ้นกังานขาย                                 X            

ดา้นการตลาดทางตรง                                                  

ดา้นเครื่องมอืสง่เสรมิการขาย                                 X            

หมายเหต:ุ เครื่องหมาย  หมายความว่า สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
   เครื่องหมาย  X  หมายความว่า ไม่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิาน อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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สรปุผลและอภิปรายผล 
 ผลการศกึษาวจิยัเรื่อง ความสมัพนัธ์ของส่วนประสมการตลาดด้านผลติภณัฑ์และปัจจยัด้านเครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาด กบัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นยาซูรูฮะของผูบ้รโิภคในพืน้ทีก่รุงเทพมหานคร  มปีระเดน็
ส าคญัทีส่ามารถน ามาอภปิราย ตามผลการทดสอบสมมตฐิานได้ ดงันี้ 
 1. ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกัน มีระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกซื้อสนิค้าแต่ละครัง้แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้บริโภคที่เป็นเพศชาย มีระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละครัง้ ต ่ากว่า
ผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจาก  ผลิตภัณฑ์โดยส่วนใหญ่ที่วางจ าหน่ายในร้านยาซูรูฮะ               
เป็นผลติภัณฑ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัสุขภาพและความงาม เช่น พวกเครื่องส าอาง เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผลติภัณฑ์เหล่านี้             
จะเกี่ยวขอ้งกบัเพศหญิงโดยตรงประกอบกบัเพศชาย อาจสนใจเรื่องเกีย่วกบัสุขภาพน้อยกว่าเพศหญิง จงึท าให้
ระยะเวลาที่ใช้ในการเลือกซื้อสินค้าแต่ละครัง้ของเพศชายต ่ ากว่าผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวจิยัของอลสิา องัศริ ิ(2558) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง “การสือ่สารทางการตลาดแบบผสมผสานและส่วนผสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บริโภคในช่วงอายุเจนวาย ในร้านวัตสันในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล” ซึ่งผลการวจิยั พบว่าเพศที่แตกต่างกนัมพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านวตัสนั             
ในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั ในด้านระยะเวลาโดยเฉลีย่ในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั 
อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 2. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มีค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้จากรา้นยาซูรุฮะแต่ละครัง้แตกต่างกนั 
ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการซื้อสินค้าในร้านยาซูรูฮะ                 
ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ต ่ากว่าผูบ้รโิภคทีส่มรส / อยู่ดว้ยกนั ซึ่งน่าจะมสีาเหตุมาจากผูบ้รโิภคที่มี
สถานภาพโสดมกัซือ้เพื่อใชเ้องเพยีงคนเดยีว ส่วนผูบ้รโิภคทีส่มรส / อยู่ดว้ยกนัอาจมกีารซือ้ไปใหส้มาชกิคนอื่นๆ 
ในครอบครวั ซึ่งผลการศกึษาที่ไดส้อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ คุลกิา วฒันสุวกุล (2555) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง 
“ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ ความพงึพอใจ และความตัง้ใจซือ้ซ ้า กรณีศกึษา
แผนกยาของรา้นวตัสนั” ซึง่ผลการวจิยั พบว่า ลกูคา้ทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้ ดา้นค่าใชจ้่าย
ในการซือ้เวชภณัฑโ์ดยเฉลีย่ต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
  3. ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าจากร้านยาซูรุฮะ             
แต่ละครัง้แตกต่างกนัที่ระดบันัยส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุในช่วง 15 - 20 ปี มพีฤติกรรมการซื้อ
สนิค้าในร้านยาซูรูฮะ ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าแต่ละครัง้ ต ่ากว่าผู้บรโิภคที่มีอายุในช่วง 21 - 30 ปี ช่วง              
31 - 40 ปี และในช่วง 41 ปีขึน้ไป ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากการผูบ้รโิภคทีม่อีายุในช่วง 15 - 20 ปี ยงัเป็นนักเรยีน 
นกัศกึษา ทีย่งัไม่มรีายไดป้ระจ าเป็นของตนเอง จงึส่งผลท าให้ค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิค้าแต่ละครัง้ ต ่ากว่าผูบ้รโิภค
ที่มีอายุในช่วงอื่นๆ ที่มีรายได้จากการท างาน ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ศิริวรรณ                 
พชิติชาตร ี(2555) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจร (IMC) ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการ
ใช้บรกิารคลนิิกความงาม และผวิพรรณ วุฒิ-ศกัดิ ์คลนิิก ของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการวจิยั 
พบว่า ผู้บรโิภคที่มีอายุแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการใช้บริการ ด้านค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมี
นยัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 4. ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีอายุแตกต่างกนั มรีะยะเวลาที่ใช้ในการเลอืกซื้อสนิคา้แต่ละครัง้
แตกต่างกนัทีร่ะดบันยัส าคญัทางสถติ ิ0.05 โดยผูบ้รโิภคทีม่อีายุในช่วง 41 ปีขึน้ไปมรีะยะเวลาทีใ่ชใ้นการเลอืกซือ้
สนิคา้แต่ละครัง้สงูกว่า ผูบ้รโิภคในช่วงอายุอื่นๆ น่าจะมสีาเหตุมาจากการตดัสนิใจในการซื้อสนิคา้ของผูบ้รโิภคทีม่ี
อายุในช่วง 41 ปีขึน้ไป ที่มปีระสบการณ์ในการเลอืกซื้อสนิค้าและจะต้องใช้เหตุผลประกอบการการตดัสนิใจซื้อ
ค่อนขา้งมากว่า จงึส่งผลท าใหใ้ชเ้วลาเลอืกแต่ละครัง้นานกว่า สว่นผูบ้รโิภค ทีม่อีายุในช่วง 21 - 30 ปี มรีะยะเวลา
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ทีใ่ชใ้นการเลอืกซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ต ่ากว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุในช่วงอื่นๆ น่าจะมสีาเหตุมาจากการทีผู่บ้รโิภคในกลุ่มนี้ 
ยงัอยู่ในช่วงวยัรุ่นทีเ่ริม่ท างาน การตดัสนิใจในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้มกัใชอ้ารมณ์และความชอบในการตดัสนิใจ
ซื้อมากกว่าเหตุผล จึงส่งผลท าให้ระยะเวลา ที่ใช้ในการเลือกซื้อสนิค้าแต่ละครัง้ น้อยกว่าช่วงอายุอื่น ซึ่งผล
การศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อานนท ์ศรพีงษ์ (2556) ซึง่ผลการวจิยั พบว่า อายุมผีลต่อพฤตกิรรม
การซื้อยาจากรา้นยาของผู้บรโิภคในอ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดัสระแก้ว  ด้านเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการซื้อยาจาก 
