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บทคดัย่อ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงค ์เพื่อศกึษาถงึส่วนประสมทางการตลาดบรกิารที่มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซึง่กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภค           

ทีซ่ือ้เวชภณัฑย์าสามญัในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวนทัง้สิน้ 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการ

เกบ็รวบรวมขอ้มูล สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน สถติทิีใ่ชใ้นการ

ทดสอบสมมติฐาน คอืการวเิคราะห์ความแตกต่างโดยการหาค่าท ีการวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ          

การวเิคราะหค์วามสมัพนัธใ์ชส้ถติสิหสมัพนัธอ์ยา่งงา่ยของเพยีรส์นั  

 ผลการวเิคราะหข์อ้มลู พบวา่ 

 1. กลุ่มตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 34 ปี มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีอาชพี

เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน มรีายไดต่้อเดอืน 25,001 บาทขึน้ไป และมสีถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนัอยู่ 

 2. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัจากรา้นขายยา เพราะตวัเอง เภสชักรหรอืผู้ใหค้ําแนะนํา เป็น

สาเหตุสาํคญัที่สุดในการเลอืกซือ้ ส่วนใหญ่ซือ้เวชภณัฑย์าสามญัจากรา้นขายยา ช่วงบ่าย/ช่วงเยน็ ซือ้เวชภณัฑย์า

สามญั จากรา้นใดกไ็ดท้ีส่ะดวก และเวชภณัฑย์าสามญัทีซ่ือ้บอ่ยทีส่ดุ คอื ยาแกไ้ขห้วดั แกไ้อ แกป้วดศรีษะ 

 3. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มคี่าใช้จ่ายในการซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัจากร้านขายยา โดยเฉลี่ยประมาณ 327.23 

บาท/ครัง้ ซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัจากร้านขายยา โดยเฉลี่ยประมาณ 1 ครัง้/เดอืน และส่วนใหญ่ตัดสนิใจเลอืกซื้อ           

โดยเฉลีย่ประมาณ 8.40 นาท/ีครัง้  

 4. ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มรีะดบัความคดิเหน็เกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร โดยรวมอยู่ในระดบัด ี

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีระดับความคิดเห็นในระดับดีมาก เรียงจากมากไปน้อย คือ ด้านสถานที่และ            

ด้านผลติภัณฑ์ และพบว่ามรีะดบัความคิดเห็นในระดบัด ีเรียงจากมากไปน้อย คอื ด้านกระบวนการ ด้านราคา               

ดา้นบคุลากร ดา้นลกัษณะทางกายภาพ และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ตามลาํดบั 

 ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ 

 1. ผูบ้รโิภคทีม่เีพศ อายุและอาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการ

ซือ้ต่อครัง้ ดา้นความถีใ่นการซือ้ และดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั .01 และ .05 

ตามลาํดบั  

 2. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษา แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้

ต่อครัง้ และดา้นความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั  

 3. ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการ

ซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 

__________________________________ 
1สาขาวชิาการตลาด หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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 4. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้าน

กระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤติกรรมการซือ้เวชภณัฑ์ยาสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายใน

การซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 และ .01 ตามลําดบั โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่าและ

คอ่นขา้งตํ่า ตามลาํดบั 

 5. ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธ์กบั

พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นความถีใ่นการซือ้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 6. ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสถานที่ และด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์น

ทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า  

 7. แนวโน้มพฤติกรรมภายหลังการซื้อเวชภัณฑ์ยาโดยรวมมีความสมัพันธ์กันกับพฤติกรรมการซื้อ

เวชภณัฑย์าสามญั ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ และด้านความถี่ในการซื้อ อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01  

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าและตํ่า ตามลาํดบั 

 
คาํสาํคญั: ความสมัพนัธ ์พฤตกิรรมการซือ้ ยาสามญั  

 

Abstract 

 

 The purpose of this research is to study service marketing mix associated with Consumers’ buying 

behavior on generic drug in Bangkok Metropolis. The samples are the consumers of generic drug in Bangkok 

at the total of 400 people. The questionnaire was constructed and used as a tool for collecting data. The data 

was statistically analyzed using percentage, mean, and standard deviation. The statistical hypotheses testing 

employed one-way analysis of variance and Pearson product moment correlation coefficient. 

 The findings were summarized as follows: 

 1. Most of the respondents were female, their ages were lower than or equal to 34 years old, 

holding bachelor’s degree. They were employees in private company, with the average income of over than 

Baht 25,001 per month. Their marital status were single / widow / divorced / separated. 

 2.  Most consumers bought generic drug from the pharmacy store because of their own decision, 

and the pharmacist’s advice. They likely bought generic drug in the afternoon / evening from any convenient 

pharmacy store. The most frequently purchased drugs are flu, cough and headache drugs. 

 3.  The average cost of purchased generic drugs was Baht 327.23 per time, 1 time per month. The 

average purchasing decision time is 8.40 minutes per session. 

 4.  Most of the consumers’ opinion on overall services marketing mix were at good level. Their 

opinions in the aspects of location and product were at very good level, and in the aspects of process, 

pricing, personnel, physical evidence and promotion were at good levels.  

 The results of hypotheses testing are summarized as follows: 

 1. Consumers with different in gender, age and occupation have different buying behavior in term 

of expenses to buy per time, the frequency to buy and the time to spend at statistical significance of .01 and 

.05 levels respectively. 
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 2. Consumers with different in education level have different buying behavior in term of the 

expenses to buy per time, and the frequency to buy at statistical significance of .01 and .05 levels 

respectively. 

 3. Consumers with different in marital status have different buying behavior in term of the 

expenses to buy per time at statistical significance of .01 level. 

 4. The service marketing mix on product, promotion, personnel, process and physical evidence 

aspects are related to buying behavior on generic drug in the aspects of the expenses to buy with statistical 

significance of .05 and .01 levels respectively. The correlation was the same direction in low and rather low 

level, respectively. 

 5. The service marketing mix on process and physical evidence aspects are related to buying 

behavior on generic drug in the aspect of the frequency to buy with statistical significance of .05 level. The 

correlation was the same direction in low level. 

 6. The service marketing mix on place and promotion aspects are related to buying behavior on 

generic drug in the aspect of the time to spend with statistical significance of .01 level. The correlation was 

the same direction in low level. 

 7. The buying behavior trend after purchase is related to buying behavior on generic drug in the 

aspect of the cost to buy per time and the frequency to buy with statistical significance of .01 level. The 

correlation was the same direction in rather low and low level respectively. 

