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บทคดัย่อ 

        วตัถุประสงคข์องการศกึษาครัง้น้ี เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิาร

คาํแนะนําจากเภสชักรกบัระดบัความสาํคญัของปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดของรา้นขายยา

แผนปจัจุบนัในจงัหวดัเชยีงราย การเกบ็ขอ้มลูดงักล่าวดว้ยวธิกีารสุม่ตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพืน้ที ่

จาํนวน 329 ตวัอยา่ง โดยเลอืกผูบ้รโิภคทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นขายยาแผนปจัจุบนัในเขตอาํเมอืง

จงัหวดัเชยีงราย สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ไดแ้ก่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และ

การทดสอบสมมตุฐิานโดยใชส้ถติอินุมาน การวเิคราะหค์วามแปรปรวนแบบทางเดยีว 

พบวา่กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เพศหญงิอายรุะหวา่ง26-35 ปีระดบัการศกึษาปรญิญาตรี

โดยสว่นใหญ่ประกอบอาชพีลกูจา้งและพนกังานบรษิทัเอกชนและมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน

10,000-20,000 บาทกลุ่มตวัอยา่งแสดงความคดิเหน็ต่อปจัจยัสว่นประสมการตลาดของรา้น

ขายยาดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิารมากทีส่ดุโดยเฉพาะในเรือ่งโดยเฉพาะในเรือ่งการบอก

ผลขา้งเคยีงของยาทีช่ดัเจน , การสอบถามยาทีแ่พข้องผูป้ว่ยและมกีารสอบถามอาการขัน้ตน้

ของผูป้ว่ยรองลงมาคอืดา้นผลติภณัฑ ์โดยเฉพาะในเรือ่งอายขุองยาก่อนหมดอายแุละดา้น

บุคลากรซึง่ตอ้งการเภสชักรทีม่คีวามสามารถในการแนะนํายาในดา้นพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

คาํแนะนําจากเภสชักรพบวา่เวลาโดยเฉลีย่ใชน้้อยกวา่10 นาทโีดยงบประมาณในการซือ้ยาอยู่

ระหวา่ง100-500บาทและพบพฤตกิรรมการใชง้บประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําของเภสชั

กรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดในดา้นผลติภณัฑ์



จ 

ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการทีแ่ตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 ซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ถา้

เภสชักรแนะนําผลติภณัฑท์ีด่ผีูบ้รโิภคยอมจา่ยในงบประมาณทีส่งูได ้

 

คาํสาํคญั : พฤตกิรรมผูบ้รโิภค,ปจัจยัสว่นประสมการตลาด,รา้นขายยาแผนปจัจุบนั 

 

Abstract 

        The purpose of this study were measured the customer behavior factors of the 

service behavior advice from the pharmacist and priority the factors of marketing mix of 

drugstore in Chiang Rai province. The sampling was obtained through the process of 

Area Cluster Sampling of 329 samples by purposive sampling of people in Muang 

Chiang Rai district who have been used in pharmacies. The data analyses included 

percentage, mean and standard deviation and inferential statistics One-way ANOVA to 

test hypothesis. 

         The study found that the majority of females between 26-35 years of 

undergraduate education by most professional employees and private companies with 

average revenue per month. 10,000-20,000 baht a sample comment on the marketing 

mix of pharmacies in the process of providing the service. In particular, especially in 

regard to the side effect of the drug is clear, the inquiry drug allergies of the patient 

and the patient's symptoms initially. Especially expire date of drugs. And the factor of  

people which requires pharmacists are able to prescribe. In the service behavior advice 

from the pharmacist found that the average time is less than 10 minutes without the 

budget to buy drugs is between 100-500 baht and found the budget to buy medicine 

on the advice of pharmacists different. critical factor in the marketing mix products. The 

people and the process is different, which suggests that if the pharmacist 

recommended product, consumers willing to pay a high budget. 

 

Keywords: Consumer Behavior, Marketing mix factors, Drugstore 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

ในสภาวะเศรษฐกจิปจัจุบนัซึง่มกีารแขง่ขนัทีร่นุแรงการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและ

สงัคมต่างๆสง่ผลต่อการบรโิภคภายในประเทศ ทาํใหป้ระชาชนตอ้งใชจ้า่ยอยา่งประหยดั 

โดยเฉพาะการเลอืกทีจ่ะบรโิภคสิง่ทีม่คีวามจาํเป็น ยารกัษาโรคยงัคงเป็นหน่ึงในปจัจยั  4 ที่

จาํเป็นต่อการดาํรงชวีติไมว่า่สภาวะเศรษฐกจิจะเป็นอยา่งไร นอกจากยารกัษาโรคจะใชใ้นการ

ป้องกนัและรกัษาโรคภยัไขเ้จบ็แลว้ ยาบางชนิดยงัชว่ยบาํรงุเสรมิสรา้งรา่งกายใหแ้ขง็แรงอกี

ดว้ย เพือ่ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภค ดงันัน้อาจจะเรยีกไดว้า่ ธุรกจิรา้นขายยา เป็น

อกีหน่ึงธุรกจิทีเ่ตบิโตพรอ้มกบัการขยายตวัทางดา้นเศรษฐกจิ เน่ืองจากเป็นปจัจยัพืน้ฐานของ

ผูบ้รโิภค รา้นยามจุีดประสงคเ์ริม่แรกคอืเป็นหน่วยบรกิารทางสาธารณะสขุหน่วยหน่ึงทีช่ว่ยใน

การใหค้าํปรกึษาเรือ่งยากบัผูท้ีไ่มรู่ห้รอืผูท้ีเ่จบ็ไขไ้ดป้ว่ยเบือ้งตน้ทาํใหไ้มต่อ้งเดนิทางไปรกัษา

ตวัทีโ่รงพยาบาลซึง่ไกลเสยีคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางเสยีเวลาและทาํใหเ้หน่ือยยากยุง่ยากกบักฎ

ระเบีย้บต่างๆทีโ่รงพยาบาล จากการสาํรวจของอนามยัโลกพบวา่ รา้นขายยาเป็นแหล่งจาํหน่าย

ยาทีส่าํคญัทีส่ดุ โดยมผีูบ้รโิภคอาศยัการซือ้ยาจากรา้นขายยามากถงึรอ้ยละ 60 ของการบรโิภค

ทัง้หมด (วรีศกัดิ ์ตวงเศรษฐวุฒ,ิ2541) 

สภาพการแขง่ขนัของรา้นยาทุกวนัน้ีเกดิจากการมองวา่ธุรกจิรา้นยาเป็นธุรกจิทีส่ามารถ

สรา้งผลตอบแทนทีด่อียู ่ความคดิในเรือ่งของการบรกิารเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์ทางดา้นสาธารณะ

สขุของประเทศจงึลดลง สงัเกตจากรา้นยาทีเ่ปิดขึน้มาสว่นใหญ่จะจาํหน่ายยาทีเ่น้นเรือ่ง

ผลตอบแทนมากกวา่คาํนึงถงึวา่ ผูบ้รโิภคทีเ่ขา้มาซือ้ยาจะไดร้บัประโยชน์จากคาํแนะนําที่

ถูกตอ้งเกีย่วกบัการใชย้าของเภสชักรการแขง่ขนัสว่นใหญ่จงึเป็นการแขง่ขนัดา้นราคาเพือ่เพิม่

ยอดขายและจาํนวนลกูคา้เน่ืองจากมกีารเปิดรา้นยาตดิๆกนัจาํนวนมากในพืน้ทีเ่ดยีวกนั รา้น

ขายยาทีเ่ปิดก่อนตอ้งใชก้ลยทุธท์างการตลาดเพือ่ให ้เพือ่รกัษายอดขายใหค้งเดมิหรอืใหม้ากขึน้

เพือ่ความอยูร่อดในธุรกจิการแขง่ขนัเบือ้งตน้เมือ่ลกูคา้ยงัไมรู่จ้กัรา้นยาเปิดใหมก่ลยทุธท์ีร่า้น

ขายยาเปิดใหมใ่ชก้ค็อืการลดราคาใหถู้กกวา่รา้นเก่าเมือ่ลกูคา้เดนิเขา้มาเรยีกหายาทีต่อ้งการ

แลว้ปรากฏวา่ถูกวา่รา้นยาเดมิทีใ่ชบ้รกิารอยูเ่ขากจ็ะมาเป็นลกูคา้ของรา้นใหมเ่มือ่วฒันธรรม

การแขง่ขนัดงักล่าวเกดิขึน้อยา่งต่อเน่ือง ทุกครัง้ทีม่กีารเปิดรา้นยาใหมจ่ะมกีารลดราคาลงผนวก

กบัรา้นขายสง่ยามกีารปรบัเปลีย่นกลยทุธใ์นการขายยาจากผูค้า้สง่มาเป็นผูค้า้ปลกีมกีารขายยา

ราคาสง่เทา่กบัราคาปลกี ผูบ้รโิภคสว่นหน่ึงซึง่มคีวามจาํเป็นทีต่อ้งใชย้า กพ็ยายามเลอืกซือ้
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สนิคา้ราคาถูก ซึง่จะใชร้าคาทีเ่คยซือ้ไดถู้กทีส่ดุมาเป็นบรรทดัฐาน ในการต่อรองกบัรา้น

ปลกีทีต่น เคยใชบ้รกิาร ทาํใหป้จัจุบนัการเปิดรา้นยาไมไ่ดม้ผีลตอบแทนมากเหมอืนเมือ่ก่อน 

ในจงัหวดัเชยีงราย ปจัจุบนั มรีา้นขายยาแผนปจัจุบนัทัง้หมด 58 รา้นคา้ โดยแยก

ออกเป็นรา้นขายยาแผนปจัจุบนั (ขย.1) จาํนวน 24 รา้นคา้ และรา้นขายยาแผนปจัจุบนับรรจุ

เสรจ็ (ขย.2) จาํนวน 34 รา้นคา้( สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดั พ.ศ 2544) ในขณะทีจ่าํนวน

ประชากรม ี1,200,423 คน ซึง่รา้นยาสว่นใหญ่นัน้จะตัง้อยูใ่นเขตชุมชน โดยเฉพาะในอ.เมอืง จ.

เชยีงราย มรีา้นยาประมาณ 24 รา้นคา้และประชากรในเมอืงมี  302,233 คน ทัง้น้ีในเมอืงมี

จาํนวนรา้นขายยามากกวา่อาํเภออื่นในจงัหวดัเชยีงราย เน่ืองจาก อาํเภอเมอืงเป็นศนูยก์ลาง

ทางการขนสง่เดนิทางและจบัจา่ยใชส้อยทัง้สนิคา้อุปโภคและบรโิภค อกีทัง้ยงัมดีา่นการคา้ที่

สาํคญัคอืดา่นแมส่าย ดา่นเชยีงแสน ดา่นเชยีงของ ทาํใหม้ปีระชากรจากภาคอื่นเขา้มาลงทุน

รวมถงึเป็นเสน้ทางการทอ่งเทีย่วทีส่าํคญัของประเทศ  ทาํใหก้ลุ่มลกูคา้เป้าหมายของ

ผูป้ระกอบการรา้นขายยาใน เขตอาํเภอเมอืง จงึไมไ่ดม้แีคป่ระชากรทีอ่าศยัในตวัเมอืงเทา่นัน้ 

แต่ยงัครอบคลุมถงึประชากรทัง้จงัหวดัทีเ่ดนิทางเขา้มาในตวัเมอืงดว้ย ดงันัน้จงึทาํใหเ้กดิ

ภาวะการณ์แขง่ขนัขึน้ แต่ละรา้นจาํเป็นตอ้งปรบัตวัในดา้นการขายและการตลาดเพือ่ใหผู้บ้รโิภค

เขา้มาใชบ้รกิารใหม้ากทีส่ดุด ังนัน้จงึเป็นประเดน็ทีน่่าสนใจ และ ทาํการศกึษาวา่ มปีจัจยั

อะไรบา้งทีม่ผีลต่อการเลอืกใชบ้รกิารในรา้นขายยาแผนปจัจุบนั โดยเฉพาะพฤตกิรรมของ

ผูบ้รโิภค และสว่นประสมทางการตลาด ไมว่า่จะเป็นเรือ่ง ราคา ผลติภณัฑ ์สถานทีต่ัง้ของรา้น

ยา รวมถงึ การสง่เสรมิทางการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์ ขอ้มลูทีไ่ดน้ี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูป้ระกอบการรา้นขายยา เพือ่ทีจ่ะทราบถงึพฤตกิรรมผูบ้รโิภค และความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้

เป้าหมาย และนํามาวางกลยทุธท์างการตลาดไดอ้ยา่งเหมาะสมและสามารถนําไปเป็นแนวทาง

ในการพฒันา รา้นขายยาทีม่อียูเ่ดมิและการเปิดรา้นขายยาใหม ่ทัง้ในตวัเมอืง เชยีงรายและต่าง

อาํเภออื่นไดเ้ชน่กนั 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิาร คาํแนะนําจากเภสชักรใน รา้นขายยา แผน

ปจัจุบนั ในจงัหวดัเชยีงราย 

2. เพือ่ศกึษา ระดบัความสาํคญัของ สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใช้

บรกิารรา้นขายยาแผนปจัจุบนั 

3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรกบั

สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารรา้นขายยาแผนปจัจุบนั 
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ขอบเขตของการวิจยั 

1. พืน้ทีท่ีท่าํการศกึษา คอื ยา่นชุมชนในอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย  

2. ประเภทของรา้นขายยา คอืรา้นขายยาแผนปจัจุบนั (ขย.1) และรา้นขายยาแผน

ปจัจุบนับรรจุเสรจ็ (ขย.2)ทีต่ัง้อยูใ่นเขต อาํเภอเมอืง จ.เชยีงราย 

3. ผูบ้รโิภคทีท่าํการสาํรวจอาย ุ15 ปีขึน้ไปทีเ่คยใชบ้รกิารรา้นขายยาแผนปจัจุบนั 

นิยามคาํศพัท ์

 18ผูบ้ริโภค หมายถงึ ประชากรอาย ุ 15 ปีขึน้ไปทีอ่าศยัอยูใ่น อาํเมอืงจงัหวดัเชยีงราย 

โดยเป็นผูใ้ชบ้รกิารรา้นขายยาแผนปจัจุบนั 

 19พฤติกรรมผูบ้ริโภค  หมายถงึ การทีผู่บ้รโิภคเขา้ไปใชบ้รกิารภายในรา้นขายยา ไดแ้ก่ 

ยาทีซ่ือ้เป็นประจาํ เวลาทีซ่ือ้เป็นประจาํ รปูแบบรา้นทีเ่ลอืกใชบ้รกิาร  คาํแนะนําของเภสชักร   

รา้นทีซ่ือ้ประจาํ และรา้นทีซ่ือ้ไมป่ระจาํ รวมถงึความถีใ่นการใชบ้รกิารรา้นขายยาของผูบ้รโิภค 

ปัจจยัส่วนประสมการตลาด หมายถงึ ปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจใชบ้รกิารรา้นขาย

ยาโดยแบ่งเป็นปจัจยัยอ่ย 7 ดา้น คอื ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานทีต่ัง้ และดา้นการ

สง่เสรมิการตลาดและการประชาสมัพนัธ ์  

ผลิตภณัฑ์  หมายถงึ ยาทีใ่ชใ้นการรกัษาโรค บรรเทาอาการเจบ็ปว่ย รวมถงึอาหาร

เสรมิประเภทต่างๆทีส่ง่ผลใหส้ขุภาพรา่งกายทีด่ขี ึน้ 

ราคา หมายถงึ ราคาของยาและผลติภณัฑท์ีจ่าํหน่ายอยูภ่ายในรา้นขายยา 

สถานท่ีตัง้ของร้านยา หมายถงึ บรเิวณทีต่ัง้ของรา้นขายยา 

การส่งเสริมกา รตลาด  หมายถงึ กจิกรรมทีท่าํใหร้า้นขายยาเป็นทีรู่จ้กั กจิกรรมที่

เสรมิสรา้งภาพพจน์ทีด่ใีหก้บัรา้นขายยา และกจิกรรมทีส่รา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ 

ด้านบคุลากร หมายถงึ เภสชักรหรอืเจา้หน้าทีผู่ท้าํหน้าทีข่ายและปฏบิตักิารในรา้น 

ขายยาแผนปจัจุบนั ความรูค้วามสามารถในการใหข้อ้มลูของคนขายยา มนุษยสมัพนัธแ์ละ

บุคลกิของคนขายยา ความเอาใจใสข่องเภสชักร เภสชักรใสเ่สือ้กราวดส์ขีาว 
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กายภาพของสถานท่ีใ ห้บริการ หมายถงึ การตกแต่งสถานที ่ขนาดของรา้นขายยา 

รปูแบบของรา้นขายยาลกั ษณะทางกายภาพและรปูแบบการใหบ้รกิารเพือ่สรา้งคุณคา่ใหก้บั

ผูบ้รโิภคและความสะอาด 

กระบวนการในการให้บริการ  หมายถงึ ขัน้ตอนการบรกิารวธิกีารซือ้ขายเพือ่สง่มอบ

คุณภาพในการใหบ้รกิารใหก้บัลกูคา้ไดร้วดเรว็และประทบัใจทาํใหล้กูคา้เกดิความพงึพอใจไดแ้ก่  

การสอบถามอาการขัน้ตน้ของผูป้ว่ย การสอบถามยาทีแ่พข้องผูป้ว่ย การแนะนําในเรือ่งการใช้

ผลติภณัฑ ์ความรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร การนดัเพือ่สอบถามอาการครัง้ต่อไป 

 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั 

1. เพือ่นําผลและขอ้มลูทีไ่ดไ้ปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรงุรา้นขายยาให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการผูบ้รโิภค 

2. เพือ่เป็นขอ้มลูเบือ้งตน้สาํหรบัหน่วยงานหรอืผูท้ีต่อ้งการลงทุนในธุรกจิขายยา 
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กรอบแนวความคิดสาํหรบัการวิจยั 

ตวัแปรต้นท่ีจะศึกษา      ตวัแปรตามท่ีจะศึกษา 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวความคดิสาํหรบัการวจิยั 

 

ข้อมลูเชิงลกัษณะ: 

เพศ 

อาย ุ

ระดบัการศกึษา 

อาชพี 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

จาํนวนสมาชกิในครอบครวั 

ข้อมลูเชิงปริมาณ: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมลูเชิงปริมาณ: 

ระดบัความสาํคญัของ

ปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาด 7Ps 

   ดา้นผลติภณัฑ ์

  ดา้นราคา 

  ดา้นสถานที ่

  ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

  ดา้นบุคลากร 

  ดา้นกายภาพของสถานที ่    

ใหบ้รกิาร 

  ดา้นกระบวนการในการ

ใหบ้รกิาร 

 

 

ข้อมลูเชิงลกัษณะ: 

ปัจจยัทางด้านพฤติกรรมการใช้บริการคาํแนะนําจาก

เภสชักร 

1. ลกัษณะอาการของโรค ทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร 

2. คนในครอบครวั ทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร 

3. เวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร 

4. ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร 

5. งบประมาณในการซือ้ยาตาม คาํแนะนําจากเภสชักร 

ข้อมลูเชิงปริมาณ: 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี 2 

แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดศ้กึษาแนวความคดิทฤษฎผีลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ 

นํามาใชใ้นการกาํหนดสมมตฐิานการกาํหนดตวัแปรกรอบแนวความคดิตลอดจนแนวทางในการ 

ดาํเนินการวจิยัโดยใชแ้นวคดิทฤษฎแีละผลงานทีเ่กีย่วขอ้งโดยแบ่งตามหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

1. แนวความคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

1.1 ความหมายและองคป์ระกอบของพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

1.2 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

1.3 แนวคดิการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคและแนวคดิแบบจาํลองพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค 

1.4 แนวคดิเกีย่วกบักระบวนตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค 

2. แนวความคดิเกีย่วกบัการคา้ปลกี 

2.1 ความหมายของการคา้ปลกี 

2.2 กลยทุธก์ารคา้ปลกี 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดของการคา้ปลกี 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัสว่นประสมทางการตลาดของรา้นขายยา 

3. ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัธุรกจิยา 

3.1 ยาแผนปจัจุบนั 

3.2 ประเภทรา้นขายยา 

3.3 แนวคดิบทบาทการเป็นเภสชักร 

4. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

4.1 การซือ้ยาใชเ้องของประชาชนในเขตชุมชน แออดั (ศริแิสง บุญเรอืง,2545) 

4.2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นขายยาแผนปจัจุบนัของประชากรจงัหวดัจนัทบุรี

(จริญญา โชติวชัรานุรักษ,์2545)  

4.3 การเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นขายยารปูแบบเดมิและ

รปูแบบใหม ่(ณฐัชยั ศรพีนัธ,์2542) 

4.4 การศกึษาพฤตกิรรมการซือ้ยาจากรา้นขายยาของผูบ้รโิภคในเขตอาํเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ (สมประสงค ์แตงพลอย,2553) 
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1. แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

1.1 ความหมายและองคป์ระกอบของพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ผูบ้รโิภค (Consumer behavior) ไดม้ผีูใ้หค้วามหมายไวต่้างๆกนัหลายทรรศนะดงัน้ี 

โซโลมอน Solomon (1996: 7) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ “พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึ

การศกึษาถงึกระบวนการต่างๆทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบุคคลเขา้ไปเกีย่วขอ้งเพือ่ทาํการเลอืกสรรการ

ซือ้การใชห้รอืการบรโิภคอนัเกีย่วกบัผลติภณัฑบ์รกิารความคดิหรอืประสบการณ์เพือ่สนอง

ความและความปรารถนาต่างๆใหไ้ดร้บัความพอใจ” 

เวนและไมเนอร์ Mowen ;& Minor (1998: 5) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  “พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคหมายถงึการศกึษาถงึหน่วยการซือ้  (Buying units) และกระบวนการแลกเปลีย่นที่

เกีย่วขอ้งกบัการไดร้บัมาการบรโิภคและการจาํกดัอนัเกีย่วกบัสนิคา้บรกิารประสบการณ์และ

ความคดิ 

โฮเยอรแ์ละแมค็อนิน้ีส  Hoyer ;& MacInnis. (1997: 3) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่  

“พฤตกิรรมการบรโิภคเป็นผลสะทอ้นของการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคทัง้หมดทีเ่กีย่วขอ้ง

สมัพนัธก์บัการไดร้บัมา (Acquisition) การบรโิภค (Consumption) และการกาํจดั (Disposition) 

อนัเกีย่วกบัสนิคา้บรกิารเวลาและความคดิโดยหน่วยตดัสนิใจซือ้ (คน) ในชว่งเวลาใดเวลาหน่ึง 

แองเกลิ, แบลค็เวลและไมนารด์ Engle, Blackwell ; & Miniard. (1990: 3) กล่าววา่

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึการกระทาํต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการจดัหาใหไ้ดม้าซึง่การ

บรโิภคและการจบัจา่ยใชส้อยซึง่สนิคา้และบรกิารรวมทัง้กระบวนการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ทัง้ก่อน

และหลงัการกระทาํดงักล่าวดว้ย 

ปีเตอรแ์ละออลเซน Peter ; & Olsen (1990: 5) สมาคมการตลาดแหง่สหรฐัอเมรกิาได้

ใหค้วามหมายของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคหมายถงึการกระทาํซึง่สง่ผลต่อกนัและกนัตลอดเวลาของ

ความรูค้วามเขา้ใจพฤตกิรรมและเหตุการณ์ภายใตส้ิง่แวดลอ้มทีม่นุษยไ์ดก้ระทาํขึน้ในเรือ่งของ

การแลกเปลีย่นสาํหรบัการดาํเนินชวีติมนุษย ์

เลาวด์อนและบทิตา Loudon ;& Bitta (1988: 4) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคอาจหมายถงึกระบวนการตดัสนิใจและกจิกรรมทางกายภาพทีบุ่คคลเขา้ไปเกีย่วขอ้ง

เมือ่มกีารประเมนิการไดม้าการใชห้รอืการจบัจา่ยใชส้อยซึง่สนิคา้และบรกิาร 

ชฟิแมนและคานุก Schiffman ; & Kanuk (1991: 5) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคหมายถงึพฤตกิรรมทีผู่บ้รโิภคแสดงออกในการแสวงหาสาํหรบัการซือ้การใชก้าร

ประเมนิและการจบัจา่ยใชส้อนซึง่สนิคา้และบรกิารทีเ่ขาคาดหวงัวา่จะทาํใหค้วามตอ้งการของ

เขาไดร้บัความพอใจ 

พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นสาขาวชิาหน่ึงทีเ่พิง่เกดิขึน้ใหมท่ีม่อีายคุอ่นขา้งน้อยมากใน

ต่างประเทศแมว้า่วชิาน้ีจะเป็นวชิาทีผู่เ้รยีนทางสาขาวชิาการตลาดจะตอ้งเรยีนกต็ามแต่ก็

ปรากฏวา่หลายมหาวทิยาลยัไมไ่ดเ้ปิดสอนวชิาน้ีจนกระทัง้ปีค .ศ. 1970 จงึไดเ้ปิดสอนวชิาน้ีกนั
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อยา่งแพรห่ลายมลูเหตุสาํคญัทีว่ชิาน้ีไดร้บัความสนใจมากในปจัจุบนัเพราะวา่นกัธุรกจิทัง้หลาย

ต่างตระหนกัถงึความสาํคญัของพฤตกิรรมผูบ้รโิภคและยอมรบัวา่ผูบ้รโิภคแทจ้รงิแลว้คอืนาย

ของพวกเขานัน้เอง (Solomon. 1996: 24) 

ในตอนตน้ไดก้ล่าวมาแลว้วา่พฤตกิรรมผูบ้รโิภคมลีกัษณะทีส่ลบัซบัซอ้นการศกึษาทาํ

ความเขา้ใจจงึตอ้งอาศยันกัวชิาการจากหลายสาขาซึง่มมีมุมองทีแ่ตกต่างกนัมารว่มกนัศกึษา

โดยอาศยัการวจิยัเป็นหลกัซึง่วธิหีน่ึงในการศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภคของนกัวจิยัคอืการศกึษา

ถงึปจัจยัต่างๆทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการไดร้บัมาของผูบ้รโิภค  (Consumer acquisition 

behavior) เชน่การซือ้สนิคา้และบรกิารของผูบ้รโิภคมาใชว้า่มวีธิกีารดาํเนินการอยา่งไรมอีะไร

อยูเ่บือ้งหลงัทีม่อีทิธพิลต่อการปฏบิตักิารเชน่นัน้เป็นตน้ 

การวจิยัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคดงักล่าวนกัวจิยัต่างใชว้ธิกีารต่างกนัขึน้อยูก่บัแนวความคดิ

หรอืมมุมองของนกัวจิยัแต่ละสาํนกัและเน่ืองจากพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคมคีวามสลบัซบัซอ้น

การศกึษาจงึอาจเทีย่บไดก้บันิทานของเดก็เรือ่ง  “คนตาบอดคลาํชา้ง ” เพือ่จะบอกวา่ชา้งมี

ลกัษณะอยา่งไรซึง่แต่ละคนจะบอกลกัษณะของชา้งแตกต่างกนัขึน้อยูก่บัวา่คนตาบอดคนนัน้เอา

มอืไปแตะสว่นไหนของชา้งแต่เมือ่นําความรูท้ีไ่ดร้บัจากหลายๆคนมารว่มกนักจ็ะบอกลกัษณะ

ของชา้งไดล้ะเอยีดมากขึน้การศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคของนกัวจิยัจากสาขาวชิาต่างๆก็

ทาํนองเดยีวกนัมมุมองของนกัวจิยัมองพฤตกิรรมการไดร้บัมาหรอืการซือ้สนิคา้และบรกิารมา

บรโิภคแยกออกเป็น 3 แนวทางคอื 1) มองผูบ้รโิภคเป็นผูต้ดัสนิใจเพือ่แกป้ญัหาอยา่งมเีหตุผล  