รา้นขายยาในแต่ละครัง้ อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 5. ผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกนั มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้า           
จากร้านยาซูรุฮะแต่ละครัง้แตกต่างกนัที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 โดยผู้บริโภคที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
มากกว่า 45,000 บาทขึน้ไป มคี่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้จากรา้นยาซูรุฮะแต่ละครัง้สงูกว่าช่วงอายุอื่นๆ ซึง่น่าจะมี
สาเหตุมาจากการมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีค่่อนขา้งสงู จงึมคีวามสามารถในการซือ้สนิคา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพและ
ความงามได้มากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆ ที่อาจต้องน ารายได้ที่ม ีไปใช้ในการซื้อสนิค้าอุปโภคบรโิภคที่มคีวาม
จ าเป็นในการด ารงชวีติ ซึง่ผลการศกึษาที่ได้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อลสิา องัศริ ิ(2558) ทีไ่ดท้ าการศกึษา
เรื่อง “การสื่อสารทางการตลาด แบบผสมผสานและส่วนผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซื้อสนิค้าของ
ผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวาย ในรา้นวตัสนัในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล ” ซึง่ผลการวจิยั พบว่า รายได้
แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านวตัสนัในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลแตกต่างกนั ในด้าน
ค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
 6. ปัจจยัดา้นผลติภณัฑ์ พบว่า ความถี่ในการซือ้สนิคา้จากรา้นซูรุฮะ (ครัง้/เดอืน) จะเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า 
ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพผลติภณัฑ ์รปูร่างลกัษณะของผลติภณัฑว์ตัถุดบิทีน่ ามาท าผลติภณัฑ ์
และคุณค่าผลติภณัฑ์เพิม่สูงขึน้ ซึ่งน่าจะมสีาเหตุมาจาก ผลติภณัฑ์โดยส่วนใหญ่ที่วางจ าหน่ายในร้านยาซูรูฮะ  
เป็นผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัสุขภาพและความงาม มใีหเ้ลอืกหลากหลาย และเหมาะกบัผูใ้ชท้ีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้
ผูบ้รโิภคโดยส่วนใหญ่จะทดลองซือ้ผลติภณัฑไ์ปใชก้่อน และเมื่อใชแ้ลว้พบว่าคุณภาพ รูปร่างลกัษณะ รวมไปถึง
วตัถุดบิทีน่ ามาท าผลติภณัฑ ์มคีุณค่าตามทีต่นเองไดป้ระเมนิเอาไว ้กจ็ะกลบัมาซือ้ซ ้า ความถีใ่นการซือ้จงึเพิม่ขึน้
ในทีสุ่ด ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ อลสิา องัศริ ิ(2558) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง “การสื่อสาร
ทางการตลาดแบบผสมผสานและสว่นผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุ
เจนวายในร้านวตัสนัในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ” ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ส่วนผสมทางการตลาด          
ดา้นผลติภณัฑ์ มผีลต่อพฤติกรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนัในพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้านจ านวน
ครัง้ทีซ่ือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
 ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า และจ านวนรายการสินค้าที่นิยมซื้อในแต่ละครัง้  จะเพิ่มขึ้นในระดับต ่ า               
ถา้ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัคุณภาพผลติภณัฑ ์รปูร่างลกัษณะของผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ วตัถุดบิทีน่ ามาท า
ผลติภณัฑ ์คุณค่าผลติภณัฑ ์และความหลากหลายของผลติภณัฑเ์พิม่สงูขึน้ ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากการทีผู่บ้รโิภค
โดยสว่นใหญ่ เมื่อมคีวามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัตวัผลติภณัฑท์ัง้ในสว่นของรปูร่างลกัษณะของผลติภณัฑ ์วตัถุดบิ
ที่น ามาท าผลติภัณฑ์ ว่ามคีุณสมบตัิครบถ้วนตามที่ตนเองต้องการหรอืไม่ก็จะทดลองซื้อผลติภัณฑ์ดงักล่าวไป
ลองใชด้กู่อน และเมื่อใชแ้ลว้ไดผ้ลลพัธต์ามทีต่นเองต้องการ กจ็ะกลบัมาซือ้ซ ้าและซือ้ในปรมิาณทีม่ากขึน้  เพราะ
ผูบ้รโิภคเริม่มคีวามมัน่ใจในคุณภาพของผลติภณัฑ์ ค่าใชจ้่ายในการซื้อสนิค้าจากรา้นยา ซูรุฮะแต่ละครัง้จงึเพิม่
สงูขึน้ในทีสุ่ด ซึง่ผลการศกึษาทีไ่ดส้อดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ขนิษฐา กนัหาไชย (2558) ทีไ่ดท้ าการศกึษาเรื่อง 
“ปัจจยัดา้นสว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการเลอืกซือ้อาหารเสรมิทีม่สีว่นผสมของสารกลูตา้ไธโอน
ของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” ซึ่งผลการวจิยั พบว่า ปัจจยัด้านผลิตภัณฑ์ มีความสมัพนัธ์ต่อพฤติกรรม           
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การเลอืกซือ้อาหารเสรมิทีม่สีว่นผสมของสารกลตู้าไธโอนของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้่ายต่อครัง้
ในการซือ้ผลติภณัฑ ์ 
 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการเลอืกซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ จะเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ถ้าผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบั
รูปร่างลกัษณะของผลติภณัฑ์ คุณค่าผลติภณัฑ์ และความหลากหลายของผลติภณัฑเ์พิม่สูงขึน้ซึง่น่าจะมสีาเหตุ  
มาจากการที่ผู้บรโิภคโดยส่วนใหญ่ เมื่อเห็นคุณค่าในตัวผลิตภัณฑ์ ว่าสามารถใช้แล้วได้ผลลพัธ์ตามที่ตนเอง
ตอ้งการ กจ็ะมาถงึขัน้ตอนทีผู่บ้รโิภคจะต้องเลอืกสตูรของผลติภณัฑ์ทีจ่ะซือ้ ไปใช ้และเนื่องจากผลติภณัฑ์แต่ละ
ชนิดที่วางจ าหน่ายภายในร้านยาซูรูฮะมีอยู่หลากหลายสูตรและขนาด ผู้บรโิภคที่เข้ามาใช้บริการ จึงต้องใช้
ระยะเวลาในการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ถึงจะสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ที่ตนเองต้องการได้ โดยการ
สอบถามจากพนกังานขายของทางรา้น และอาจศกึษาจากฉลากขา้งกล่องบรรจุภณัฑ ์จงึสง่ผลท าให้ระยะเวลาทีใ่ช้
ในการเลือกแต่ละครัง้เพิ่มขึ้น ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  อลิสา อังศิริ (2558) ที่ได้
ท าการศกึษาเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานและสว่นผสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้
สนิคา้ของผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวาย ในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล” ซึง่ผลการวจิยั พบว่า 
