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บทคัดยอ

การวิจัยเร่ือง กระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพ่ือศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขต

บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยา ในเขตบางแคจังหวัด

กรุงเทพมหานครจำแนกตามประชากรศาสตร และขอมูลผูปวยโรคท่ัวไป (3) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค

และปจจัยสวนประสมทางการตลาด ที่มีผลตอ กระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค ในเขต

บางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริโภคท่ีใชบริการรานขายยาในเขตบางแคจังหวัดกรุงเทพมหานคร

400 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คาความถี่

คารอยละ คาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานดวยสถิติการทดสอบแบบ t-test สถิติความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หากพบความแตกตางจะนำไปสูการเปรียบเทียบเปนรายคู โดยใชวิธี

LSD และสถิติการถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการศึกษาพบวา ระยะเวลาของอาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกอนเขารับบริการรานขายยาท่ีตางกัน ทำให

กระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยา ตางกัน และพฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับจำนวนประเภทยาหรือ

ผลิตภัณฑอื่นที่เลือกซื้อตอคร้ัง และปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมการตลาดมีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

คำสำคัญ :กระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยา
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ABSTRACT

The purposes of this research were (1) To study The decision making process of

consumers towards pharmacy service in Bang khae district, Bangkok province (2) To study The

decision making process of consumers towards pharmacy service in Bang khae district, Bangkok

province classified by personal factors and medication history of patient (3) To study the

consumers behavior and the marketing mix decisions to affecting The process of decision

making of consumers towards pharmacy service in Bangkae district, Bangkok province.

The sample group was 400 from the consumers towards pharmacy service in Bang

khae district, Bangkok province. The questionnaire was used as a tool for collecting the data.

The data collected were analyzed in terms of the frequency, percentage, mean and standard

deviation.The hypotheses weretested by Independent Sample (t-test), One-way ANOVA

(F-test). In case of a statistically significant difference, LSD test, which was used to test

hypotheses for each pair of variables in order to determine which pairs were different, and

Multiple Regression Analysis were applied.

The results of hypothesis testing showed that the duration of the abnormal symptoms

that occur before pharmacy service made the decision making process of consumers towards

pharmacy service in Bang khae, Bangkok different and the consumers behavior about the

number of types of medicines or other products purchased per time and the marketing mix

decisions Promotion affecting the decision making process of consumers towards pharmacy

service in Bang khae, Bangkok

Key words: The decision making process of consumers towards pharmacy service

บทนำ

ยา เปนส่ิงท่ีมีจุดมุงหมายในการใช บำบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรคหรือความเจ็บปวยของมนุษย

รานยาในประเทศไทยจัดเปนธุรกิจคาปลีกท่ีผูประกอบการหวังผลกำไร แตอีกมุมหนึ่งนับเปนหนวยหน่ึงของ

ระบบสุขภาพท่ีอยูใกลชิดประชาชน โดยรานยาไมเพียงแตทำหนาท่ีดานการกระจายยาเทานั้น แตยังมีบทบาท

สำคัญเปรียบเสมือนเปน ที่พ่ึงดานสุขภาพของชุมชน เปนสถานบริการทางสุขภาพมีบทบาทสำคัญ คือ การสราง

ความรูความเขาใจในการใชยาท่ีถูกตอง การดูแลรักษาสุขภาพควบคูกับการใหบริการดานยา สงเสริมใหเกิดการ

ใชยาท่ีเหมาะสมในชุมชนรวมถึงการสงตอผูปวยไปยังแพทยผูเชี่ยวชาญตามความเหมาะสม โดยสวนมากรานขาย



3

ยาจะเปดใหบริการเกือบท้ังวัน ทำใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพจากรานขายยาไดโดยงาย รานขาย

ยาจึงเปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการบริการเมื่อมีอาการ หรือเจ็บปวย (ศูนยวิจัยกสิกรไทย, 2558)

กระแสใสใจสุขภาพมากขึ้นของคนไทยหลังเผชิญสถานการณ COVID-19 ทำใหความตองการเขารับการ

รักษาพยาบาลหรือซ้ือยาเพ่ือรักษาอาการปวย แมเพียงเล็กนอยมีแนวโนมท่ีสูงขึ้น (แผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติ

ฉบับท่ี 12, 2560-2564) สำหรับชองทางในการจำหนายยา แบงออกเปน 2 ชองทางหลัก 1.ยาท่ีจำหนายผานโรง

พยาบาลและสั่งจายโดยแพทย 2.ยาท่ีจำหนายผานรานขายยา ซึ่งมีมูลคา 3.55 หมื่นลานบาท เพิ่มขึ้น 3.7% แม

วาระบบประกันสุขภาพของรัฐจะสงผลใหคนไขบางสวนเปลี่ยนพฤติกรรมไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลแทนการ

ซ้ือยาจากรานขายยา แตรานขายยาก็ยังเปนอีกชองทางที่ประชาชนเลือกใชบริการเมื่อมีอาการเจ็บปวยเบื้องตน

หรือสามารถดูแลตนเองไดโดยไมจำเปนตองไปพบแพทย โดยสัดสวนของมูลคาการจำหนายยาผานรานขายยา ยัง

เปลี่ยนแปลงไมมากนัก อยูท่ีประมาณ 19-20% ของมูลคาตลาดยารวม ทั้งนีใ้นปจจุบันจำนวนรานขายยา