 

Keywords: Relationships, Behavior Purchasing, Medicine 

 

บทนํา 

 เน่ืองจากเวชภณัฑย์าเป็นปจัจยัพืน้ฐานทีส่าํคญั และเป็นหน่ึงในปจัจยัสี ่ปจัจุบนัผูบ้รโิภคจํานวนมากนิยม

เดนิเขา้รา้นยาเพือ่ซือ้ยาเน่ืองจากความสะดวก รวดเรว็ทีไ่ปใชบ้รกิาร และใกลบ้า้นไมต่อ้งเสยีเวลาเดนิทาง ซึง่ปจัจบุนัน้ี

รา้นขายยามกีารแข่งขนัค่อนขา้งสูง มคีวามนิยมเปิดร้านยากนัมากขึน้ ดงันัน้ร้านขายยาจงึต้องมกีารปรบัตวัให้เขา้

กบัไลฟ์สไตลข์องกลุ่มผูบ้รโิภครุ่นใหม่ และราคากเ็ป็นสิง่ทีผู่บ้รโิภคคาํนึงถงึในการเลอืกซือ้ เวชภณัฑย์าแบ่งออกเป็น 3 

ชนิดในการผลติเพื่อส่งต่อถงึผูบ้รโิภค คอื ยาต้นแบบ (Original drugs) ยาสามญั (Generic drugs) และยาเลยีนแบบ 

(Local made) จากรายงานของสถาบนัวจิยัสาธารณสุขไทยพบว่าคนไทยมรีายจ่ายเพื่อสุขภาพเป็นจํานวนสงูขึน้ทุกปี 

รา้นขายยาเป็นช่องทางหน่ึงในการกระจายยาเพื่อสุขภาพของผู้บรโิภค ร้านขายยาจงึเป็นสถานที่ให้บรกิารสุขภาพ

อนามยั และเป็นทีท่ีค่นนิยมไปหาเมือ่มอีาการเจบ็ไขไ้ดป้่วยเพื่อรกัษาอาการเจบ็ป่วยทีไ่ม่มากนัก โดยทัว่ไปประชาชน

กวา่รอ้ยละ 60 ใชบ้รกิารรา้นขายยาเป็นทีแ่รกในการดแูละสขุภาพเมือ่เริม่เจบ็ปว่ย เน่ืองจากเสยีค่าใชจ้่ายน้อยกว่าและ

ประหยดัมากกวา่การไปรอพบแพทย ์

 ยารักษาโรคเป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดสินค้า ที่มีลักษณะอุปสงค์ของการบริโภคมีความยืดหยุ ่นตํ่าและ              

มอีตัราสว่นทาํกาํไร (Profitability ratio) ค่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัสนิคา้ประเภทอื่นทําใหผู้ม้คีวามสนใจประกอบกจิการ

รา้นยากนัมากขึน้ จากตวัเลข IMS ซึง่เป็นหน่วยงานทีเ่กบ็สถติกิารขายยาทุกตวัในประเทศไทยยอดขายยาทัง้ประเทศ

ในปี 2555 มมีูลค่าประมาณ 45,000 ลา้นบาท โดยในประเทศไทยมจีํานวนรา้นขายยาเป็นจํานวน 30,000 รา้นทัว่

ประเทศ โดยในจาํนวนน้ีเป็นรา้นขายยาแบบดัง้เดมิมากกวา่ 70% และทีเ่หลอืไม่ถงึ 30% เป็นเชนรา้นขายยาทีพ่อจะมี

ศกัยภาพทัง้เครอืขา่ย เงนิทุน ตราสนิคา้ ไม่ว่าจะเป็นตราสนิคา้ ฟาสซโิน สยามดรกัส ์ซูรูฮะ วตัสนั หรอื บูท้ส ์เป็นต้น 

โดยในจงัหวดักรุงเทพมหานครมรีา้นขายยาจาํนวนกว่า 4,000 รา้น ( ทีม่า: ฐานขอ้มูลรา้นขายยาของบรษิทั ดทีแฮลม์ 
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จาํกดั: 2555) ซึง่ไม่รวมร้านยาทีอ่ยู่ในร้านสะดวกซือ้และหา้งสรรพสนิคา้ทีม่อียู่กว่า 1,000 แห่ง ทัง้น้ีการทีธุ่รกจิรา้น

ขายยาในประเทศไทยมแีนวโน้นการขยายตวัอย่างต่อเน่ือง อนัมผีลมาจากพฤตกิรรมการใชย้าของคนไทย ซึง่นิยมเขา้

รา้นยามากกวา่ทีจ่ะเขา้โรงพยาบาลหรอืคลนิิก (มตชิน.  2550: ออนไลน์) 

 ร้านยาจดัเป็นการขายปลีกแบบหน่ึง และเป็นลกัษณะที่มีสนิค้าเฉพาะ (Specialty store) ที่ต้องการ

ให้บริการควบคู่ไปด้วย สงัเกตได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาซื้อในร้านยาต้องการคนขายมากกว่าคนเข้าไปซื้อของในร้าน         

สะดวกซือ้ (ภก. ดร.กานต ์วงศศ์ภุสวสัดิ.์ สมาคมรา้นขายยาออนไลน์. 2550) 

 จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑ์ยาสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เน่ืองจากผู้บรโิภคซื้อยาในร้านยาเป็น

ประจํา ยาสามญัจงึเป็นอกีทางเลอืกหน่ึงทีม่รีาคาไม่แพงมากนักเมื่อเทยีบกบัยาต้นแบบทีม่กีารวจิยัจากต่างประเทศ 

รวมถึงประสทิธภิาพในการรกัษากเ็ทยีบเท่ากบัยาต้นแบบ และผู้บรโิภคเองกม็คีวามใส่ใจในการเลอืกซื้อยามากขึน้ 

คาํนึงถงึคณุภาพและคุณสมบตัขิองยา โดยไดเ้จาะจงศกึษาพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ซึง่เขตกรุงเทพมหานครถือเป็นตลาดหลกัและมยีอดจําหน่ายสูงสุดเมื่อเทยีบกบัภูมภิาคอื่นๆ โดย

ผลการวจิยัทีไ่ดจ้ะนํามาชว่ยในการวางแผนกลยทุธใ์นการดาํเนินงานดา้นการตลาดบรกิาร เพือ่ใหส้ามารถตอบสนองต่อ

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคต่อไป อนัจะนําไปสูค่วามเป็นผูนํ้าทางดา้นการตลาด  

 

วตัถปุระสงคข์องงานวิจยั 

 1. เพื่อศกึษาถงึพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร จําแนกตาม

ขอ้มลูสว่นบุคคล 

 2. เพือ่ศกึษาสว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของ

รา้นขายยาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมกบัแนวโน้มการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร 

 

กรอบแนวคิดในการวิจยั  

 ตวัแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี 

 1. ลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคล 

  1.1 เพศ 

   1.1.1 ชาย 

   1.1.2 หญงิ 

  1.2 อายุ 

   1.2.1 15 - 24 ปี 

   1.2.2 25 - 34 ปี 

   1.2.3 35 - 44 ปี 

   1.2.4 45 - 54 ปี 

   1.2.5 55 ปี ขึน้ไป 
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   1.3  ระดบัการศกึษา 

    1.3.1 มธัยมศกึษาตอนตน้ 

   1.3.2 มธัยมศกึษาตอนปลาย 

    1.3.3 ปวส หรอือนุปรญิญา 

    1.3.4 ปรญิญาตร ี

    1.3.5 สงูกว่าปรญิญาตร ี

   1.4  อาชพี 

   1.4.1 นกัเรยีน / นิสติ/ นกัศกึษา 

   1.4.2 ขา้ราชการ หรอื พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

   1.4.3 พนกังานบรษิทัเอกชน 

   1.4.4 ธรุกจิสว่นตวั 

   1.4.5 พอ่บา้น / แมบ่า้น 

   1.4.6 อื่นๆ โปรดระบุ ………….……… 

   1.5  รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

   1.5.1 น้อยกวา่หรอืเทยีบเทา่ 5,000 บาท 

   1.5.2 5,001 - 10,000 บาท 

   1.5.3 10,001 - 15,000 บาท 

   1.5.4 15,001 – 20,000 บาท 

   1.5.5 20,001 – 25,000 บาท 

   1.5.6 มากกวา่ 25,000 บาท 

   1.6  สถานภาพสมรส 

   1.6.1 โสด 

   1.6.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

   1.6.3 หมา้ย หยา่รา้ง แยกกนัอยู่ 

 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร 

  2.1  ดา้นผลติภณัฑ ์

  2.2  ดา้นราคา 

  2.3  ดา้นสถานที ่

  2.4  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

  2.5  ดา้นบคุลากร 

  2.6  ดา้นกระบวนการ 

  2.7  ลกัษณะทางกายภาพ 

 ตวัแปรตาม (Dependent Variables) แบ่งเป็นดงัน้ี 

 1.  พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัจากรา้นขายยา ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 2.  แนวโน้มพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ยาสามญัจากรา้นขายยา ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานการวิจยั  