2) มองผูบ้รโิภคในฐานะผูแ้สวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ และ 3) มองผูบ้รโิภคในฐานะไดร้บัอทิธพิล

จากสิง่แวดลอ้มใหแ้สดงพฤตกิรรม 

 

องคป์ระกอบของพฤติกรรมรรม 

พฤตกิรรมมนุษยม์อีงคป์ระกอบ 7 ประการ (สชุาดา มะโนทยั. 2539: 9 - 10; อา้งองิ

จาก Cronbach. 1972 ) 

1. ความมุง่หมาย (Goal) เป็นความตอ้งการทีท่าํใหเ้กดิกจิกรรมเพือ่ตอบสนองตอบ 

ความตอ้งการทีเ่กดิขึน้ ความตอ้งการบางอยา่งสามารถตอบสนองไดท้นัท ีแต่บางอยา่งตอ้งใช ้

เวลานานจงึจะบรรลุความตอ้งการได ้

2. ความพรอ้ม(Readiness) คอื ระดบัวุฒภิาวะหรอืความสามารถทีจ่าํเป็นในการทาํ 

กจิกรรมเพือ่สนองความตอ้งการ 

3. สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ทีเ่ปิดโอกาสใหเ้ลอืกทาํกจิกรรมเพือ่สนอง 

ความตอ้งการ 

4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนทีจ่ะทาํกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงลงไป

มนุษยจ์ะพจิารณาสถานการณ์ก่อนแลว้จงึตดัสนิใจเลอืกวธิกีารทีเ่กดิความพงึพอใจมากทีส่ดุเพือ่

ตอบสนองความตอ้งการ 
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5. การตอบสนอง (Response) เป็นการกระทาํกจิกรรมเพือ่สนองตอบความตอ้งการ 

โดยวธิกีารทีไ่ดเ้ลอืกแลว้ในขัน้แปลความหมาย 

6. ผลทีไ่ดร้บัหรอืผลทีต่ามมา(Consequence) เมือ่ทาํกจิกรรมแลว้ยอ่มไดร้บัผลการ 

กระทาํนัน้ผลทีไ่ดร้บัอาจเป็นไปตามทีค่าดคดิหรอือาจตรงขา้มกไ็ด ้

7. ปฏกิริยิาต่อความผดิหวงั (Reaction to Thwarting) ในกรณทีีไ่มส่ามารถตอบสนอง 

ความตอ้งการได ้มนุษยก์อ็าจยอ้นกลบัไปแปลความหมายของสถานการณ์และเลอืกวธิกีารใหม ่

 

บลมู ( Bloom. 1975: 65-197 ) ไดก้ล่าวถงึพฤตกิรรมวา่ เป็นกจิกรรมทุกประเภทที ่

มนุษยก์ระทาํอาจเป็นสิง่ทีส่งัเกตไดว้า่กจิกรรมทุกประเภททีม่นุษยก์ระทาํ อาจจะเป็นสิง่ทีส่งัเกต 

หรอืไมก่ไ็ด ้องคป์ระกอบของพฤตกิรรมทางดา้นการศกึษา จดัแบ่งออกเป็น 3 ดา้นดงัน้ี 

พฤตกิรรมดา้นพทุธพสิยั(Cognitive Domain) พฤตกิรรมดา้นน้ีเป็นทีเ่ขา้ใจกนั 

โดยทัว่ไปวา่เป็นดา้นความรู ้หมายถงึ การมปีระสบการณ์เกีย่วกบัขอ้เทจ็จรงิ หรอืหลกัการ

ต่างๆซึง่เกดิจากการศกึษาหรอืการตรวจสอบ ความรูน้ี้จดัเป็นความสามารถดา้นสตปิญัญา 

จาํแนกออกไดด้งัน้ี 

 

1. ความรู ้(Knowledge)หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะจดจาํและระลกึไดถ้งึเรือ่งราวที่

ไดร้บัไปแลว้ 

1.1 ความเขา้ใจ(Comprehension) เป็นทกัษะและความสามารถทางสตปิญัญา

ระดบัแรก รูว้า่ผูอ้ื่นสือ่การมาอยา่งไรและสามารถทีจ่ะนําเอาขอ้มลู หรอืปจัจยัทีไ่ดร้บัมาใชใ้ห้

เป็นประโยชน์ ความเขา้ใจน้ีจะแสดงออกมาในรปูของการแปลความ ตคีวาม และคาดคะเน 

1.2 การนําไปประยกุต ์(Application)คอื ความสามารถทีจ่ะนําความรูค้วาม

เขา้ใจจากกฎเกณฑแ์ละวธิดีาํเนินการต่างๆ ของเรือ่งนัน้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหมท่ีไ่ม่

เหมอืนเดมิได ้

1.3 การวเิคราะห ์(Analysis) หมายถงึ ความสามารถในการแยกแยะเรือ่งราวที ่

สมบรูณ์ใดๆ ใหก้ระจายออกเป็นสว่นยอ่ยและมองเหน็หลกัการผสมผสาน

ระหวา่งสว่นทีป่ระกอบกนัขึน้เป็นปญัหาหรอืสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึง 

1.4 การสงัเคราะห ์(Synthesis) หมายถงึ ความสามารถและทกัษะทีจ่ะนํา 

องคป์ระกอบหรอืสว่นต่างๆเขา้มารวมกนัเพือ่เป็นภาพลกัษณ์ทีส่มบรูณ์ เป็น

กระบวนการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพจิารณาสว่นยอ่ยแต่ละสว่นแลว้จดัรวมกนัเป็นหมวดหมู ่เพือ่ให้

เกดิความกระจา่งในสิง่เหล่านัน้ 

1.5 การประเมนิคา่ (Evaluation) หมายถงึ ความสามารถทีจ่ะพจิารณาและ

ตดัสนิคุณคา่ของเน้ือหาวสัดุ วธิกีาร วนิิจฉยัตรีาคาสิง่ของต่างๆ โดยมกีฎเกณฑแ์ละมาตรฐาน
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เป็นเครือ่งชว่ยประกอบการวนิิจฉยั ซึง่กฎเกณฑท์ีใ่ชป้ระเมนิคา่น้ีอาจเป็นกฎเกณฑท์ีบุ่คคล

สรา้งขึน้หรอืมอียูแ่ลว้กไ็ด ้

2. พฤตกิรรมดา้นเจตพสิยั (Affective Domain) หมายถงึ ความสนใจ ความรูส้กึ ทา่ท ี

ความชอบในการใหคุ้ณคา่หรอืปรบัปรงุคา่นิยมทีย่ดึถอือยู ่เป็นพฤตกิรรมทีย่ากต่อการอธบิาย

เพราะเป็นสิง่ทีเ่กดิขึน้ภายในจติในของตนการเกดิพฤตกิรรมดา้นเจตพสิยัแบ่งขัน้ตอนได้

ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การรบัหรอืการใหค้วามสนใจ (Receiving or Attending) เป็นขัน้ทีบุ่คคลถูก

กระตุน้ใหท้ราบวา่มเีหตุการณ์หรอืสิง่เรา้บางอยา่งเกดิขึน้ และบุคคลนัน้มคีวามยนิดหีรอืมภีาวะ

จติใจพรอ้มทีจ่ะรบัหรอืใหค้วามพอใจต่อสิง่เรา้นัน้ ในการยอมรบัน้ีประกอบดว้ยความยนิดทีีค่วร

รบัและการเลอืกรบั 

2.2 การตอบสนอง(Responding) เป็นขัน้ทีบุ่คคลถูกจงูใจใหเ้กดิความรูส้กึ

ผกูมดัต่อสิง่เรา้ เป็นเหตุใหบุ้คคลพยายามทาํใหเ้กดิการตอบสนอง พฤตกิรรมขัน้น้ีประกอบดว้ย

ความยนิยอมความพอใจ และพอใจทีจ่ะตอบสนอง 

2.3 การใหค้า่นิยม(Valuing) เป็นขัน้ทีบุ่คคลมปีฏกิริยิาซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ บุคคล

นัน้ยอมรบัวา่เป็นสิง่ทีม่คีุณคา่สาํหรบัตนเองและนําไปพฒันาใหเ้ป็นของตนเองอยา่งแทจ้รงิ

พฤตกิรรมขัน้น้ีสว่นมากใชค้าํวา่“คา่นิยม” ซึง่การเกดิคา่นิยมน้ีประกอบดว้ยการยอมรบั 

ความชอบและผกูมดัคา่นิยมเขา้กบัตนเอง 

2.4 การจดักลุ่มคา่นิยม(Organization) ขัน้ทีบุ่คคลจดัระบบคา่นิยมต่างๆ ใหเ้ขา้

กลุ่มโดยพจิารณาถงึความสมัพนัธร์ะหวา่งคา่นิยมเหล่าน้ี ในการจดักลุ่มน้ีประกอบดว้ยการสรา้ง

แนวคดิเกีย่วกบัคา่นิยมและจดัระบบคา่นิยม 

2.5 การแสดงลกัษณะตามคา่นิยมทีย่ดึถอื (Characterization by a Value 

Complex)พฤตกิรรมเชน่น้ีถอืวา่บุคคลมคีา่นิยมหลายชนิด และจดัอนัดบัของคา่นิยมเหล่านัน้

จากมากทีส่ดุไปถงึน้อยทีส่ดุ และพฤตกิรรมเหล่าน้ี จะเป็นตวัคอยควบคุมพฤตกิรรมของบุคคล 

พฤตกิรรมในขัน้น้ี ประกอบดว้ยการวางแนวทางของการปฏบิตัแิละแสดงลกัษณะทีจ่ะปฏบิตัิ

ตามแนวทางทีเ่ขากาํหนด 

3. พฤตกิรรมดา้นการทกัษะพสิยั (Psychomotor Domain) เป็นพฤตกิรรมทีใ่ชค้วาม 

สามารถในการแสดงออกของรา่งกาย ซึง่รวมถงึการปฏบิตัทิีอ่าจแสดงออกในสถานการณ์หน่ึงๆ 

หรอือาจเป็นพฤตกิรรมทีค่าดคะเนวา่อาจจะปฏบิตัใินโอกาสต่อไป พฤตกิรรมดา้นน้ีเป็น

พฤตกิรรมขัน้สดุทา้ย ซึง่ตอ้งอาศยัพฤตกิรรมดา้นพทุธพสิยัและพฤตกิรรมดา้นเจตพสิยัเป็น

สว่นประกอบพฤตกิรรมดา้นน้ีเมือ่แสดงออกมาจะสามารถประเมนิผลไดง้า่ย แต่กระบวนการ ใน

การจะก่อใหเ้กดิพฤตกิรรมน้ีตอ้งอาศยัระยะเวลาและการตดัสนิใจหลายขัน้ตอน แต่นกัวชิาการก็

เชื่อวา่ กระบวนการทางการศกึษาจะชว่ยใหเ้กดิพฤตกิรรมการปฏบิตัไิด ้
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1.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือของผูบ้ริโภค  (Factors Influencing 

Consumer’s BuyingBehavior) ประกอบด้วย 

ปัจจยัภายใน 

ปจัจยัภายในเป็นปจัจยัทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคซึง่พฤตกิรรมผูบ้รโิภค

จะเริม่จากสิง่กระตุน้หรอืสิง่เรา้ต่างๆทีท่าํใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการปจัจยัภายในของบุคคล

ไดแ้ก่ความตอ้งการแรงจงูใจบุคลกิภาพและการตระหนกัรู ้

1. ความตอ้งการคอืความตอ้งการทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจซึง่สามารถแบ่งไดด้งัน้ี 

1.1 ความตอ้งการทีเ่ดน่ชดัเป็นความตอ้งการทีจ่ะทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ไดง้า่ย 

1.2 ความตอ้งการทางรา่งกายเป็นความตอ้งการเพือ่ความอยูร่อดไดแ้ก่อาหารบา้น

ยารกัษาโรคหรอืความตอ้งการทางดา้นจติใจเชน่ความปลอดภยั 

1.3 ความตอ้งการทีเ่กดิขึน้จากตวัผูบ้รโิภคเป็นความตอ้งการทีส่งัคมตอ้งการใช้

เกดิขึน้ในตวัผูบ้รโิภค  ดงันัน้นกัการตลาดตอ้งคาํนึงไวว้า่ความตอ้งการเป็นสิง่ทีส่รา้งไมไ่ดแ้ต่

ความตอ้งการเป็นสิง่ทีส่ามารถปลุกเรา้กระตุน้ได ้

2. แรงจงูใจเป็นสิง่เรา้ทีเ่กดิขึน้จากภายในบุคคลและผลกัดนัใหเ้กดิการกระทาํขึน้และ

เป็นแรงจงูใจที่ สรา้งอยูบ่นรากฐานของความตอ้งการเมือ่ไรทีผู่บ้รโิภคมแีรงจงูใจแลว้ความ

ตอ้งการกจ็ะไดร้บัการตอบสนองเพราะวา่คนเมือ่เกดิแรงจงูใจกจ็ะเกดิสภาวะไมส่บายใจ  

(Discomfort) 

3. บุคลกิภาพประกอบไปดว้ยลกัษณะทศันคตแิละอุปนิสยัของบุคคลทีจ่ะมอีทิธพิลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ของบุคคลการพจิารณาจากบุคลกิภาพจะพจิารณาจากความเชื่อมนัในตนเอง

ลกัษณะความเป็นผูนํ้าความมนัคงทางอารมณ์การเขา้สงัคมการปรบัตวัความมรีะเบีย้บวนิยัและ

ความมอีาํนาจ 

4. การรบัรูจ้ะเกดิจากการทีบุ่คคลถูกกระตุน้ใหต้ดัสนิใจปฏบิตับุิคคลจะมกีารรบัรู้

แตกต่างกนัถงึแมว้า่จะถูกกระตุน้อยา่งเดยีวกนัและสถานการณ์อยา่งเดยีวกนัลกัษณะการรบัรูจ้ะ

ขึน้อยูก่บัลกัษณะของสิง่กระตุน้ (สิง่เรา้) ความสมัพนัธข์องสิง่กระตุน้กบัสิง่รอบตวับุคคลสภาพ

ภายในบุคคลการรบัรูข้องผูบ้รโิภคแต่ละคนจะแตกต่างกนัเพราะผูบ้รโิภคมคีวามแตกต่างกนัใน

เรือ่งของรา่งกายดงันัน้กจิการจาํเป็นตอ้งทราบถงึการรบัรูข้องผูบ้รโิภคโดยทัว่ไปแลว้กจิการมกั

สนใจการรบัรูข้องผูบ้รโิภคเกีย่วกบัจนิตภาพทางดา้นผลติภณัฑแ์ละกจิการวา่มคีวามคดิเหน็ต่อ

สิง่เหล่าน้ีอยา่งไรเพราะจนิตภาพจะชว่ยใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจไดถ้งึความตอ้งการของตนจนิต

ภาพทีเ่กีย่วขอ้งต่อการรบัรูไ้ดแ้ก่ 

4.1 จนิตภาพทางดา้นผลติภณัฑเ์ป็นความเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละทาํ

ใหผู้บ้รโิภคสามารถแยกความหมายในการซือ้ผลติภณัฑไ์ด ้
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4.2 จนิตภาพของตราสนิคา้เป็นความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอตราสนิคา้และสามารถ

สรา้งความเชื่อมนัในการตดัสนิใจวา่ชอบและตดัสนิใจตราสนิคา้ใด 

5. ทศันคตเิป็นการประเมนิผลการรบัรูท้ีพ่อใจหรอืไมพ่อใจหรอืของบุคคลทีเ่ป็น

ความรูส้กึดา้นอารมณ์และจะมแีนวโน้มการปฏบิตัต่ิอความคดิหรอืสิง่ใดสิง่หน่ึงทศันคตจิะมี

อทิธพิลต่อความคดิเหน็และพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคเพราะทศันคตมิผีลกระทบต่อ

กระบวนการเลอืกซือ้การเรยีนรูแ้ละการตดัสนิใจทศันคตปิระกอบดว้ย 

5.1 สว่นประกอบของความรูเ้ป็นการรบัรูถ้งึขอ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละถา้

ผูบ้รโิภคมทีศันคตทิีถู่กตอ้งจะทาํใหก้ารหาขอ้มลูทีถู่กตอ้งดว้ยสว่นประกอบของการแสดง

ความรูส้กึทีม่ต่ีอผลติภณัฑท์ีไ่ดจ้ากการประเมนิผลและถา้ตอ้งการใหผู้บ้รโิภคมทีศันคตทิีด่ี

กจิการจาํเป็นตอ้งเสนอสิง่ดงึดดูทีถ่กูตอ้งและตอ้งชกัจงูใจใหก้จิการใชเ้กณฑท์ีถู่กตอ้งพฤตกิรรม

เป็นการแสดงออกของบุคคลในพฤตกิรรมต่างๆและจะมคีวามแตกต่างในแต่ละบุคคลเพราะ

พฤตกิรรมจะเกดิขึน้ไดจ้ะตอ้งมสีิง่ต่างๆดงัน้ี 

5.1.1 สาเหตุทีท่าํใหเ้กดินัน้คอืความตอ้งการของผูบ้รโิภค 

5.1.2 สิง่จงูใจหรอืสิง่กระตุน้ใหเ้กดิพฤตกิรรม 

5.1.3 เป้าหมายนัน้คอืสามารถสนองตอบความตอ้งการของผูบ้รโิภคได ้

6. การเรยีนรูจ้ะเกดิขึน้เมือ่บุคคลนัน้ไดแ้สดงพฤตกิรรมแลว้และเกดิขึน้โดยผา่นสิง่ต่างๆ

คอืแรงขบัภายในสิง่เรา้ตวัเรง่ใหเ้กดิพฤตกิรรมการตอบสนองและแรงขบัเสรมิอื่นๆการเรยีนรูจ้ะ

ทาํใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมและประสบการณ์ทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิการเรยีนรูไ้ดใ้น  3

ลกัษณะคอื 

6.1 ดา้นความรูเ้ป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมจากการไมรู่ข้อ้มลูมาเป็นการรบัรู้

ขอ้มลูหรอืจากทีร่บัรูน้้อยมาเป็นรบัรูม้ากขึน้ 

6.2 ดา้นความรูส้กึเป็นการเปลีย่นแปลงความรูส้กึจากไมช่อบเป็นชอบหรอืจากชอบ

น้อยมาเป็นชอบมาก 

6.3 ดา้นทกัษะเป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมเกีย่วกบัความชาํนาญคอืจากสิง่ทีท่าํ

ไมเ่ป็นมาทาํเป็นหรอืจากทีเ่ป็นน้อยมาทาํใหค้ล่องขึน้หรอืจากทีไ่มย่อมทาํอะไรมาเป็นลงมอืทาํ 

 

ปัจจยัภายนอก 

ปจัจยัภายนอกเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภคและเป็นปจัจยัที่

ไมส่ามารถควบคุมไดป้จัจยัภายนอกประเดน็ใหญ่ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคคอื 

1. อทิธพิลทางเศรษฐกจิเป็นการพจิารณาถงึโอกาสทางเศรษฐกจิจะทาํใหก้ารเลอืกซือ้

ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคเป็นไปตามสถานภาพทางเศรษฐกจิและจะมอีทิธพิลต่อการเลอืกและการ

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑไ์ดแ้ก่ 
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1.1 รายไดเ้ป็นปจัจยัทีจ่ะมอีทิธพิลต่อการซือ้ผลติภณัฑข์องผูบ้รโิภคทีส่าํคญัมาก

เพราะถอืวา่เป็นแหล่งของอาํนาจซือ้เชน่รายไดส้ว่นบุคคลจะเป็นรายไดข้องผูบ้รโิภคและการเสยี

ภาษ ี

1.2 แนวโน้มในการบรโิภคและการออมของผูบ้รโิภคเป็นการพจิารณาถงึแนวโน้ม

ของการบรโิภคจะมมีากหรอืน้อยเพยีงใดขึน้อยูก่บัรายได ้

1.3 ขนาดของครอบครวัรายไดเ้ป็นการพจิารณาถงึจาํนวนคนในครอบครวัเพราะจะมี

ผลต่ออตัราการบรโิภคหรอืการใชผ้ลติภณัฑแ์ละยงัตอ้งคาํนึงถงึรายไดท้ีค่รอบครวัไดเ้พราะจะมี

ผลต่อการซือ้ได ้

1.4 การเป็นเจา้ของทรพัยส์นิทีส่ามารถนํามาเปลีย่นเป็นเงนิไดโ้ดยงา่ยเชน่ทีด่นิหุน้

ทองคาํเป็นตน้เพราะสิง่เหล่าน้ีจะชว่ยใหผู้บ้รโิภคมโีอกาสในการบรโิภคหรอืใชผ้ลติภณัฑท์ี่

ตอ้งการไดง้า่ยกวา่ผูบ้รโิภคทีไ่มม่ทีรพัยส์นิอะไร 

1.5 การใหส้นิเชื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ไดแ้ละยงัชว่ยใหผู้้

จาํหน่ายขายสนิคา้ไดม้ากขึน้ 

2. อทิธพิลทางสงัคมเป็นปจัจยัทีม่อีทิธพิลหรอืจะเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้ของ

บรโิภคไดแ้ก่ 

2.1 กลุ่มอา้งองิเป็นกลุ่มคนทีม่ผีูเ้อาเยยีงอยา่งหรอืนิยมชมชอบในเรือ่งรสนิยมการ

แต่งกายการใชก้ารกนิการอาศยัความคดิเหน็และงานอดเิรกเป็นตน้กลุ่มอา้งองิไดแ้ก่ 

2.1.1 ผูท้ีพ่บปะกนัเป็นประจาํไดแ้ก่ครอบครวัเพือ่น 

2.1.2 กลุ่มทีม่คีวามสมัพนัธอ์ยา่งไมเ่ป็นทางการไดแ้ก่ดาราภาพยนตรน์กักีฬ่าทีม่ี

ชื่อเสยีง 

2.1.3 กลุ่มทีม่คีวามเกีย่วขอ้งสมัพนัธห์รอืเป็นสมาชกิ 

2.1.4 กลุ่มทีม่ผีูต้อ้งการจะเลยีนแบบ 

2.1.5 กลุ่มทีม่ผีูป้ฏเิสธพฤตกิรรม 

2.2 ครอบครวัประกอบดว้ยพอ่แมแ่ละลกูแต่การตดัสนิใจจะมมีากหรอืน้อยขึน้อยูก่บั

ชนิดของผลติภณัฑบ์ทบาทและความสมัพนัธภ์ายในครอบครวั 

3. อทิธพิลทางวฒันธรรมเป็นพืน้ฐานในการกาํหนดความตอ้งการและพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภควา่ถูกตอ้งหรอืไมต่ามความเชื่อแบบการดาํเนินชวีติการแต่งกายเป็นตน้จะประกอบดว้ย 

3.1 วฒันธรรมยอ่ยมรีากฐานมาจาก 

3.1.1 กลุ่มเชื่อชาตเิชน่ไทยจนีองักฤษทาํใหก้จิกรรมความชอบรสนิยมและการ

บรโิภคต่างกนั 

3.1.2 กลุ่มศาสนาแต่ละศาสนาจะมคีวามชอบและขอ้หา้มต่างกนัซึง่จะสง่ผลการ

บรโิภคผลติภณัฑ ์

3.1.3 สผีวิเชน่ผวิขาวดาํเป็นตน้จะมแีบบของวฒันธรรมต่างกนั 
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3.1.4 พืน้ทีท่างภมูศิาสตรจ์ะมรีปูแบบดาํเนินชวีติทีแ่ตกต่างกนัและทาํใหม้ี

อทิธพิลต่อการบรโิภคต่างกนัดว้ย 

3.2 ชัน้ทางสงัคมเป็นตวักาํหนดวา่ผูบ้รโิภคมคีวามคดิความเชื่อทศันคตคิวามสนใจ

การใชจ้า่ยเงนิและพฤตกิรรมคลา้ยกบับุคคลอื่นๆในสงัคมเดยีวกนั 

4. อทิธพิลทางธุรกจิเป็นสิง่กระตุน้เกีย่วกบัสว่นประสมการตลาดทีส่รา้งการดงึดดูใจ

ผูบ้รโิภคโดยผา่นการโฆษณาการขายโดยบุคคลและการสง่เสรมิการขายและวธิอีื่นๆทีใ่ชเ้พือ่

กระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคจากปจัจยัภายนอกเหล่าน้ีผูบ้รโิภคไมส่ามารถควบคุมอทิธพิล

ทางสภาวะแวดลอ้มเชน่เดยีวกบัทีผู่บ้รโิภคไมส่ามารถควบคุมปจัจยัภายในผูบ้รโิภคไมส่ามารถ

ทราบถงึตวัแบบของพฤตกิรรมของสมาชกิในครอบครวักลุ่มสงัคมและวฒันธรรมในระยะสนัอาจ

กล่าวไดว้า่ผูบ้รโิภคไดร้บัผลกระทบจากสภาวะแวดลอ้มน้อยมากสภาวะแวดลอ้มจะมอีทิธพิล

อยา่งมากต่อผูบ้รโิภคกต่็อเมอืผูบ้รโิภคประสบกบัปญัหาจากอทิธพิลของสภาวะแวดลอ้มทีท่าํให้

ผูบ้รโิภคเกดิการรบัรูก้ารสงัเกตและพยายามทาํความเขา้ใจสภาวะแวดลอ้มนัน้ถา้ผูบ้รโิภค

ยอมรบัอทิธพิลของสภาวะแวดลอ้มนัน้รวมทัง้ขา่วสารทีไ่ดร้บัมากจ็ะมผีลต่อความตอ้งการการ

จงูใจและทศันคตขิองผูบ้รโิภคได ้

 

1.3 แนวคิดการวิเคราะหพ์ฤติกรรมผูบ้ริโภคและแนวคิดแบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

ในการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค นกัการตลาดมกัตอ้งการหาคาํตอบทีจ่ะชว่ยให ้

สามารถจดักลยทุธก์ารตลาด(Marketing strategic)ซึง่สามารถตอบสนองความพงึพอใจของ

ผูบ้รโิภคไดอ้ยา่งเหมาะสม การหาคาํตอบดงักล่าวทาํไดโ้ดยการวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคอนั

เป็นการคน้หาหรอืวจิยัเกีย่วกบัการซือ้ และการใชข้องผูบ้รโิภคเพือ่ทราบถงึลกัษณะความ

ตอ้งการและพฤตกิรรมการซือ้ การใชข้องผูบ้รโิภค คาํถามทีใ่ชค้น้หาลกัษณะพฤตกิรรม

ผูบ้รโิภค คอื 6Ws และ1 H (Who, What , Why , When,Where,How) เพือ่คน้หาคาํตอบ 7 

ประการหรอื7Os (occupants,objectives, organizations, occasions, outletsและoperations) 

สามารถสรปุไดด้งัตาราง 1 
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คาํถาม (6Ws และ 1H) กลยทุธก์ารตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.ใครอยูใ่นตลาดเป้าหมาย 

(Who is the target 

market?) market?) 

ลกัษณะกลุ่มเป้าหมาย 

(occupants) ทางดา้น 

1) ประชากรศาสตร ์

2) ภมูศิาสตร ์

3) จติวทิยา 

4) พฤตกิรรมศาสตร ์

กลยทุธก์ารตลาด (4P’s) 

ประกอบดว้ยกลยทุธด์า้น 

ผลติภณัฑ ์ราคา การจดั 

จาํหน่าย และการสง่เสรมิ 

การตลาด การตอบสนอง 

ความพงึพอใจของกลุ่มลกูคา้ 

2. ผูบ้รโิภคซือ้อะไร 

(What does the 

consumer buy?) 

สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการซือ้ (objects) 

สิง่ทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจาก 

ผลติภณัฑ ์คอื ตอ้งการ คุณสมบตั ิ

หรอืองคป์ระกอบของผลติภณฑ ์

และความแตกต่างทีเ่หนือกวา่คู ่

แขง่ขนั 

กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์

(product strategy) 

ประกอบดว้ย 

1) ผลติภณัฑห์ลกั 

2) รปูลกัษณ์ผลติภณัฑ ์

3) ผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั 

4) ผลติภณัฑค์วบ 

5) ศกัยภาพผลติภณัฑ ์

ความแตกต่างในการแขง่ขนั 

ประกอบดว้ย ความแตกต่าง 

ดา้นผลติภณัฑ ์บรกิาร 

พนกังาน และภาพลกัษณ์ 

3. ทาํไมผูบ้รโิภคจงึซือ้ 

(Why does the 

consumer buy?) 

วตัถุประสงคใ์นการซือ้ 

(objectives) ผูบ้รโิภคซือ้สนิคา้ 

เพือ่สนองความตอ้งการทาง 

รา่งกายและดา้นจติวทิยา ซึง่ 

สามารถศกึษาถงึปจัจยัทีม่ ี

อทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ คอื 

1) ปจัจยัภายใน หรอืปจัจยั 

ทางดา้นจติวทิยา 

2) ปจัจยัทางสงัคมและวฒันธรรม 

3) ปจัจยัสว่นบุคคล 

กลยทุธท์ีใ่ชม้าก คอื 

1) กลยทุธด์า้นผลติภณัฑ ์

2) กลยทุธด์า้นราคา 

3) กลยทุธด์า้นชอ่งทางการจดั 

จาํหน่าย 

4) กลยทุธด์า้นการสง่เสรมิ 

การตลาด 

 

 

 

คาํถามท่ีตอ้งการทราบ

 

ตารางท่ี 2.1 คาํถาม 7 คาํถาม (6Ws และ 1H) เกีย่วกบัพฤตกิรรม
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กลยทุธก์ารตลาดทีเ่กีย่วขอ้ง 

4. ใครมสีว่นรว่มในการ 

ตดัสนิใจซือ้ 

(Who participates in the 

buying?) 
 

บทบาทของกลุ่มต่าง ๆ 

(organizations) และมี

อทิธพิล 

ในการตดัสนิใจซือ้ 

ประกอบดว้ย 

1) ผูร้เิริม่ 

2) ผูม้อีทิธพิล 

3) ผูต้ดัสนิใจซือ้ 

4) ผูซ้ือ้ 

  

กลยทุธท์ีใ่ชม้าก คอื กลยทุธ ์

การโฆษณา และ/ หรอืการ 

สง่เสรมิการตลาด โดยใช ้

กลุ่มอทิธพิล 

5. ผูบ้รโิภคซือ้เมือ่ใด 

(When does the consumer 

buy?) 

โอกาสการซือ้(occasions) เชน่ 

ชว่งเดอืนใดของปี หรอืชว่ง 

ฤดกูาลใดของปี ชว่งวนัใดของ 

เดอืน ชว่งเวลาใดของวนั 

โอกาสพเิศษต่าง ๆ 

กลยทุธท์ีใ่ชม้าก คอื กลยทุธ ์

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 

เชน่ทาํการสง่เสรมิการตลาด 

เมือ่ใด จงึจะสอดคลอ้งกบั 

โอกาสในการซือ้ 

6. ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน 

(Where does the 

consumer buy?) 

ชอ่งทางหรอืแหล่ง(outlets) ที ่

ผูบ้รโิภคไปทาํการซือ้ เชน่ 

หา้งสรรพสนิคา้ สยามสแควร ์

รา้นขายของชาํ ฯลฯ 

กลยทุธช์อ่งทางการจดัจาํหน่าย 

บรษิทันําผลติภณัฑส์ูต่ลาด 

เป้าหมาย โดยพจิารณาวา่ 

จะผา่นคนกลางอยา่งไร 

7. ผูบ้รโิภคซือ้อยา่งไร 

(How does the consumer 

buy?) 

ขัน้ตอนในการตดัสนิใจซือ้ 

(operations) ประกอบดว้ย 

1) การรบัรูป้ญัหา 

2) การคน้หาขอ้มลู 

3) การประเมนิผลทางเลอืก 

4) การตดัสนิใจซือ้ 

5) ความรูส้กึภายหลงัการซือ้ 

กลยทุธท์ีใ่ชม้าก คอื กลยทุธ ์

การสง่เสรมิการตลาด 

ประกอบดว้ย โฆษณา 

การขายโดยใชพ้นกังานขาย 

การสง่เสรมิการขาย การให ้

ขา่วและการประชาสมัพนัธ ์

การตลาดทางตรง 

 

คาํถาม (6Ws และ 1H) คาํถามทีต่อ้งการทราบ 

ตารางท่ี 2.1 คาํถาม 7 คาํถาม (6Ws และ 1H) เกีย่วกบัพฤตกิรรม (ต่อ)  

 



17 
 

 
 

นอกจากน้ีการศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ยงัมกีารศกึษาถงึเหตุจงูใจทีท่าํใหเ้กดิการ 

ตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์หรอืทีเ่รยีกวา่ โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior Model) 

โดยมจุีดเริม่ตน้จากการเกดิสิง่กระตุน้ (Stimulus) ทีท่าํใหเ้กดิความตอ้งการ สิง่กระตุน้ทีผ่า่นเขา้

มาในความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s Black Box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกล่องดาํซึง่ผูผ้ลติหรอื

ผูข้ายไมส่ามารถคาดคะเนไดค้วามรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผู้

ซือ้ แลว้กจ็ะมกีารตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ (Buyer’s 

Purchase Decision) ดงัภาพประกอบ 

  

         สิง่กระตุน้ภายนอก(Stimulus=S) 

สิง่กระตุน้ทาง              สิง่กระตุน้อื่น ๆ 

การตลาด                    (other stimuli) 

(marketing stimuli) 

- ผลติภณัฑ ์    - เศรษฐกจิ 

- ราคา     - เทคโนโลย ี

- การจดัจาํหน่าย     - การเมอืง 

- การสง่เสรมิการ        - วฒันธรรม 

Buyer’s black box 
กล่องดาํ หรอื 

ความรูส้กึนึกคดิ 

ของผูซ้ือ้ 

(buyer’s black 

box) 

           การตอบสองของผูซ้ือ้(Response=R) 

                             การตดัสนิใจซือ้(purchase) 

การตอบสนองของ        1.การทดลอง 

การเลอืกผลติภณัฑ ์      2.การชือ้ซํ้า 

การเลอืกราคา 

เวลาในการซือ้           พฤตกิรรมหลงัการซือ้ 

ปรมิาณการซือ้          (postpurchase behavior) 

ขัน้ตอนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้ (buyer’s decision process) 

1.การรบัรูป้ญัหา (problem recognition) 

2.การคน้หาขอ้มลู (information research) 

3.การประเมนิผลทางเลอืก (evaluation of alternative) 

4.การตดัสนิใจซือ้ (purchase decision) 
5.พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (post purchase behavior 

ลกัษณะของผูซ้ือ้ (buyer’s characteristics) 

1.ปจัจยัดา้นวฒันธรรม (culture) 

  และปจัจยัดา้นสงัคม (social) 

2.ปจัจยัสว่นบุคคล (personal) 

3.ปจัจยัดา้นจติวทิยา (psychological) 

ภาพท่ี 2.1 รปูแบบพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

ทีม่า : ศริวิรรณ และคณะ, 2539 
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ผูบ้รโิภคทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งกบัการตดัสนิใจซือ้ มบีทบาททีแ่ตกต่างกนั เชน่ ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูร้เิริม่ 

(Initiator) มกัจะเป็นผูเ้สนอความคดิทีจ่ะซือ้ผลติภณัฑเ์ป็นคนแรก  ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูม้อีทิธพิล  

(Influencer) จะเป็นผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัทีจ่ะใหค้าํแนะนําวา่ควรซือ้หรอืไมค่วรซือ้สนิคา้และ

ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้ดัสนิใจ  (Decider) จะเป็นผูท้ีท่าํการตดัสนิใจขัน้สดุทา้ยวา่จะซือ้หรอืไมซ่ือ้

สนิคา้ สาํหรบัผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูซ้ือ้ (Buyer) จะเป็นผูท้ีไ่ปทาํการซือ้สนิคา้  และผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูใ้ช้ 

(User) จะเป็นผูบ้รโิภคทีใ่ชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้  ทัง้น้ี ในการตดัสนิใจซือ้จะมปีจัจยัทีม่อีทิธพิล

ต่อพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค  ซึง่อทิธพิลดงักล่าว  ผูบ้รโิภคไดร้บัมาจากปจัจยัดา้นวฒันธรรม  

ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัสว่นบุคคล และปจัจยัทางจติวทิยา ดงัภาพประกอบ  

ดา้นวฒันธรรม ดา้นสงัคม ดา้นสว่นบุคคล ดา้นจติวทิยา 

ผูซ้ือ้ 

- วฒันธรรม 

- วฒันธรรมยอ่ย 

- ชัน้สงัคม 

- กลุ่มอา้งองิ 

- ครอบครวั 

- บทบาทและ

สถานะ 

- อายแุละวฎัจกัร 

- อาชพี 

- โอกาสทาง

เศรษฐกจิ 

- การศกึษา 

- รปูแบบการ

ดาํเนินการชวีติ 

- การจงูใจ 

- การรบัรู ้

- การเรยีนรู ้

- ทศันคต ิ

- บุคลกิภาพ 

 

ภาพท่ี 2.2 ปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

ทีม่า : Kotler , Philip. 2003 

 

แบบจาํลองพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

แบบจาํลองพฤตกิรรมผูบ้รโิภค  (Consumer Behavior Model) เป็นการศกึษาถงึเหตุจงู

ใจทีท่าํใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ์  โดยเริม่ตน้จากการทีเ่กดิสิง่กระตุน้  (Stimulus) ทีท่าํให้

เกดิความตอ้งการ  สิง่กระตุน้จะผา่นเขา้ในความรูส้กึของผูซ้ือ้  ซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไมส่ามารถ

คาดคะเนได้ ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่าง  ๆ ของผูซ้ือ้หรอืการ

ตดัสนิใจของผูซ้ือ้จุดเริม่ตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ีม่สี ิง่กระตุน้ใหเ้กดิความตอ้งการก่อน  แลว้ทาํใหเ้กดิ

การตอบสนอง ดงันัน้แบบจาํลองน้ีจงึอาจเรยีกวา่  S-R Theory โดยแบ่งสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั

พฤตกิรรม ไดด้งัน้ี 

1. สิง่กระตุน้ (Stimulus) สิง่กระตุน้อาจเกดิจากภายในรา่งกาย  (Inside Stimulus) และ

สิง่กระตุน้จากภายนอก  (Outside Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัสิง่กระตุน้

ภายนอกเพือ่ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการผลติภณัฑ์  สิง่กระตุน้ถอืวา่ เป็นเหตุจงูใจใหเ้กดิการ
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ซือ้สนิคา้ (Buying Motive) ซึง่อาจใชเ้หตุจงูในซือ้ดา้นเหตุผล  และใชเ้หตุจงูใจใหซ้ือ้ดา้น

จติวทิยาหรอือารมณ์กไ็ด ้สิง่กระตุน้ประกอบดว้ย 2 สว่น คอื 

1.1 สิง่กระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิง่กระตุน้ทีน่กัการตลาด

สามารถควบคุมและตอ้งจดัใหม้ขีึน้เป็นสิง่กระตุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นประสมทางการตลาด  

(Marketing Mix) ซึง่ประกอบดว้ย 

1.1.1 สิง่กระตุน้ดา้นผลติภณัฑ์  (Product) เชน่ การออกแบบผลติภณัฑใ์ห้

สวยงาม เพือ่กระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

1.1.2 สิง่กระตุน้ดา้นราคา (Price) เชน่ การกาํหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบั

ผลติภณัฑ ์โดยพจิารณาลกูคา้เป้าหมาย 

1.1.3 สิง่กระตุน้ดา้นชอ่งทางการจดัจาํหน่าย (Distribution หรอื place) เชน่การ

จดัจาํหน่ายผลติภณัฑใ์หท้ัว่ถงึเพือ่ใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภค  ถอืวา่เป็นการกระตุน้ความ

ตอ้งการซือ้ 

1.1.4 สิง่กระตุน้ดา้นการสง่เสรมิการตลาด  (Promotion) เชน่ การโฆษณา

สมํ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย  การลด แลก แจก แถม การสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคคลทัว่ไป เหล่าน้ีถอืวา่เป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

1.2 สิง่กระตุน้อื่น ๆ (Other Stimulus) เป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการผูบ้รโิภคทีม่อียู่

ภายนอกองคก์ารและควบคุมไมไ่ด ้สิง่กระตุน้เหล่าน้ีไดแ้ก่ 

1.2.1 สิง่กระตุน้ทางเศรษฐกจิ (Economic) เชน่ ภาวะเศรษฐกจิ รายไดข้อง

ผูบ้รโิภค เหล่าน้ีมอีทิธพิลต่อความตอ้งการของบุคคล 

1.2.2 สิง่กระตุน้ทางเทคโนโลยี (Technologic) เชน่ เทคโนโลยใีหม่ สามารถ

กระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภคใหบ้รโิภคหรอืใชบ้รกิาร 

1.2.3 สิง่กระตุน้ทางกฎหมายและการเมอืง  (Law and Political) เชน่ กฎหมาย

เพิม่หรอืลดภาษสีนิคา้ใดสนิคา้หน่ึง จะมอีทิธพิลต่อการเพิม่หรอืลดความตอ้งการของผูซ้ือ้ 

1.2.4 สิง่กระตุน้ทางวฒันธรรม (Cultural) เชน่ ขนบธรรมเนียมประเพณไีทยใน

เทศกาลต่าง ๆ จะมผีลกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความตอ้งการซือ้สนิคา้ในเทศกาลนัน้ 

2. กล่องดาํหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้  (Buyer’s Black Box) ความรูส้กึนึกคดิของผู้

ซือ้เปรยีบเสมอืนกล่องดาํ  (Black Box) ซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไมส่ามารถทราบได้  จงึตอ้งพยายาม

คน้หาความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้  ซึง่ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะของผูซ้ือ้

และกระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 

2.1 ลกัษณะของผูซ้ือ้(Buyer Characteristic) ลกัษณะของผูซ้ือ้มอีทิธพิลจากปจัจยั

ต่าง ๆ คอื ปจัจยัดา้นวฒันธรรม(Culture Factors) ปจัจยัดา้นสงัคม (Social Factors) ปจัจยั

สว่นบุคคล (Personal factors) และปจัจยัดา้นจติวทิยา (Psychological Factors) 

2.2 กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูซ้ือ้(Buyer Decision Process)ประกอบดว้ยดงัน้ี 
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2.2.1 การรบัรูป้ญัหาหรอืความตอ้งการ  หมายถงึ การรบัรูค้วามจาํเป็นและ

ความตอ้งการในสนิคา้ กระบวนการรบัรูป้ญัหาประกอบดว้ย  4 ขัน้ตอน คอื การเกดิสภาวะที่

อยากจะใหเ้ป็น (Ideal State or Desired State) การทราบถงึสภาวะทีเ่ป็นอยู่  (Actual State) 

การเปรยีบเทยีบสภาวะทีอ่ยากใหเ้ป็นกบัสภาวะทีเ่ป็นอยู่  และการรบัรูห้รอืการตระหนกัวา่มี

ปญัหาเกดิขึน้ (Problem Recognition) 

2.2.2 การคน้หาขอ้มลู เมือ่ผูบ้รโิภครบัรูถ้งึปญัหาหรอืความจาํเป็น กจ็ะแสวงหา

ขอ้มลูเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารทีส่ามารถแกป้ญัหา  หรอืสนองต่อความตอ้งการจากแหล่งขอ้มลู

ทีม่อียูท่ ัง้ภายในตวัผูบ้รโิภคเองและหากไมเ่พยีงพอกจ็ะแสวงหาเพิม่เตมิจากแหล่งอื่น ๆ 

2.2.3 การประเมนิผลทางเลอืกหลงัจากทีไ่ดร้บัขอ้มลูเพยีงพอต่อการตดัสนิใจ

แลว้ผูบ้รโิภคจงึพจิารณาเลอืกผลติภณัฑห์รอืบรกิารต่างๆ  จากขอ้มลูทีร่วบรวมได้ โดยกาํหนด

ทางเลอืกจาํนวนหน่ึงขึน้มาแลว้นํามาเปรยีบเทยีบเพือ่เลอืกเอาทางเลอืกทีค่ดิวา่ดทีีส่ดุ  ซึง่วธิี

กาํหนดแตกต่างกนัออกไปขึน้อยูก่บัความรูห้รอืขอ้มลูทีม่อียู ่

2.2.4 การตดัสนิใจซือ้ เป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัในกระบวนการซือ้  เน่ืองจากเป็น

ขัน้ตอนทีผู่บ้รโิภคลงมอืกระทาํการซือ้  ภายหลงัจากทีไ่ดผ้า่นขัน้ตอนอื่นๆ  ก่อนหน้าน้ีมา

ตามลาํดบัการตดัสนิใจซือ้มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั  คอื การตัง้ใจซือ้และการลงมอืซือ้  ซึง่เป็น

พฤตกิรรมทีอ่ยูภ่ายใตอ้ทิธพิลของสภาวะแวดลอ้ม และความแตกต่างในตวัผูบ้รโิภค 

2.2.5 พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้  เป็นความรูส้กึพอใจหรอืไมพ่อใจ  หลงัจากมี

การซือ้ผลติภณัฑห์รอืบรกิาร  ความรูส้กึน้ีขึน้อยูก่บัคุณสมบตัขิองผลติภณัฑ์  และความคาดหวงั

ของผูบ้รโิภค 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 แบบจาํลองกระบวนการซือ้ของผูบ้รโิภค 5 ขัน้ตอน 

ทีม่า : Kotler , Philip. 2003 

3. การตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคหรอื 

ผูซ้ือ้ ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจในประเดน็ต่าง ๆ ดงัน้ี 

การรบัรูป้ญัหา 

(Problem 

Recognition) 

 การคน้หา 

ขอ้มลู 

(Information 

Search) 

 กาประเมนิผล 

ทางเลอืก 

(Evaluation of 

Altermatives) 

 กาตดัสนิใจ 

ซือ้ 

(Purchase 

Decision) 

 ความรูส้กึ 

ภายหลงั

การซือ้ 

(Post-

Purchase 

Behavior) 
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3.1 การเลอืกผลติภณัฑ์(Product Choice) เชน่ การเลอืกผลติภณัฑอ์าหารเชา้

ผูบ้รโิภคมทีางเลอืก คอื นมสดกล่อง บะหมีก่ึง่สาํเรจ็รปู ขนมปงั ขา้วตม้ ขา้วสวย ขา้วมนัไก่เป็น

ตน้ 

3.2 การเลอืกตราสนิคา้(Brand Choice) เชน่ ถา้ผูบ้รโิภคเลอืกนมสดกล่อง จะเลอืก

ยีห่อ้ โฟรโ์มสต ์มะล ิเป็นตน้ 

3.3 การเลอืกผูข้าย(Dealer Choice) เชน่ ผูบ้รโิภคจะเลอืกหา้งสรรพสนิคา้  หรอื

รา้นคา้ใกลบ้า้นรา้นใด 

3.4 การเลอืกเวลาในการซือ้(Purchase Timing) เชน่ ผูบ้รโิภคจะเลอืกเวลา เชา้

กลางวนัหรอืเยน็ในการซือ้สนิคา้ 

3.5 การเลอืกปรมิาณในการซือ้(Purchase Amount) เชน่ ผูบ้รโิภคจะเลอืกวา่จะซือ้

หน่ึงกล่อง ครึง่โหล หรอืหน่ึงโหล 

 

1.4 แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค 

การตดัสนิใจหมายถงึการชีข้าดหรอืสรปุผลการเปรยีบเทยีบระหวา่งผลการปฏบิตัซิึง่ได้

จากการวดักบัเกณฑท์ีก่าํหนดไวว้า่สงูตํ่ากวา่กนัขนาดไหนทัง้มกีารตดัสนิใจทีด่ตีอ้งอาศยัการ

พฒันาอยา่งถีถ่ว้นทุกแงทุ่กมมุและการกระทาํอยา่งยตุธิรรมโดยอาศยัสภาพความเหมาะสม

ต่างๆประกอบ (ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2539: 470) 

การตดัสนิใจหมายถงึกระบวนการเลอืกหาทางปฏบิตัอิยา่งใดอยา่งหน่ึงจากบรรดา

ทางเลอืกต่างๆ  เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการโดยอาศยัหลกัเกณฑบ์างประการพจิารณา

การตดัสนิใจซึง่มอีงคป์ระกอบไดแ้ก่ 

1.การตดัสนิใจตอ้งมทีางเลอืกและทางเลอืกทีจ่ะกระทาํการอยา่งใดอยา่งหน่ึงนัน้ตอ้งมี

มากกวา่หน่ึงทางเลอืกจงึตอ้งทาํการตดัสนิใจ 

2.การตดัสนิใจตอ้งมจุีดมุง่หมายหรอืวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งที่

ตอ้งการบรรลุและเราเองยงัไมแ่น่ใจวา่หนทางเลอืกต่างๆทีจ่ะทาํไดน้ัน้ทางเลอืกทีจ่ะทาํใหบ้รรลุ

วตัถุประสงคไ์ดด้กีวา่กนั 

3.การตดัสนิใจเป็นเรือ่งของกระบวนการใชค้วามคดิใชห้ลกัเหตุผลเป็นเกณฑใ์นการ

ประเมนิทางเลอืกหลกัเกณฑท์ีนํ่ามาใชใ้นการประเมนิทางเลอืกทีส่าํคญัคอืความสามารถของ

ทางเลอืกในการสนองตอบต่อวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ 

การตดัสนิใจหมายถงึการกระทาํอยา่งรอบคอบในการเลอืกจากทรพัยากรทีเ่ราอยูโ่ดยม ี

วตัถุประสงคเ์พือ่ใหบ้รรลุเป้าหมายทีต่ ัง้ไวจ้ากความหมายของการตดัสนิใจมแีนวคดิ  3 ประการ

คอื 

1.การตดัสนิใจรวมถงึการเลอืกถา้หากมสีิง่เลอืกเพยีงสิง่เดยีวการตดัสนิใจยอ่มเป็นไป

ไมไ่ด ้
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2.การตดัสนิใจเป็นกระบวนการเป็นความคดิทัง้จะตอ้งมคีวามละเอยีดสขุมุรอบคอบ

เพราะอารมณ์และองคป์ระกอบของจติใตส้าํนึกมอีทิธพิลต่อกระบวนการความคดินัน้ 

3.การตดัสนิใจเป็นเรือ่งของการกระทาํทีม่จุีดมุง่หมายเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธแ์ละความสาํเรจ็

ทีต่อ้งการและหวงัไว ้

การตดัสนิใจคอืกระบวนการคดัเลอืกทางเลอืกทีด่แีละใหป้ระโยชน์สงูสดุจากทางเลอืกที่

มอียูห่ลายทางเลอืกทีจ่ะทาํใหส้ามารถบรรลุถงึวตัถุประสงคท์ีบุ่คคลผูก้ระทาํการตดัสนิใจตัง้ไว้

กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค  (Schiffman ; & Kanuk. 1994: 659) หมายถงึขนัตอนใน

การเลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากสองทางเลอืกขึน้ไปพฤตกิรรมผูบ้รโิภคจะพจิารณาในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง

กบักระบวนการตดัสนิใจทัง้ดา้นจติใจ (ความรูส้กึนึกคดิ) และพฤตกิรรมทางกายภาพการซือ้เป็น

กจิกรรมดา้นจติใจและกายภาพซึง่เกดิขึน้ในชว่งระยะเวลาหน่ึงกจิกรรมเหล่าน้ีทาํใหเ้กดิการซือ้

และเกดิพฤตกิรรมการซือ้ตามบุคคลอื่น 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2539: 460) ไดใ้หค้วามหมายของการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคทีจ่ะซือ้

หรอืปฏเิสธผลติภณัฑเ์ป็นชว่งขอ้เทจ็จรงิขอ้สดุทา้ยสาํหรบันกัการตลาดซึง่ชคีวามสาํคญัวา่กล

ยทุธก์ารตลาดฉลาดมองการณ์ไกลและมปีระสทิธผิลหรอืชวีา่มกีารวางแผนทีเ่ลวและผดิพลาด

ดงันัน้นกัการตลาดจะสนใจในกระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเมือ่ผูบ้รโิภคตดัสนิใจ

มากกวา่หน่ึงทางเลอืกขึน้ไปการตดัสนิใจวา่จะไมซ่ือ้กเ็ป็นทางเลอืกเชน่เดยีวกนัดงันัน้พอจะสรปุ

ไดว้า่การตดัสนิใจซือ้หมายถงึกระบวนการคดิโดยใชเ้หตุผลในการเลอืกสิง่ใดสิง่หน่ึงจากหลาย

ทางเลอืกทีม่อียูโ่ดยไตรต่รองอยา่งรอบคอบเพือ่ใหไ้ดท้างเลอืกทีด่ทีีส่ดุและตอบสนองความ

ตอ้งการของตนเองไดม้ากทีส่ดุ 

กระบวนการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ 

ขัน้ที1่ การรบัรูถ้งึปญัหากระบวนการซือ้จะเกดิขึน้เมอืผูซ้ือ้ตระหนกัถงึปญัหาหรอืความ

ตอ้งการของตนเอง 

ขัน้ที่2 การคน้หาขอ้มลูในขนัน้ีผูบ้รโิภคจะแสวงหาขอ้มลูเพือ่ตดัสนิใจในขนัแรกจะ

คน้หาขอ้มลูจากแหล่งภายในก่อนเพือ่นํามาใชใ้นการประเมนิทางเลอืกหากยงัไดข้อ้มลูไม่

เพยีงพอกต็อ้งหาขอ้มลูเพมิจากแหล่งภายนอก 

ขัน้ที3่ การประเมนิผลทางเลอืกผูบ้รโิภคจะนําขอ้มลูทีไ่ดร้วบรวมไวม้าจดัเป็นหมวดหมู่

และวเิคราะหข์อ้ดขีอ้เสยีทัง้ในลกัษณะการเปรยีบเทีย่บหาทางเลอืกและความคุม้คา่มากทีส่ดุ 

ขัน้ที่4 การตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุหลงัการประเมนิผูป้ระเมนิจะทราบขอ้ดี

ขอ้เสยีหลงัจากนัน้บุคคลจะตอ้งตดัสนิใจเลอืกทางเลอืกทีด่ทีีส่ดุในการแกป้ญัหามกัใช้

ประสบการณ์ในอดตีเป็นเกณฑท์ัง้ประสบการณ์ของตนเองและผูอ้ื่น 

ขัน้ที่5 การประเมนิภายหลงัการซือ้เป็นขนัสดุทา้ยหลงัจากการซือ้ผูบ้รโิภคจะนํา

ผลติภณัฑท์ีซ่ื้อนัน้มาใชแ้ละในขณะเดยีวกนักจ็ะทาํการประเมนิผลติภณัฑน์ัน้ไปดว้ ยซึง่จะเหน็

ไดว้า่กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคเป็นกระบวนการต่อเน่ืองไมไ่ดห้ยดุตรงทีก่ารซือ้ 
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จากแนวคดิของการตดัสนิใจสรปุวา่เป็นกระบวนการประเมนิผลเกีย่วกบัทางเลอืกหรอื

ตวัเลอืกทีจ่ะนําไปสูก่ารบรรลุเป้าหมายการคาดคะเนผลทีจ่ะเกดิจากทางเลอืกปฏบิตัทิีจ่ะสง่ผล

ต่อการบรรลุเป้าหมายไดม้ากทีส่ดุ 

การตดัสนิใจเป็นกระบวนการคดิในการเลอืกปฏบิตัทิางใดทางหน่ึงอยา่งสขุมุรอบคอบมี

เหตุผลเพือ่ใหไ้ดท้างเลอืกทีด่ทีีส่ดุและตอบสนองต่อความตอ้งการซึง่แนวคดิในการตดัสนิใจสรปุ