ส่วนผสมทางการตลาดดา้นผลติภณัฑ ์มผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสันในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑลดา้นระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ในรา้นวตัสนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั0.01 
 7. ปัจจยัดา้นเครื่องมอืสือ่สารทางการตลาด พบว่า ความถีใ่นการซือ้สนิคา้ ค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ และ
จ านวนรายการสนิคา้ที่นิยมซือ้ในแต่ละครัง้จะเพิ่มขึน้ในระดบัต ่า ถ้าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการโฆษณา 
การให้ข่าวและประชาสมัพนัธ์ การใช้พนักงานขาย การตลาดทางตรง  และเครื่องมอืส่งเสรมิการขายเพิม่สูงขึ้น               
ซึง่น่าจะมสีาเหตุเริม่มาจากการที่รา้นยาซูรุฮะเป็นที่รูจ้กัในกลุ่มผู้บรโิภค ผ่านการโฆษณาในช่องทางต่างๆ เช่น 
ทางสือ่สิง่พมิพ ์หรอืสือ่ Out-of-home ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความงามสขุภาพ กระบวนการต่อมาผูบ้รโิภคเริม่ไดร้บัความรู้
และขอ้มูลที่ถูกต้องเกี่ยวกบัตวัผลติภณัฑ์ทีต่นเองสนใจ ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ทางร้านยาซูรุฮะเลอืกใช้ อาทเิช่น 
การออกบูธตามสถานที่ต่างๆและ การแจ้งข่าวสารให้กบัสมาชิกผ่านช่องทางต่างๆ รวมไปถึงการแนะน าของ
พนักงานขาย ในขณะทีผู่บ้รโิภคเขา้มาซือ้สนิคา้ภายในรา้น ประกอบกบัการจดัรายการส่งเสรมิการขายทีน่่าสนใจ 
อาทเิช่น การซื้อชิ้นที่2 ในราคาพิเศษ,หรอืซื้อเป็นแพคในราคาที่ประหยดักว่า ปัจจยัทัง้หมดดงักล่าวนี้ จึงเป็น
ตัวกระตุ้นให้ผู้บริโภคที่เข้ามาใช้บริการที่ร้านบ่อยขึ้น  ซื้อผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่มากขึ้นกว่าเดิม และจ านวน
รายการสินค้าที่นิยมซื้อในแต่ละครัง้เพิ่มสูงขึ้นในที่สุด ซึ่งผลการศึกษาที่ได้สอดคล้องกับผลการวิจัยของ                 
อลสิา องัศริ ิ(2558) ทีไ่ด้ท าการศกึษาเรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานและส่วนผสมทางการตลาด           
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสินค้าของผู้บรโิภคในช่วงอายุเจนวายในร้านวตัสนัในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปรมิณฑล” ซึ่งผลการวจิยั พบว่า การสื่อสารการตลาดแบบผสมผสานด้านการให้ข่าวสาร และด้านการส่งเสรมิ          
การขาย มีผลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านวตัสนัในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑลด้านจ านวนครัง้               
ทีซ่ือ้สนิคา้ และดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนัอย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
 ระยะเวลาที่ใชใ้นการเลอืกซือ้สนิค้าแต่ละครัง้จะเพิม่ขึน้ในระดบัต ่า ถ้าผู้บรโิภคมคีวามคดิเหน็เกี่ยวกบั
เครื่องมอืสื่อสารทางการตลาด ดา้นการตลาดทางตรงเพิม่สงูขึน้ ซึง่น่าจะมสีาเหตุมาจากการ ทีก่ารตลาดทางตรง 
เป็นช่องทางในการสื่อสารจากรา้นยาซูรูฮะไปยงัผู้บรโิภคโดยตรงส่งผลให้ผู้บรโิภคสามารถได้รบัขอ้มูลข่าวสาร           
ทีถู่กต้องและครบถ้วน ซึง่ผลการศกึษาที่ได้สอดคล้องกบัผลการวจิยัของ อลสิา องัศริ ิ(2558) ทีไ่ดท้ าการศกึษา
เรื่อง “การสื่อสารทางการตลาดแบบผสมผสานและส่วนผสมทางการตลาดที่มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิค้าของ
ผูบ้รโิภคในช่วงอายุเจนวายในรา้นวตัสนัในพืน้ทีก่รุงเทพมหานครและปรมิณฑล” ซึง่ผลการวจิยั พบว่า การสือ่สาร