ประเภทตางๆมีทั้งสิ้น 20,516 แหง ต้ังอยูในกรุงเทพมหานคร 25% และตางจังหวัด 75% (สำนักงานคณะ

กรรมการอาหารและยา, 2562) ในสวนของผูจำหนายยา รายไดมีแนวโนมเติบโตอยางคอยเปนคอยไป ปจจัย

หนุนจากความตองการบริโภคยาในประเทศท่ีเพิ่มขึ้น แตการแขงขันของธุรกิจคาปลีกหรือรานขายยาทั่วไป

คอนขางรุนแรง โดยจะเผชิญกับการแขงขันท่ีมากขึ้นจากรานขายยารายใหญท่ีมีการขยายสาขา (Chain store)

(วิจัยธนาคารกรุงศรีอยุธยา, 2563) โดยพื้นท่ีท่ีธุรกิจในดานยามากท่ีสุด คือ ในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร ที่มีถึง

7,481 กิจการ ในจำนวนนี้มี 5,233 กิจการเปนธุรกิจรานขายยาท่ีไดรับความนิยมมากท่ีสุด เขตที่มีรานขายยา

มากที่สุด คือ เขตบางกะป มีจำนวน 311 ราน รองลงมา คือ เขตจตุจักรและเขตบางเขน ที่มีรานขายยา 225

ราน และ 213 ราน ตามลำดับ เขตท่ีมีรานขายยานอยท่ีสุด คือ เขตบางกอกใหญมีจำนวน 49 ราน สวนเขต

บางแค อยูในลำดับที่ 11 มีรานยาอยูจำนวน143 ราน (สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2562)

ดังนั้น ผูวิจัยซึ่งมีภูมิลำเนาอยูในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จึงสนใจศึกษาปจจัยที่มีผลตอ

กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสรางกลยุทธการ

แขงขันใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด อีกท้ังยังใชเปนขอมูลเบื้องตนในการแกไข ปรับปรุง

พัฒนาการดำเนินงานของรานขายยาใหมีคุณภาพมาตรฐานและจัดทำแผนการตลาดใหเหมาะสม
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วัตถุประสงคของการวิจัย

1. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร

2. เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยา ในเขตบางแคจังหวัดกรุงเทพมหานครจำแนก

ตามประชากรศาสตร และขอมูลผูปวยโรคท่ัวไป

3. เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยสวนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลตอ กระบวนการ

ตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ขอบเขตการวิจัย

1. ประชากรและตัวอยาง คือ ผูบริโภคที่ใชบริการรานขายยาในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อางอิงจำนวนประชากรในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีจำนวน 193,303 คน กลุมตัวอยางในการวิจัยจำนวน 400 คน

2. ดานเน้ือหา คือ เปนการศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตบางแค

จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยมุงหมายวิจัยปจจัยท่ีสงผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการราน ไดแก ปจจัย

ขอมูลประชากรศาสตร ปจจัยขอมูลผูปวยในโรคทั่วไป ปจจัยพฤติกรรมของผูบริโภค และปจจัยสวนประสม

ทางการตลาด

ตัวแปรที่ใชในการศึกษา

1. ตัวแปรอิสระ ไดแก (1) ขอมูลประชากรศาสตร ไดแก เพศ อายุ อาชีพ รายไดตอเดือน ประเภท

สินคาที่ซ้ือบอยสุดจากรานขายยา ชวงเวลาที่เลือกใชบริการรานขายยา เหตุผลที่เลือกใชบริการรานขาย (2)

ขอมูลผูปวยในโรคท่ัวไป ไดแก ระยะเวลาของอาการผิดปกตทิี่เกิดขึ้นกอนเขารับบริการรานขายยา โรคประจำตัว

ประวัติแพยา ประวัติอาการไมพึงประสงคอื่นจากการใชยา และยา อาหารเสริม สมุนไพรอื่นท่ีรับประทานอยูเปน

ประจำ (3) พฤติกรรมของผูบริโภค (4) ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน

สถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ

2. ตัวแปรตาม คือ กระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค ในเขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ไดแก การรับรูความตองการ การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจเลือกราน

ขายยา และพฤติกรรมภายหลังการรับบริการ
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ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

1.รับรูถึงกระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

2.เปนแนวทางในการสรางกลยุทธการแขงขันใหตรงตามความตองการของผูบริโภคมากที่สุด

3.เปนแนวทางปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของรานขายยาใหมีคุณภาพมาตรฐานและจัดทำแผนการ

ตลาดใหเหมาะสม

4. เปนแนวทางใหกับผูท่ีตองการศึกษา และสนใจเรื่องที่เก่ียวของตอไป

บททวนวรรณกรรม

ผูทำวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับกระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยา

ของผูบริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย

หัวขอดังตอไปนี้

กระบวนการตัดสินใจ

Schiff man & Kanuk (1994) ไดใหความหมายวา กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือก

ซ้ือผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป ซึ่งพฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนที่เก่ียวของกับกระบวนการ

ตัดสินใจทั้งดานจิตใจ ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเปนกิจกรรมดานจิตใจและทาง

กายภาพซึ่งเกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ ทำใหเกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น