ไดด้งัน้ีการตดัสนิใจตอ้งมทีางเลอืกการตดัสนิใจตอ้งมจุีดมุง่หมายหรอืวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่ง

หน่ึงการตดัสนิใจเป็นกระบวนการใชค้วามคดิอยา่งมเีหตุผล 

 

 

2. แนวคิดเก่ียวกบัการค้าปลีก 

2.1 ความหมายของการค้าปลีก 

การคา้ปลกี (Retailing) เป็นกจิกรรมทีเ่พิม่คุณคา่ใหก้บัสนิคา้และบรกิารทีข่ายใหก้บั

ผูบ้รโิภคเพือ่การใชส้ว่นตวัหรอืใชใ้นครวัเรอืน (Levy ; & Weitz. 2001: 8) 

การคา้ปลกี (Retailing)เป็นการนําเสนอสนิคา้หรอืบรกิารไปยงัผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย  

(FinalConsumers) เพือ่การใชใ้นครวัเรอืนหรอืใชส้ว่นตวัโดยการจดัหาสนิคา้ในปรมิาณมากและ

ทยอยขายใหก้บัผูบ้รโิภคในปรมิาณน้อย (Newman ; & Cullen. 2002: 12) 

การคา้ปลกี (Retailing) เป็นกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการขายสนิคา้และบรกิารโดยตรงแก่

ผูบ้รโิภคคนสดุทา้ยทีเ่ป็นปจัเจกบุคคลซึง่มไิดนํ้าสนิคา้ไปใชใ้นเชงิธุรกจิโดยมรีา้นคา้ปลกี  

(Retailerหรอื Retail Store) เป็นองคก์รสาํคญั (Kotler ; & Armstrong. 200: G-6) 

ความหมายทีก่ล่าวมาสามารถสรปุไดว้า่การคา้ปลกีคอืสถาบนัทางการตลาดทีท่าํหน้าที่

เป็นหน่วยชว่ยกระจายสนิคา้จากผูผ้ลติพอ่คา้สง่ไปยงัผูบ้รโิภคคนสดุทา้ย  (Ultimate consumer)

การคา้ปลกีจงึปฏบิตัใินรปูลกัษณะต่างๆตัง้แต่คนเดนิเทา้หาบเรแ่ผงลอยรา้นคา้ขนาดเลก็รา้นคา้

ขนาดใหญ่ทีม่ยีอดขายเป็นลา้นบาทต่อวนัขณะเดยีวกนัสถาบนัการคา้ปลกีเหล่าน้ีกม็สีนิคา้

มลูคา่ราคาต่างๆกนัไวจ้าํหน่ายตัง้แต่ราคาตําถงึราคาแพงคุณภาพของสนิคา้กต่็างกนัไปดงันัน้

ความสาํเรจ็สว่นหน่ึงของผูผ้ลติจงึขึน้อยูก่บัความสาํเรจ็ของการคา้ปลกีเชน่กนั 

2.2 กลยทุธก์ารค้าปลีก (Retail Strategy) 

กลยทุธก์ารคา้ปลกีหมายถงึวธิกีารต่างๆทีใ่ชเ้พือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคก์ลยทุธก์ารคา้

ปลกีตอ้งอาศยัปรชัญาทางการตลาด  (Marketing Strategy) หรอืแนวความคดิทางการตลาด  

(MarketingConcept) ซึง่เกีย่วขอ้งกบัประเดน็สาํคญัต่างๆดงัน้ี 

 1. ลกูคา้เป้าหมาย 

 2. วธิกีารทีธุ่รกจิไดว้างแผนไวเ้พือ่ทีจ่ะตอบสนองความตอ้งการของตลาดเป้าหมาย 
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 3. หลกัเกณฑท์ีผู่ค้า้ปลกีวางแผนไวว้า่เพือ่ใหเ้กดิขอ้ไดเ้ปรยีบทางการแขง่ขนัตลอดจน

จะตอ้งมคีวามแตกต่างทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ขนัและเป็นกลยทุธท์ีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้เป้าหมายได ้(ศริวิรรณเสรรีตัน์. 2546:35) โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี 

ตลาดเป้าหมายหรอืลกูคา้เป้าหมาย (Target Customer) 

ตลาดเป้าหมายหรอืลกูคา้เป้าหมายจะเกีย่วขอ้งกบัวธิกีารทีผู่ค้า้ปลกีไดว้างแผนไวว้า่จะ

ใช ้

ทรพัยากรและสว่นประสมการคา้ปลกี (Retail Mix) 

สว่นประสมการคา้ปลกี (Retail Mix) 

สว่นประสมการคา้ปลกีประกอบดว้ยสว่นประกอบของสนิคา้และบรกิารทีนํ่าเสนอ

นโยบายการตัง้ราคา (Price Policty) โปรแกรมการโฆษณาและการสง่เสรมิการตลาดทาํเลทีต่ ัง้

การออกแบบรา้นคา้และการจดัแสดงสนิคา้ในการกาํหนดกลยทุธก์ารคา้ปลกีนัน้ผูค้า้จะตอ้ง

สามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ในตลาดเป้าหมายไดเ้หนือกวา่คูแ่ขง่ขนั 

2.3 แนวคิดท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมของการค้าปลีก (Retailing Mix) 

สว่นประสมการคา้ปลกีซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัสว่นประสมการตลาดทีเ่รยีกวา่ (RetailingMix) เพือ่

เอือ้อาํนวยประโยชน์ต่อลกูคา้และต่อการคา้ใหม้ากทีส่ดุ  (ดาํรงศกัดิช์ยัสนิม; และวนีสัอศัวสทิธิ

ถาวร. 2544: 36) ประกอบดว้ยสว่นประสม 4 ขอ้ 

1. สนิคา้และบรกิาร (Offerings) 

2.องคป์ระกอบของรา้น (Physical Facilities) 

3. ราคา (Price) 

4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

การวางแผนเรือ่งสว่นประสมการคา้ปลกีใหด้นีัน้จะมสีว่นชว่ยสรา้งภาพพจน์ของรา้นคา้

(Image) ทาํใหเ้กดิศกัยภาพเป็นลกัษณะเฉพาะทีป่รากฏออกมาในสายตาของคนภายนอก  

(ExteriorAppearance) ผูค้า้ปลกีตอ้งตดัสนิใจเลอืกสนิคา้ทีจ่ะขายบรกิารความสะอาดทีจ่ะใหก้บั

ลกูคา้และปจัจยัแต่ละตวัยอ่มกระทบต่อตวัอื่นๆกนัไปดงันัน้จงึตอ้งมกีารวเิคราะหส์ว่นประสมแต่

ละตวัเพือ่ทีจ่ะไดจ้ดัระดบัใหเ้หมาะสมกบัประเภทและลกัษณะการคา้ปลกีของแต่ละกจิการ 

1. สนิคา้และบรกิาร (Offerings) 

ในธุรกจิการคา้ปลกีบางกจิการขายสนิคา้เชน่  เสือ้ผา้ของใชข้องกนิฯลฯ  บางกจิการขาย

บรกิารเชน่  โรงภาพยนตรร์า้นตดัผมรา้นซกัอบรดีฯลฯสิง่เหล่าน้ีเป็นสนิคา้หรอืบรกิารหลกัที่

ลกูคา้ตอ้งการจะซือ้แต่นอกเหนือจากน้ียงัมบีรกิารดา้นอื่นๆทีก่จิการคา้ปลกีจะตอ้งใหก้บัลกูคา้

ดว้ยลกูคา้เชน่การใชเ้ครดติการด์บรกิารจดัสง่บรกิารหอ่ของขวญัเดก็บรกิารเขน็รถและขนของ

สง่ถงึรถฯลฯบรกิารทีเ่พิม่ขึน้จากสนิคา้หลกันัน้ถอืวา่เป็นตวัเสรมิ  (Supplementary)ทีจ่ะชว่ยใน

การขายสนิคา้หลกัเจา้ของรา้นคา้ปลกีควรหาบรกิารเสรมิทีส่ามารถสรา้งความพงึพอใจใหล้กูคา้

ดงึดดูใจลกูคา้และยงัอาจเป็นตวัเพิม่กาํไรใหก้จิการดว้ยเชน่รา้นคา้ตดัเสือ้ผา้อาจมบีรกิารใหเ้ชา่
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สทูหรอืชุดราตรชีนิดต่างๆใหเ้ชา่ชุดไทยนอกเหนือจากการขายบรกิารตดัเยบ็เสือ้ผา้สาํเรจ็รปู

หรอืรา้นเสรมิสวยอาจจะมบีรกิารแต่งหน้าสาํหรบัการออกงานสาํคญัต่างๆบรกิารใหเ้ชา่วกิผม

เป็นตน้ 

2.องคป์ระกอบของรา้น (Physical Facilities) 

เกีย่วขอ้งกบัการคา้ปลกีทีต่อ้งมรีา้นคา้  (In Store Retailing) มากกวา่การคา้ปลกีชนิดที่

ไมต่อ้งมรีา้นคา้  (Non- Sore Retailing)ทีต่อ้งตดัสนิใจจดัองคป์ระกอบของรา้นใหเ้หมาะสม

นบัตัง้แต่ 

ทาํเลทีต่ ัง้ (Location) ตอ้งอยูย่า่นการคา้ทีม่สีภาพแวดลอ้มเหมาะสมมถีนนหนทางดรีถ

ผา่นไปมาสะดวกมผีูค้นหนาแน่นเพยีงพอและเป็นผูก้าํลงัซือ้ 

การออกแบบรา้น  (Design)ทีท่าํใหภ้าพลกัษณะของรา้นคา้ออกมาดพูอเหมาะพอควร

ไมใ่ชด่เูลศิหรจูนคนไมก่ลา้เขา้หรอืดซู่อมซ่อเลอะเทอะ 

การจดัวาง (Layout) การแบ่งแผนกชัน้วางสนิคา้ตูโ้ชวส์นิคา้มสีนิคา้ครบทุกประเภทมี

ความหลากหลายเมือ่ตอ้งการสนิคา้ตรายหีอ้ขนาดใดกห็าซือ้ไดก้ารจดัวางมทีีว่า่งทางเดนิที่

พอเหมาะ 

3. ราคา (Price) 

เป็นสว่นประสมของการคา้ปลกีขอ้ที่   3ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งของการซือ้คุณคา่ (Value) 

ของสนิคา้กจิการการคา้ปลกีประเภทเดยีวกนัอาจจะมชีอ่งวา่งของราคาสนิคา้หรอืคา่บรกิารที่

แตกต่างกนัมากขึน้อยูก่บัสิง่ทีเ่รานํามาเสนอ  (Offering) แก่ลกูคา้และภาพลกัษณ์(Appearance) 

ของรา้นคา้ปลกีทีล่กูคา้รูส้กึเชน่รา้นเสรมิสวยทีใ่หบ้รกิารตดัดดัสระเซทผมนัน้เป็นธุรกจิทีม่รีะดบั

ราคาคา่บรกิารตัง้แต่ตํ่ากวา่รอ้ยบาทจนถงึหลายพนับาทต่อครัง้แต่การทีล่กูคา้ยอมจา่ยเงนิ

จาํนวนหลายพนับาทเพือ่ซือ้บรกิารนัน้เขายอ่มซือ้สิง่ทีเ่ป็น  Offering และ Value ของรา้นน้ีดว้ย

อาจเป็นรา้นของแชมป์ผมซึง่มฝีีมอืระดบัชาตอุิปกรณ์เครือ่งมอืตลอดจนครมีแชมพกูเ็ป็นชนิด

พเิศษทัง้นัน้เป็นตน้ 

ในขณะเดยีวกนัธุรกจิคา้ปลกีบางอยา่งกต่็อสูก้นัดว้ยราคาทีถู่กกวา่ทอ้งตลาดเพราะ

ราคาเป็นกลยทุธใ์นการสง่เสรมิการขายของเขาในขณะทีย่งัตอ้งมบีรกิารเสรมิดว้ยเพือ่ิม่ใหด้อ้ย

กวา่คูแ่ขง่ขนัเชน่ซปูเปอรส์โตรท์ีม่สีนิคา้หลายอยา่งนบัรอ้ยรายการขายราคาถูกวา่ทอ้งตลาด

ทัว่ไปในขณะทีย่งัตอ้งมบีรกิารทีจ่อดรถใหเ้ครดติสว่นลดแก่สมาชกิคนเขน็รถสง่ของเป็นตน้ 

4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) 

ประกอบดว้ยการโฆษณาการประชาสมัพนัธก์ารจดักจิกรรมและรายการพเิศษต่างๆการ

สง่จดหมายแคตตาลอ็คใหล้กูคา้หรอืสมาชกิและการขายโดยพนกังานขายซึง่เป็นกจิกรรมทีมุ่ง่

ไปยงักลุ่มผูบ้รโิภคเป้าหมายเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการซือ้เพือ่ดงึดดูใจผูท้ีผ่า่นมาพบเขา้เพือ่สรา้ง

ภาพพจน์ใหก้จิการรวมทัง้เตอืนความทรงจาํและใหข้า่วสารแก่กลุ่มเป้าหมายเหล่าน้ีเป็น

วตัถุประสงคใ์นการทาํการสง่เสรมิการขายแต่ละรายการทีผู่บ้รหิารรา้นคา้ปลกีตอ้งกาํหนดไว ้
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2.4 ส่วนประสมทางการตลาดของร้านขายยา 

แนวคดิกลยทุธส์ว่นประสมการตลาด 4P’s เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 2) 

กลยทุธก์ารตลาด (Marketing Strategy) เป็นวธิกีารใชเ้ครือ่งมอืการตลาด  (สว่นประสม

การตลาด) เพือ่ตอบสนองความพงึพอใจของลกูคา้ 

สว่นประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถงึการมสีนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการ

ของลกูคา้กลุ่มเป้าหมายโดยขายในราคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัไดแ้ละผูบ้รโิภคยนิดจีา่ยเพราะ

มองเหน็วา่คุม้รวมถงึมกีารจดัจาํหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบัพฤตกิรรมการซือ้หาเพือ่ให้

ความสะดวกแก่ลกูคา้ดว้ยความพยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบในตวัสนิคา้และเกดิพฤตกิรรม

อยา่งถูกตอ้งทีเ่รยีกวา่สว่นประสมการตลาด (Maketing Mix) ซึง่ประกอบดว้ย 4P’s ดงัน้ี 

1. ผลติภณัฑ์ (Product) หมายถงึการมสีนิคา้ทีต่อบสนองความตอ้งการของกลุ่มลกูคา้

เป้าหมายได ้

2. ราคา (Price) หมายถงึการมรีาคาทีผู่บ้รโิภคยอมรบัไดแ้ละยนิดจีา่ยเพราะมองเหน็วา่

คุม้คา่ 

3. การจดัจาํหน่าย  (Place) หมายถงึการจดัจาํหน่ายกระจายสนิคา้ใหส้อดคลอ้งกบั

พฤตกิรรมการซือ้หาและใหค้วามสะดวกแก่ลกูคา้ 

4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เป็นการใชค้วามพยายามจงูใจใหเ้กดิความชอบ

ในสนิคา้และเกดิพฤตกิรรมอยา่งถูกตอ้งการสง่เสรมิการตลาดทีส่าํคญัประกอบดว้ยการโฆษณา

(Advertising) การประชาสมัพนัธ์ (Public Relations) การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) 

การขายดว้ยตวับุคคล (Personal Selling) 

แนวคดิสว่นประสมการตลาดของธุรกจิบรกิาร (The Marketing Mix for Service) ธุรกจิ

ใหบ้รกิารจะมกีลยทุธท์างการตลาดประกอบดว้ย  7Ps (ดอนแนนด์. 1984: 70; ศริวิรรณเสรรีตัน์ 

;และคณะ. 2541: 337) โดยมเีพิม่เตมิอกี 3Ps จาก 4Ps ทีก่ล่าวมาแลว้ดงัน้ี 

1. บุคคล (People) หรอืพนกังาน (Employees) ในการใหบ้รกิารซึง่ตอ้งอาศยัการ

คดัเลอืกการฝึกอบรมการจงูใจใหส้ามารถสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ไดแ้ตกต่างเหนือคูแ่ขง่

พนกังานตอ้งมคีวามสามารถมทีศันคตทิีด่สีามารถตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้มคีวามคดิ

รเิริม่มคีวามสามารถในการแกป้ญัหาและสามารถสรา้งคา่นิยมใหก้บับรษิทั 

2. ลกัษณะทางกายภาพของสถานทีข่องผูใ้หบ้รกิาร  (Physical Evidence) ไดแ้ก่การ

ตกแต่งสถานทีส่ผีงัทีต่ ัง้ระดบัเสยีงลกัษณะทางกายภาพและรปูแบบการใหบ้รกิารเพือ่สรา้ง

คุณคา่ใหก้บัลกูคา้หรอืความสะอาด 

3. กระบวนการในการใหบ้รกิาร  (Process) ไดแ้ก่นโยบายต่างๆขัน้ตอนการบรกิาร

วธิกีารซือ้ขายเพือ่สง่มอบคุณภาพในการใหบ้รกิารใหก้บัลกูคา้ไดร้วดเรว็และประทบัใจทาํให้

ลกูคา้เกดิความพงึพอใจ (Customer Satisfaction)รา้นขายยาเป็นการประกอบธุรกจิอยา่งหน่ึง
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เชน่เดยีวกบัธุรกจิอื่นๆทีเ่ป็นธุรกจิคา้ปลกีดงันัน้สว่นประสมการตลาดสาํหรบัรา้นขายยาแบ่งได้

ดงัน้ี 

1. ผลติภณัฑ ์

ฟิลลปิคอตเลอร์ (Phillip Kotler. 2541) ใหห้ลกัในการตดัสนิใจเรือ่งสนิคา้ทีจ่ะขายใน

รา้นขายปลกีโดยแยกเป็นการพจิารณาความหลากหลายของหมวดหมูส่นิคา้  (breadth) และ

ความครบถว้นของสนิคา้ในแต่ละหมวดหมู ่(depth)สาํหรบัรา้นขายยาจดัแยกผลติภณัฑท์ีร่า้นจะ

เตรยีมไวเ้พือ่ใหบ้รกิารกบัผูบ้รโิภคแบง่เป็นกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่มคอื 

2.1 ผลติภณัฑย์าสนิคา้หลกัทีทุ่กรา้นขายยาตอ้งพจิารณาอยา่งรอบคอบในแงข่อง

กระทรวงสาธารณสขุแลว้คุณภาพของยาเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุโดยทีก่ระทรวงฯพยายามชกัชวน

ใหร้า้นขายยาสัง่ซือ้ยาจากผูผ้ลติทีไ่ดร้บัมาตรฐานการผลติ  (GMP) ดา้นความหลากหลายของ

กลุ่มยาพจิารณาจากการจดัหมวดหมูข่องยาตามตวัหนงัสอื  TIMS จะจดัแยกยาออกตามระบบ

ต่างๆของรา่งกายทีย่านัน้ออกฤทธิ�์เป็น 19 หมวด 1. ยาทีใ่ชก้บัระบบทางเดนิอาหาร  2. ยาที่

ใชก้บัระบบหวัใจและหลอดเลอืด  3.ยาทีใ่ชก้บัระบบทางเดนิหายใจ  4. ยาทีใ่ชก้บัระบบประสาท

และกลา้มเน้ือ 5.ฮอรโ์มน 6. ยาคุมกาํเนิด 7.ยาปฏชิวีนะ 8. ยาฆา่เชือ้แบคทีเ่รยี 9. ยาทีใ่ชก้บั

ระบบปสัสาวะ 10. ยาทีใ่ชก้บัระบบ metabolism 11. ไวตามนิและเกลอืแร่ 12. โภชนาการ 13. 

ยาทีใ่ชก้บัตาหแูละคอ 14.ยาทีใ่ชก้บัผวิหนงั 15. ยาสลบ 16. ยาหรอืเครือ่งมอืสาํหรบัวนิิจฉยัโรค 

17. ยาทีใ่ชก้บัระบบภมูติา้นทาน  18. ยาถอนพษิ 19. ยาทีใ่หท้างหลอดเลอืดดาํและยาฉีด

นอกเหนือจากทีร่ะบุอยูใ่น TIMSแลว้ยงัมยีากลุ่มต่างๆทีร่า้นขายยาในเมอืงไทยมขีายเชน่ยาไทย

ยาแผนโบราณทัง้ไทยและจนีแลว้แยกยอ่ยแต่ละกลุ่มทีแ่บ่งแลว้ลงไปอกีตามกลไกการออกฤทธิ ์

หรอืขอ้เฉพาะอื่นๆของยานัน้เชน่ยาทางเดนิหายใจกจ็ะแยกเป็นยาแกไ้อยาละลายเสมหะหรอืยา

ลดนํามกูไดอ้กีถดัจากกลุ่มของยาแลว้ในแต่ละกลุ่มยานัน้เชน่ยาแกไ้อกจ็ะมหีลากหลายชนิด

หลากหลายชื่อทัว่ไปและหลากหลายชื่อการคา้ตรงน้ีคงจะเรยีกไดว้า่ความครบของยาในกลุ่มยา

ทีม่ใีหเ้ลอืกไดม้ากยอ่มมคีวามครบของยามากกวา่ 

2.2 ผลติภณัฑท์ีไ่มใ่ชย่าสว่นน้ีไมม่หีลกัเกณฑท์ีแ่น่นอนในแต่ละรา้นอาจจะขาย

เน่ืองจากวา่ลกูคา้นิยมซือ้สนิคา้นัน้ทีร่า้นขายยาหรอืเป็นผลติภณัฑท์ีเ่กีย่วเน่ืองต่อสขุภาพมทีี่

พบบ่อยในรา้นขายยาเชน่ผลติภณัฑเ์สรมิอาหารแต่เดมิกจ็ดัเป็นยาแต่เดีย่วน้ีจดัเป็นอาหารแลว้

ซึง่ไดร้บัความนิยมในการขายจากรา้นขายยาเกอืบทุกรา้นทีเ่ดยีวเครือ่งมอืแพทยท์ีใ่ชไ้ดเ้อง

งา่ยๆทีบ่า้นเชน่ปรอทวดัไขเ้ครอืงมอืวดัความดนัโลหติแถบวดัน้ําตาลในปสัสาวะไมเ้ทา้ชว่ยเดนิ

เครือ่งสาํอางและน้ําหอมซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากรา้นยาเ น่ืองมาจากผูผ้ลติยาเดมิเพิม่รายสนิคา้

มาเป็นเครือ่งสาํอางจงึอาศยัชอ่งทางการจดัจาํหน่ายผา่นรา้นขายยาเน่ืองจากชาํนาญสนิคา้

อุปโภคบรโิภคกม็จีดัจาํหน่ายอยูแ่ลว้ในรา้นขายยาโดยวางตําแหน่งแตกต่างจากสถานที่

จาํหน่ายทีอ่ื่นวา่สนิคา้อุปโภคบรโิภคทีจ่าํหน่ายในรา้นขายยาจะเป็นสนิคา้เกรดสงูกวา่ทีอ่ื่น

หนงัสอืและสิง่พมิพก์จ็ะพบเหน็ไดบ้่อยตามรา้นขายยาทีอ่ยูต่ลาดสด 
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2.2 สถานทีใ่ชข้ายยาแบ่งแยกเป็น 2 หวัขอ้ใหญ่ๆเพือ่ใหง้า่ยต่อการพจิารณา 

2.1.1ทาํเลทีต่ ัง้ฟิลลปิคอตเลอร์ (Phillip Kotler. 2541) กล่าววา่กุญแจสามอนัแหง่

ความสาํเรจ็ของธุรกจิขายปลกีคอืทาํเลทาํเลทาํเลแสดงใหเ้หน็ถงึความสาํคญัอยา่งยิง่ของทาํเล

เน่ืองจากการขายปลกีคอืการแลกเปลีย่นกนัระหวา่งผูซ้ือ้และผูข้ายฉะนัน้สถานทีท่ีจ่ะทาํการ

แลกเปลีย่นไดด้จีะเป็นอยา่งยิง่ทีจ่ะตอ้งเขา้ถงึไดง้า่ยสาํหรบัผูซ้ือ้มคีาํกล่าวถงึการประเมนิการ

ขายของรา้นขายปลกีอยา่งงา่ยๆวา่ถา้มคีนเดนิผา่นหน้ารา้นน้อยและขายไมด่แีสดงวา่เลอืกทาํเล

ผดิถา้มคีนเดนิผา่นหน้ารา้นมากแต่ขายไมด่น่ีาจะเกดิจากคนทีผ่า่นไปมาไมเ่หน็รา้นหรอืไมรู่ว้า่

ขายอะไรหรอืสิง่ทีร่า้นขายอยูไ่มต่รงกบัความตอ้งการของผูท้ีผ่า่นไปมาถา้มคีนเขา้รา้นมากแต่

ยอดขายต่อคนตํ่าน่าจะเกดิจากความสามารถของพนกังานขายสาํหรบัรา้นขายปลกีแลว้การ

ตัง้อยูใ่นจุดทีม่คีนเดนิผา่นไปมามากยอ่มเป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการปรารถนาทีส่ดุแต่จะเป็นการ

ลงทุนทีส่งูทีส่ดุหากเทีย่บการการลงทุนดา้นอื่นๆของรา้นขายปลกีจุดทีเ่ป็นทีร่วมการจบัจา่ยของ

ผูค้นทีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนและแยกความแตกต่างไดง้า่ยคอืตลาดสดศนูยก์ารคา้หรอื

หา้งสรรพสนิคา้และแหล่งชุมชนต่างๆซึง่ถา้ดจูากการเลอืกทาํเลตัง้รา้นขายยาในจงัหวดั

เชยีงราย ปจัจุบนัน้ีเหน็ไดว้า่มรีา้นขายยาตามทาํเลต่างๆครบมากน้อยแลว้แต่กาํลงัซือ้และ

คา่ใชจ้า่ยของทาํเลเชน่รา้นขายยาในหา้งสรรพสนิคา้ซึง่จดัวา่เป็นทาํเลทีร่อ้นแรงและคา่ใชจ้า่ย

แพงทีส่ดุรองลงมาเป็นรา้นขายยาบรเิวณตลาดสดและรา้นขายยาตามชุมชนต่างๆซึง่คา่ใชจ้า่ย

คา่ทาํเลจะตําลงมา 

2.2.2การตกแต่งของรา้นขายยาบรรยากาศของรา้นเป็นสิง่ทีส่าํคญัทีส่ดุทีจ่ะสรา้ง

ความรูส้กึใหแ้ก่ผูท้ีพ่บเหน็เปรยีบเสมอืนการแสดงการเชญิชวนใหเ้ขา้มาในรา้นและเลอืกใช้

บรกิารรา้นขายยากจ็าํเป็นทีจ่ะตอ้งสรา้งบรรยากาศเชน่เดยีวกนัโดยเริม่จากการมป้ีายแสดงหน้า

รา้นใหเ้หน็ชดัเจนและน่าจะสือ่ความกบัผูท้ีผ่า่นไปมาเขา้ใจวา่เป็นรา้นขายยาอาจจะมกีารเพิม่

สสีนัของอาคารใหเ้ป็นเอกลกัษณ์วา่รา้นขายยาภายในรา้นน่าจะมพีืน้ทีก่วา้งขวางพอประมาณ

เพยีงพอแก่การจดัหมวดหมูย่าเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการใหบ้รกิารและรกัษาสภาพของยาให้

ดอียูเ่สมอแสงสวา่งในรา้นควรมรีะดบัเพยีงพอแก่ผูท้ีเ่ขา้มาอา่นตวัหนงัสอืต่างๆบนกล่องยาได้

รา้นขายยาควรดแูลสถานทีใ่หส้ะอาดอยูเ่สมอเน่ืองจากสนิคา้ทีข่ายเป็นสิง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสขุภาพ

มกีารจดัพืน้ทีใ่นการใหค้าํปรกึษาจา่ยยาใหค้วามรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูท้ีม่าใชบ้รกิารอากาศ

ภายในรา้นถ่ายเทไดส้ะดวกและมกีารตดิตัง้เครือ่งทาํความเยน็เพือ่รกัษาอุณหภมูแิละความชืน้

ภายในรา้นใหเ้หมาะกบัการเกบ็รกัษายาผลพลอยไดค้อืความเยน็สบายของผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัเมือ่

เขา้มาใชบ้รกิาร 

3. ราคา 

การทีร่า้นขายยาจะคดิราคาของยาจากผูซ้ือ้มรีะบบทีเ่ป็นไปอยูแ่ลว้สองแบบคอือนัที่

หน่ึงคอืราคาขายปลกีของยาถูกกาํหนดมาแลว้โดยผูผ้ลติมกีารตดิป้ายแสดงราคาทีม่องเหน็ได้

ชดัเจนและสว่นใหญ่ยาพวกน้ีจะเป็นกลุ่มทีเ่รยีกวา่ยาเรยีกซือ้เน่ืองจากเป็นทีรู่จ้กัของผูบ้รโิภค
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อยา่งกวา้งขวางอนัทีส่องคอืราคาทีร่า้นขายยาเป็นผูก้าํหนดขึน้เองผูผ้ลติไมไ่ดก้าํหนดราคาขาย

ปลกีมาใหแ้ละมสีองปจัจยัภายนอกรา้นคอืระดบัของลกูคา้และระดบัการแขง่ขนักนัระหวา่งรา้น

จะเป็นตวักาํหนดนโยบายของรา้นขายยาแน่นอนทีส่ดุถา้รา้นมลีกูคา้ระดบัรายไดส้งูรา้นกจ็ะมี

โอกาสขายยาทีม่รีาคาสงูดว้ยถา้รา้นมลีกูคา้คอ่นขา้งไวต่อราคาสนิคา้ในหมวดทีม่รีาคา

กาํหนดใหข้ายกค็งตอ้งขายตํ่ากวา่ราคาป้ายลกูคา้บางกลุ่มชอบการต่อรอราคารา้นอาจตอ้งมี

นโยบายต่อรองราคาบางกลุ่มอาจจะชอบสนิคา้คุณภาพสงูแต่ราคาตอ้งตําบางกลุ่มอาจไมส่นใจ

ราคาโดยคาํนึงถงึการใหบ้รกิารของรา้นมากกวา่ 

4. การสง่เสรมิการตลาดแบ่งออกเป็น 4 ขอ้คอื 

4.1 พนกังานของรา้นขายยาจดัไดว้า่เป็นเรือ่งทีส่าํคญัและเป็นปญัหามาตลอดจะเหน็วา่

มกีารเปลีย่นแปลงขอ้กาํหนดในการอยูป่ระจาํรา้นขายยาของเภสชักรมาตลอดตัง้แต่อนุโลมใหม้ี

การจดัอบรมบุคลากรทาํหน้าทีแ่ทนเภสชักรในรา้นไดย้อมผอ่นผนัใหเ้ภสชักรอยูป่ระจาํการเพยีง

สามชั ่วโมงต่อเน่ืองกนัในหน่ึงวนัไดเ้ภสชักรทีอ่ยูป่ระจาํนัน้ควรจะมคีวามรูค้วามสามารถ

พอเพยีงกบัการประกอบวชิาชพีและมจีรรยาบรรณอนัดผีูช้ว่ยเภสชักรนบัวา่เป็นบุคคลสาํคญัอกี

กลุ่มหน่ึงในรา้นขายยาเพราะจะเป็นผูช้ว่ยใหง้านของรา้นขายยาสมบรูณ์ขึน้เชน่ชว่ยคดิเงนิหอ่

ของหรอืใหค้าํแนะนําเรือ่งต่างๆแก่ลกูคา้ดแูลรกัษาความสะอาดการแต่งกายของทัง้เภสชักรและ

ผูช้ว่ยในรา้นควรจะเป็นระเบีย้บใหแ้ยกออกไดว้า่ใครคอืเภสชักรและใครทาํหน้าทีอ่ะไรเพือ่เป็น

การสะดวกกบัลกูคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารอกีทัง้ยงัเป็นการสรา้งบรรยากาศของการใหบ้รกิารทีด่ี

ดว้ยการปฏบิตัทิีด่ตีามสมควรกบัลกูคา้เชน่มมีนุษยส์มัพนัธท์ีด่มีนํีาใจใหผู้ท้ีเ่ขา้มาใชบ้รกิาร

น่าจะเป็นการเพิม่จุดขายใหก้บัรา้นเป็นอยา่งด ี

4.2 การโฆษณาจากสภาพทีเ่หน็อยูต่ามปจัจุบนัรา้นขายยาแทบจะใชก้ารโฆษณาน้อย

มากเน่ืองมาจากความเขม้งวดทางกฎหมายหรอืผูป้ระกอบการยงัไมเ่หน็ความจาํเป็นหรอื

คา่ใชจ้า่ยสงูเกนิไปไมคุ่ม้กบัการลงทุนแต่อาจเหน็การทาํโฆษณาบา้งจากรา้นขายยาทีเ่ป็นรา้น

ลกูโซ่หรอืรา้นทีเ่ปิดขายในศนูยก์ารคา้ใหญ่ๆเชน่การสง่แผน่พบัทีร่า้นทาํขึน้เองเพือ่เชญิชวนให้

ลกูคา้มาใชบ้รกิารทีร่า้นการโฆษณาทางวทิยกุารโฆษณาทางหนงัสอืพมิพท์อ้งถนิสาํหรบัรา้น

ทัว่ๆไปสว่นใหญ่จะใชว้ธิปีากต่อปาก 

4.3 การสง่เสรมิการขายจรงิๆแลว้ตามพระราชบญัญตัยิาจะไมอ่นุญาตใหท้าํการลดแลก

แจกแถมยาแต่กม็กีารทาํใหเ้หน็บ่อยๆเชน่สง่ใบรายการทีเ่ดอืนน้ีลดราคามาใหล้กูคา้จดัรายการ

เมือ่ซือ้ยาครบตามทีร่า้นกาํหนดจะมขีองสมนาคุณใหห้รอืจดัทาํบตัรสมาชกิเมอืมาซือ้ยาทีร่า้น

ทุกครัง้กจ็ะไดร้บัสว่นลด 

4.4 การประชาสมัพนัธถ์า้ดจูากโครงการปรบัปรงุรา้นขายยาของกระทรวงแลว้จะเหน็วา่

สว่นน้ีเป็นสว่นทีก่ระทรวงอยากใหร้า้นขายยาทาํเพิม่ขึน้เชน่มขีอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัยาและ

สขุภาพพรอ้มทีจ่ะมอบใหผู้ท้ีม่าซือ้ยาทุกครัง้มากกวา่การมุง่วา่จะขายเทา่นัน้มแีผน่แสดง

บทความทีเ่ป็นประโยชน์เป็นสว่นหน่ึงของการตกแต่งรา้นมกีารจดัเตรยีมสถานทีแ่ละบุคลากร
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พรอ้มสาํหรบัใหค้าํปรกึษาและแนะนําแกผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารมสีิง่อาํนวยความสะดวกต่างๆที่

เหมาะสมกบัการใหบ้รกิารทางดา้นสขุภาพเชน่เครือ่งชัง่น้ําหนกัเครือ่งวดัสว่นสงูเครือ่งวดัความ

ดนั 

 

3. ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัธรุกิจยา 

3.1 ประเภทของยา 

ยาแผนปจัจุบนัในประเทศไทยทีว่างจาํหน่ายมมีากมายไมต่ํ่ากวา่  20,000 ตํารบัการ

จาํแนกยาเหล่าน้ีอาจกระทาํไดใ้นหลายลกัษณะเชน่การจาํแนกตามกฎหมายการจาํแนกตาม

รปูแบบและวธิกีารใชก้ารจาํแนกตามสรรพคุณเป็นตน้  (กระทรวงสาธารณสขุ . 2547)ยาแผน

ปจัจุบนัแบ่งออกไดเ้ป็น 5 กลุ่มคอืยาสามญัประจาํบา้นยาอนัตรายยาควบคุมพเิศษวตัถุออกฤทธิ ์

ต่อจติประสาทและยาเสพตดิและยาแผนปจัจุบนับรรจุเสรจ็ทีม่ใิชย่าอนัตรายซึง่สามารถดู

รายละเอยีดของยาต่างๆไดด้งัน้ี 

1. ยาสามญัประจาํบา้นคอืยาทีก่ระทรวงสาธารณสขุคดัเลอืกไวใ้หป้ระชาชนสามารถ

เลอืกใชไ้ดเ้องโดยไมต่อ้งผา่นการควบคุมดแูลจากเจา้หน้าทีส่าธารณสขุเน่ืองจากยาในกลุ่มน้ี

สามารถหาซือ้ไดโ้ดยทัว่ไปยาสามญัประจาํบา้นจะตอ้งมขีนาดบรรจุและรายละเอยีดบนฉลาก

ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุกาํหนดโดยเฉพาะอยา่งยิง่จะตอ้งมคีาํวา่  “ยาสามญัประจาํบา้น ” 

กาํกบัไวบ้นฉลากอยา่งเหน็ไดช้ดัดว้ยในปจัจุบนัมยีาสามญัประจาํบา้นรวมทัง้สนิ  42 ขนานเชน่

ยาเมด็พาราเซตามอล 500 มลิลกิรมัขนาดบรรจุ 10 เมด็ยาแกไ้อนําดาํขนาดบรรจุ 60 ซซี.ี ยาใส่

แผลสดไธเมอโรซอลขนาดบรรจุ 30 ซซีเีป็นตน้ 

2. ยาอนัตรายคอืยาแผนปจัจุบนัทีม่อีนัตรายสงูกวา่ยาสามญัประจาํบา้นการใชย้าน้ีจงึ

ตอ้งผา่นการดแูลจากเจา้หน้าทีส่าธารณสขุเชน่แพทยห์รอืเภสชักรยาในกลุ่มน้ีจะมคีาํวา่  “ยา

อนัตราย” ระบุไวบ้นฉลากขา้งภาชนะบรรจุและจาํหน่ายไดเ้ฉพาะในรา้นขายยาแผนปจัจุบนัทีม่ี

เภสชักรแผนปจัจุบนัทาํหน้าทีค่วบคุมดแูลหรอืจาํหน่ายไดใ้นโรงพยาบาลสถาน้ีอนามยัหรอื

คลนิิกทีม่แีพทยแ์ผนปจัจุบนัประจาํการอยูย่าอนัตรายมมีากมายหลายชนิดเชน่ยาลดความดนั

โลหติยาขบัปสัสาวะยาลดนําตาลในกระแสเลอืดยาตา้นจุลชพีต่างๆเป็นตน้ 

3. ยาควบคุมพเิศษคอืยาแผนปจัจุบนัทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายไดง้า่ยแมจ้ะใชอ้ยา่งถูกตอ้ง

ยาน้ีจงึตอ้งผา่นการควบคุมดแูลในการใชจ้ากแพทยโ์ดยใกลช้ดิแพทยแ์ผนปจัจุบนัเทา่นัน้ทีม่ ี

อาํนาจสั ่ งจา่ยยาควบคุมพเิศษเน่ืองจากแพทยแ์ผนปจัจุบนัจะมคีวามรูว้า่เมือ่ใดมคีวาม

จาํเป็นตอ้งใชแ้ละเมือ่ใดสมควรจะตอ้งหยดุการใชย้านัน้ตวัอยา่งยาในกลุ่มน้ีเชน่ยาเพรดนิโซโลน

ยาเดกซซ่์าเมทาโซนเป็นตน้ 

4. วตัถุออกฤทธิ�์ต่อจติประสาทและยาเสพตดิคอืยาแผนปจัจุบนัทีก่่อใหเ้กดิการเสพ

ตดิไดง้า่ยและมผีลเปลีย่นแปลงสภาพทางจติประสาทของผูเ้สพและมกัจะมผีลกระทบโดยตรงต่อ
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สงัคมรอบขา้งเชน่เดยีวกบัยาควบคุมพเิศษทีแ่พทยแ์ผนปจัจุบนัเทา่นัน้ทีม่อีาํนาจสัง่จา่ยยาใน

กลุ่มน้ีตวัอยา่งไดแ้ก่ยานอนหลบัชนิดต่างๆมอรฟี์นซึง่ใชแ้กป้วดเป็นตน้ 

5. ยาแผนปจัจุบนับรรจุเสรจ็ทีม่ใิชย่าอนัตรายคอืยาแผนปจัจุบนัทีก่ระทรวงสาธารณสขุ

มไิดจ้ดัใหเ้ป็นยาสามญัประจาํบา้นยาควบคุมพเิศษวตัถุออกฤทธิต์ต่อจติประสาทหรอืยาเสพตดิ

เน่ืองจากเหน็วา่เป็นยาทีค่อ่นขา้งมคีวามปลอดภยัแต่ขณะเดยีวกนักย็งัมคีวามไมเ่หมาะสมบาง

ประการทีจ่ะจดัเขา้มาเป็นยาสามญัประจาํบา้นตวัอยา่งไดแ้ก่ยาแกไ้ขห้วดัสตูรประสมและยาใช้

ภายนอกหลายชนิดทีโ่ฆษณาอยา่งแพรห่ลายโดยทัว่ไปเป็นตน้การใชย้าแผนปจัจุบนัไมว่า่จะ

เป็นการใชย้าโดยการเลอืกซือ้ดว้ยตนเองหรอืโดยการจา่ยยาจากแพทยผ์ูต้รวจเราควรตอ้งมี

ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัการใชย้าเพือ่ใหไ้ดผ้ลในการรกัษาเตม็ทีแ่ละเกดิผลเสยีจากการใชย้าให้

น้อยทีส่ดุ 

 

3.2 ประเภทของร้านยา 

ตามพระราชบญัญตัยิาพ .ศ.2510 และแกไ้ขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัิ  (ฉบบัที่ 3) 

พ.ศ.2522ไดก้าํหนดประเภทรา้นขายยาแผนปจัจุบนัเป็น 2 ประเภทคอื 

1. รา้นขายยาแผนปจัจุบนับรรจุเสรจ็ทีไ่มใ่ชย่าอนัตรายหรอืยาควบคุมพเิศษรา้นขายยา

ประเภทน้ีจะขายไดเ้ฉพาะยาทีไ่มใ่ชย่าอนัตรายและไมม่กีารแบ่งยาจากภาชนะทีบ่รรจุผูค้วบคุม

รา้นจะเป็นเพยีงคนทีผ่า่นการอบรมตามหลกัสตูรของกระทรวงสาธารณสขุเป็นเวลา  30 วนั

เทา่นัน้กส็ามารถขายยาไดเ้น่ืองจากยาทีนํ่ามาจาํหน่ายในรา้นจะไมยุ่ง่ยากซบัซอ้นจงึไม่

จาํเป็นตอ้งใชเ้ภสชักรขายขอ้เสยีของรา้นขายยาประเภทน้ีจะเป็นเรือ่งของกาํไรทีจ่ะไดน้้อยกวา่

รา้นขายยาประเภทอื่นเพราะราคายาบรรจุเสรจ็จะถูกกาํหนดจากโรงงานหรอืตวัแทนจาํหน่ายทาํ

ใหไ้มส่ามารถเพิม่ราคากบัผูซ้ือ้ได ้

2. รา้นขายยาแผนปจัจุบนัรา้นประเภทน้ีจะสามารถจาํหน่ายไดห้ลายประเภททัง้  ยา

ธรรมดาและยาทีค่วบคุมพเิศษหรอืยาอนัตรายซึง่รา้นขายยาสามารถขายยาไดต้ัง้แต่  1000-

10000 ชนิดเพราะฉะนัน้จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมี  “เภสชักร” เป็นผูข้ายและยงัสามารถแบ่งแยกยา

ออกจากขวดบรรจุแบ่งขายเป็นลกัษณะยาชุดไดซ้ึง่การเปิดรา้นขายยาประเภทน้ีจะมโีอกาสได้

กาํไรจากการขายมากกวา่เพราะการตัง้ราคายาชุดแต่ละรา้นจะไมเ่ทา่กนัแลว้แต่กลยทุธข์องแต่

ละรา้นในเรือ่งการกาํหนดราคายา 

รปูแบบของรา้นยาในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 แบบดว้ยกนัคอื 

1. เชนสโตรเ์ป็นรา้นคา้ทีม่สีาขามากซึง่สามารถแยกออกเป็นของต่างประเทศอาทบิู๊ทส์

วตัสนัขณะเดยีวกนัยงัมใีนประเทศอกีหลายแหง่อาทพิแีอนดเ์อฟ  สยามดรกั รปูแบบของเชนส

โตรค์อื มกีารจดัการบรหิารอยา่งมรีะบบในรปูของบรษิทัจะมผีูจ้ดัการใหญ่ฝา่ยจดัซือ้มโีกดงัเอง

เพราะฉะนัน้การทีต่น้ทุนสงูคา่ใชจ้า่ยสงูจะเลอืกตัง้เฉพาะในทาํเลทีด่เีชน่ศนูยก์ารคา้หรอืทีท่ีม่คีน

ผา่นไปมามากๆอาทสิลีมเพลนิจติ 

 



32 
 

2. ผูค้า้สง่ในประเทศไทยยงัเป็นระบบครอบครวัและอาศยัความสามารถเฉพาะตวัใน

การประกอบธุรกจิหน้าทีค่อืชว่ยบรษิทัยาในการกระจายสนิคา้ไปสูร้า้นขายยายี่ ป ัว้มอีาํนาจ

ต่อรองสงูมากเพราะมเีพยีงไมก่ีเ่จา้จากทีก่ล่าววา่ยอดขายยาทัง้หมด  10,600 ลา้นบาท (ปี 

2541)อยา่งน้อยกวา่ 2,000 ลา้นบาทอยูท่ีย่ ีป่ ัว้ไมเ่กนิ 15 เจา้จงึทาํใหม้อีาํนาจในการต่อรองสงูมี

ความไดเ้ปรยีบทางดา้นตน้ทุน 

3. รา้นขายยาทัว่ไปเป็นเจา้ของรา้นทาํงานในรา้นเองทุกอยา่งมชีว่งเวลาในการทาํงาน

ยาวมากขอ้ดขีองรา้นขายยาทัว่ไปคอืมลีกูคา้ประจาํและมคีวามคล่องตวัสงูตดัสนิใจคนเดยีวแต่

ขอ้เสยีคอืการบรหิารงานไมเ่ป็นระบบ 

3.3 แนวคิดบทบาทการเป็นเภสชักร  

ในสว่นของบทบาทการเป็นเภสชักร แนวคดิทีนํ่ามา เป็นแนวทางในการสรปุบทบาท

ของเภสชักรไดจ้ากผลการ ประชุมขององคก์ารอนามยัโลกในเรือ่งบทบาทของเภสชักร ในระบบ

สขุภาพ ซึง่ไดส้รปุบทบาทของเภสชักรในอนาคตไว ้เป็น “The seven-star pharmacist” (World 

Health Organization, 1997) อนัไดแ้ก่  

1. บทบาทการเป็นผูใ้หก้ารดแูล ( Care-giver) เภสชักรตอ้งสามารถใหก้ารบรกิารที่

เกีย่วขอ้งกบังานทาง วชิาชพีเภสชักรรม เชน่ ความรูท้างคลนิิก ความรูท้าง เทคโนโลยเีภสชั

กรรม การผลติ กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และสามารถประยกุตใ์ชค้วามรูใ้นดา้นการบรกิารสขุภาพ 

แก่ประชาชนไดร้ะดบัคุณภาพสงูสดุของการบรกิาร  

2. บทบาทการเป็นผูต้ดัสนิใจ ( Decision-maker) เภสชักรตอ้งมคีวามสามารถในการ

ตดัสนิใจ ไดอ้ยา่งม ีประสทิธผิล เพยีงพอ และมปีระสทิธภิาพ ในการใชท้รพัยากร ต่างๆ ทีม่ใีน

การประกอบวชิาชพี เชน่ บุคลากร ยา เครือ่งมอื หรอื วธิกีารรกัษา วธิปีฏบิตัทิีเ่ลอืกใชก้บัผูป้ว่ย 

มคีวามสามารถ ในการประเมนิ สงัเคราะห ์และตดัสนิใจเพือ่ใหบ้รรลุ เป้าหมายอยา่งเหมาะสม

ทีส่ดุ โดยเฉพาะการทาํงานเป็น เภสชักรชุมชนในประเทศไทย เภสชักรสามารถตดัสนิใจ เลอืก

ยา และวธิกีารรกัษาแก่ผูป้ว่ยไดเ้องอยา่งคล่องตวั เภสชักรชุมชนทีป่ฏบิตังิานในรา้นยาจงึตอ้ง

ใชบ้ทบาทน้ี ในการประกอบวชิาชพีอยา่งมาก  

3. บทบาทการเป็นผูส้ ือ่สาร ( Communicator) เภสชักรมกัทาํหน้าทีเ่ป็นสว่นเชื่อม

ระหวา่งแพทย ์และผูป้ว่ย เภสชักรจงึตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และความมัน่ใจ ในขณะทีต่อ้ง

มปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งบุคลากรทางการแพทย ์และสาธารณะ เภสชักรตอ้งสามารถใชท้ัง้วจั

นภาษา (verbal) อวจันภาษา (non-verbal) การฟงั และทกัษะในการเขยีน อยา่งมปีระสทิธผิล  

4. บทบาทการเป็นผูนํ้า (Leader) การทาํงานของ เภสชักรนัน้ตอ้งมกีารทาํงานเป็นกลุ่ม 

ซึง่ตอ้งมกีารทาํหน้าที ่เป็นผูนํ้าทมีในการทาํงาน โดยเฉพาะการทาํหน้าทีเ่ภสชักรชุมชน เภสชั

กรจะเป็นผูนํ้าในการกาํหนดทศิทางการดาํเนินการของรา้นยาคุณภาพทีป่ระกอบวชิาชพี 

บทบาทการเป็นผูนํ้าจงึสาํคญัอยา่งยิง่สาํหรบัเภสชักรชุมชน  
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5. บทบาทการเป็นผูจ้ดัการ ( Manager) เภสชักรตอ้งทาํหน้าทีเ่ป็นผูจ้ดัการทัง้

ทรพัยากรและขอ้มลู โดยเฉพาะการทาํหน้าทีเ่ภสชักรชุมชน เภสชักรตอ้งทาํหน้าทีท่ ัง้การ

จดัการในเรือ่งของผูป้ว่ย และธุรกจิไปพรอ้มๆ กนั เชน่ ความสามารถในการจดัการดา้นการเงนิ 

สนิคา้คงคลงัในรา้นยา ฯลฯ  

6. บทบาทการเป็นผูเ้รยีนรูต้ลอดชวีติ ( Life-long-learner) ในปจัจุบนัขอ้มลูในเรือ่ง

ต่างๆ ทัง้ขอ้มลูเรือ่งโรค เรือ่งยา กฎหมาย หรอืขอ้มลูทางธุรกจิ มคีวามเปลีย่นแปลงตลอดเวลา 

เภสชักรมคีวามจาํเป็นตอ้งตดิตาม และเรยีนรูข้อ้มลูใหม่ๆ  ใหท้นัสมยัตลอดเวลาเพือ่

ประสทิธภิาพในการประกอบวชิาชพี  

7. บทบาทการเป็นคร ู( Teacher) บทบาทของเภสชักรไมเ่พยีงแคท่าํการบรกิารทาง

เภสชักรรมโดยการบรกิารเรือ่งยา แต่เภสชักรยงัตอ้งมบีทบาทในการสอนใหป้ระชาชนมสีขุภาพ

อนามยัทีด่ดีว้ย  

จากบทบาทของเภสชักรตามแนวทาง “The seven-star pharmacist” แมจ้ะพบวา่ 

ครอบคลุมการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม ในรา้นยาทัว่ไป แต่เมือ่พจิารณาถงึรา้นยาคุณภาพ 

พบวา่ ในทางการปฏบิตัแิลว้ รา้นยาคุณภาพ ไดถู้กคาดหวงัใหท้าํหน้าทีท่ีม่ากกวา่รา้นยาทัว่ไป 

เชน่ ทาํหน้าทีเ่ป็นสถานบรกิารสาธารณสขุเบือ้งตน้แก่ประชาชน หน้าทีก่ารใหก้ารดแูลให้

คาํแนะนําในการใชย้าแก่ผูป้ว่ยโรคเรือ้รงั การใหบ้รกิารอดบุหรี ่จนถงึการทีเ่ภสชักรชุมชนใน

รา้นยาคุณภาพ มกีารออกไปเยีย่มผูป้ว่ยในชุมชนใกลเ้คยีงรา้นยาคุณภาพ ทีเ่รยีกวา่เป็นการ 

“เยีย่มบา้น” เป็นการใหบ้รกิารเชงิรกุ จงึเหน็ไดว้า่ รปูแบบการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมในรา้น

ยาคุณภาพ มขีอบเขตการรบัผดิชอบมากขึน้กวา่รา้นยาแบบเดมิ ทีเ่น้นการตัง้รบัในพืน้ที ่

ทัง้หมดทีก่ล่าวมาเป็นบทบาทของการเป็นเภสชักร เป็นผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิาร ประกอบวชิาชพี

เภสชักรรม แต่จากการทีเ่ป็นรา้นยา การเป็น “รา้น” ทาํใหเ้ภสชักรในรา้นยาคุณภาพ มบีทบาท

อกีบทบาทหน่ึง ไดแ้ก่บทบาททางธุรกจิ (O*NET, 2010) 

บทบาทในการจดัการธุรกจิและ/หรอืบทบาทการเป็นเจา้ของกจิการ  

เน่ืองจากรา้นยา แมจ้ะเป็นรา้นยาคุณภาพ กย็งัเป็นรปูแบบของการดาํเนินธุรกจิชนิด

หน่ึง ทีต่อ้งทาํรายไดใ้หพ้อเพยีงกบัการทีเ่จา้ของกจิการ จะดาํเนินกจิการใหธุ้รกจิอยูร่อดได ้

เภสชักรตอ้งสามารถจดัการทางธุรกจิใหร้า้นยาคุณภาพสามารถมกีาํไรพอทีจ่ะอยูร่อดทางธุรกจิ 

สามารถจดัการทรพัยากรทีม่อียูใ่หเ้หมาะสม เภสชักรผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิารจะเป็นผูค้ดัเลอืกยาแก่

ผูป้ว่ยเป็นหลกั เภสชักรจงึตอ้งมคีวามรูค้วามสามารถทางการตลาดบา้ง ในการเลอืกยาทีท่าํให้

ธุรกจิไดก้าํไร โดยทีไ่มข่ดักบัจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี เภสชักรชุมชนในรา้นยา

คุณภาพตอ้งมคีวามสามารถทาํใหเ้กดิความสมดุลในเรือ่งการประกอบธุรกจิและจรรยาบรรณใน

การประกอบวชิาชพี  

นอกจากน้ี เมือ่รา้นยาไดม้กีารปรบัเปลีย่นเป็นรา้นยาคุณภาพ เป็นไปไดท้ีร่า้นยาจะมี

การขยายตวั จากการทีเ่ภสชักรปฏบิตัหิน้าทีเ่พยีงคนเดยีว รา้นยาคุณภาพอาจปรบัไปสูก่ารเป็น
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องคก์ารเลก็ๆ เชน่ มผีูช้ว่ยเภสชักร พนกังานทาํความสะอาด ฯลฯ จงึตอ้งมกีารนําความรู้

ทางการจดัการมาใช ้ตัง้แต่การวางแผน การจดัองคก์าร การจดัการทรพัยากรมนุษย ์การสัง่การ 

การจงูใจ การแกป้ญัหาความขดัแยง้ การควบคุม เพือ่ใหร้า้นยาคุณภาพดาํเนินกจิการต่อไปได ้ 