การตลาดแบบผสมผสาน มผีลต่อพฤติกรรมการซื้อสนิคา้ในรา้นวตัสนัในพื้นทีก่รุงเทพ มหานคร และปรมิณฑล
ดา้นระยะเวลาในการซือ้สนิคา้ภายในรา้นวตัสนั อย่างมนียัส าคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  
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ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 
 1. จากการศึกษาครัง้นี้  พบว่า ผู้บริโภคที่มีเพศแตกต่างกันมีพฤติกรรมด้านเวลาที่ใช้เลือกสินค้า              
แตกต่างกนั และจากการศกึษานี้จะพบว่าผู้บรโิภคที่เป็นเพศหญิงจะใชเ้วลาในการเลอืกสนิค้าน้อยกว่าผู้บรโิภค           
ที่เป็นเพศชาย ซึ่งเป็นเรื่องดีที่จะมีโอกาสในการเพิ่มความถี่ ด้านค่าใช้จ่าย และจ านวนรายการสินค้าที่ซื้อ              
ในแต่ละครัง้ ท าให้ร้านสามารถท ายอดขายได้เพิ่มขึ้น ดงันัน้จึงเสนอให้มีท าการศึกษาเพิ่มเติมในรายละเอียด
ประเภทของสนิค้าทีผู่บ้รโิภคที่เป็นหญงิสนใจมากขึน้เพื่อเป็นช่องทางใหร้า้นไดน้ าเขา้มาขายเพิม่เติมเพื่อให้เกดิ
การซือ้สนิคา้ในรา้นยาซรูฮูะมากขึน้     
 2. จากการศึกษาครัง้นี้ พบว่า ผู้บรโิภคที่มีสถานภาพโสด มีพฤติกรรมการซื้อสนิค้าในร้านยาซูรูฮะ              
ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าแต่ละครัง้ต ่ากว่าผู้บริโภคที่สมรส / อยู่ด้วยกัน การที่ร้านยาซูรูยะจะสามารถ               
เพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้าแต่ละครัง้ของผู้บรโิภคที่เข้ามาใช้บรกิารได้นัน้ ทางร้านจะต้องเน้นไปที่ผู้บรโิภค                
ทีส่มรสหรอืมคีรอบครวัแลว้ เน่ืองจากผูบ้รโิภคกลุ่มนี้ มคี่าใชจ้่ายในการซือ้แต่ละครัง้ทีค่่อนขา้งสงู และเป็นกลุ่มทีม่ี
ศักยภาพในการซื้อสินค้าเพิ่มเติมจากทางร้านได้ โดยอาจเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจเข้ามาขายภายในร้าน             
เพิม่มากขึน้ อาทเิช่น ผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัเดก็ หรอืสนิคา้เบด็เตลด็ทีต่อ้งใชภ้ายในบา้น เป็นตน้   
 3. จากการศึกษาครัง้นี้  พบว่า ผู้บริโภคที่มีอายุในช่วง 41 ปีขึ้นไปมีพฤติกรรมการซื้อสินค้าใน                
รา้นยาซูรูฮะ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้สงูกว่าผูบ้รโิภคอายุช่วงอื่นๆและมรีะยะเวลาทีใ่ชใ้นการเลอืก
ซือ้สนิคา้แต่ละครัง้สงูกว่าผูบ้รโิภคอายุช่วงอื่นๆ ดงันัน้การทีร่า้นยาซูรูยะจะสามารถเพิม่ค่าใชจ้่าย และระยะเวลา            
ทีใ่ชใ้นการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ของผู้บรโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารไดน้ัน้ ทางรา้นจะต้องเน้นไปที่ผูบ้รโิภคกลุ่มที่มอีายุ
ในช่วง 41 ปีขึ้นไป เนื่องจากผู้บริโภคกลุ่มนี้  มีค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการซื้อแต่ละครัง้สูงกว่าผู้บริโภค                 
ในกลุ่มอื่นๆ และเป็นกลุ่มทีม่ศีกัยภาพในการซือ้สนิคา้เพิม่เตมิจากทางรา้นได ้โดยอาจเพิม่ผลติภณัฑท์เีกีย่วขอ้ง
กบัผู้บรโิภควยัผู้ใหญ่ เช่น อาหารเสรมิเพื่อสุภาพ เข้ามาขายเพิ่มเติม ส่วนผู้บรโิภคที่มีอายุในช่ว ง 15 - 20 ปี              
ยงัอยู่ในช่วงวยัรุ่นได้ ที่ยงัเป็นนักเรยีน นักศกึษา ทีย่งัไม่มรีายไดป้ระจ าเป็นของตนเองหรอืเป็นผู้ทีม่รีายไดน้้อย
อาจไม่สามารถทีจ่ะเพิม่ค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้แต่ละครัง้ได ้ 