Kotler & Armstrong (1997) ไดใหความหมายวา กระบวนการตัดสินใจตางๆของผูซื้อ สามารถแบง

ออกไดเปน 6 ขั้นตอน ไดแก การรับสิ่งเรา การรับรูปญหา การแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก การซื้อ และ

พฤติกรรมหลังการซื้อ

ลฎาภา พูลเกษม (2550) ไดใหความหมายวา กระบวนการตัดสินใจ คือ กระบวนการคิดโดยใชเหตุผล

ในการเลือกส่ิงใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่มีอยูเพื่อใหไดทางเลือกท่ีดีที่สุด และตอบสนองความตองการของ

ตนเองมากที่สุด

ศิริวรรณ เสรีรัตน (2550, 27-33) ไดใหความหมายวา กระบวนการตัดสินใจ เปนลำดับขั้นตอนในการ

ตัดสินใจของผูบริโภค ประกอบไปดวย การรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจ

ซ้ือ และพฤติกรรมภายหลังการซื้อ จากการสำรวจรายงานของผูบริโภคจำนวนมากในกระบวนการซ้ือพบวา ผู

บริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ

1. การรับรูถึงความตองการหรือรับรูปญหา

2. การคนหาขอมูล

3. การประเมินทางเลือกกอนการซื้อ

4. การตัดสินใจซื้อ

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ
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สรุปไดวา กระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค หมายถึง ลำดับขั้นตอนการคิดของผู

บริโภค เพ่ือการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาแหงหนึ่งจากหลายรานท่ีมีอยู เริ่มจากผูบริโภคตองมีความ

ตองการตอผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ หรือการรับบริการทางสุขภาพ และทำการเสาะหาขอมูลมา

ประกอบการพิจารณาเพ่ือกำหนดแนวทาง และประเมินทางเลือกวาจะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการน้ันหรือไม

และสวนของพฤติกรรมภายหลังการรับซื้อหรือใชบริการ จะสัมพันธกับความคาดหมายของผูบริโภค หากเกิด

ความพึงพอใจ จะนำไปสูการแนะนำคนรอบตัวใหใชบริการรานยาเดียวกัน และเมื่อตองการใชยาหรือผลิตภัณฑ

สุขภาพ ผูบริโภคจะกลับไปใชบริการรานยาเดิมทุกครั้ง

พฤติกรรมผูบริโภค

Schiffman & Kanuk (1991:5) ไดใหความหมายวา เปนการแสดงออกในการแสวงหาสำหรับการซื้อ

การใช การประเมิน และจับจายใชสอย โดยความตองการของผูบริโภคจะไดรับความพึงพอใจ หากสินคาและ

บริการท่ีผูบริโภคตองการเปนไปตามท่ีคาดหวัง

Mowen & Minor (1998:35) ไดใหความหมายวา เปนการศึกษาหนวยการซื้อและกระบวนการ

แลกเปล่ียนเก่ียวกับ การไดรับ การบริโภค และการจำกัด ที่เก่ียวกับสินคา บริการ ประสบการณ และความคิด

Hoyer & MAclnnic (1997:3) ไดใหความหมายวา เปนผลสะทอนของการตัดสินใจซื้อ ในชวงเวลาใด

ชวงเวลาหนึ่งของผูบริโภคท้ังหมดท่ีเก่ียวของกับการไดมา การบริโภค และการจำกัด ท่ีเกี่ยวกับสินคา บริการ

เวลา และความคิด

Solomon (1996:7) ไดใหความหมายวา เปนการแสดงออกในการแสดงหาการซื้อ การใช การประเมิน

และการจับจายใชสอย เก่ียวกับสินคาและบริการ โดยคาดหวังวาจะตองไดรับความพอใจจากสิ่งดังกลาว

สรุปไดวา พฤติกรรมผูบริโภคที่ใชบริการรานยา หมายถึง การแสดงออกในการแสวงหาการซื้อ การใช

การประเมิน การจับจายใชสอยเก่ียวของกับจำนวนเงิน จำนวนประเภทยาหรือผลิตภัณฑที่ใชจายและเลือกซื้อตอ

คร้ัง ตอเดือน และความตองการไดรับความพึงพอใจ ทั้งในสวนของสินคาและบริการ สามารถนำไปสูความถี่ใน

การเขารับบริการได

สวนประสมทางการตลาด

Kotler (1997, p.92) ไดใหความหมายวา เปนตัวแปรหรือเครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได

โดยท่ีมักจะนำมาใชรวมกันเพ่ือตอบสนอง ความพึงพอใจและความตองการของผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมาย เดิม

สวนประสมการทางตลาดมีเพียงแค 4 ตัวแปร (4Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่หรือชอง

ทางการจัดจำหนาย(Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) ตอมามีการคิดตัวแปรเพิ่มเติม 3 ตัวแปร ไดแก

บุคคล (People) ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) และกระบวนการ (Process) เพื่อใหสอดคลองกับ

แนวคิดที่สำคัญทางการตลาดสมัยใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งกับธุรกิจ ทางดานการบริการ และไดรวมเรียกวาเปน

สวนประสมทางการตลาดแบบ 7Ps
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เสรี วงษมณฑา (2542, น.11) ไดใหความหมายวา เปนกิจการท่ีมีสินคาและ/หรือบริการไวตอบสนอง