 1. ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มลูสว่นบุคคลแตกต่างกนัประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพีรายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน และสถานภาพสมรส มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 
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 2. สว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 3. พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้

เวชภณัฑย์าในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฏีประชากรศาสตร ์ประชากรศาสตร์ (Demography) หมายถงึ วชิาทีศ่กึษาเกีย่วกบั

ประชากร ทัง้น้ีเพราะคําว่า “Demo” หมายถงึ “People” ซึง่แปลว่า ประชานชน หรอื ประชากร ส่วนคําว่า “Graphy” 

หมายถึง “Writing Up” หรือ “Description” ซึ่งแปลว่า ลักษณะ ดังนัน้ เมื่อแยกพิจารณาจากรากศัพท์ คําว่า 

“Demography” น่าจะตคีวามหมายตามทีก่ล่าวขา้งต้น คอื วชิาที่เกีย่วกบัประชากรนัน่เอง (ชยัวฒัน์ ปญัจพงษ์; และ

ณรงค ์เทยีนสง่. 2521: 2) [1] 

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539:41) [2] กล่าววา่ การแบง่สว่นตลาดตามตวัแปรดา้นประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย 

เพศ อายุ สถานภาพ ครอบครวั จํานวนสมาชกิในครอบครวั ระดบัการศกึษาอาชพี และรายได้ต่อเดอืน ลกัษณะงาน

ประชากรศาสตรเ์ป็นลกัษณะทีส่าํคญั และสถติทิีว่ดัไดข้องประชากรและช่วยในการกําหนดตลาดเป้าหมาย ในขณะที่

ลกัษณะด้านจติวทิยาและสงัคม วฒันธรรมช่วยอธิบายถึงความคิดและความรู้สกึของกลุ่มเป้าหมายนัน้ ขอ้มูลด้าน

ประชากรจะสามารถเขา้ถงึและมปีระสทิธผิลต่อการกําหนดตลาดเป้าหมายคนทีม่ลีกัษณะประชากรศาสตรต่์างกนัจะมี

ลกัษณะทางจติวทิยาต่างกนั โดยวเิคราะหจ์ากปจัจยั 

 แนวคิดและทฤษฏีส่วนประสมทางการตลาดบริการ สว่นประสมการตลาดบรกิาร หมายถงึ ตวัแปรทาง

การตลาดทีค่วบคุมไดซ้ึง่บรษิทัใชร่้วมกนัตอบสนองความพงึพอใจแก่ลกูคา้กลุ่มเป้าหมาย (Kotler. 2003) [3] 

 ความหมายของแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง แนวโน้มในการ

ตอบสนอง หรอืการกระทาํทีบ่คุคลไดร้บัอทิธพิลทัง้จากภายในและภายนอกต่อความต้องการของแต่ละบุคคล ซึง่มกีาร

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดงันัน้การวางแผนกลยุทธ์การตลาดจงึอยู่บนรากฐานของการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม

ผูบ้รโิภคทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในอนาคต (ศริวิรรณ เสรรีตัน์; และคณะ 2541: 124) [4] 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 ประชากร  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครัง้ น้ี คือ ผู้บริโภคที่ซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญในเขต

กรุงเทพมหานครซึง่ไมท่ราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศกึษาค้นคว้าและทําวจิยัครัง้น้ี ได้แก่ ผู้บริโภคที่ซื้อเวชภณัฑ์ยา

สามญัในเขตกรุงเทพมหานคร เน่ืองจากไม่ทราบจํานวนประชากรทีแ่น่นอน ดงันัน้จงึกําหนดตวัอย่างโดยใชส้ตูร โดย

การคาํนวณประชากรใชร้ะดบัความเชือ่มัน่ 95% ค่าความผดิพลาดสงูสุดทีจ่ะเกดิขึน้ 0.05 ค่าสดัส่วนประชากร 0.5 ได้

จํานวนตวัอย่าง 385 คน เพิม่จํานวนตวัอย่าง 15 คนรวมจํานวนตวัอย่างเท่ากบั 400 คน ซึ่งการสุ่มตวัอย่างใชท้ัง้

ทฤษฎคีวามน่าจะเป็นและไม่ใชท้ฤษฎคีวามน่าจะเป็น ดงัน้ี 

  วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ท่ี 1 การสุม่ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยกาํหนดบรเิวณการสุม่ตวัอยา่งจากรา้นขาย

ยาทีม่อียูเ่ป็นจาํนวนมากทัง้ 4 เขต (แหล่งทีม่า: สมาชกิชมรมรา้นขายยา 2557) 

 1. เขตราชเทว ี(หน้าโรงพยาบาลราชวถิ)ี 

 2. เขตวฒันา (บรเิวณใกลเ้คยีงโรงพยาบาลบาํรุงราษฎร)์ 

 3. เขตปทมุวนั (บรเิวณตรงขา้มโรงพยาบาลจฬุา) 

 4. เขตบางกอกน้อย (บรเิวณหน้าโรงพยาบาลศริริาช) 
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 ขัน้ท่ี 2 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบโควตา (Quota Sampling) จากรา้นขายยาทีต่ัง้อยู่ในกรุงเทพมหานครทัง้ 

4 เขต เขตละ 100 คน 

 ขัน้ท่ี 3 ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling) การสุม่ตวัอยา่งโดยสะดวกใหค้รบตาม

จาํนวนแบบสอบถาม 400 ชดุ เพือ่ใหไ้ดจ้าํนวนตวัอยา่งทีจ่ะทาํการเกบ็ขอ้มลูทีก่าํหนดไวแ้ลว้ในขัน้ที ่2  

 

ผลการวิจยั  

 ผลการศกึษา สว่นประสมทางการตลาดบรกิารทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ผูว้จิยัขอสรุปผลดงัต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข์อ้มลูเชิงพรรณนา 

 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะหข์้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 เพศ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มจีาํนวน 295 คน คดิเป็นรอ้ยละ 73.7 และ         

เพศชาย มจีาํนวน 195 คน คดิเป็นรอ้ยละ 26.3 ตามลาํดบั 

 อายุ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 34 ปี จาํนวน 264 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

66.0 รองลงมา คอื อาย ุ35 ปีขึน้ไป จาํนวน 136 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.0 ตามลาํดบั 

 ระดบัการศึกษาสูงสุด พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมจีาํนวน 267 

คน คดิเป็นรอ้ยละ 66.7 รองลงมามรีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ีจํานวน 96 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.0 และมรีะดบั

การศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีจาํนวน 37 คน คดิเป็นรอ้ยละ 9.3 ตามลาํดบั 

 อาชีพ พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มอีาชพีเป็นพนักงานบรษิทัเอกชน มจีํานวน 261 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 65.3 รองลงมาอาชพีธุรกจิส่วนตวั มจีาํนวน 97 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 และมอีาชพีขา้ราชการ/พนักงาน