 4. จากการศกึษาครัง้นี้ พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมากกว่า 45,000 บาท มคี่าใชจ้่ายในการ
ซือ้สนิคา้แต่ละครัง้สงูกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอื่นๆ ดงันัน้การทีร่า้นยาซรูยูะจะสามารถเพิม่ค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้แต่ละ
ครัง้ของผู้บรโิภคที่เขา้มาใช้บรกิารได้นัน้ จะต้องเน้นไปที่ผู้บรโิภคกลุ่มนี้ซึ่งมคีวามสามารถในการซื้อสนิค้าที่ได้
มากกว่าผู้บรโิภคกลุ่มอื่นๆและไม่มีขอ้จ ากดัทางด้านราคา โดยทางร้านอาจมีการน าผลติภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง              
ทีท่ ามาจากวตัถุดบิชนิดพเิศษ เขา้มาจ าหน่ายเพิม่และถา้ผลติภณัฑท์ีน่ ามาจ าหน่ายมคีุณภาพดเีหมาะสมกบัราคา 
สามารถใชป้ระโยชน์ไดต้ามทีร่ะบุเอาไว ้ผูบ้รโิภคในกลุ่มนี้กพ็รอ้มทีจ่ะจ่ายเพื่อใหไ้ดผ้ลติภณัฑท์ีม่คีุณภาพสงูกว่า 
 5. ปัจจยัดา้นคุณภาพผลติภณัฑ ์การทีร่า้นยาซูรยูะจะสามารถเพิม่ความถี ่และค่าใชจ้่ายในการซือ้สนิคา้ 
รวมไปถงึจ านวนรายการสนิคา้ที่ผูบ้รโิภคนิยมซือ้ในแต่ละครัง้ไดน้ัน้ จะต้องเน้นไปทีก่ารสรา้งความรูค้วามเขา้ใจ            
ทีถู่กต้องเกีย่วกบัตวัผลติภณัฑท์ีท่างรา้นน ามาจ าหน่าย และควรไดร้บัการรบัรองมาตรฐานทัง้ในและต่างประเทศ
จากสถาบนัที่เป็นที่ยอมรบั มีนโยบายการรบัคืนสินค้าหรือการนัตีในคุณภาพของสนิค้าและจะต้องมีให้เลือก
หลากหลายประเภทคลอบคลุมกว่ารา้นอื่น ควรมทีัง้แบบผลติในประเทศหรอืน าเขา้ นอกจากนี้ควรใหค้วามส าคญั
กบัรูปร่างลกัษณะของผลติภัณฑ์ในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ให้มสีสีวยงาม แขง็แรง พกพาสะดวก มีให้เลอืกหลาย
ขนาดหลายตราสนิคา้ และมชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัของคนทัว่ไป หรอืน าสนิคา้ทีม่กีารน าส่วนผสมใหม่ๆ ทีน่่าสนใจ 
เช่น เมอืกหอยทากเขา้มา โดยมกีารแสดงรายละเอยีดคุณประโยชน์ของวตัถุดบิแต่ละชนิดไวด้ว้ย และท าใหล้กูคา้
รบัรูไ้ด้ถงึคุณค่าของสนิค้าหรอืผลติภณัฑ์ ว่ามคีุณสมบตัแิละใชป้ระโยชน์ได้ตามที่ระบุไว ้จะท าให้รูส้กึคุม้ค่าและ           
มคีวามพงึพอใจในการซือ้สนิคา้ 
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 6. ปัจจยัด้านเครื่องมือสื่อสารทางการตลาด การที่ร้านยาซูรูยะจะสามารถเพิ่มความถี่ และค่าใช้จ่าย              
ในการซื้อสินค้า รวมไปถึงจ านวนรายการสินค้าที่ผู้บริโภคนิยมซื้ อในแต่ละครัง้ได้นัน้ อยากให้ทางร้านให้
ความส าคญักบัการตลาดทางตรงมากที่สุด โดยใชช้่องทางต่างๆ ที่น่าสนใจในการแนะน าสนิค้า การออกบูธตาม
สถานที่ต่างๆ เพื่อแนะน าหรอืให้สนิค้าทดลองใช้ การแจ้งข่าวสารและมอบส่วนลดช่องทางต่างๆ เพื่อเป็นการ
สื่อสารจากร้านยาซูรูฮะไปยังผู้บริโภคโดยตรงท าให้สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์                
ที่ทางร้านน ามาจ าหน่ายกจ็ะช่วยเพิ่มค่าใช้จ่ายในการซื้อสนิค้า ได้มากขึน้ รวมไปถึงจ านวนรายการสนิค้าและ
ความถี่ที่ผู้บรโิภคซื้อในแต่ละครัง้ได้ ส่วนในด้านการใช้พนักงานในการขาย และการใช้เครื่องมอืส่งเรมิการขาย             
ทีน่่าสนใจกเ็ป็นปัจจยัส าคญัทีจ่ะช่วยเพิม่ความถี ่ค่าใชจ้่ายและจ านวนรายการสนิคา้ทีน่ิยมซือ้ได ้
 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 