ความตองการของลูกคาหรือผูบริโภคที่เปนกลุมเปาหมาย โดยท่ีผูขายหรือผูใหบริการสามารถสรางความพึงพอใจ

ใหแกลูกคาหรือผูบริโภคได โดยในเร่ืองราคาของสินคาและ/หรือบริการจะอยูในระดับท่ี ผูบริโภคยอมรับไดและ

ยินยอมท่ีจะจาย (Willing to pay) มีชองทางการจัดจำหนายที่เหมาะสม ลูกคาหรือผูบริโภคสามารถเขาถึงได

อยางงาย สะดวกสบาย อีกท้ังมีความพยายามจูงใจของผูขายเพ่ือใหลูกคาเกิดความสนใจ ตัดสินใจซื้อสินคาและ/

หรือบริการ

สุดาดวง เรืองรุจิระ (2543,น.29) ไดใหความหมายวา เปนกลุมเปาหมายองคประกอบหรือปจจัยที่

สำคัญในการดำเนินงานทางดานการตลาด เนื่องจากเปนสิ่งที่กิจการหรือบริษัทสามารถทำการควบคุมไดใน

เบื้องตน โดยพ้ืนฐานของสวนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะประกอบดวย 4 ปจจัย คือ ผลิตภัณฑ

(Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจำหนาย (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) รวมเรียกวา

4Ps แตสำหรับธุรกิจบริการ สวนประสมการตลาด (Marketing Mix) จะมีเพิ่มเขามา 3 ปจจัย คือ ดานบุคคล

(People) ดานการสรางและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and Presentation) และดาน

กระบวนการ (Process) รวมเรียกไดวาเปน 7Ps

สรุปวา สวนประสมทางการตลาด คือ เครื่องมือทางการตลาดท่ีสามารถควบคุมได ประกอบดวยปจจัย

7 ตัว (7Ps) ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจำหนาย การสงเสริมการตลาด บุคคลและพนักงาน

กระบวนการ และการสรางการนำเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยจะนำมาใชรวมกันเพ่ือตอบสนอง ความพึง

พอใจและความตองการของผูบริโภคท่ีเปนกลุมเปาหมาย

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ

วชิรศักดิ์ อภิพัตฐกานต (2559) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาของ

ผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน พบวา พฤติกรรมการเลือกซื้อของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง

จังหวัดขอนแกนสวนใหญเลือกซื้อยารักษาโรค ใชจำนวนเงิน 100-250 บาท มีวัตถุประสงคในการเลือกใชบริการ

คือ ตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ โดยจะตัดสินใจเลือกใชบริการดวยตัวเอง ใน

รูปแบบของรานขายาแบบเจาของคนเดียว ใกลบริเวณที่พักอาศัย การไดบริการเสริม และความรูเก่ียวกับสุขภาพ

ทำใหรูสึกคุมคา ในสวนของสวนประสมทางการตลาด ดานที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการนอยสุดคือ ดาน

สถานท่ี

กุลธิดา เปรมปราศิน (2557) ไดวิจัยเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อยารักษาโรคในรานขายยาแผน

ปจจุบันทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบวา ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานราคา ปจจัยการสงเสริม

การตลาด และปจจัยดานความสะดวกรวดเร็วในการตัดสินใจซื้อ เปนปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยารักษาโรค

ในรานขายยาแผนปจจุบันท่ัวไป ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ
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ทิพวรรณ อารียวงศสถิตย และกฤษฎา มูฮัมหมัด (2563) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อและปจจัยสวน

ประสมการตลาดท่ีมีการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑสุขภาพจากรานขายยาของบริโภคในจังหวัดนครนายก พบ

วา สวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซื้อยา จากรานขายยาในเขตจังหวัดนครนายกมากท่ีสุด คือ ดาน

ผลิตภัณฑ รองลงมาคือ ดานการจัดจำหนาย ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาดตามลำดับ สวนพฤติกรรม

การซ้ือสินคาพบวา สินคาท่ีซื้อจากรานยาสวนใหญ คือ ยารักษาโรค ดวยการตัดสินใจดวยตัวเอง และ ดาน

ความถี่ในการซื้อ ดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ ดานประเภทสินคา ดานคาใชจายในการซื้อแตละครั้ง และดาน

ชวงเวลาในการซื้อ ท่ีแตกตางกัน มีผลในการตัดสินใจทางดานสวนประสมทางการตลาด

นลัฐพร กาญจนมหกุล (2562) ไดวิจัยเรื่อง การตัดสินใจซื้อยาในรานขายยาในอำเภอเมือง

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ พบวา พฤติกรรมการซื้อยาในรานขายยาแผนปจจุบันจะเลือกใชบริการ ราน

ขายยายานชุมชนมากที่สุด ในชวงเวลา 16.01-20.00 น. วันจันทร- ศุกร ท่ีความถี่ 1-2 เดือน/คร้ัง โดยใหความ

สนใจในสวนของยารักษาโรค รองมาคือ วิตามัน/อาหารเสริม และคาเฉลี่ยตอครั้งในการเลือกซื้อสินคา คือ

201-400 บาท

ออมทอง ทิพยภูวตานนท (2557) ไดวิจัยเรื่อง ปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกรานขายยาของผูบริโภค กรณีศึกษา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบวา กลุมตัวอยางนิยมตัดสินใจ