ในดา้นการจดัการทรพัยากรมนุษย ์การทีจ่ะเลอืกเภสชักรเขา้มาเป็นผูม้หีน้าที่

ปฏบิตักิารในรา้นยาคุณภาพ เพือ่ใหท้าํหน้าทีต่ามบทบาทต่างๆ ของเภสชักรทีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่น

รา้นยาคุณภาพตามทีก่ล่าวมาขา้งตน้เพือ่ใหร้า้นยาคุณภาพ ดาํเนินการไดค้รบถว้นตาม

มาตรฐานรา้นยาคุณภาพ จงึมคีวามสาํคญั เมือ่พจิารณาจากบทบาทของเภสชักรชุมชน รว่มกบั

การทีม่ผีูท้าํวจิยัเกีย่วกบัลกัษณะของเภสชักรชุมชนในประเทศไทย อาจสรปุลกัษณะของเภสชั

กรชุมชนทีค่วรมใีนการทาํหน้าทีเ่ภสชักรผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิารในรา้นยาคุณภาพ ตาม “KSAOs” 

ไดแ้ก่ ความรู ้(Knowledge) ทกัษะ (Skills)ความสามารถ (Abilities) และลกัษณะอื่นๆ (Other 

characteristics) ไดแ้ก่ (Spector, 1996; สวุทิย ์ชาญพทิยานุรกัษ์, 2547)  

1. ความรู ้(Knowledge) : หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลรูเ้กีย่วกบังานนัน้ๆ เภสชักรชุมชนตอ้งมี

ความรูใ้นการประกอบวชิาชพี ไดแ้ก่ ความรูเ้รือ่งยา การเลอืกใชย้า ความรูเ้รือ่งอาการเจบ็ปว่ย

พืน้ฐาน ความรูเ้รือ่งมาตรฐานการรกัษาโรค  

มากไปกวา่นัน้ เภสชักรชุมชนยงัตอ้งมคีวามรูด้า้นการจดัการ การตลาดพืน้ฐาน ความรู้

เกีย่วกบักฎหมายในการประกอบวชิาชพีเภสชักรรมและการดาํเนินกจิการรา้นยา การทาํบญัช ี

ความรูเ้กีย่วกบัคอมพวิเตอร ์และอุปกรณ์ อเิลคทรอนิคสอ์ื่นๆ ทีใ่ชใ้นรา้นยา และหากรา้นยา

คุณภาพรา้นนัน้ มกีารทาํงานในบทบาทเชงิรกุในการเยีย่มบา้นผูร้บับรกิาร เภสชักรยงัตอ้งมี

ความรูเ้บือ้งตน้ในการทาํงานกบัชุมชน การจดัการขอ้มลูชุมชน เชน่ รูจ้กัการทาํผงัครอบครวั 

ระบบประกนัสขุภาพ ฯลฯ  

2. ทกัษะ (Skills) : หมายถงึ สิง่ทีบุ่คคลสามารถทาํสิง่ต่างๆ ไดอ้ยา่งคล่องแคล่วทนัท ี

ทกัษะทีส่าํคญัมากสาํหรบัเภสชักรในการปฏบิตัหิน้าทีใ่นรา้นยาคุณภาพ ไดแ้ก่ทกัษะการสือ่สาร 

อนัเน่ืองมาจากความคาดหวงัใหร้า้นยาคณุภาพเป็นสถานบรกิารสาธารณสขุเบือ้งตน้ ทกัษะการ

สือ่สารทีต่อ้งใชท้ัง้การฟงั พดู การเขยีน และทกัษะในการใชภ้าษากาย รวมทัง้ทกัษะในการ

สือ่สารสองทางระหวา่งผูป้ว่ยและเภสชักร เพราะตอ้งนําทกัษะในการสือ่สารมาใชต่้อเน่ืองกบั

ทกัษะทางวชิาชพี ตัง้แต่ในการซกัประวตัผิูป้ว่ย การใหค้าํปรกึษาเรือ่งการใชย้าและการสอนการ

ปฏบิตัติวัทีเ่หมาะสมแก่ผูป้ว่ย ทกัษะทางวชิาชพีทีส่าํคญัสาํหรบัเภสชักรชุมชนทีม่ผีูท้าํวจิยัไว ้

ไดแ้ก่ ทกัษะการซกัประวตัผิูป้ว่ย ทกัษะในการใหค้าํแนะนํา ทกัษะในการใหค้าํปรกึษา ทกัษะใน

การสอน การใหส้ขุศกึษา ทกัษะในการจา่ยยาและเลอืกสรรยา ทกัษะในเรือ่งความไวต่อการรบัรู้

เรือ่งราวและปญัหาของผูป้ว่ย  

นอกจากน้ีเภสชักรชุมชน ยงัตอ้งมทีกัษะอื่นๆ ทีใ่ชใ้นการทาํงานขา้มสายงาน ( Cross-

functional skills) ไดแ้ก่ ทกัษะในการแกป้ญัหา ทกัษะในการตดัสนิใจ ทกัษะในการคดิเชงิ
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วเิคราะห ์(Analytical thinking) และการคดิเชงิวพิากษ์ (Critical thinking) ทกัษะในการจดัการ 

และทกัษะทางสงัคมอื่นๆ เชน่ มารยาท การวางตวั ฯลฯ (O’Reilly J.,2012)  

3. ความสามารถ (Abilities) : หมายถงึลกัษณะและศกัยภาพทีม่อียูใ่นตวับุคคลมาเป็น

เวลานาน สามารถนํามาใชป้ระโยชน์ในงานทีม่คีวามแตกต่างกนัได ้ความสามารถทีเ่ภสชักร

ชุมชนจาํเป็นตอ้งม ีคอืความสามารถในการวนิิจฉยัโรคเบือ้งตน้ และความสามารถเลอืกจา่ยยา

ไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัผูป้ว่ยแต่ละราย เน่ืองจากเภสชักรชุมชนในประเทศไทยสามารถจา่ยยา

อนัตรายไดโ้ดยไมต่อ้งมใีบสัง่ยาจากแพทย ์และประชาชนสว่นใหญ่ทีเ่ป็นโรคทีม่อีาการไมร่นุแรง

กม็กัจะมาหาซือ้ยาเพือ่การรกัษาตนเองจากรา้นยา ยิง่การทีร่า้นยาปรบัเปลีย่นเป็นรา้นยา

คุณภาพ ทัง้ประชาชนผูบ้รโิภค และผูป้ระกอบวชิาชพีอื่นๆ ยอ่มคาดหวงัในเรือ่งความสามารถ

ในการวนิิจฉยัโรค การวเิคราะหแ์ยกโรค และการจา่ยยา มากขึน้ ในเรือ่งความสามารถเหล่าน้ี มี

ความสมัพนัธก์บัลกัษณะสองลกัษณะขา้งตน้อยา่งยิง่ คอื การทีเ่ภสชักรชุมชนจะมคีวามสามารถ

เหล่าน้ีได ้ยอ่มมาจากพืน้ฐานความรู ้ทีเ่ภสชักรชุมชนพงึม ีและมทีกัษะในการนําความรูแ้ละ

ความสามารถเหล่านัน้มาใชไ้ดอ้ยา่งคล่องแคล่วและทนัทว่งทใีนการใหบ้รกิารทางเภสชักรรม  

สาํหรบัความสามารถอื่นๆ ทีเ่ภสชักรชุมชนยงัตอ้งม ีไดแ้ก่ การทีเ่ภสชักรชุมชนยงัตอ้ง

มคีวามสามารถในการนําเสนอ และสรปุขอ้มลูทัง้ทางวาจาและการเขยีน ความสามารถในการ

คน้หาขอ้มลู ประเมนิความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูต่างๆ ความสามารถในการสรปุขอ้มลูและการให้

เหตุผล ความสามารถในการจดัลาํดบัความสาํคญัของเรือ่งราวต่างๆ และความสามารถในการ

ปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลง  

4. ลกัษณะอื่นๆ (Other characteristics) : หมายถงึลกัษณะอื่นๆ ทีไ่มใ่ชค่วามรู ้ทกัษะ 

และความสามารถ ทีเ่ภสชักรชุมชนพงึม ีสาํหรบัการปฏบิตังิานในรา้นยาคุณภาพ ลกัษณะอยา่ง

แรกทีเ่ภสชักรชุมชนพงึม ีคอืการมคีุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวชิาชพี 

เน่ืองจากรา้นยาคุณภาพ ไดถู้กคาดหวงัใหเ้ป็นสถานบรกิารทางสขุภาพเบือ้งตน้แก่ประชาชน 

มไิดเ้ป็นสถานทีค่า้ขายเพือ่หวงักาํไรเพยีงอยา่งเดยีว (แมจ้ะเป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะทาํใหธุ้รกจิอยูร่อด

กต็าม) เภสชักรชุมชนผูม้หีน้าทีป่ฏบิตักิาร เป็นผูม้คีวามสาํคญัในการเลอืกยาใหแ้ก่ผูป้ว่ย เภสชั

กรตอ้งดาํรงความสมดุลระหวา่งการประกอบวชิาชพีเภสชักรรม กบัการทาํกาํไร หากเภสชักรไร้

ซึง่คุณธรรม จรรยาบรรณแลว้ แทนทีจ่ะเป็นการจา่ยยาอยา่งเหมาะสมใหแ้ก่ผูป้ว่ย กลบัมุง่แต่

การทาํกาํไร กม็โีอกาสทีผู่ป้ว่ยจะไดร้บัยาเกนิจาํเป็น หรอืไดร้บัยาในราคาแพงโดยไมจ่าํเป็น 

และไมเ่หมาะกบัสถานะของผูป้ว่ย  

ลกัษณะทีส่าํคญัต่อมากค็อื การทาํหน้าทีเ่ป็นเภสชักรชุมชนนัน้ ตอ้งเป็นผูท้ีม่ทีศันคตทิี่

ดต่ีอวชิาชพี การประกอบธุรกจิ และมคีวามชอบในงานบรกิาร  

Journal of HR Intelligence 49 สถาบนัทรพัยากรมนุษย ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ปีที ่

7 ฉบบัที ่2 กรกฎาคม – ธนัวาคม 2555  
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4. งานวิจยัและบทความท่ีเก่ียวข้อง 

ศริแิสงบุญเรอืง  (2545) ทาํการศกึษาวจิยัเรือ่งการซือ้ยาใชเ้องของประชาชนในเขต

ชุมชนแออดัพบวา่การเรยีนรูท้างสงัคมทีเ่กีย่วกบัการซือ้ยาใชเ้องของแต่ละกลุ่มคอืระดบัล่าง

ระดบักลางระดบับนมลีกัษณะเหมอืนกนัเป็นสว่นใหญ่ไดแ้ก่การแนะนําและทาํตามแบบอยา่ง

โดยการแนะนํามาจากชอ่งทางของครอบครวัเพือ่นบา้นเพือ่นรว่มอาชพีผูข้ายยาและสือ่ต่างๆซึง่

การแนะนํามาจากชอ่งทางเหล่านัน้จะมอียูใ่นทุกกลุ่มแต่เฉพาะชอ่งทางการแนะนําจากหน่วย

ต่างๆจะมอียูใ่นเฉพาะกลุ่มระดบักลางและระดบับนเทา่นัน้สาํหรบัการทาํตามแบบอยา่งนัน้มา

จากชอ่งทางของครอบครวัเพือ่นบา้นเพือ่นรว่มงานซึง่การทาํตามแบบอยา่งมาจากชอ่งทาง

เหล่านัน้จะมอียูใ่นทุกกลุ่มและสิง่ทีแ่ตกต่างกนัในการเรยีนรูท้างสงัคมนอกจากชอ่งทางรบัรูท้ี่

แตกต่างกนัแลว้กค็อืคุณภาพกลไกการถ่ายทอดทีม่อียูใ่นแต่ละชอ่งทางของแต่ละกลุ่มกแ็ตกต่าง

กนัดว้ยปจัจยัทีส่ง่ผลใหม้กีารซือ้ยาใชเ้องทีเ่หมอืนกนัในทุกกลุ่มครอบครวัคอืรา้นยาทีใ่กลบ้า้น

ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัโรคทีเ่ป็นอยูก่ารใหคุ้ณคา่ในตวัยาการใหค้วามเชื่อถอืในตวัผูข้ายยา

การโฆษณายาการไมม่เีวลาทีจ่ะไปพบแพทยใ์นสถานพยาบาลและปจัจยัทีส่ง่ผลใหม้กีารซือ้ยา

ใชเ้อง ทีแ่ตกต่างกนัคอืระดบัรายได ้มผีลทาํใหผู้ท้ีม่รีายไดน้้อยมแีนวโน้มทีจ่ะซือ้ยาใชเ้อง

มากกวา่ทุกกลุ่มสว่นระดบัการศกึษานัน้เป็นปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัการเรยีนรูผู้ท้ ีม่กีารศกึษา

สงูมแีนวโน้มทีจ่ะใชย้าไดถู้กตอ้งขึน้ซึง่ปจัจยัต่างๆเหล่าน้ีเองทีส่ง่ผลใหช้าวชุมชนมกีารซือ้ยาใช้

เองจากรา้นขายยากนักวา้งขวาง 

ณฐัชยัศรพีนัธุ์ (2542) ศกึษาเปรยีบเทีย่บความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นขายยา

รปูแบบเดมิและรปูแบบใหมผ่ลการศกึษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งคดิวา่ปจัจยัสว่นประสมทาง

การตลาดต่างๆนัน้รา้นขายยารปูแบบใหมม่ขีอ้ดกีวา่รา้นขายยารปูแบบเดมิซึง่จุดเดน่คอืความ

สวยงามของรา้นและสนิคา้ใหมแ่ต่ปจัจั ยดา้นราคาและปจัจยัเกีย่วกบัชอ่งทางการจดัจาํหน่าย

ทาํเลทีต่ ัง้นัน้เป็นจุดเดน่ของรา้นขายยารปูแบบเดมิและเมือ่สาํรวจพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคโดย

จาํแนกลกัษณะทางประชากรศาสตรอ์อกเป็นเพศอายกุารศกึษาอาชพีและรายไดพ้บวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งต่างๆน้ีมพฤตกิรรมการบรโิภคหมวดสนิคา้ทีแ่ตกต่างกนัและมคีวามสมัพนัธก์นัระหวา่ง

ลกัษณะทางประชากรศาสตรบ์างประการกบัหมวดสนิคา้ทีบ่รโิภคการปรบัปรงุของรา้นขายยา

รปูแบบเดมิจงึควรเน้นดา้นผลติภณัฑแ์ละการประชาสมัพนัธแ์ต่รา้นขายยารปูแบบใหมค่วร

ปรบัปรงุดา้นราคาเป็นสาํคญั 

จรญิญา โชตวิชัรานุรกัษ์ (2545) ทาํการศกึษาพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นขายแผน

ปจัจุบนัของประชากรจงัหวดัจนัทบุร ีผลการศกึษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นเพศชาย 

อาย ุ26-35 ปี ไมม่โีรคประจาํตวั มกีารศกึษาระดบัปรญิญาตร ีประกอบอาชพีลกูจา้งและ

พนกังานบรษิทัเอกชน และมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,000-10,000 บาท สาํหรบัพฤตกิรรมการใช้

บรกิารรา้นขายยานัน้พบวา่ สว่นใหญ่จะไปใชบ้รกิารรา้นขายยาเฉลีย่เดอืนละ 2-4 ครง้ ในชว่ง
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เยน็ของวนัจนัทร-์วนัศุกร ์ยาทีซ่ือ้ประจาํ คอื ยารกัษาอาการเจบ็ปว่ยเลก็น้อย เชน่เป็นหวดั โดย

ผูบ้รโิภคสว่นใหญ่มคีวามรูเ้รือ่งยาบางชนิดทีซ่ือ้ประจาํ เภสชักรทีก่ลุ่มตวัอยา่งใหค้วาม

น่าเชื่อถอืมากทีส่ดุ คอื เภสชักรวยักลางคนจะเป็นเพศชายหรอืเพศหญงิกไ็ด ้และเหตุผลที่

สาํคญัทีก่ลุ่มตวัอยา่งใชเ้ป็นเกณฑใ์นการตดัสนิใจเขา้ไปใชบ้รกิารรา้นขายยา คอื คุณภาพของ

เภสชักร รองลงมาคอื คุณภาพ ความหลากหลายของผลติภณัฑ ์และการบรกิาร ตามลาํดบั 

นอกจากน้ียงัพบวา่ ปจัจยัทางการตลาดทีก่ลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัมากทีส่ดุคอื ปจัจยั

ทางดา้นผลติภณัฑ ์โดยคุณภาพของผลติภณัฑ ์และเภสชักรเป็นปจัจยัทีก่ลุ่มตวัอยา่งให้

ความสาํคญัมากทีส่ดุ รองลงมาคอื ปจัจยัดา้นราคา พบวา่กลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญักบัสนิคา้

ทีม่รีาคาเหมาะสมกบัคุณภาพมากวา่สนิคา้ราคาถกู อนัดบั 3 คอืปจัจยัดา้นสถานที ่พบวา่สิง่ที่

สาํคญั คอื ทาํเลทีต่ ัง้ของรา้นขายยาทีอ่ยูใ่กลบ้า้น ใกลท้ีท่าํงาน และมทีีจ่อดรถสะดวกสบาย 

สว่นปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการตลาดนัน้ เป็นปจัจยัทีก่ลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัน้อยทีส่ดุ ทัง้

ดา้นการมขีองแจก ของแถมและการทาํบตัรสมาชกิ 

มยรุฉตัร จวิาลกัษณ์ (2552) ทาํการศกึษา กระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในการ

เลอืกรา้นขายยาในอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่ ผลการศกึษา พบวา่ สาเหตุทีม่าใชบ้รกิารรา้น

ขายยามากทีส่ดุเป็นอนัดบัหน่ึงคอื มอีาการปว่ย แต่ไมต่อ้งการพบแพทย ์คน้หาขอ้มลูเกีย่วกบั

รา้นขายยาในเรือ่งสถานทีต่ัง้รา้นขายยามากทีส่ดุ โดยหาขอ้มลูจากเพือ่นบา้น/เพือ่นทีท่าํงาน/

คนรูจ้กัทีเ่คยเขา้รา้นยา และไดใ้หค้วามสาํคญัของปจัจยัสว่นประสมการตลาด บรกิารสาํหรบั

การประเมนิทางเลอืกในการใชบ้รกิารรา้นขายยา ดงัน้ี ในสว่นของปจัจยัดา้นบุคคล ดา้น

กระบวนการ ดา้นลกัษณะกายภาพ ดา้นสถานทีแ่ละดา้นราคา ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัในระดบัมาก สว่นดา้นการสง่เสรมิการตลาด และดา้นผลติภณัฑ ์ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัระดบัปานกลาง โดยปจัจยัยอ่ยทีม่คีา่เฉลีย่สงูสดุในดา้นผลติภณัฑ ์

คอืมยีาและเวชภณัฑต์ัง้แสดงเป็นจาํนวนมาก และมยีาหลายยีห่อ้ใหเ้ลอืก มคีวามสาํคญัอยูใ่น

ระดบัมาก ดา้นราคาคอืมป้ีายแสดงราคาชดัเจน มคีวามสาํคญัในระดบัมาก ดา้นสถานที ่คอือยู่

ใกลบ้า้น/ทีท่าํงาน มคีวามสาํคญัในระดบัมาก ดา้นการสง่เสรมิการตลาด คอืมเีภสชักรประจาํ

รา้นตลอดเวลาเปิด มคีวามสาํคญัในระดบัมาก ดา้นบุคคล คอืพนกังานมคีวามรูค้วามสามารถ

เกีย่วกบัยาเป็นอยา่งด ีมคีวามสาํคญัในระดบัมากทีส่ดุ ดา้นลกัษณะกายภาพคอื มกีารจดัเตรยีม

รา้นใหส้ะอาดอยูเ่สมอ มคีวามสาํคญัในระดบัมาก และดา้นกระบวนการ คอืมกีารซกัถามและให้

คาํแนะนําก่อนจา่ยยา มรีะดบัความสาํคญัมากทีส่ดุ 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ตดัสนิใจดว้ยตวัเองในการเลอืกรา้นขายยา ไมม่รีา้นขาย

ยาทีซ่ือ้ประจาํ และใชบ้รกิารรา้นขายยาทีก่าํลงัอยูอ่ยา่งน้อย 6 เดอืน การประเมนิหลงัการ

บรโิภค ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ มคีวามพงึพอใจในการใชบ้รกิารรา้นขายยาในระดบัมาก 

จะกลบัมาใชบ้รกิารรา้นน้ีอกีครัง้ต่อไปเพราะสะดวก ใกลท้ีพ่กั/ทีท่าํงาน และเภสชักรให้

คาํแนะนําด ีและจะแนะนําผูอ้ื่นมาใชบ้รกิารรา้นขายยา 
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ปญัหาทีผู่ต้อบแบบสอบถามพบในการใชบ้รกิารรา้นขายยามากทีส่ดุ คอื ไมม่ยีาที่

ตอ้งการซือ้ รองลงมาคอื ไมท่ราบราคาก่อนตดัสนิใจซือ้ ขอ้เสนอแนะทีผู่ต้อบแบบสอบถาม

เสนอแนะใหแ้ก่รา้นขายยามากทีส่ดุคอื ควรมป้ีายบอกราคาชดัเจน รองลงมาคอื พนกังานควร

ตอ้นรบัลกูคา้ด ีพดูจาสภุาพ ยิม้แยม้แจม่ใส มกีรยิาทีด่ ีเอาใจใสล่กูคา้ มน้ํีาใจ
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ตารางท่ี 2.2 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากทบทวนแนวคดิและทฤษฏ ี

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ือผลงานหรือช่ือหนังสือ 

(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

ผลงานท่ีเก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ี

จะศึกษาในรายงานตวัแปรใด 

ส่ิงท่ีเรียนรู้เก่ียวกบัตวัแปรจากผลงานน้ี 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (2539) ตวัแปรตาม พฤตกิรรมใชบ้รกิารใน

รา้นขายยา 

ศกึษาพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ การบรหิารการตลาดยคุใหม(่2541) ตวัแปรตาม เรือ่ง สว่นประสมทาง

การตลาด  

ศกึษา สว่นประสมทางการตลาดของรา้นคา้

ปลกี 

สพุรรณ ีอนิทรแ์กว้ การบรหิารการคา้ปลกี(2553) ตวัแปรตาม เรือ่ง สว่นประสมทาง

การตลาด  

ศกึษา สว่นประสมทางการตลาดของรา้นคา้

ปลกี 

ณฐัชยัศรพีนัธุ ์ เปรยีบเทีย่บความคดิเหน็ของ

ผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้นขายยารปูแบบเดมิ

และรปูแบบใหม(่2542) 

สว่นประสมการตลาด รา้นยารปูแบบใหมค่วรปรบัปรงุเรือ่งราคาและ

ชอ่งทางการจดัจาํหน่าย สว่นรา้นยารปู

แบบเดมิควรปรบัปรงุเรือ่งผลติภณัฑแ์ละการ

สง่เสรมิการตลาด 

จรญิญา โชตวิชัรานุรกัษ ์

 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นขายยาแผน

ปจัจบุนัของประชากรจงัหวดัจนัทบรุี

(2545) 

สว่นประสมทางการตลาด ตวัแปรดา้นราคาและสถานทีผู่ต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญัมากกวา่ตวัแปร

ดา้นผลติภณัฑแ์ละการสง่เสรมิการตลาด 

ศริ ิแสงบุญเรอืง การซือ้ยาใชเ้องของประชาชนในเขต

ชุมชนแออดัอาํเภอเมอืงเชยีงใหม่

(2545) 

ผูบ้รโิภคหรอืผูใ้ชบ้รกิารในรา้นขาย

ยา 

ครอบครวั เพือ่นบา้นมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจ

ซือ้ยา ผูบ้รโิภครายไดน้้อยมแีนวโน้มซือ้ยาใช้

เองมากกวา่พบแพทย ์ระดบัการศกึษาทาํใหม้ี

แนวโน้มใชย้าไดถู้กตอ้งขึน้ 
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ตารางท่ี 2.3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั 

 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของการ

ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 

จรญิญา โชติ

วชัรานุรกัษ ์

 

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร

รา้นขายยาแผนปจัจบุนั

ของประชากรจงัหวดั

จนัทบรุ(ี2545) 

เพือ่ศกึษาถงึกระบวนการ

ตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคใน

การเลอืกรา้นขายยาใน

อาํเภอเมอืง จงัหวดัจนัทบรุ ี 

ยา่นชมุชน ศนูยก์ารคา้/ที่

อยูอ่าศยัและตลาดสด 

ประชากรในอาํเภอเมอืง

จงัหวดัจนัทบรุ ี

แบบสอบถามและการหา

ขอ้มลูจากหน่วยงานรฐัและ

ผลงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

ไมม่รีา้นขายยาทีซ่ือ้ประจาํ 

ไมท่ราบราคาก่อนตดัสนิใจ

ซือ้ 

ศริแิสง บญุ

เรอืง 

การซือ้ยาใชเ้องของ

ประชาชนในเขตชมุชน

แออดัอาํเภอเมอืง

เชยีงใหม(่2545) 

เพือ่ศกึษาการเรยีนรูท้าง

สงัคมทีซ่ือ้ยาใชเ้องของชาว

ชมุชนในชมุชนแออดั 

ประชากรในชมุชนแออดั 

5 ธนัวา ในเขตอาํเภอ

เมอืงเชยีงใหม ่

การศกึษาจากเอกสาร,การ

ลงพืน้ทีจ่รงิโดยการใช้

วธิกีารสงัเกต ,การ

สมัภาษณ์,การบนัทกึขอ้มลู

ภาคสนาม 

ชอ่งการการรบัรูข้อ้มลูและ

ความรูเ้กีย่วกบัยา อยูท่ีร่ะดบั

การศกึษาและรายไดข้องคน

ในชมุชน 

 

สมประสงค ์

แตงพลอย 

 

 

 

พฤตกิรรมการซือ้ยาจาก

รา้นขายยาของผูบ้รโิภค

ในอาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ

(2553) 

เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมการซือ้

ยาจากรา้นขายยาของ

ผูบ้รโิภคในอาํเภอพระ

ประแดง จงัหวดั

สมทุรปราการ 

ใชว้ธิสีุม่ตวัอยา่งผูบ้รโิภค

ทีซ่ือ้ยาจากรา้นขายยาใน

อาํเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมทุรปราการ 

เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ มุง่

การศกึษาแบบสุม่ตวัอยา่ง

(SimpleRandom 

Sampling)ใชแ้บบสอบถาม 

ปจัจยัสว่นประสมการตลาด

ดา้นสงเสรมิการขายมผีลต่อ

พฤตกิรรมการซือ้ยาของ

ผูบ้รโิภคในจงัหวดัสมทุร

ปรากร 
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ตารางท่ี 2.3 สรปุสิง่ทีค่น้พบจากการทบทวนงานวจิยั (ต่อ) 

 

ช่ือผูแ้ต่ง ช่ืองานวิจยัหรือช่ือ

บทความ(ระบปีุท่ีพิมพ)์ 

วตัถปุระสงคข์องการ

ศึกษาวิจยั 

ขอบเขตของการ

ศึกษาวิจยั 

ระเบียบวิธีวิจยั ข้อค้นพบจากงานวิจยัน้ีท่ี

เก่ียวข้องกบัตวัแปรท่ีจะ

ศึกษาในรายงาน 

ณฐัชยั ศรพีนัธุ ์ เปรยีบเทีย่บความคดิเหน็

ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอรา้น

ขายยารปูแบบเดมิและ

รปูแบบใหม(่2542) 

เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมในการ

ใชบ้รกิารของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอ

รา้นขายยารปูแบบใหมก่บั

รา้นขายยารปูแบบเก่า 

ใชว้ธิกีารสุม่ตวัอยา่ง

ผูบ้รโิภคเฉพาะในเขต

กรงุเทพมหานคร 

เป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ มุง่

การศกึษาแบบสุม่ตวัอยา่ง

(Random Sampling)ใช้

แบบสอบถาม 

สภาพทางกายภาพของรา้น

ขายยามผีลต่อการตดัสนิใจ

เลอืกใชบ้รกิารรา้นขายยา 

 

 



 

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีการศึกษา 

 

ในการวจิยัเรือ่ง  “ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นขายยาแผนปจัจุบนัใน 

จงัหวดัเชยีงราย” ผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาปจัจยัทีม่วีธิดีาํเนินการวจิยัดงัน้ี 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

2.ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษา 

3.เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

4.การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

5.การวเิคราะหข์อ้มลู 

6.สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยั 

 

1.ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 54ขอบเขตของเน้ือหาในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี มวีตัถุประสงคท์ีจ่ะศกึษาพฤตกิรรมการใช้

บรกิารรา้นขายยาแผนปจัจุบนัในจงัหวดัเชยีงราย 

 551.1 ประชากร 

 56 ประชากรทีใ่ชใ้นการทาํวจิยัครัง้น้ีเป็นประชากรทีอ่าศยัอยูใ่น เมอื จงัหวดัเชยีงราย 

จาํนวน 302,233 คน ( กรมการปกครอง,กระทรวงมหาดไทย 2555) 

 1.2 กลุ่มตวัอยา่ง 

 58กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี คอื ผูบ้รโิภคทีใ่ชบ้รกิารรา้นขายยาในอาํเมอืงจงัหวดั

เชยีงราย ตัง้แต่อาย ุ 15 ปีขึน้ไป  ผูว้จิยั กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชต้ารางของ Krejcie 

and Morgan แต่เน่ืองจากจาํนวนประชากรของจงัหวดัเชยีงรายมากกวา่  100,000 คน ซึง่ใน

ตารางของ  Krejcie and Morgan ประชากร 100,000 คนจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งคอื 384 คน 

เน่ืองจากเพือ่ใหส้ามารถอา้งองิถงึจาํนวนประชากรจงัหวดัเชยีงรายจงึเพิม่กลุ่มตวัอยา่งอกี  5% 

จากกลุ่มตวัอยา่ง 384 คน จงึกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษาควรเทา่กบั 400 

ตวัอยา่ง 

 1.3 วธิดีาํเนินการรวบรวมขอ้มลู ในการเกบ็รวบรวมขอ้มลูการวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยั

เชงิสาํสาํรวจ(Survey research) อาศยัการเกบ็รวบรวมขอ้มลูปฐมภมู ิชว่งเวลาการเกบ็รวบรวม

ขอ้มลู ตัง้แต่วนัที1่5 ธนัวาคม 2556 ถงึ 30 ธนัวาคม 2556 เป็นระยะเวลา 1 เดอืน ผูท้าํการวจิยั

จะเป็นผูแ้จกแบบสอบถามและเกบ็รวมรวมขอ้มลูเองโดยใชแ้บบสอบถามทัง้หมด 400 ชุด
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ตารางท่ี 3.1 แสดงกลุ่มตวัอยา่งของ Krejcie and Morgan 

จาํนวน

ประชากร 

จาํนวนกลุม่

ตวัอยา่ง 

จาํนวน

ประชากร 

จาํนวนกลุม่

ตวัอยา่ง 

จาํนวน

ประชากร 

จาํนวนกลุม่

ตวัอยา่ง 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

60 

65 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

100 

110 

120 

130 

140 

150 

160 

170 

10 

14 

19 

24 

28 

32 

36 

40 

44 

48 

52 

56 

59 

63 

66 

70 

73 

76 

80 

86 

92 

97 

103 

108 

113 

118 

220 

230 

240 

250 

260 

270 

280 

290 

300 

320 

340 

360 

380 

400 

420 

440 

460 

480 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

140 

144 

148 

152 

155 

159 

162 

165 

169 

175 

181 

186 

191 

196 

201 

205 

210 

214 

217 

226 

234 

242 

248 

254 

260 

265 

1200 

1300 

1400 

1500 

1600 

1700 

1800 

1900 

2000 

2200 

2400 

2600 

2800 

3000 

3500 

4000 

4500 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

15000 

20000 

30000 

291 

297 

302 

306 

310 

313 

317 

320 

322 

327 

331 

335 

338 

341 

346 

351 

354 

357 

361 

364 

367 

368 

370 

375 

377 

379 

180 

190 

200 

210 

123 

127 

132 

136 

900 

950 

1000 

1100 

269 

274 

278 

285 

40000 

50000 

75000 

100000 

380 

381 

382 

384 
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2.ตวัแปร 

ตวัแปรตน้  

1.สถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี  ระดบัรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืน จาํนวนสมาชกิในครอบครวั  

2.พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรในรา้นขายยา  

ลกัษณะอาการของโรค ทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร 

คนในครอบครวัที ่ตอ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร 

เวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร 

ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร 

งบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําจากเภสชักร 

การประเมนิทางเลอืกการใชย้าตามเภสชักรแนะนํา 

ตวัแปรตาม 

 66ปจัจยัทางดา้นสว่นประสมทางการตลาด  ประกอบดว้ย 

1.  6ปจัจยัดา้นผลติภณัฑ ์ ประกอบดว้ย มยีารกัษาโรคหลากหลาย วนัหมดอายุ

ของยา มยีาหลายยีห่อ้ มยีาหลายระดบัราคา 

2. ปจัจยัดา้นราคา ประกอบดว้ย  ราคายาสามารถต่อรองได ้ราคายาไมแ่พง

เมือ่เทยีบกบัรา้นอื่น การมป้ีายบอกราคายาในรา้น 

3. ปจัจยัดา้นสถานที ่ประกอบดว้ย ชว่งเวลา เปิด- ปิดทาํการ  ใกลบ้า้น ใกลท้ี่

ทาํงาน มทีีจ่อดรถ  

4. ปจัจยัดา้นการสง่เสรมิการ ตลาด ประกอบดว้ย มขีองแจก/ของแถม มบีตัร

สมาชกิ มแีผน่พบัใหค้วามรูแ้ก่ผูซ้ือ้ยา  

5. ปจัจยัดา้นบุคคล ประกอบดว้ย  ความมมีนุษยสมัพนัธข์องเภสชักร เภสชักร

มชีื่อเสยีง เภสชักรมคีวามน่าเชื่อถอื เภสชักรมคีวามสามารถในการแนะนํา

ยา เภสชักรมคีวามเอาใจใส ่เภสชักรใสเ่สือ้กราวสขีาว  

6. ปจัจยัดา้นกายภาพของสถานทีท่ีใ่ชบ้รกิาร ประกอบดว้ย รปูแบบรา้นขายยา

ทนัสมยัและสะอาด รา้นยามแีอร ์ขนาดของรา้นยาดโูอโ่ถง  
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7. ปจัจยัดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิารของเภสชักร ประกอบดว้ย มกีาร

สอบถามอาการขัน้ตน้ของผูป้ว่ย มกีารสอบถามยาทีแ่พข้องผูป้ว่ย มกีาร

บอก side effect ของยาทีช่ดัเจน มกีารแนะนําวธิกีนิยาทีช่ดัเจน มคีวาม

รวดเรว็ในการบรกิาร  มกีารนดัเพือ่สอบถามอาการครัง้ต่อไป 
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ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้น้ี  สามารถแสดงไดจ้ากตารางดงัต่อไปน้ี 

ตาราง 3.2 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิลกัษณะ 

ช่ือตวัแปรและประเภทตวัแปร คาํถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม ลกัษณะของคาํตอบ ตวัเลือก(ถ้ามี) 

[เพศ] 
ตวัแปรตน้ 

โปรดระบุเพศของทา่น เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก ชาย/หญงิ 

[อาย]ุ 

ตวัแปรตน้ 

ปจัจุบนัทา่นอาย.ุ.. เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 15-25 ปี/ 26-35 ปี/36-45 ปี/46-55 ปี/มากกวา่ 

55 ปี 

[การศกึษา] 
ตวัแปรตน้ 

การศกึษาสงูสดุ... เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก มธัยมตอนตน้ ,ปวช./อณุปรญิญา ,ปวส./ปรญิญา

ตร/ีปรญิญาโท-ปรญิาเอก 

[อาชพี] 

ตวัแปรตน้ 

อาชพีหลกัของทา่น... เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก นกัเรยีน/นกัศกึษา/คา้ขาย/ประกอบธุรกจิ/

แมบ่า้น/เกษตรกรรม /ขา้ราชการ/พนกังาน

รฐัวสิาหกจิ/พนกังานบรษิทัเอกชน 

[รายได]้ 

ตวัแปรตน้ 

รายไดข้องทา่นต่อเดอืน เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก ตํ่ากวา่5,000 บาท/5,000-10,000บาท/ 10,001-

20,000 บาท/20,001- 40,000 บาท/ 40,001 

บาทขึน้ไป 

[จาํนวนสมาชกิในครอบครวั] 

ตวัแปรตน้ 

จาํนวนสมาชกิในครอบครวั เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก 1 คน/ 2-3 คน/ 4-5 คน / มากกวา่ 5 คนขึน้ไป 
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ตาราง 3.3 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ 

ช่ือตวัแปรและประเภทตวัแปร คาํถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม ลกัษณะของคาํตอบ ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ลกัษณะอาการของโรคทีต่อ้งการ

คาํแนะนําจากเภสชักร (ตวัแปร

ตน้) 

ถา้มอีาการเจบ็ปว่ยลกัษณะอาการของโรค

อะไรทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชั 

เลอืกไดห้น่ึงตวัเลอืก โรคทางเดนิหายใจเชน่ 

ไขห้วดั ,โรคทางเดนิอาหาร

เชน่ ทอ้งเสยี กระเพาะ,โรค

ทางผวิหนงั เชน่สวิ ผืน่แพ้

ต่างๆ,โรคเฉพาะทาง เชน่ 

เบาหวาน ความดนั ,โรค

เกยีวกบัทางสมอง เชน่ ไม

เกรน บา้นหมนุ ,โรค

เกีย่วกบัฮอรโ์มน เชน่การ

คุมกาํเนิด ,อื่นๆ 

คนในครอบครวั  ทีต่อ้งการ

คาํแนะนําจากเภสชักร(ตวัแปร

ตน้) 

 

 

อาการเจบ็ปว่ยของคนในครอบครวัคนใด ที่

ทา่นตอ้งการคาํแนะนําจากเภสชักรมากทีส่ดุ  
แบบLikert‐Scale  บุตรหลาน/ตนเอง/พอ่แม/่ 

สามภีรรยา/ทุกคนใน

ครอบครวั/อื่นๆโปรดระบุ 

เวลาเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารคาํแนะนํา

จากเภสชักร(ตวัแปรตน้) 

 

เวลาโดยเฉลีย่ทีท่า่นซือ้ยาจากรา้นขายยา 

ในแต่ละครัง้ 
แบบLikert‐Scale น้อยกวา่ 10 นาท ี/ 11-20 

นาท ี/ 21-30 นาท/ี มากกวา่ 

30 นาท ี
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ตาราง 3.3 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและประเภทตวัแปร คาํถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม ลกัษณะของคาํตอบ ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนํา

จากเภสชักร(ตวัแปรตน้) 

 

ในชว่งเวลา 1 เดอืนทีผ่า่นมา ทา่นใชบ้รกิาร

รา้นขายยาเฉลีย่เดอืนละกีค่ร ัง้ 
แบบLikert‐Scale 1ครัง้/ 2-4ครัง้/ 5-8ครัง้/ 9ครัง้

ขึน้ไป 

 

งบประมาณในการซือ้ยาตา

คาํแนะนําจากเภสชักร (ตวัแปร

ตน้) 

 

งบประมาณในการซือ้ยาของทา่นในแต่ละ

ครัง้ เป็นเทา่ไหร ่
แบบLikert‐Scale น้อยกวา่ 100 /100-500 

บาท/ 501-1000 บาท/

มากกวา่ 1000 บาทขึน้ไป 

 

สว่นประสมทางการตลาด 7 Ps(

ตวัแปรตาม) 

ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคดา้นสว่นประสม

การตลาดทีม่อีทิธพิลต่อการใชบ้รกิารในรา้น

ขายยา 

 

 

ใชร้ะดบัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั

(Interval) เป็นคาํถามกาํหนดมาตรวดั 

5 ระดบั โดยกาํหนดเป็นระดบั

ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาด

แต่ละตวั จากมากทีส่ดุ – น้อยทีส่ดุ 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาด 

มากทีส่ดุคอื 5/มากคอื 4 

/ปานกลางคอื 3/น้อย คอื 2 

/น้อยทีส่ดุ คอื 1 

ดา้นผลติภณัฑ ์ 1. มยีาใหเ้ลอืกหลากหลาย 

2. วนัหมดอายขุองยา 

3. มยีาหลากหลายยีห่อ้ 

4. มยีาหลายระดบัราคา 

 

 

ใชร้ะดบัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั

(Interval) เป็นคาํถามกาํหนดมาตรวดั 

5 ระดบั โดยกาํหนดเป็นระดบั

ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาด

แต่ละตวั จากมากทีส่ดุ – น้อยทีส่ดุ 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาด 

มากทีส่ดุคอื 5/มากคอื 4 

/ปานกลางคอื 3/น้อย คอื 2 

/น้อยทีส่ดุ คอื 1 
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ตาราง 3.3 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและประเภทตวัแปร คาํถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม ลกัษณะของคาํตอบ ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ดา้นราคา 1. ราคายาสามารถต่อรองได ้

2. ราคายาไมแ่พงเมือ่เทยีบกบัรา้นอื่น 

3. การมป้ีายราคายาในรา้นยา 

ใชร้ะดบัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั

(Interval) เป็นคาํถามกาํหนดมาตรวดั 

5 ระดบั โดยกาํหนดเป็นระดบั

ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาด

แต่ละตวั จากมากทีส่ดุ – น้อยทีส่ดุ 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาด 

มากทีส่ดุคอื 5/มากคอื 4 

/ปานกลางคอื 3/น้อย คอื 2 

/น้อยทีส่ดุ คอื 1 

ดา้นสถานที ่ 1. เวลา เปิด-ปิดทาํการ 

2. ใกลบ้า้น 

3. ใกลท้ีท่าํงาน 

4. มทีีจ่อดรถ 

 

 

ใชร้ะดบัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั

(Interval) เป็นคาํถามกาํหนดมาตรวดั 

5 ระดบั โดยกาํหนดเป็นระดบั

ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาด

แต่ละตวั จากมากทีส่ดุ – น้อยทีส่ดุ 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาด 

มากทีส่ดุคอื 5/มากคอื 4 

/ปานกลางคอื 3/น้อย คอื 2 

/น้อยทีส่ดุ คอื 1 

ดา้นการสง่เสรมิการตลาด 1. มขีองแจก/ของแถม 

2. มบีตัรสมาชกิ 

3. มแีผน่พบัใหค้วามรูแ้ก่ผูซ้ือ้ยา 

 

ใชร้ะดบัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั

(Interval) เป็นคาํถามกาํหนดมาตรวดั 

5 ระดบั โดยกาํหนดเป็นระดบั

ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาด

แต่ละตวั จากมากทีส่ดุ – น้อยทีส่ดุ 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาด 

มากทีส่ดุคอื 5/มากคอื 4 

/ปานกลางคอื 3/น้อย คอื 2 

/น้อยทีส่ดุ คอื 1 
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ตาราง 3.3 แจกแจงตวัแปรทีเ่ป็นขอ้มลูเชงิปรมิาณ (ต่อ) 

ช่ือตวัแปรและประเภทตวัแปร คาํถามท่ีจะใส่ลงในแบบสอบถาม ลกัษณะของคาํตอบ ตวัเลือก(ถ้ามี) 

ดา้นบุคลากร 1. ความมมีนุษยส์มัพนัธข์องเภสชักร 

2. เภสชักรมชีื่อเสยีง 

3. เภสชักรมคีวามน่าเชื่อถอื 

4. เภสชักรมคีวามสามารถในการแนะนํายา 

5. เภสชักรมคีวามเอาใจใส ่

6. เภสชักรใสเ่สือ้กราวสขีาว 

 

ใชร้ะดบัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั

(Interval) เป็นคาํถามกาํหนดมาตรวดั 

5 ระดบั โดยกาํหนดเป็นระดบั

ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาด

แต่ละตวั จากมากทีส่ดุ – น้อยทีส่ดุ 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาด 

มากทีส่ดุคอื 5/มากคอื 4 

/ปานกลางคอื 3/น้อย คอื 2 

/น้อยทีส่ดุ คอื 1 

ดา้นกายภาพของสถานที่

ใหบ้รกิาร 

1. รปูแบบรา้นยาทนัสมยั 

2. ความสะอาดของรา้นยา 

3. รา้นยามแีอร ์

4. ขนาดของรา้นยาดโูอโ่ถง 

 

ใชร้ะดบัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั

(Interval) เป็นคาํถามกาํหนดมาตรวดั 

5 ระดบั โดยกาํหนดเป็นระดบั

ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาด

แต่ละตวั จากมากทีส่ดุ – น้อยทีส่ดุ 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาด 

มากทีส่ดุคอื 5/มากคอื 4 

/ปานกลางคอื 3/น้อย คอื 2 

/น้อยทีส่ดุ คอื 1 

ดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร 1. มกีารสอบถามอาการขัน้ตน้ของผูป้ว่ย 

2. มกีารสอบถามยาทีแ่พข้องผูป้ว่ย 

3. มกีารบอก side effect ของยาทีช่ดัเจน 

4. มกีารแนะนําวธิกีนิยาทีช่ดัเจน 

5. มคีวามรวดเรว็ในการใหบ้รกิาร 

6. มกีารนดัเพือ่สอบถามอาการครัง้ต่อไป 

ใชร้ะดบัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั

(Interval) เป็นคาํถามกาํหนดมาตรวดั 

5 ระดบั โดยกาํหนดเป็นระดบั

ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาด

แต่ละตวั จากมากทีส่ดุ – น้อยทีส่ดุ 

ระดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาด 

มากทีส่ดุคอื 5/มากคอื 4 

/ปานกลางคอื 3/น้อย คอื 2 

/น้อยทีส่ดุ คอื 1 
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3.เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู

ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบ โดยศกึษาทฤษฏทีางการตลาดเกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูใ้ชบ้รกิารรา้นขายยา 

สถานการณ์ทางการตลาดของรา้นขายยาในจงัหวดัเชยีงเชยีงราย 

 75แบบสอบถามฉบบัน้ี จดัทาํขึน้เพือ่เป็นสว่นประกอบในการทาํสารนิพนธ ์ของนิสติปรญิญาโท 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาประกอบการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่

การศกึษา เรือ่ง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นขายยาแผนปจัจุบนัใน จงัหวดัเชยีงราย “ 

จงึใครข่อความรว่มมอืจากทา่นในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจรงิดว้ยตวัทา่นเอง การ

ตอบแบบสอบถามน้ีใชเ้พือ่การศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามจะไมม่ผีลกระทบจากการตอบแบบสอบถาม

แต่ประการใด 

เพือ่ใหส้ามารถนําผลการวเิคราะหไ์ปตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัทีต่ ัง้ไว ้และไดแ้บ่งแบบสอบถาม

ออกเป็น 3 สว่นดงัน้ีคอื  

ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรของผูบ้รโิภค ซึง่

ประกอบดว้ยคาํถามปลายปิด (Close –ended Question)จาํนวน 5 ขอ้ มลีกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ

รายการ (Check List) ขอ้1-5 เป็นคาํถามเกีย่วกบั ลกัษณะอาการของโรคทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชั

กร,คนในครอบครวั ทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร ,เวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร ,

ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนําเภสชักร ,งบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําจากเภสชักร  

ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอปจัจยัสว่นประสมทาง

การตลาดในดา้น ผลติภณัฑ ์ราคา สถานทีต่ัง้รา้น การสง่เสรมิการขาย บุคลากร กายภาพของสถานที่

ใหบ้รกิาร และกระบวนการในการใหบ้รกิาร ซึง่ลกัษณะคาํตอบจะใชร้ะดบัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั 

(Interval) เป็นคาํถามกาํหนดมาตรวดั 5 ระดบั จาํนวน 30 ขอ้ ซึง่วดัระดบัความสาํคญัของปจัจยัสว่น

ประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารในรา้นขายยา โดยแบ่งเป็น 5 ลาํดบัคะแนน ดงัน้ี 

  79คะแนน 5 หมายถงึ ระดบัความสาํคญัทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารมากทีส่ดุ 

  80คะแนน 4 หมายถงึ ระดบัความสาํคญัทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารมาก 

  คะแนน 3 หมายถงึ ระดบัความสาํคญัทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารปานกลาง 

คะแนน 2 หมายถงึ ระดบัความสาํคญัทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารน้อย 

  คะแนน 1 หมายถงึ ระดบัความสาํคญัทีม่ต่ีอการใชบ้รกิารน้อยทีส่ดุ 
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ส่วนท่ี 3  คาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูมลูสว่นบุคคล ครอบคลุมสภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามซึง่

ประกอบดว้ย คาํถามปลายปิด (Close –ended Question) จาํนวน 6 ขอ้เป็นแบบสอบถามหลาย

ตวัเลอืก (Multiple Choices) และใหเ้ลอืกตอบขอ้ทีเ่หมาะสมทีส่ดุ จาํนวนขอ้มดีงัน้ี 

 ขอ้ที ่1 เพศ ไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญงิ เป็นแบบสอบถามใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนาม

บญัญตั ิ(Nominal Scals) 

 ขอ้ที ่2 อาย ุเป็นแบบสอบถาม โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal Scale)  

ขอ้ 3 ระดบัการศกึษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใชร้ะดบ้การวดัขอ้มลูประเภท

เรยีงลาํดบั (Ordinal Scale) 

ขอ้ 4 อาชพี เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ

(Nominal Scale) 

ขอ้ 5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท

เรยีงลาํดบั (Ordinary Scale) 

ขอ้ 6 จาํนวนสมาชกิในครอบครวั เป็นคาํถามปลายปิด โดยใชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภท

เรยีงลาํดบั (Ordinal Scale 

 

4. การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 1.วธิกีารสุม่ตวัอยา่ง 

 93ในการวจิยัครัง้น้ีไดท้าํการสุม่โดยมกีารใชแ้บบสอบถามจาํนวน 400 ชุด ในการสุม่วธิแีจก

แบบสอบถามโดยการสุม่ตวัอยา่งแบบจดักลุ่มพืน้ที ่ (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งกลุ่มประชากร

ตามตําบลต่างๆไดแ้ก่ เทศบาลนครเชยีงราย เทศบาลตําบลบา้นดู ่เทศบาลตําบลสนัทราย และทาํการ

สุม่ตวัอยา่งแบบ Simple random sampling ในแต่ละเขตต่อไป  

 942.แผนการเกบ็รวบรวมขอ้มลู  

การเกบ็รวบรวมเพือ่นํามาวเิคราะห ์ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเกบ็ขอ้มลูตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

  1.แหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ (Secondary Data) ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้จากขอ้มลูทีม่ผีู้

รวบรวมไวท้ัง้หน่วยงานรฐัและเอกชน ดงัน้ี  หนงัสอืพมิพ ์วารสาร ขอ้มลูทางอนิเตอรเ์น็ต หนงัสอืทาง

วชิาการ บทความ สารนิพนธ ์วทิยานิพนธ ์และรายงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

  972. แหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิ( Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 400 ชุด ซึง่จะเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งทีก่าํหนดไวจ้นครบตามจาํนวน โดยมขี ัน้ตอน

ในการดาํเนินการดงัน้ี 
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  982.1 ผูว้จิยัเตรยีมแบบสอบถาม 400 ชุด และจะใชร้ะยะเวลาในการเกบ็แบบสอบถาม 2 

สปัดาห ์เริม่ตัง้แต่ วนัที ่15 ธนัวาคม 2556 ถงึ 30 ธนัวาคม 2556  

 

 99ตารางท่ี 3.4 แสดงแผนการเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม 

กลุ่มพืน้ที่

(AreaCluster) 

เวลา จนัทร ์ องัคาร พธุ พฤหสับด ี ศุกร ์ รวม 

เทศบาลนครเชยีงราย  

9.00 น.-

12.00 น. 10 15 15 15 20 75 

  

14.00 น.-

17.00 น. 10 15 15 15 20 75 

เทศบาลตําบลบา้นดู ่ 

9.00 น.-

12.00 น. 10 10 10 15 15 60 

  

14.00 น.-

17.00 น. 10 10 10 15 20 65 

เทศบาลตําบลสนัทราย  

9.00 น.-

12.00 น. 10 10 10 15 15 60 

  

14.00 น.-

17.00 น. 10 10 10 15 20 65 

รวม ทัง้หมด   60 70 70 90 110 400 
 

2.2 นําขอ้มลูฉบบัทีม่คีาํตอบครบถว้นสมบรูณ์มาทาํการลงรหสั เพือ่นําไปวเิคราะหแ์ละ

แปรผลขอ้มลูทางสถติต่ิอไป 

3.ขอ้จาํกดัในการทาํแบบสอบถามเปรยีบเทยีบกบัแผนงาน 

 1.แบบสอบถามมจีาํนวนหน้ามากเกนิไป ทาํใหผู้ต้อบเสยีเวลาไมอ่ยากตอบและเป็น

ขอ้อา้งในการปฏเิสธทีจ่ะตอบ ทาํใหไ้ดแ้บบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์และมกีารคดัทิง้แบบสอบถามบางสว่น 

 1672.พืน้ทีท่ีเ่กบ็แบบสอบถาม มขีอ้จาํกดัดา้นเวลาในการตอบแบบสอบถามเน่ืองจากคน

สว่นใหญ่จะรบีและไมค่อ่ยใหค้วามรว่มมอืในการตอบแบบสอบถาม โดยเฉพาะเทศบาลตําบลสนัทรายซึง่

มคีนตอบแบบสอบถามคอ่นขา้งน้อยมากในแต่ละวนั ทาํใหไ้ดแ้บบสอบถามไมค่รบตามกาํหนด 

 168 3.เน่ืองจากการเกบ็แบบสอบถามผูว้จิยัไมไ่ดล้งไปในพืน้ทีท่ ัง้หมดทาํใหก้ารเกบ็

แบบสอบถาม ไดไ้มค่รบ 400 ชุดตามเป้าหมายทีก่าํหนด เน่ืองจากขอ้จาํกดัดา้นเวลาทาํใหไ้ด้

แบบสอบถาม เพยีง 329 ชุด 

 



54 
 

5.การวิเคราะหข้์อมลู และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

1. การวเิคราะหโ์ดยใชส้ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Statistic)  

 ในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิพรรณนา จะไดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูปฐมภมู ิ (Primary Data) ทีไ่ด้

จากแบบสอบถาม แลว้นํามาประมวลผลขอ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมสถติสิาํเรจ็รปู

เพือ่การวจิยัทางสงัคมศาสตร ์โดยใชห้ลกัสถติใินการวเิคราะห ์ดงัน้ี 

 171 สว่นที ่ 1 เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มลูของกลุ่มตวัอยา่ง ใชก้ารแจกแจงความถี ่

(Frequency) ของทุกตวัแปร แลว้คาํนวณหาคา่รอ้ยละ(Percentage) 

 สว่นที ่2 เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร ใชก้ารแจกแจง

ความถี ่(Frequency) ของทุกตวัแปรแลว้มาคาํนวณหาคา่รอ้ยละ (Percentage) การคาํนวณหาคา่เฉลีย่

เลขคณติ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  

 สว่นที ่3 เป็นขอ้มลูเกีย่วกบัความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสว่นประสมการตลาดของรา้นขาย