รฐัวสิาหกจิ/นกัเรยีน/นกัศกึษา/ผูช้่วยเภสชักร(ลกูจา้ง) มจีาํนวน 42 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.4 ตามลาํดบั 

 รายได้เฉล่ียต่อเดือน พบว่า ผูท้ีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญ่มรีายไดต่้อเดอืน 25,001 บาทขึน้ไป มจีาํนวน 

274 คน คดิเป็นรอ้ยละ 68.5 รองลงมามรีายไดต่้อเดอืนตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 25,000 บาท มจีาํนวน 126 คน คดิเป็น  

รอ้ยละ 31.5 ตามลาํดบั 

 สถานภาพ พบว่า ผูท้ี่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มสีถานภาพโสด/หม้าย/หย่าร้าง/แยกกนัอยู่ จํานวน            

282 คน คดิเป็นรอ้ยละ 70.5 รองลงมา คอื สมรส/อยูด่ว้ยกนั จาํนวน 118 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.5 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการซ้ือเวชภณัฑ์ยาสามญัของผู้บริโภคในจงัหวดั

กรงุเทพมหานคร 

 ค่าใช้จ่ายในการซ้ือเวชภณัฑ์ยาสามญัจากร้านขายยา เฉลี่ย (บาท/ครัง้) พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่         

มคีา่ใชจ้า่ยในการซือ้ โดยเฉลีย่ประมาณ 327.23 บาท/ครัง้ ตํ่าสดุที ่60 บาท/ครัง้และสงูสดุที ่2,000 บาท/ครัง้ 

 ความถีใ่นการซ้ือเวชภณัฑ์ยาสามญัจากร้านขายยา (ครัง้/เดือน) พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ซื้อ โดย

เฉลีย่ประมาณ 1 ครัง้/เดอืน ตํ่าสดุทีส่ปัดาหล์ะ 1 ครัง้/เดอืน และสงูสดุที ่สปัดาหล์ะ 3 ครัง้/เดอืน 

 เวลาที่ตดัสินใจเลือกซ้ือเวชภณัฑ์ยาสามญัจากร้านขายยา (นาที/ครัง้) พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่

ตดัสินใจเลอืกซ้ือ โดยเฉลีย่ประมาณ 8.40 นาท/ีครัง้ ตํ่าสดุที ่1 นาท/ีครัง้ และสงูสดุที ่30 นาท/ีครัง้ 

 ใครมีอิทธิพลมากท่ีสุดท่ีทาํให้มาซ้ือเวชภณัฑ์ยาสามญัจากร้านขายยา พบว่า ตวัเอง มอีทิธพิลมาก

ทีส่ดุทีท่าํใหม้าซือ้เวชภณัฑย์าสามญัจากรา้นขายยา จํานวน 351 คน คดิเป็นรอ้ยละ 87.8 รองลงมาคอื เพื่อน จาํนวน 

35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 และเภสชักร/สือ่อนิเตอรเ์น็ต จาํนวน 14 คน คดิเป็นรอ้ยละ 3.4 ตามลาํดบั 
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 สาเหตุสําคญัที่สุดในการเลือกซ้ือเวชภัณฑ์ยาสามญัจากร้านขายยา พบว่า มีเภสชักรหรือผู้ให้

คําแนะนํา เป็นสาเหตุสาํคญัทีสุ่ดในการเลอืกซือ้เวชภณัฑย์าสามญัจากรา้นขายยา มจีํานวน 258 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

64.5 รองลงมาคอื ผลติภณัฑม์คีุณภาพด ีจํานวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.5 ไม่ต้องไป รพ./สะดวก จํานวน 23 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 5.8 และผลติภณัฑม์รีาคาถกูจาํนวน 21 คน คดิเป็นรอ้ยละ 5.2 ตามลาํดบั 

 ช่วงเวลาท่ีซ้ือเวชภณัฑ์ยาสามญัจากร้านขายยา พบว่า ผู้บรโิภคส่วนใหญ่ซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัจาก 

รา้นขายยา ช่วงบ่าย / ชว่งเยน็ จาํนวน 291 คน คดิเป็นรอ้ยละ 72.7 รองลงมาคอื ช่วงกลางคนื จาํนวน 61 คน คดิเป็น 

รอ้ยละ 15.3 ถดัมาช่วงเทีย่ง จํานวน 25 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.3 และช่วงเช้า จํานวน 23 คน คดิเป็นร้อยละ 5.7 

ตามลาํดบั 

 รา้นขายยาท่ีมกัซ้ือเวชภณัฑย์าสามญั พบว่า ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่ซ้ือเวชภณัฑ์ยาสามญั จากรา้นใดกไ็ด ้

ทีส่ะดวก จํานวน 188 คน คดิเป็นรอ้ยละ 47.0 รองลงมาคอื รา้นประจํา จํานวน 172 คน คดิเป็นรอ้ยละ 43.0 และ         

รา้นขนาดใหญ่ จาํนวน 40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.0 ตามลาํดบั 

  ประเภทของการซ้ือเวชภณัฑย์าสามญัท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุด พบว่า เวชภณัฑย์าสามญัทีผู่บ้รโิภคส่วนใหญ่ซือ้

บ่อยทีส่ดุ คอื ยาแกไ้ขห้วดั แกไ้อ แกป้วดศรีษะ จํานวน 234 คน คดิเป็นรอ้ยละ 58.4 รองลงมาคอื ยาปฎชิวีนะ ยาแก้

อกัเสบ จาํนวน 99 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.8 ถดัมาคอื ยาแกป้วดเมือ่ย จาํนวน 24 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.0 ยาคุมกําเนิด/

เวชภณัฑเ์ครื่องสําอาง/ยาทาแก้คนั/ยาทาแกแ้ผลในปากหรอืร้อนใน จํานวน 20 คน คดิเป็นร้อยละ 5.0 ยาเชื้อรา        

เชือ้แบคทเีรยี จาํนวน 16 คน คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 และยาแกโ้รคกระเพาะ ทอ้งร่วง ทอ้งเสยี จาํนวน 7 คน คดิเป็นรอ้ยละ 

1.8 ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 3 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดบริการต่อพฤติกรรมการซ้ือ

เวชภณัฑย์าสามญัจากรา้นขายยาในจงัหวดักรงุเทพมหานคร 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการเวชภณัฑ์ยาสามญัจากร้านขายยาในจงัหวดักรุงเทพมหานครโดยรวม               

มรีะดบัคดิเหน็อยูใ่นระดบัด ีโดยมค่ีาเฉลีย่เทา่กบั 4.04 เมือ่พจิารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 

 ด้านผลิตภณัฑ ์ผูบ้รโิภคมรีะดบัคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.23เมื่อพจิารณาราย

ขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีาก 1 ขอ้ คอื เวชภณัฑย์าสามญัมคีวามหลากหลาย โดยมคี่าเฉลี่ย

เทา่กบั 4.34 และผูบ้รโิภคมรีะดบัคดิเหน็อยูใ่นระดบัด ี2 ขอ้ คอื เวชภณัฑย์าสามญัมตีราสนิคา้ทีช่ือ่เสยีงเชื่อถอืได้ และ

มคีวามมัน่ใจวา่เวชภณัฑย์าสามญัมคุีณภาพด ีโดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.19 และ 4.15 ตามลาํดบั 

 ด้านราคา ผูบ้รโิภคมรีะดบัคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 เมื่อพจิารณารายขอ้พบว่า 

ผูบ้รโิภคมรีะดบัคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ คอื ราคาคุม้ค่าเมื่อเทยีบกบัประสทิธภิาพในการรกัษา และมรีาคาเวชภณัฑ์