เลือกใชบริการรานขายยาที่ใกลท่ีอยูอาศัย/ใกลที่ทำงาน/ยานชุมชน/ตลาด ในชวงเวลา 18.01-20.00 น. โดยที่

ชื่อรานหรือ Brand ไมมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานขายยา สำหรับสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยา พบวา ปจจัยดานกระบวนการ มีความสำคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ปจจัย

ดานกายภาพ ดานบุคคลากร ดานการสงเสริมการตลาด ดานราคา ดานผลิตภัณฑและดานสถานที่ ตามลำดับ

และปจจัยดานสังคมที่มีอิทธิพลมากท่ีสุดคือ การเลือกใชบริการรานขายยาดวยตัวเอง นอกจากนี้ พบวา ปจจัย

สวนประสมการตลาดทั้ง 7 ดาน มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกใชบริการรานยาอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่

ระดับ 0.05

วารี สุทักษิณา (2558) ไดวิจัยเร่ือง ปจจัยมีผลตอการตัดสินใจซื้อยาในรานขายยาแผนปจจุบัน ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑและปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจซื้อยาใน

รานขายยาแผนปจจุบัน ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 นอกจากนี้การสำรวจเรื่องความ

ตองการในอนาคตท่ีมีตอรานยาพบวา ตองการใหรานยามีการเก็บบันทึกประวัติการรักษาและการแพยาไว รวม

ถึงบริการการตอบปญหาดานยาผานทางสื่อสังคม หรือ Social media ตางๆ และติดตามการรักษาภายหลังการ

จายยาอีกดวย

สมประสงค แตงพลอย (2553) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอำเภอ

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ในดานสงเสริมการตลาดมีผลตอ

พฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในดานบุคคลมี
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อิทธิพลตอการซื้อยาจากรานขายยาแตละคร้ังมากที่สุด ผูท่ีมีอิทธิพลมากที่สุด ไดแก ตนเอง และ กลุมยาที่ซื้อ

มากที่สุดไดแก ยารักษาโรค ประเภทยาแกปวดลดไข และมีพฤติกรรมการซื้อซ้ำ

อานนท ศิริพงษ (2556) ไดวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภค ในอำเภอวัง

สมบูรณ จังหวัดสระแกว พบวา พฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยา ผูที่มีอิทธิพลมากที่สุดไดแก ตนเอง โดยกลุม

ยาท่ีซื้อมากที่สุด คือ ประเภทยาแกปวดลดไข และมีพฤติกรรมการซื้อซ้ำ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ในดาน

สถานท่ีมีผลตอพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภค ในอำเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว

วิธีดำเนินการวิจัย

การวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยแบบไมทดลอง (Non-Experimental Design) เปนการวิจัยที่มีการศึกษา

ตามสภาพท่ีเปนไปตามธรรมชาติ โดยไมมีการจัดกระทำหรือควบคุมตัวแปรใด ๆ เปนการเก็บรวบรวมขอมูลภาค

สนามแบบวิจัยตัดขวาง (Cross sectional studies) คือเปนการเก็บขอมูลในชวงระยะเวลาใดเวลาหน่ึงเพียงครั้ง

เดียว โดยใชเครื่องมือการวิจัยเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และทำการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทาง

สถิติ

ประชากรในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ คือ ผูบริโภคท่ีใชบริการรานขายยาในเขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ทางผูวิจัยไมทราบจำนวนผูบริโภคท่ีใชบริการรานขายยาในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่แนนอน จึงไดอางอิงจำนวนประชากรในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากสำนักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีจำนวน 193,303 คน

กลุมตัวอยางจำนวน 400 คนโดยคำนวณจากการใชสูตรของ Taro Yamane โดยกำหนดสัดสวนกลุม

ตัวอยางจากประชากรทั้งหมด และมีขั้นตอนการสุมตัวอยาง คือ การเลือกกลุมตัวอยางแบบไมอาศัยความนาจะ

เปนดวยวิธีการสุมแบบสะดวก

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามถูกแบงออกเปน 6 สวนดังตอไปนี้

1. ขอมูลดานประชากรศาสตร เปนขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย ดานเพศ

ดานอายุ ดานอาชีพ ดานรายไดตอเดือน ดานประเภทสินคาที่ซื้อบอยสุดจากรานขายยา ดานชวงเวลาที่เลือกใช

บริการรานขายยา และดานเหตุผลท่ีเลือกใชบริการรานขายยา มีจำนวน 7 ขอ เปนลักษณะคำถามแบบปลายปด

มีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค 1 คำตอบ

2. ขอมูลของผูปวยในโรคทั่วไป ประกอบดวย ระยะเวลาของอาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกอนเขารับบริการ

รานขายยา โรคประจำตัว ประวัติแพยา ประวัตอิาการไมพึงประสงคอื่นจากการใชยา และยา อาหารเสริม

สมุนไพรอื่นที่รับประทานอยูเปนประจำ มีจำนวน 5 ขอ เปนลักษณะคำถามแบบปลายปด มีตัวเลือกคำตอบใหผู

ตอบแบบสอบถามเลือกตอบเพียงแค 1 คำตอบ
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3. พฤติกรรมของผูบริโภค ประกอบดวย ความถีใ่นการเขารับบริการรานยาตอเดือน จำนวนเงินในการ