 1. ควรที่จะมกีารศกึษาถงึปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นยาซูรฮูะโดยการเพิม่
ตวัแปรอสิระ ทีค่าดว่าน่าจะมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ในรา้นยาซรูฮูะเขา้ไปพจิารณาประกอบดว้ย เช่น ปัจจยั
ดา้นสภาวะเศรษฐกจิและสงัคม ปัจจยัดา้นจติวทิยา หรอื ปัจจยัดา้นรปูแบบการด าเนินชวีติ เป็นตน้ 
 2. ควรที่จะมกีารศกึษาถงึระดบัความพงึพอใจของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ภายหลงัจาก ทีไ่ด้
ตดัสนิใจซื้อผลติภณัฑ์จากรา้นยาซูรูฮะไปใชแ้ล้ว ในดา้นต่างๆ ว่ามคีวามพงึพอใจภายหลงัจากที่ไดต้ดัสนิใจซื้อ             
ไปแล้วอยู่ในระดับใด เพื่อที่ทางร้านยาซูรูฮะ จะสามารถน าไปใช้ในการวางแผนเพื่อที่จะสามารถสร้างความ              
พงึพอใจสงูสดุใหก้บัผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารไดต่้อไปในอนาคต 
 
กิตติกรรมประกาศ 
 สารนิพนธ์ฉบบันี้ส าเรจ็ลุล่วงด้วยดี อนัเนื่องมาจากความกรุณาและความช่วยเหลอืเป็นอย่างยิ่งจาก
อาจารย์ ดร.ธนภูมิ อติเวทิน อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่าเพื่อให้ค าแนะน า และ
ขอ้เสนอแนะทีด่ใีนการปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ ตัง้แต่เริม่ต้น
ด าเนินการจนเสรจ็เรยีบรอ้ยสมบรูณ์ จงึขอขอบพระคุณเป็นอย่างสงูไว ้ณ โอกาสนี้ 
 ผู้วิจยัขอกราบขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของ อาจารย์ ดร.ไพบูลย์ อาชารุ่งโรจน์ และอาจารย ์           
ดร.เศรษฐวสัภุ ์พรมสทิธิ ์ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะหเ์ป็นกรรมการสอบสารนิพนธ ์รวมทัง้กรุณาเป็นผูเ้ชีย่วชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้นี้เป็นอย่างด ี
 ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่าน ที่ไดป้ระสทิธิป์ระสาท
วชิาความรู ้ตลอดจนประสบการณ์ทีด่ ีพรอ้มทัง้ใหค้วามเมตตาดว้ยดเีสมอมา 
 ผู้วิจ ัยขอกราบขอบพระคุณบิดามารดาและครอบครัวตลอดจนเพื่อนนิสิตทุกท่านที่คอยห่วงใยและ          
ใหค้วามช่วยเหลอืในทุกๆ ดา้น รวมทัง้ยงัเป็นก าลงัใจต่อการท าสารนิพนธฉ์บบันี้ใหส้ าเรจ็ไดด้ว้ยดี 
 ผู้วิจ ัยขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เจ้าหน้าที่ภาควิชาบริหารธุรกิจ              
คณะสงัคมศาสตร์ และบณัฑิตวทิยาลยัทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือ ประสานงานและอ านวยความสะดวก            
เป็นอย่างดตีลอดระยะเวลาการศกึษาของผูว้จิยั 
 ผู้วจิยัขอขอบพระคุณ ผู้ตอบแบบสอบถาม และผู้บรโิภคที่ซื้อสนิค้าที่ร้านยาซูรูฮะทุกท่าน ที่กรุณาให้
ความอนุเคราะห ์ในการตอบแบบสอบถามดว้ยความเตม็ใจ จนท าใหส้ารนิพนธฉ์บบันี้ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยดี 
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 คุณค่าและประโยชน์ของสารนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณอนัยิ่งใหญ่ของบิดา 
มารดา ผู้ให้ความรกั ความเมตตา และสนับสนุนให้ไดร้บัการศกึษาเป็นอย่างดมีาโดยตลอด รวมทัง้พระคุณของ         
ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสัง่สอนประสิทธิป์ระสาทวิชาความรู้อนัเป็นพื้นฐาน ตลอดจนครอบครวัของ             
ผูว้จิยัเองทีส่นบัสนุนและใหก้ าลงัใจแก่ผูว้จิยั อนัก่อใหเ้กดิผลส าเรจ็ในการท าสารนิพนธค์รัง้นี้ 
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