ยาสามญัจากรา้นขายยาซือ้ไดถ้กูกวา่โรงพยาบาล โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.09 และ 4.08 ตามลาํดบั 

 ด้านสถานท่ี ผูบ้รโิภคมรีะดบัคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัดมีาก มคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.39 เมื่อพจิารณารายขอ้

พบว่า ผู้บรโิภคมรีะดบัคดิเหน็อยู่ในระดบัดมีากทุกขอ้ คอื ความสะดวกในการเดนิทาง และความง่ายในการหาร้าน  

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.40 และ 4.38 ตามลาํดบั 

 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้บริโภคมีระดบัคิดเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.57 เมื่อ

พจิารณารายขอ้พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ คอื ป้ายโฆษณาการใหข้อ้มลูเวชภณัฑย์าสามญัที่

ชดัเจน มกีารใหส้ว่นลดทีเ่หมาะสม และมตีวัอยา่งเวชภณัฑย์าสามญัใหท้ดลองทาํใหเ้กดิความเชือ่มัน่ในคุณภาพ โดยมี

ค่าเฉลีย่เท่ากบั 3.71 3.60 และ 3.38 ตามลาํดบั 

 ด้านบุคลากร ผู้บรโิภคมรีะดบัคดิเหน็โดยรวมอยู่ในระดบัด ีมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.08 เมื่อพจิารณารายขอ้

พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ คอื มเีภสชักรใหค้วามรูร้ายวนักบัคุณสมบตัขิองเวชภณัฑย์าสามญั

เป็นอย่างด ีบุคลากรมมีนุษยสมัพนัธ์และการบรกิารที่ด ีและการแต่งกายสะอาดเรยีบร้อย ใส่เสือ้ยูนิฟอร์มเภสชักร   

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15 4.07 และ 4.01 ตามลาํดบั 
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 ด้านลกัษณะทางกายภาพ ผู้บริโภคมีระดับคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.95 เมื่อ

พจิารณารายขอ้พบว่า ผู้บริโภคมีระดบัคิดเห็นอยู่ในระดบัดีทุกข้อ คือ การจดัเก็บเวชภัณฑ์ยาสามญัเป็นระเบียบ 

สวยงาม และภายในรา้นมกีารตดิป้ายหรอืโปสเตอรใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบัการรกัษา โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.14 และ 3.75 

ตามลาํดบั 

 ด้านกระบวนการ ผูบ้รโิภคมรีะดบัคดิเหน็โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.12 เมือ่พจิารณารายขอ้

พบว่า ผูบ้รโิภคมรีะดบัคดิเหน็อยู่ในระดบัดทีุกขอ้ คอื ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร การใหค้ําแนะนําปรกึษาในการใช้

ยาของเภสชักรประจํารา้น และเปิดบรกิารตรงตามเวลาทีก่ําหนดของรา้น โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.15, 4.15 และ 4.05 

ตามลาํดบั 

 ส่วนท่ี 4 การวิเคราะหข์้อมูลเก่ียวกบัแนวโน้มการซ้ือเวชภณัฑ์ยาสามญัจากร้านขายยาในจงัหวดั

กรงุเทพมหานคร  

 แนวโน้มการซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัจากร้านขายยาในจงัหวดักรุงเทพมหานคร เมื่อพจิารณาเป็นรายขอ้ 

พบว่า การซือ้เพิม่ขึน้ ผูบ้รโิภคมรีะดบัแนวโน้มอยู่ในระดบั เท่าเดมิ โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.20 การแนะนําต่อ ผูบ้รโิภค

มแีนวโน้มทางดา้นการบอกต่อ อยูใ่นระดบัเทา่เดมิ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.39 ความพงึพอใจภายหลงัการซือ้ ผูบ้รโิภค

มคีวามพอใจภายหลงัการซื้อ อยู่ในระดบัพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.56 และ ความคาดหวงัของการให้บรกิาร 

ผูบ้รโิภคมคีวามคาดหวงักบัการบรกิาร อยูใ่นระดบัเทา่กบัความคาดหวงั โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.31 ตามลาํดบั  

  ตอนท่ี 2 การวิเคราะหข์้อมูลเชิงอนุมาน  

 การทดสอบสมมตฐิาน ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะหข์อ้มลูตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี 

 สมมติฐานท่ี 1 ผูบ้รโิภคทีม่ขีอ้มูลส่วนบุคคลแตกต่างกนัประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และสถานภาพสมรส มีพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญของผู้บริโภคในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 สมมติฐานท่ี 1.1 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้

ต่อครัง้และดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยผูบ้รโิภคเพศหญงิมพีฤตกิรรม

การซือ้เวชภณัฑย์าสามญัดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้และดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ มากกวา่ผูบ้รโิภคเพศชาย 

 ผูบ้รโิภคทีม่เีพศแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัดา้นความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนั อยา่งมี

นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .05 โดยผู้บรโิภคเพศหญิงม ีพฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัด้านความถี่ในการซื้อ

มากกวา่ผูบ้รโิภคเพศชาย 

 สมมติฐานท่ี 1.2 ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่อีายแุตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้

ต่อครัง้ และดา้นความถี่ในการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 โดยผูบ้รโิภคมอีายุ 35 ปีขึน้ไป             

มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ และดา้นความถี่ในการซือ้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่ี

อายตุํ่ากวา่หรอืเทา่กบั 34 ปี 

 ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยผูบ้รโิภคมอีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 34 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัดา้น

เวลาทีใ่ชต่้อครัง้มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไป 
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 สมมติฐานท่ี 1.3 ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศกึษาแตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบว่า ผู้บรโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซื้อเวชภณัฑย์าสามญั ดา้น

ค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ และด้านความถี่ในการซื้อแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และ .05 

ตามลาํดบั ผลการเปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู ่พบวา่ ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ มคีวามแตกต่าง 1 คู ่คอื ผูบ้รโิภคที่

มรีะดบัการศกึษาปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่ี

ระดบัการศกึษาสงูกวา่ปรญิญาตร ี 

 ดา้นความถี่ในการซือ้ มคีวามแตกต่าง 1 คู่ คอื ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรม

การซือ้เวชภณัฑย์าสามญัดา้นความถีใ่นการซือ้มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาสงูกว่าปรญิญาตร ี

ผู้บรโิภคที่มรีะดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสามญัด้านเวลาที่ใช้ต่อครัง้ไม่แตกต่างกนั  

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 สมมติฐานท่ี 1.4 ผูบ้รโิภคทีม่ ีอาชพี แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคใน

จงัหวดักรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบวา่ ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการ

ซือ้ต่อครัง้ ดา้นความถี่ในการซือ้ และดา้นเวลาทีใ่ชต้่อครัง้แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ผลการ

เปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่รายคู่ พบว่า ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ มคีวามแตกต่าง 1 คู่ คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิ

ส่วนตัวมพีฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสามญัด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ มากกว่าผู้บริโภคที่มีอาชีพพนักงาน

บรษิทัเอกชน 

 ดา้นความถีใ่นการซือ้ มคีวามแตกต่าง 1 คู ่คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธรุกจิสว่นตวัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑ์

ยาสามญัดา้นความถีใ่นการซือ้มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 

 ดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ มคีวามแตกต่าง 1 คู่ คอื ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธุรกจิส่วนตวัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑ์

ยาสามญัดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้น้อยกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน 