ใชบริการตอคร้ัง และ จำนวนประเภทยาหรือผลิตภัณฑอื่นที่เลือกซื้อตอครั้ง มีจำนวน 3 ขอ เปนลักษณะคำถาม

แบบปลายเปด เนนใหตอบในลักษณะของตัวเลข

4. ปจจัยสวนประสมการตลาด (7Ps) มีจำนวน 22 ขอ แบงออกเปน 7 ดานคือ ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ เปน

ลักษณะคำถามแบบปลายปดมีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบเพียงแค 1 คำตอบ โดย

เปนการใหระดับความสำคัญ 5 ระดับ

5. กระบวนการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยา เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยเนนดาน

การตัดสินใจเลือกรานขายยา และดานพฤติกรรมภายหลังการรับบริการ มีจำนวน 3 ขอ เปนลักษณะคำถามแบบ

ปลายปดมีตัวเลือกคำตอบใหผูตอบแบบสอบถามไดเลือกตอบเพียงแค 1 คำตอบ โดยเปนการใหระดับความ

สำคัญ 5 ระดับ

กำหนดให 5 = ระดับความคิดเห็นมากท่ีสุด, 4 =ระดับความคิดเห็นมาก,3 =ระดับความคิดเห็น

ปานกลาง, 2 =ระดับความคิดเห็นนอย, 1 =ระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด

การวิเคราะหขอมูล

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้

1.1 ใชคารอยละ (Percentage) และคาความถี่ (Frequency) กับตัวแปรท่ีมีระดับการวัดเชิง

กลุม ไดแก ขอมูลดานประชากรศาสตร และขอมูลของผูปวยในโรคท่ัวไป

1.2 ใชคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) กับตัวแปรที่มี

ระดับการวัดเชิงปริมาณ ไดแก พฤติกรรมของผูบริโภค ปจจัยสวนประสมการตลาด (7Ps) และกระบวนการการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาของผูบริโภค ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีผูวิจัยไดกำหนดใน

กรอบแนวคิดการวิจัย

2. สถิติอนุมาน (Inferential Statistic) ใชในการวิเคราะหขอมูลดังนี้

2.1 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยา ในเขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานครโดยจำแนกตาม เพศ  โดยใชการวิเคราะหดวยขอมูลสถิติ t test Independent

2.2 เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยา ในเขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามประชากรศาสตร ประกอบดวย ดานอายุ ดานอาชีพ ดานรายไดตอเดือน ดาน

ประเภทสินคาท่ีซื้อบอยสุดจากรานขายยา ดานชวงเวลาท่ีเลือกใชบริการรานขายยา ขอมูลของผูปวยในโรคทั่วไป

ประกอบดวย ระยะเวลาของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกอนเขารับบริการรานขายยา โรคประจำตัว ประวัติแพยา

ประวัติอาการไมพึงประสงคอ่ืนจากการใชยา และยา อาหารเสริม สมุนไพรอื่นที่รับประทานอยูเปนประจำ โดยใช
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การวิเคราะหดวยขอมูลสถิติความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และหากพบความแตกตางจะทำการ

ทดสอบเปนรายคูดวยสถิติ Least-Significant Different (LSD)

2.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคประกอบดวย ความถีใ่นการเขารับบริการรานยาตอ

เดือน จำนวนเงินในการใชบริการตอครั้ง และ จำนวนประเภทยาหรือผลิตภัณฑอื่นที่เลือกซื้อตอครั้ง และปจจัย

สวนประสมการตลาด (7Ps) ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด

ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ และกระบวนการการตัดสินใจเลือกใชบริการราน

ขายยาของผูบริโภค ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย การรับรูความตองการ การคนหา

ขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจเลือกรานขายยา และพฤติกรรมภายหลังการรับบริการ โดยใชการ

วิเคราะหขอมูลดวยสถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)

ผลการวิจัย

การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เรื่อง กระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค

ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังตอไปนี้

1. ผลการวิเคราะหขอมูลแบบสอบถามการวิจัย เร่ือง กระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผู

บริโภค ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูในระดับมาก

2. ผลการเปรียบเทียบกระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค ในเขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จำแนกตาม การเลือกระยะเวลาเขารับบริการรานขายยา เมื่อเกิดอาการผิดปกติ ทำให

กระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาโดยภาพรวมตางกัน

3. พฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับจำนวนประเภทยาหรือผลิตภัณฑอื่นที่เลือกซื้อตอครั้งและ ปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาดมีผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผู

บริโภค ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร

อภิปรายผล

ผลการวิจัยการศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค ในเขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปตามวัตถุประสงคไดดังนี้

1.ผลการวิเคราะหกระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภคในเขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ใหระดับคะแนน

การแนะนำใหคนรอบตัวใชบริการรานขายยาท่ีเดียวกัน การกลับไปใชบริการรานขายยาเดิมทุกครั้งที่ตองการใช

ยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพอ่ืนๆ และการใชบริการรานขายยาท่ีรูจักและไดหาขอมูลมากอน อยูในระดับมากทั้งหมด

แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคมีการตัดสินใจใชบริการรานขายยาโดยใชท้ังปจจัยทางดานจิตวิทยา และปจจัยดานสังคม
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และสิ่งแวดลอมในการชวยตัดสินใจ ควบคูกับการคนหาขอมูลและประเมินผลทางเลือกกอนเลือกซื้อ ทั้งยังมี