 สมมติฐานท่ี 1.5 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ ดา้นความถี่ในการซือ้และดา้นเวลาทีใ่ชต่้อ

ครัง้ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 สมมติฐานท่ี 1.6 ผูบ้รโิภคทีม่ ีสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤติกรรมการซือ้เวชภณัฑ์ยาสามญัของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร แตกต่างกนั 

 ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่าย

ในการซือ้ต่อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 โดยผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัอยู่มี

พฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสามญั ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ มากกว่าผู้บรโิภคที่มีสถานภาพโสด/หม้าย/          

หยา่รา้ง/แยกกนั 

 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นความถี่ในการซือ้ต่อครัง้และ

ดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 สมมติฐานท่ี 2 สว่นประสมทางการตลาดบรกิารมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ประกอบดว้ย ดา้นผลติภณัฑด์า้นราคา ดา้นสถานทีต่ัง้ ดา้นการส่งเสรมิการตลาด 

ดา้นบคุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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 สมมติฐานข้อ 2.1 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั

ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นผลติภณัฑ ์

 ผลการวจิยัพบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์กบัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั

ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า  

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ์ กบัพฤตกิรรมการซื้อเวชภณัฑย์าสามญัของผู้บรโิภคใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ด้านความถี่ในการซื้อและด้านเวลาที่ใชต่้อครัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนั อย่างมนีัยสําคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ปฏเิสธสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานข้อ 2.2 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านราคามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 ผลการวจิยัพบวา่ สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์กบัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั

ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ ดา้นความถีใ่นการซือ้และดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ 

ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ปฏเิสธสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานข้อ 2.3 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านสถานที่ มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสถานที ่กบัพฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑย์าสามญั

ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ และดา้นความถีใ่นการซือ้ไมม่คีวามสมัพนัธก์นั 

อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ปฏเิสธสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้ 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านสถานที่ กบัพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสามญัของผู้บริโภคใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ มคีวามสมัพนัธ์กนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบั

สมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่า 

 สมมติฐานข้อ 2.4 ส่วนประสมทางการตลาดบริการด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสริมการตลาด กบัพฤติกรรมการซื้อ

เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ และดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ มี

ความสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าและตํ่า ตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านการส่งเสรมิการตลาด กบัพฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นความถี่ในการซือ้ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ซึง่ปฏเิสธสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานข้อ 2.5 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านบุคลากร มคีวามสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อ

เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นบุคลากร กบัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั

ของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ มคีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั .01 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่า 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านบุคลากร กบัพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสามญัของผู้บริโภคใน

จงัหวดักรุงเทพมหานครดา้นความถีใ่นการซือ้ต่อครัง้และดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนีัยสาํคญั

ทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ปฏเิสธสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้ 
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 สมมติฐานข้อ 2.6 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้

เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 ผลการวจิยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านกระบวนการ กบัพฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑ์ยา

สามัญของผู้บริโภคในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ และด้านความถี่ในการซื้อมี

ความสมัพนัธก์นั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามลําดบั ซึ่งยอมรบัสมมติฐานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าและตํ่า ตามลาํดบั  

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นกระบวนการ กบัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคใน

จงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ปฏเิสธ

สมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานข้อ 2.7 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลักษณะทางกายภาพ มีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร  

 ผลการวิจยัพบว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤติกรรมการซื้อ

เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ และดา้นความถีใ่นการซือ้มี

ความสมัพนัธก์นั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าและตํ่า ตามลาํดบั 

 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านลกัษณะทางกายภาพ กบัพฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

ซึง่ปฏเิสธสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้ 

 สมมติฐานท่ี 3 พฤตกิรรมการซื้อเวชภณัฑย์าสามญัของผู้บรโิภคมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรม

ภายหลงัการซือ้เวชภณัฑย์าในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

 ผลการวจิยัพบว่า แนวโน้มพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้เวชภณัฑย์าโดยรวม กบัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑ์

ยาสามญั ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ และดา้นความถีใ่นการซือ้มคีวามสมัพนัธก์นั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

.01 ซึง่ยอมรบัสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าและตํ่า ตามลาํดบั 

พฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑย์าสามญั ดา้นเวลาที่ใช้ต่อครัง้ กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑย์าสามญัโดยรวม        

ไม่มคีวามสมัพนัธก์นั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่ปฏเิสธสมมตฐิานรองทีต่ัง้ไว ้ 

 

สรปุผลและอภิปรายผล 

 ผลจากการวิจยัเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาดบริการที่มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ ์       

ยาสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร มปีระเดน็ใหอ้ภปิรายผลดงัน้ี 

 ด้านเพศ ด้านอายุและด้านอาชีพ แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ด้านค่าใชจ้่ายใน

การซือ้ต่อครัง้ ดา้นความถี่ในการซือ้ และดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั .01 และ 

.05 ตามลาํดบั  

 ด้านระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ 

และดา้นความถีใ่นการซือ้ แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 และ .05 ตามลาํดบั  

 ด้านสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ 

แตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 

 ด้านเพศ พบว่า ผู้บรโิภคเพศหญิงมพีฤติกรรมการซือ้เวชภณัฑ์ยาสามญัด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อต่อครัง้ 

ดา้นความถี่ในการซือ้ และดา้นเวลาทีใ่ช้ต่อครัง้ มากกว่าผู้บรโิภคเพศชาย เน่ืองจาก เพศหญงิมคีวามเป็นแม่บ้าน          
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ตอ้งคอยดแูลเครื่องใชภ้ายในบา้นต่างๆ รวมทัง้ยาสามญัประจําบา้นทีจ่ําเป็น ดงันัน้จงึใหม้พีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑ์

ยาสามญัดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้ ดา้นความถีใ่นการซือ้ และดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ มากกวา่ผูบ้รโิภคเพศชาย  

 ด้านอายุ พบว่า ผูบ้รโิภคมอีาย ุ35 ปีขึน้ไป มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้

ต่อครัง้ และดา้นความถี่ในการซือ้มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอืเท่ากบั 34 ปี และผู้บรโิภคมอีายุตํ่ากว่าหรอื

เทา่กบั 34 ปี มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไป เน่ืองจาก 

ผูบ้รโิภคทีม่อีายุในช่วง 35 ปีขึน้ไป มกัจะมคีรอบครวัทาํใหจ้าํนวนสมาชกิหลายคน ทําใหม้พีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑ์

ยาสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ และดา้นความถี่มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่อีายุตํ่ากว่า ส่วนผูบ้รโิภคทีม่อีายุตํ่ากว่าหรอื

เท่ากบั 34 ปี อาจจะยงัเป็นกลุ่มที่ยงัไม่มคีรอบครวั มจีํานวนสมาชกิในบ้านเพยีงไม่กี่คน ทําให้มพีฤตกิรรมการซื้อ

เวชภณัฑย์าสามญัดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่อีาย ุ35 ปีขึน้ไป 

 ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ/นกัเรยีน/นกัศกึษา/ผูช้่วยเภสชักร

(ลกูจา้ง) มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้มากทีส่ดุ กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีธรุกจิสว่นตวั มี

พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัดา้นความถีใ่นการซือ้มากทีส่ดุ และกลุ่มผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนมี

พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้มากทีสุ่ด เน่ืองจากกลุ่มผูบ้รโิภคแต่ละกลุ่มอาจจะมรีูปแบบ

การดาํเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนัตามลกัษณะการดาํเนินชวีติ การประกอบอาชพี จงึอาจจะทาํใหผู้บ้รโิภคแตละกลุ่มมคีวาม

แตกต่างกนัในพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัในแต่ละดา้น  

 ด้านระดบัการศึกษา แตกต่างกนัมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ 

และดา้นความถี่ในการซื้อ แตกต่างกนั อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตริะดบั .01 และ .05 ตามลําดบั โดยพบว่า กลุ่ม

ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาปรญิญาตร ีมพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้มากทีสุ่ด และ

กลุ่มผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตรมีพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นความถีใ่นการซือ้มาก

ทีส่ดุ เน่ืองจาก การศกึษาเป็นปจัจยัทีท่าํใหค้นมคีวามคดิ คา่นิยม ทศันคตแิละพฤตกิรรมแตกต่างกนั ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบั

การศกึษาปรญิญาตรอีาจจะมคีวามตอ้งการใชเ้วชภณัฑย์าสามญัทีอ่าจจะมรีาคาทีส่งูกวา่ เน่ืองจากเชือ่วา่จะมสีรรพคุณ

และประสทิธภิาพทีด่กีวา่ สาํหรบัผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาตํ่ากว่าปรญิญาตร ีอาจจะมลีกัษณะการซือ้ต่อครัง้จํานวน

ไม่มากแต่จะซือ้เท่าที่จําเป็นต้องใชต่้อครัง้เท่านัน้ ทําใหพ้ฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญั ดา้นความถี่ในการซื้อ     

มากทีส่ดุ  

  ด้านสถานภาพสมรส แตกต่างกนั มพีฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ต่อครัง้ 

แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .01 โดยพบว่า ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัอยู่มพีฤตกิรรมการ

ซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ มากกว่าผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หย่ารา้ง/แยกกนั เน่ืองจาก 

หน้าทีข่องคนในแต่ละครอบครวันัน้มบีทบาททีแ่ตกต่างกนัออกไป การมบีตุรหรอืจาํนวนสมาชกิในครอบครวัทีม่ากกว่า 

จะทาํใหพ้ฤตกิรรมต่างๆ มคีวามแตกต่างกนั ดงันัน้จงึทาํใหผู้บ้รโิภคทีม่สีถานภาพสมรส/อยู่ดว้ยกนัอยู่มพีฤตกิรรมการ

ซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้า่ยในการซือ้ มากกวา่ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพโสด/หมา้ย/หยา่รา้ง/แยกกนั  

 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญัของผู้บริโภคในจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ ด้านความถี่ในการซื้อและด้านเวลาที่ใช้ต่อครัง้ ไม่แตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติริะดบั .05  

 ด้านสถานภาพสมรส แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญของผู้บริโภคในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร ดา้นความถีใ่นการซือ้และ ดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ไมแ่ตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติริะดบั .05  

 ด้านระดบัการศึกษา แตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญ ด้านเวลาที่ใช้ต่อครัง้             

ไม่แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั.05 เน่ืองจากผูบ้รโิภคไม่ว่าจะม ีรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน สถานภาพสมรส 

และระดบัการศกึษา ส่วนใหญ่จะมีพฤติกรรมการซื้อเวชภณัฑ์ยาสามญั ที่มวีตุัประสงค์เดยีวกนัและอาจจะเป็นสิง่ที่

จาํเป็นตอ้งใชเ้น่ืองจากยาสามญัเป็นปจัจยัขัน้พืน้ฐานทีจ่าํเป็น ทาํใหม้พีฤตกิรรมการซือ้ไมต่่างกนั  
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 สมมติฐานท่ี 2 ส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ไดแ้ก่ ด้านผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นการ

ส่งเสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซื้อ

เวชภณัฑย์าสามญัของผูบ้รโิภคในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นการสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการ 

และดา้นลกัษณะทางกายภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายในการซือ้ อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติริะดบั .05 และ .01 ตามลําดบั โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัตํ่าและค่อนขา้งตํ่า 

ตามลําดบั กล่าวคือ ถ้าผู้บรโิภคมรีะดบัความคิดเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการ

ส่งเสรมิการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลกัษณะทางกายภาพที่ดขี ึน้ จะทําให้พฤติกรรมการซื้อ

เวชภณัฑย์าสามญั ด้านค่าใช้จ่ายในการซื้อ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่าและค่อนขา้งตํ่า ตามลําดบั เน่ืองจาก ผู้บรโิภคให้

ความสาํคญักบัองคป์ระกอบและปจัจยัต่างๆ ทัง้เวชภณัฑย์าสามญัมตีราสนิคา้ทีช่ื่อเสยีงเชื่อถอืได ้มคีุณภาพด ีราคา

คุม้คา่เมือ่เทยีบกบัประสทิธภิาพในการรกัษา ซือ้ไดถ้กูกวา่โรงพยาบาล มคีวามสะดวกในการเดนิทาง และความง่ายใน

การหารา้น ในบรเิวณรา้นป้ายโฆษณาการใหข้อ้มูลเวชภณัฑย์าสามญัทีช่ดัเจน มกีารใหส้่วนลดทีเ่หมาะสม มตีวัอย่าง

เวชภณัฑย์าสามญัใหท้ดลอง รวมทัง้มเีภสชักรใหค้วามรูเ้กีย่วกบัคุณสมบตัขิองเวชภณัฑย์าสามญัเป็นอย่างด ีบุคลากร

มมีนุษยสมัพนัธแ์ละการบรกิารทีด่ ีตลอดจนมกีารจดัเกบ็เวชภณัฑย์าสามญัเป็นระเบยีบ สวยงาม และภายในรา้นมกีาร

ติดป้ายหรอืโปสเตอร์ให้ความรู้เกี่ยวกบัการรกัษา และยงัคํานึงถึงความรวดเรว็ในการให้บรกิาร การให้คําแนะนํา

ปรกึษาในการใชย้าของเภสชักรประจาํรา้น และเปิดบรกิารตรงตามเวลาทีก่าํหนดของรา้น ซึง่ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เหน็ว่า

ปจัจยัเหล่าน้ีเป็นสิง่จําเป็นและทําให้ผู้บรโิภคมคีวามเชื่อมัน่ มัน่ใจและทําให้ปจัจยัส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร   

ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพมี

ความสมัพนัธ ์       ต่อพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ 

 ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพมีความสมัพันธ์กับ

พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นความถี่ในการซือ้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติริะดบั .05 โดยมคีวามสมัพนัธ ์       

ในทิศทางเดียวกันในระดับตํ่ า กล่าวคือ ถ้าผู้บริโภคมีระดับความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาดบริการ          

ดา้นกระบวนการ และดา้นลกัษณะทางกายภาพทีด่ขี ึน้ จะทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นความถีใ่นการ

ซือ้ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคส่วนใหญ่มกัจะชอบการใหบ้รกิารทีม่คีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร การให้

คําแนะนําปรกึษาในการใชย้าของเภสชักรประจําร้าน รวมทัง้ในรา้นควรมกีารจดัเกบ็เวชภณัฑย์าสามญัเป็นระเบยีบ 

สวยงาม และภายในรา้นตดิป้ายหรอืโปสเตอรใ์หค้วามรูเ้กีย่วกบัการรกัษา ซึง่จะทําใหผู้บ้รโิภคเชื่อมัน่ในคุณภาพและ

บริการเพิม่มากขึ้น จึงทําให้ส่วนประสมทางการตลาดบริการ ด้านกระบวนการ และด้านลักษณะทางกายภาพ            

มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นความถีใ่นการซือ้ 

 สว่นประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสถานที ่และดา้นการส่งเสรมิการตลาด มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรม

การซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นเวลาทีใ่ชต้่อครัง้ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทาง

เดยีวกนัในระดบัตํ่า กล่าวคอื ถ้าผู้บรโิภคมรีะดบัความคดิเหน็ต่อส่วนประสมทางการตลาดบรกิาร ดา้นสถานที่ และ

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดทีด่ขี ึน้จะทาํใหพ้ฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ เพิม่ขึน้ในระดบัตํ่า 

เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคจะชอบความสะดวกในการเดนิทาง ความงา่ยในการหารา้น รวมถงึมป้ีายใหข้อ้มลูเวชภณัฑย์าสามญั

ทีช่ดัเจน และการให้ส่วนลดที่เหมาะสม ซึง่ทําให้ผูบ้รโิภคสามารถหายาสามญัทีต่อ้งการไดง้่าย มขีอ้มลูเพยีงพอทีจ่ะ

ตดัสนิใจซื้อ จึงทําให้ปจัจยัเหล่าน้ีจะมีผลต่อเวลาในการที่ตดัสนิใจเลือกซื้อเวชภัณฑ์ยาสามญัจากร้านขายยาของ

ผูบ้รโิภค  

 สมมติฐานท่ี 3 พฤตกิรรมการซื้อเวชภณัฑย์าสามญัของผู้บรโิภคมคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรม

ภายหลงัการซือ้เวชภณัฑย์าในจงัหวดักรุงเทพมหานคร พบว่า พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นค่าใชจ้่ายใน

การซือ้ต่อครัง้ และดา้นความถีใ่นการซือ้ มคีวามสมัพนัธก์นักบัแนวโน้มพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้เวชภณัฑย์าโดยรวม 
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อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 โดยมคีวามสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนัในระดบัค่อนขา้งตํ่าและตํ่า ตามลําดบั 

กล่าวคอื ถา้ผูบ้รโิภคมรีะดบัพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นคา่ใชจ้า่ยในการซือ้ต่อครัง้และดา้นความถีใ่นการ

ซือ้เพิม่ขึน้ จะทาํใหแ้นวโน้มพฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญัโดยรวม เพิม่ขึน้ในระดบัคอ่นขา้งตํ่าและตํ่า ตามลาํดบั 

เน่ืองจาก ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มกัจะกระทาํหรอืมพีฤตกิรรมทีม่แีนวโน้มทีจ่ะเหมอืนเดมิ หากในปจัจุบนัมคีวามรูส้กึว่าสิง่ที่

ไดร้บันัน้มคีวามเหมาะสมหรอืรูส้กึด ีดงันัน้พฤตกิรรมในปจัจุบนัยิง่มมีากเท่าใดกย็ิง่จะทาํใหแ้นวโน้มการเกดิพฤตกิรรม

เพิ่มมากขึน้  

 พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นเวลาทีใ่ชต่้อครัง้ ไม่มคีวามสมัพนัธก์นักบัแนวโน้มพฤตกิรรมการ

ซือ้เวชภณัฑย์าสามญัโดยรวม อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 เน่ืองจากโดยปกตผิูบ้รโิภคจะมพีฤตกิรรมการซือ้

เวชภณัฑย์าสามญัตามความจาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้ป็นพืน้ฐานอยูแ่ลว้ ดงันัน้พฤตกิรรมการซือ้เวชภณัฑย์าสามญั ดา้นเวลา

ทีต่ดัสนิใจเลอืกซือ้เวชภณัฑย์าสามญัจากรา้นขายยาจงึไมม่ผีลต่อแนวโน้มการเกดิพฤตกิรรม  

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ควรศึกษาเพิม่เติมในปจัจัยด้านอื่นที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม เช่น ความพึงพอใจในการบริการ 

ภาพลกัษณ์องคก์ร เป็นตน้ เพื่อจะนําขอ้มลูจากการวจิยัไปเปรยีบเทยีบ และปรบัปรุงพฒันาในดา้นต่างๆ และสามารถ

นําเสนอแนวทางการปรบัปรุง ในอนาคตใหด้มีากยิง่ขึน้ 

 2. การศกึษาวจิยัครัง้น้ีเป็นการศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งทีเ่ป็นกลุ่มลกูคา้ในเขตกรุงเทพมหานครท่านัน้ ใน

การศกึษาครัง้ต่อไปจงึควรมกีารศกึษาขยายพืน้ทีใ่นการศกึษามากขึน้ อนัจะทาํใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีดมากขึน้  

 3. การวจิยัครัง้น้ีเป็นการเกบ็ขอ้มลูจากแบบสอบถามเพยีงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึง ดงันัน้ในอนาคตอาจจะนํา

งานวจิยัในครัง้น้ีมาปรบัปรุงและทาํการศกึษาอกีครัง้ เพือ่นําผลมาเปรยีบเทยีบ ซึง่จะทาํใหผ้ลการศกึษามคีวามละเอยีด

และชดัเจนมากยิง่ขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

 สารนิพนธฉ์บบัน้ีสาํเรจ็ไดด้ว้ยด ีโดยไดร้บัความชว่ยเหลอือยา่งดยีิง่จาก อาจารยท์ีป่รกึษา รองศาสตราจารย ์

ดร. ณักษ์ กุลสิร ์ทีใ่หค้ําแนะนําช่วยเหลอื ตลอดจนแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ อนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่แก่ผูว้จิยั ผูว้จิยั

ขอขอบพระคณุเป็นอยา่งสงูไว ้ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ สุพาดา สริกุิตตา และ อาจารย์ ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค์ ทีใ่หค้วาม

อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืของแบบสอบถามและคณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ และให้

ขอ้เสนอแนะต่างๆ เพือ่ปรบัปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่อง อนัเป็นประโยชน์ต่อการทาํงานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยใ์นภาควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ

ทุกท่าน ที่ประสทิธิป์ระสาทวชิาความรูใ้ห้ความช่วยเหลอื ตลอดจนประสบการณ์ที่ดแีก่ผู้วจิยั อกีทัง้ใหค้วามเมตตา

ดว้ยดเีสมอมา 

 ขอขอบคุณเจา้หน้าทีภ่าควชิาบรหิารธุรกจิ คณะสงัคมศาสตร ์และบณัฑติวทิยาลยัทุกท่าน ตลอดจนผูม้สี่วน

สาํเรจ็ต่องานวจิยัชิน้น้ี 

 ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถาม ทีใ่หค้วามร่วมมอืและสละเวลาตอบแบบสอบถามใหเ้สรจ็ตามกําหนดเวลา 

เพือ่การวจิยัครัง้น้ี  

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ที่ได้เลี้ยงดูและอบรมสัง่สอนผู้วิจยัให้เป็นคนดี ขยนั อดทน ซื่อสตัย ์           

มคีณุธรรม และมอบโอกาสการศกึษาเป็นวชิาความรูต้ดิตวั เพือ่ทดแทนคณุต่อสงัคมและประเทศชาต ิ

 สุดท้ายน้ี คุณประโยชน์และความดอีนัพงึจากสารนิพนธ์ฉบบัน้ี ผู้วจิยัขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณบดิา

มารดา ญาตแิละบรูพคณาจารยท์กุทา่นทีไ่ดอ้บรมสัง่สอน ชีแ้นะแนวทางทีด่แีละมคีณุคา่ตลอดมาจนสาํเรจ็การศกึษา 
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