พฤติกรรมหลังการซื้อ คือแนะนำใหคนรอบตัวใชบริการรานขายยาท่ีเดียวกัน สอดคลองกับทฤษฎขีอง Schiff

man & Kanuk (1994) ที่ไดใหความหมายไววา กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง ขั้นตอนในการเลือกซื้อ

ผลิตภัณฑจากสองทางเลือกขึ้นไป ซึ่งพฤติกรรมผูบริโภคจะพิจารณาในสวนที่เก่ียวของกับกระบวนการตัดสินใจ

ทั้งดานจิตใจ ความรูสึกนึกคิด และพฤติกรรมทางกายภาพ การซื้อเปนกิจกรรมดานจิตใจและทางกายภาพซึ่งเกิด

ขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง กิจกรรมเหลานี้ ทำใหเกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น

2.ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค ในเขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร จำแนกตามขอมูลของผูปวยในโรคท่ัวไป สามารถสรุปการวิจัยไดดังนี้

ผูบริโภคในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ท่ีมีการเลือกระยะเวลาเขารับบริการรานขายยาเมื่อ

เกิดอาการผิดปกติตางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจใชบริการ แตกตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา การเลือก

ระยะเวลาเขารับบริการรานขายยาเมื่อเกิดอาการผิดปกตติางกัน ทำใหกระบวนการตัดสินใจใชบริการไมเหมือน

กัน อาจเนื่องมากจาก รานยาเปนหนวยหนึ่งของระบบสุขภาพท่ีอยูใกลชิดประชาชน เปนสถานบริการในระดับ

ปฐมภูมิที่มีบทบาทสำคัญ ทำใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพจากรานขายยาไดโดยงาย รานขายยาจึง

เปนทางเลือกหนึ่งของประชาชนในการบริการเมื่อมีอาการ หรือเจ็บปวยในเบื้องตน และจากแผนพัฒนาสุขภาพ

แหงชาติฉบับท่ี 12 (2560-2564) กลาววา โรคติดตอท่ีมีอัตราการเจ็บปวยสูงท่ีสุด คือ โรคทองรวง ซึ่งเปนโรคที่

ตองการความรวดเร็วในการรักษาเบื้องตน ซึ่งสอดคลองกับผลการทดลองคือ ผูบริโภคท่ีใชบริการรานขายยาใน

เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานครที่เปนกลุมตัวอยางสวนใหญ จะเขารับบริการรานขายยา ภายใน 24 ชั่วโมง

หลังมีอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.25

3.ผลการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภค และปจจัยสวนประสมทางการตลาดไดแก ดานผลิตภัณฑ ดาน

ราคา ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ และดานลักษณะทางกายภาพ ที่มี

ผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร สามารถ

สรุปการวิจัยไดดังนี้

3.1 พฤติกรรมของผูบริโภคเกี่ยวกับจำนวนประเภทยาหรือผลิตภัณฑอื่น

ที่เลือกซื้อตอคร้ังมีผลตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค ในเขตบางแค จังหวัด

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูวิจัยมีความเห็นวาพฤติกรรมดังกลาวมีความสัมพันธกับความหลากหลายของผลิตภัณฑที่มี

จำหนายในรานขายยา และจากงานวิจัย ในสวนปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ พบวาในรายขอ

การมีรายการยาหลากหลายครอบคลุมทุกโรคมีคาเฉลี่ยของระดับคะแนนท่ีมากท่ีสุด

3.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริมทางการตลาดมีผล

ตอกระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภค ในเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งสอดคลอง
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กับผลงานวิจัยของ กุลธิดา เปรมปราคิน (2557) กลาวไววา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด สงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือยารักษาโรคในรานขายยาแผนปจจุบันทั่วไป แมวายาจะเปนหนึ่งในปจจัยสี่ของคน ซึ่งเปนสิ่งจำเปน

ในการดำรงชีวิตเพื่อใหมีชีวิตอยูรอดเมื่อเกิดโรคภัยไขเจ็บ แตกลุมตัวอยางยังมีการคำนึงถึงปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด การมีบริการตรวจวัดสุขภาพฟรี ใหปรึกษาปญหาสุขภาพฟรี และมีการรับสมัครสมาชิกเพื่อใหสิทธิ

พิเศษ ซึ่งหมายถึงหากรานขายยามีการลดราคายา จัดรายการสงเสริมการขายตางๆจะทำใหผูบริโภคสนใจซื้อยา

รักษาโรคในรานขายยาแผนปจจุบันทั่วไปมากขึ้น

ขอเสนอแนะ

จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีขอเสนอแนะในการวิจัยสำหรับสงเสริมกระบวนการตัดสินใจใชบริการรานขาย

ยาของผูบริโภค ดังตอไปนี้

กระบวนการตัดสินใจใชบริการ

กระบวนการตัดสินใจใชบริการเกี่ยวกับ การแนะนำใหคนรอบตัวใชบริการรานขายยาท่ีเดียวกัน การก

ลับไปใชบริการรานขายยาเดิมทุกครั้งที่ตองการใชยาหรือผลิตภัณฑสุขภาพอื่นๆ และการใชบริการรานขายยาที่

รูจักและไดหาขอมูลมากอน อยูในระดับมาก ท้ัง 3 ขอ ซึ่งสามารถบอกไดวา การใหความสำคัญในการบริการนั้น

มีผลตอพฤติกรรมหลังการขายในระดับมาก และผูบริโภคมักมีการประเมินทางเลือกกอนซื้อในการใชบริการราน

ขายยา

ขอมูลของผูปวยในโรคทั่วไป

ขอมูลของผูปวยในโรคทั่วไปเกี่ยวกับ ระยะเวลาของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นกอนเขารับบริการรานขาย

ยา จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา ระยะเวลาของอาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นกอนเขารับบริการรานขายยาตางกัน

ทำใหผลตอการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภคตางกัน โดยการเลือกเขารับบริการรานขายยา ภายใน

24 ชั่วโมง หลังมีอาการผิดปกติท่ีเกิดขึ้นมีจำนวนมากที่สุด ซึ่งสามารถอางอิงถึงประเภทของยารักษาโรคที่ผูให

บริการควรเนนใหความสำคัญได คือ ควรทำการสำรองยารักษาโรคกลุมดังกลาวใหมากกวายาประเภทอื่น ซึ่งเปน

ยารักษาโรคที่สำหรับรักษาโรคกลุม acute หรือเฉียบพลัน เชน ยาแกปวดลดไข ยารักษาโรคทางเดินหายใจ ยา

รักษาโรคทางเดินอาหาร ยาแกปวดเมื่อย ยารักษาโรคผิวหนัง ยาแกแพ เปนตน นอกจากนีย้ังสามารถนำไป

พัฒนาในเรื่องการขายยาผานชองทางออนไลนและบริการสงฟรีในพื้นที่ใกลเคียงเสริมจากการการเฉพาะทาง

ออฟไลนหนาราน ในกลุมยาหรือผลิตภัณฑอ่ืนที่สามารถขายผานทางชองทางออนไลนได เนื่องจากผูใชบริการ

ตองการไดรับบริการที่รวดเร็วภายใน 24 ชั่วโมง และอาจจะไมสะดวกในการออกมาซื้อยาดวยตนเอง

พฤติกรรมของผูบริโภค
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พฤติกรรมของผูบริโภค เกี่ยวกับจำนวนประเภทยาหรือผลิตภัณฑอื่นที่เลือกซื้อตอครั้ง จากผลการวิจัย

แสดงใหเห็นวา จำนวนประเภทยาหรือผลิตภัณฑอื่นท่ีเลือกซื้อตอครั้งมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานขายยา

ของผูบริโภค ดังน้ันผูใหบริการในรานขายยาควรใหความสำคัญในเร่ืองดังกลาว โดยอาจจะเนนใหมีจำนวน

ประเภทของสินคาท่ีหลากหลาย อยางนอย 3 ประเภทขึ้นไป เนื่องจากผลการทดลองคาเฉลี่ยของจำนวนประเภท

ยาหรือผลิตภัณฑอ่ืนที่เลือกซื้อยูท่ี 2.51 ประเภทตอครั้ง และเมื่อประกอบกับขอคำถามดานประเภทสินคาที่ผู

บริโภคซื้อบอยสุด พบวา 3 อันดับแรก คือ ยารักษาโรค อาหารเสริม สมุนไพร และเวชสำอาง ตามละดับ ดังนั้น

เบื้องตนผลิตภัณฑ 3 ประเภทดังกลาวควรเปนสินคาพื้นฐานที่ตองมีในรานขายยา

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดาน การสงเสริมทางการตลาด จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การ

สงเสริมทางการตลาดมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานขายยาของผูบริโภคโดยจากการวิจัยผูบริโภคสนใจเลือก

ใชบริการรานยาที่มีบริการเสริมอ่ืนๆ เชน วัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนัก วัดระดับน้ำตาลในเลือด วัดมวลกระดูก

มากที่สุด ดังนั้นจากการวิจัยของ กลาวไววา ในแงของเชิงปฏิบัติการ ดานการสงเสริมการตลาด ทางรานขายยา

หรือผูใหบริการควรเพิ่มการรับรูแกผูบริโภควาทางรานมีบริการเสริมดังกลาว เชน ติดปายรานขนาดใหญ มี

ขอความแสดงชัดเจน ยินดีใหคำปรึกษา มีเภสัชกรอยูท่ีรานตลอดเวลา เพื่อใหคำแนะนำขอมูลการใชยาและ

บริการเสริม นอกจากนี้ในเชิงนโยบายควรจัดทำกลยุทธโปรโมช่ัน โดยอาจจะใชการแจกสมนาคุณในบางโอกาส

เชน เทศกาลปใหม

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป

1.ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของรายละเอียดของ ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานการสงเสริม

ทางการตลาด ดานโปรโมชั่นตางๆท่ีทางรานขายยาสามารถทำไดและผูบริโภคใหความสนใจ สามารถสงเสริมการ

ตัดสินใจการใชบริการรานยาได

2.ควรมีการศึกษาเพ่ิมเติมในสวนของรายละเอียดของประเภทของยาหรืออาการผิดปกติของรางกายที่

ทำใหผูบริโภคมาใชบริการรานขายยา เพื่อทำใหรานขายยาใชขอมูลดังกลาวในการชวยสำรองสินคาประเภท

ตางๆไดถูกตอง เพียงพอตอความตองการของผูบริโภค

เอกสารอางอิง
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