ยา ใชก้ารคาํนวณหาคา่เฉลีย่เลขคณติ (Mean) และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพือ่

ใชอ้ธบิายถงึระดบัความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใชบ้รกิารของผูบ้รโิภค 

 2.  การวเิคราะหโ์ดยสถติเิชงิอนุมาน (Inferential Statistic)  

เพือ่ทดสอบสมมตฐิานแต่ละขอ้โดยใชส้ถติ ิt-test ,ANOVA 

สว่นที ่1 T-test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหวา่งตวัแปร 2 ตวัแปร ใชท้ดสอบเพศกบัระดบั

ความสาํคญัของปจัจยัสว่นประสมทางการตลาดทีม่ต่ีอพฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 

สว่นที ่2 ANOVA ใชก้บัตวัแปรตน้เชงิลกัษณะ คอื อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อ

เดอืน จาํนวนสมาชกิในครอบครวั กบัระดบัความสาํคญัของปจัจยัสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลต่อ

พฤตกิรรมการใชบ้รกิาร 

สว่นที ่3 ANOVA ใชก้บัตวัแปรเชงิลกัษณะ คอื ลกัษณะอาการของโรคทีต่อ้งการคาํแนะนําจาก

เภสชักร,คนในครอบครวั ทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร,เวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชั

กร,ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนําเภสชักร ,งบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําจากเภสชักร  กบั

ระดบัความสาํคญัของปจัจยัสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิาร 

โดยการทดสอบสมมตุฐิานดงัน้ี 

สว่นที ่1.ลกัษณะสว่นบุคคล 

เพศ ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

สว่นที ่2. ลกัษณะสว่นบุคคล 

อาย ุทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั  

ระดบัการศกึษา ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

อาชพี ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 
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รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

จาํนวนสมาชกิในครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดที่

แตกต่างกนั 

สว่นที ่3. พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร 

ลกัษณะอาการของโรคตอ้งการคาํการคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญั

ของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

คนในครอบครวัทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักรกรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

เวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสม

การตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

งบประมาณการซือ้ยาตามคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

 

 

 

 



 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหข้์อมลู 

 

 2การวจิยัครัง้น้ีมุง่ศกึษา พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรในรา้นขายยา

ของผูบ้รโิภคในจงัหวดัเชยีงราย การวเิคราะหข์อ้มลู  และการแปลผลความหมายของการ

วเิคราะหข์อ้มลู ผูว้จิยัไดก้าํหนดสญัลกัษณ์ต่างๆทีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ดงัน้ี 

สญัลกัษณ์ทใีชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

N แทน จาํนวนตวัอยา่ง 

Mean แทน คา่เฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 

S.D. แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

P แทน Sig.คา่ความน่าจะเป็นสาํหรบับอกนยัสาํคญัทางสถติ ิ

t แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-test 

F แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F-test 

ss แทน ผลรวมของคะแนนเบีย่งเบนยกกาํลงัสอง (Sum Squares) 

ms แทน คา่เฉลีย่ของผลรวมของคะแนนเบีย่งเบนยกกาํลงัสอง(Mean Square) 

df แทน ระดบัชัน้ของความเป็นอสิระ (Degree of Freedom) 

* แทน นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 

** แทน นยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.01 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหข้์อมลู  

ผูว้จิยัไดท้าํการสุม่ตวัอยา่งจาํนวน 329 ราย โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืในการ

ศกึษาวจิยัครัง้น้ี ซึง่สามารถนําผลการศกึษามานําเสนอในรปูแบบของตารางประกอบคาํอธบิาย 

โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา 

1.1 ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่  เพศ อาย ุระดบัการศกึษา อาชพี 

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจาํนวนสมาชกิในครอบครวั 

1.2 ขอ้มลูเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรในรา้นขายยา ในดา้น

ลกัษณะของโรคทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชั คนในครอบครวัทีต่อ้งการคาํแนะนําเภสชั เวลา

โดยเฉลีย่ทีซ่ือ้ยาในรา้นยา ความถีใ่นการซือ้ยา งบประมาณการซือ้ยาในแต่ละครัง้  ระดบัความ

เชื่อในการเลอืกใชย้าตามคาํแนะนําของเภสชักร 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน  

2.1 เพศ ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

2.2 อาย ุทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั  

2.3 ระดบัการศกึษา  ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดที่

แตกต่างกนั 

2.4 อาชพี ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

2.5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดที่

แตกต่างกนั 

2.6 จาํนวนสมาชกิในครอบครวั ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสม

การตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

2.7 ลกัษณะอาการของโรคตอ้งการคาํการคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบั

ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

2.8 คนในครอบครวัทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักรกรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบั

ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

2.9 เวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญั

ของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

2.10 ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญั

ของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 

2.11 งบประมาณการซือ้ยาตามคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบั

ความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนั 
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ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา 

ตาราง 4.1 ลกัษณะบุคคล 

ลกัษณะสว่นบุคคล ความถี ่(N=329) รอ้ยละ 

เพศ ชาย 152            46.2  

หญงิ 177            53.8  

อาย ุ 15-25 ปี 93            28.3  

26-35 ปี 108            32.8  

36-45 ปี 71            21.6  

46-55 ปี 44            13.4  

มากกวา่ 55 ปี 13              4.0  

ระดบัการศกึษา มธัยมศกึษา/ปวช. 110            33.4  

อนุปรญิา/ปวส. 78            23.7  

ปรญิญาตร ี 126            38.3  

ปรญิญาโท-เอก 15              4.6  

อาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษา 34            10.3  

คา้ขาย/ประกอบธุรกจิสว่นตวั 98            29.8  

แมบ่า้น 12              3.6  

ทาํสวน/เกษตรกรรม 29              8.8  

พนกังานราชการ 11              3.3  

พนกังานรฐัวสิาหกจิ 9              2.7  

ลกูจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน 117            35.6  

อื่นๆโปรดระบุ.... 19              5.8  

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

  

  

  

  

ตํ่ากวา่ 5,000 34            10.3  

5,000-10,000 บาท 57            17.3  

10,001-20,000 บาท 135            41.0  

20,001-40,000 บาท 32              9.7  

40,000 บาทขึน้ไป 71            21.6  

จาํนวนสมาชกิใน

ครอบครวั 

  

  

1 คน  0         0.0 

2-3 คน  123            37.4  

4-5 คน  166            50.5  

มากกวา่ 5 คนขึน้ไป 40            12.2  
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จากตาราง 4.1 สามารถสรปุจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด  329 คน 

ด้านเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญงิจาํนวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 และ

เพศชาย 152 คน คดิรอ้ยละ 46.2 

ด้านอายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นมากมอีายรุะหวา่ง 26-35 ปี จาํนวน 108 คนคดิเป็น

รอ้ยละ 32.8 อายรุะหวา่ง 15-25 ปี จาํนวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.3 และอายรุะหวา่ง 36-45 

ปี จาํนวน 71 ตย คดิเป็นรอ้ยละ 21.6  

ด้านระดบัการศึกษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นมากจบปรญิญาตร ีจาํนวน 126 คน คดิ

เป็นรอ้ยละ 38.3 รองลงมาเป็นมธัยมศกึษา /ปวช. จาํนวน 110 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.4 สว่นอนุ

ปรญิา/ปวส. จาํนวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.7 

ด้านอาชีพ  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นมากประกอบอาชพีลกูจา้งและพนกังาน

บรษิทัเอกชน จาํนวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.6 รองลงมาคอือาชพีคา้ขายและประกอบธุรกจิ

สว่นตวั จาํนวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 สว่นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา จาํนวน 34 คน คดิเป็น

รอ้ยละ 10.3 และอาชพีทาํสวนหรอืเกษตรกรรม จาํนวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 

 

ด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือน  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง สว่นมากมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

10,001-20,000 บาท จาํนวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

40,000 บาทขึน้ไป จาํนวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,000-10,000 มี

จาํนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 

ด้านจาํนวนสมาชิกในครอบครวั  พบวา่กลุ่มตว้อยา่ง สว่นมากมจีาํนวนสมาชกิ

ครอบครวั 4-5 คน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.5 รองลงมามจีาํนวนสมาชกิ 

2-3 คน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.4 สว่นจาํนวนสมาชกิในครอบครวั 

มากกวา่ 5 คนขึน้ไป ม ี40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.2 

 

ตาราง 4.2 แสดงจาํนวน (ความถี่) และรอ้ยละของกลุ่มตวัอยา่ง จาํแนกตามพฤตกิรรมการใช้

บรกิารคาํแนะนําจากเภสชักร ดงัน้ี ลกัษณะอาการของโรค ทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร คน

ในครอบครวัทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร เวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร 

ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร งบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําจากเภสชั

กร  ในเขตอาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 

 

 

 



60 
 

ตารางท่ี 4.2 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร 

 
 

จากตารางที ่4.2  สามารถสรปุจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด  329 คน 

 45ด้านลกัษณะอาการของโรคท่ีต้องการคาํแนะนําจากเภสชักร  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

สว่นมาก เป็นโรคทีเ่กีย่วกบัสมอง เชน่ ไมเกรน บา้นหมนุ จาํนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.4 

รองลงมาคอืโรคทางผวิหนงั เชน่ สวิ ผืน่แพต่้างๆ จาํนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.1 และโรค

ทางเดนิอาหาร เชน่ทอ้งเสยี กระเพาะ จาํนวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3  

ความถี่ (N=329)  ร้อยละ

โรคทางเดินหายใจ 38         11.6

โรคทางเดินอาหาร 47         14.3

โรคทางผิวหนัง 66         20.1

โรคเฉพาะทาง 37         11.2

โรคที่เกี่ยวกับสมอง 90         27.4

โรคที่เกี่ยวกับฮอร์โมน 28           8.5

อื่นๆระบุ..... 23           7.0

บุตรหลาน 20           6.1

ตนเอง 85 25.8        

พ่อแม่ 98 29.8        

ทุกคนในครอบครัว 126 38.3        

น้อยกว่า 10 นาที 148 45.0        

11-20 นาที 138 41.9        

21-30 นาที 35 10.6        

มากกว่า 30 นาที 8 2.4          

น้อยกว่า  1 ครั้ง 80 24.3        

2-4 ครั้ง 184 55.9        

5-8 ครั้ง 60 18.2        

9 ครั้งขึ้นไป 5 1.5          

น้อยกว่า100 บาท 22 6.7          

100-500 บาท 267 81.2        

501-1000 บาท 35 10.6        

มากกว่า 1000 บาท 5 1.5          

งบประมาณในการซื้อยาตาม

คําแนะนําของเภสัชกร

  

พฤติกรรม

ลักษณะอาการของโรคที่ต้องการ

คําแนะนําจากเภสัชกร

คนในครอบครัว ที่ต้องการ

คําแนะนําจากเภสัชกร

ความถี่ในการใช้บริการคําแนะนํา

จากเภสัชกร

เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการ

คําแนะนําจากเภสัชกร
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 ด้านคนในครอบครวัท่ีต้องการคาํแนะนําจากเภสชักร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นมาก 

เลอืกใหทุ้กคนในครอบครวัไดร้บัคาํแนะนําจากเภสชักร จาํนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 

รองลงมา คอืพอ่แม ่จาํนวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 และ ตนเอง จาํนวน 85 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 25.8 

 ด้านเวลาโดยเฉล่ียท่ีต้องการคาํแนะนําจากเภสชั  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นมาก 

ตอ้งการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรในเวลา น้อยกวา่ 10 นาท ีจาํนวน 148 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 45.0 รองลงมาตอ้งการใชเ้วลา 11-20 นาท ีจาํนวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.9 และ ใช้

เวลา 21-30 นาที ่จาํนวน  35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.6  

 ด้านความถ่ีในการใช้บริการคาํแนะนําจากเภสชักร  พบวา่ ใน 1 ปี กลุ่มตวัอยา่ง 

สว่นมากใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรเฉลีย่ใน 1 เดอืน 2-4 ครัง้ จาํนวน 184 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 55.9 รองลงมาคอื น้อยกวา่ 1 ครัง้ จาํนวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 และ 5-8 ครัง้ จาํนวน 

60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 

 ด้านงบประมาณในการซ้ือยาตามคาํแนะนําของเภสชักร  พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 

สว่นมากใชง้บประมาณ อยูร่ะหวา่ง 100-500 บาทต่อครัง้ จาํนวน 267 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.2 

รองลงมาคอื 501-1,000 บาทต่อครัง้ จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.6 และ น้อยกวา่ 100 

บาท จาํนวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.7  

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงคา่ตํ่าสดุ สงูสดุ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญัของ

สว่นประสมการตลาด ของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรในจงัหวดัเชยีงราย 

 

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสม

การตลาดของร้านขายยา

Min Max  Mean  S.D. 

ด้านผลิตภัณฑ์

1.มียาให้เลือกหลากหลายชนิด 3 5    4.00    0.57

2.อายุยาก่อนวันหมดอายุ 3 5    4.24    0.65

3.มียาหลากหลายยี่ห้อ 2 5    3.96    0.75

4.มียาหลายหลายระดับราคา 2 5    4.05    0.72

ด้านราคา

5.ราคายาสามารถต่อรองได้ 3 5    3.87    0.74

6.ราคายาไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่น 3 5    3.95    0.69

7.การมีป้ายบอกราคายาภายในร้าน 3 5    4.07    0.42
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ตารางท่ี 4.3 แสดงคา่ตํ่าสดุ สงูสดุ คา่เฉลีย่ และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน ระดบัความสาํคญัของ

สว่นประสมการตลาด ของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร ในจงัหวดัเชยีงราย (ต่อ) 

 

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสม

การตลาดของร้านขายยา

Min Max  Mean  S.D. 

สถานที่

8.เวลา เปิด- ปิด ทําการ 3 5    4.06    0.66

9.ใกล้บ้าน 2 5    4.28    0.64

10.ใกล้ที่ทํางาน 2 5    3.87    0.87

11.มีที่จอดรถ 2 5    3.97    0.81

การส่งเสริมการตลาด

12.มีของแจก/ของแถม 2 5    3.47    0.74

13.มีบัตรสมาชิก 1 4    2.93    0.72

14.มีแผนพับให้ความรู้แก่ผู้ซื้อยา 2 5    3.47    0.72

ด้านบุคลากร

15.ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเภสัชกร 3 5    4.08    0.74

16.เภสัชกรมีชื่อเสียง 2 5    3.67    0.83

17.เภสัชกรมีความน่าเชื่อถือ 3 5    4.03    0.80

18.เภสัชกรมีความสามารถในการแนะนํายา 3 5    4.35    0.68

19.เภสัชกรมีความเอาใจใส่ 3 5    4.15    0.74

20.เภสัชกรใส่เสื้อกราวสีขาว 1 5    3.22    0.84

ด้านกายภาพของสถานที่ที่ให้บริการ

21.รูปแบบร้านยาทันสมัย 3 5    3.81    0.67

22.ความสะอาดของร้านยา 3 5    4.26    0.65

23.ร้านยามีแอร์ 1 5    3.50    0.78

24.ขนาดของร้านยาดูโอ่โถง 1 5    3.31    0.72

กระบวนการในการให้บริการของเภสัชกร

25.มีการสอบถามอาการขั้นต้นของผู้ป่วย 3 5    4.32    0.66

26.มีการสอบถามยาที่แพ้ของผู้ป่วย 3 5    4.35    0.65

27.มีการบอก side effect ของยาที่ชัดเจน 2 5    4.43    0.67

28.มีการแนะนําวิธีการกินยา ที่ชัดเจน 3 5    4.29    0.72

29.มีความรวดเร็วในการบริการ 2 5    4.01    0.85

30.มีการนัดเพื่อสอบถามอาการครั้งต่อไป 1 5    3.29    0.79
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จากการวเิคราะหร์ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาด พบวา่กลุ่มตวัอยา่งให้

ระดบัความสาํคญัมากในดา้นกระบวนการโดยเฉพาะในเรือ่งมกีารบอก  side effect ของยาที่

ชดัเจน(Mean=4.43)รองลงมาเป็นเรือ่งการสอบถามทีแ่พข้องผูป้ว่ย (Mean= 4.35)และเรือ่งการ

สอบถามอาการขัน้ตน้ของผูป้ว่ย (Mean=4.32) สว่นดา้นบุคลากรกลุ่มตวัอยา่งใหค้วามสาํคญัใน

เรือ่งของ เภสชักรมคีวามสามารถในการแนะนํายากใ็หร้ะดบัความสาํคญัทีม่าก (Mean=4.35) 

 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

ตารางท่ี 4.4 แสดงการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบเพศ กบัปจัจยัสว่นประสมการตลาด 

 
หมายเหตุ *P<0.05 

จากตาราง 4.4 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย t-test พบวา่เพศทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบั

ความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดแตกต่างกนัในดา้นสถานที ่ (P=0.04), ดา้นสง่เสรมิ

การตลาด (P=0.00) และดา้นบุคลากร (P=0.01)  

 

Levene'
 F 

ชาย 152 4.02  0.54  2.23    0.14   1.23-   327.00 0.22

หญิง 177 4.10  0.57  1.24-   323.99 0.22

ชาย 152 3.66  0.39  1.56    0.21   11.54- 327.00 0.00

หญิง 177 4.22  0.47  11.70- 326.53 0.00

ชาย 152 4.04  0.57  4.19    0.04* 0.03-   327.00 0.97

หญิง 177 4.05  0.65  0.03-   326.76 0.97

ชาย 152 3.14  0.50  9.75    0.00* 4.71-   327.00 0.00

หญิง 177 3.42  0.58  4.76-   326.98 0.00

ชาย 152 3.85  0.58  7.32    0.01* 1.82-   327.00 0.07

หญิง 177 3.97  0.65  1.84-   326.39 0.07

ชาย 152 3.69  0.51  1.48    0.23   0.94-   327.00 0.35

หญิง 177 3.75  0.56  0.95-   325.66 0.34

ชาย 152 4.14  0.55  1.62    0.20   0.79   327.00 0.43

หญิง 177 4.09  0.58  0.80   324.08 0.43

 df P (2-tailed)

 t-test for Equality of Means 

P

ปัจจัยส่วนผสมการตลาด

N  Mean  S.D.  t 

ผลิตภัณฑ์

ราคา

สถานที่

ส่งเสริมการตลาด

บุคลากร

กระบวนการใน

การให้บริการ

กายภาพของ

สถานที่ให้บริการ
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สว่นเพศทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนั

ใน ดา้นผลติภณัฑ์ (P=0.14),ดา้นราคา (P=0.21),ดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร (P=0.23) 

และดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร(P=0.20) 

ตารางท่ี 4.5 แสดงความแตกต่างของปจัจยัสว่นประสมการตลาด  ของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนําจาก

เภสชักร ในจงัหวดัเชยีงราย จาํแนกตาม อาย ุโดยใชส้ถติ ิF-test 

 
หมายเหตุ *P<0.05 

จากตาราง 4.6 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test พบวา่อายทุีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบั

ความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดแตกต่างกนั  ดา้นสถานที่ (P=0.04) ดา้นบุคลากร

(P=0.01) และดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร(P=0.01) 

 65สว่นอายทุีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดไมแ่ตกต่าง

กนั ในดา้นผลติภณัฑ ์ (P=0.25), ดา้นราคา (P=0.35), ดา้นสง่เสรมิการตลาด  (P=0.63) และ

กระบวนการในการใหบ้รกิาร (P=0.84) 

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด (อาย)ุ
ความ

แปรปรวน  ss  df  ms  F  P 

ค่าความแตกต่าง

เป็นรายคู่

b.g 1.68    4     0.42  1.35  0.25  

w.g 101.22 324  0.31  
Total 102.91 328  
b.g 1.17    4     0.29  1.10  0.35  
w.g 85.59   324  0.26  
Total 86.76   328  

b.g 3.74    4     0.93  2.55* 0.04  

w.g 118.70 324  0.37  

Total 122.44 328  

b.g 0.81    4     0.20  0.65  0.63  

w.g 101.34 324  0.31  

Total 102.15 328  

บุคลากร b.g 5.32    4     1.33  3.56* 0.01  15-25ปี>36-45ปี
w.g 121.18 324  0.37  
Total 126.51 328  
b.g 4.01    4     1.00  3.57* 0.01  
w.g 90.87   324  0.28  
Total 94.88   328  

กายภาพของ

สถานที่ให้บริการ

ผลิตภัณฑ์

ราคา

การส่งเสริม

การตลาด

สถานที่
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เมือ่ทดสอบความแตกต่างของ ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดจาํแนกตาม

อายเุป็นรายคู ่พบวา่กลุ่มอายตุ่างๆ ใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีร่ะดบั มนียั

สาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มจีาํนวน 1 คู ่ไดแ้ก่ กลุ่มอาย ุ15-25 ปี ใหร้ะดบัความสาํคญัปจัจยั

สว่นประสมการตลาดดา้นบุคลากร มากกวา่กลุ่มอาย ุ36-45 ปี 

 

ตารางท่ี 4.6 แสดงความแตกต่างของปจัจยัสว่นประสมการตลาด  ของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนําจาก

เภสชักรในจงัหวดัเชยีงรายจาํแนกตาม ระดบัการศกึษา โดยใชส้ถติ ิF-test 

 
หมายเหตุ *P<0.05 

จากตาราง 4.6 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test พบวา่ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่าง

กนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดแตกต่างกนั ดา้นราคา (P=0.00)  

สว่นระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดไม่

แตกต่างกนั ในดา้นผลติภณัฑ์  (P=0.61), ดา้นสถานที่  (P=0.32), ดา้นสง่เสรมิการตลาด  

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด(ระดับการศึกษา)
แหล่งความ

แปรปรวน  ss  df  ms  F  P 

ค่าความแตกต่าง

เป็นรายคู่

b.g 0.57     3      0.19   0.60  0.61 
w.g 102.34  325   0.31   
Total 102.91  328   

ราคา b.g 6.22     3      2.07   8.36* 0.00 
w.g 80.54   325   0.25   

Total 86.76   328   
b.g 1.30     3      0.43   1.17  0.32 
w.g 121.14  325   0.37   
Total 122.44  328   
b.g 0.90     3      0.30   0.97  0.41 
w.g 101.25  325   0.31   
Total 102.15  328   
b.g 1.02     3      0.34   0.88  0.45 
w.g 125.49  325   0.39   
Total 126.51  328   
b.g 0.45     3      0.15   0.51  0.67 
w.g 94.43   325   0.29   
Total 94.88   328   
b.g 0.22     3      0.07   0.23  0.88 
w.g 106.21  325   0.33   
Total 106.43  328   

ผลิตภัณฑ์

มัธยมศึกษา/

ปวช.>ปริญญาตรี

และปริญญาโท-เอก

การส่งเสริมการตลาด

กายภาพของสถานที่

ให้บริการ

บุคลากร

สถานที่

กระบวนการในการ

ให้บริการ
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(P=0.41), ดา้นบุคลากร  (P=0.45), ดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร (P=0.67) และ

กระบวนการในการใหบ้รกิาร (P=0.88) ตามลาํดบั 

เมือ่ทดสอบความแตกต่างของ ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดจาํแนกตาม

ระดบัการศกึษา เป็นรายคู ่พบวา่ ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่น

ประสมการตลาดทีร่ะดบั มนียัสาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มจีาํนวน 2 คู ่ไดแ้ก่ การศกึษาระดบั

มธัยมศกึษา/ปวช.ใหร้ะดบัความสาํคญัของปจัจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคามากกวา่ ระดบั

การศกึษาปรญิญาตรแีละปรญิญาโท-เอก  

ตารางท่ี 4.7 แสดงความแตกต่างของปจัจยัสว่นประสมการตลาด  ของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนําจาก

เภสชักร ในจงัหวดัเชยีงราย จาํแนกตาม อาชพี โดยใชส้ถติ ิF-test 

 
หมายเหตุ *P<0.05 

จากตาราง 4.7 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test พบวา่อาชพีทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบั

ความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดแตกต่างกนั  ดา้นราคา(P=0.00), ดา้นสถานที่(P=0.01), 

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด (อาชีพ)

แหล่งความ

แปรปรวน  ss  df  ms  F  P 

ค่าความแตกต่าง

เป็นรายคู่

b.g 3.92     7     0.56 1.82  0.08 
w.g 98.99   321 0.31 
Total 102.91  328 
b.g 6.03     7     0.86 3.43* 0.00 
w.g 80.73   321 0.25 
Total 86.76   328 
b.g 7.43     7     1.06 2.96* 0.01 
w.g 115.01  321 0.36 
Total 122.44  328 
b.g 4.99     7     0.71 2.36* 0.02 
w.g 97.16   321 0.30 
Total 102.15  328 
b.g 5.01     7     0.72 1.89  0.07 
w.g 121.50  321 0.38 
Total 126.51  328 

b.g 6.41     7     0.92 3.32* 0.00 

w.g 88.47   321 0.28 

Total 94.88   328 

b.g 2.43     7     0.35 1.07  0.38 

w.g 104.00  321 0.32 

Total 106.43  328 

กายภาพของ

สถานที่ให้บริการ
นักเรียน/นักศึกษา>

 ค้าขาย/ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว

กระบวนการในการ

ให้บริการ

ราคา

สถานที่

การส่งเสริมการตลาด

บุคลากร

ผลิตภัณฑ์
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ดา้นสง่เสรมิการตลาด (P=0.02), ดา้นการยภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร (P=0.00), สว่นอาชพีที่

แตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนัในดา้นผลติภณัฑ์

(P=0.08), ดา้นบุคลากร(P=0.07)และดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร(P=0.38) ตามลาํดบั  

เมือ่ทดสอบความแตกต่างของ ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดจาํแนกตาม

อาชพี เป็นรายคู ่พบวา่ อาชพีทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดที่

ระดบัมนียัสาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มจีาํนวน 1 คู ่ไดแ้ก่  อาชพี นกัเรยีน/นกัศกึษาใหร้ะดบั

ความสาํคญัของปจัจยัสว่นประสมการตลาดดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิารมากกวา่อาชพี 

คา้ขาย/ประกอบธุรกจิสว่นตวั  

ตารางท่ี 4.8 แสดงความแตกต่างของปจัจยัสว่นประสมการตลาดของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนําจาก

เภสชักช จาํแนกตามรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนโดยใชส้ถติ ิF-test 

 
หมายเหตุ *P<0.05 

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด (รายได)้

แหล่งความ

แปรปรวน  ss  df  ms  F  P 
ค่าความแตกต่างเป็นรายคู่

b.g 3.63     4      0.91  2.96* 0.02 

w.g 99.28   324   0.31  

Total 102.91 328   

b.g 5.79     4      1.45  5.80* 0.00 

w.g 80.97   324   0.25  

Total 86.76   328   

b.g 5.64     4      1.41  3.91* 0.00 

w.g 116.80 324   0.36  

Total 122.44 328   

b.g 4.86     4      1.21  4.04* 0.00 

w.g 97.30   324   0.30  

Total 102.15 328   

b.g 5.44     4      1.36  3.64* 0.01 

w.g 121.07 324   0.37  
Total 126.51 328   
b.g 4.65     4      1.16  4.18* 0.00 
w.g 90.22   324   0.28  
Total 94.88   328   

b.g 2.65     4      0.66  2.07  0.08 
w.g 103.78 324   0.32  

Total 106.43 328   

ผลิตภัณฑ์

ราคา

สถานที่

การส่งเสริมการตลาด

บุคลากร

กายภาพของ

สถานที่ให้บริการ

กระบวนการในการ

ให้บริการ

1.ตํ่ากว่า5,000 บาท> 

40.000 บาทขึ้นไป           

 2.รายได5้,000-10,000 

บาท>20,000-40,000 บาท

และ40,000 บาทขึ้นไป

1.ตํ่ากว่า5,000 บาท> 

5,000-10,000 บาท,

10,000-20,000และ

20,000-40,000 บาท

1.ตํ่ากว่า5,000 บาท>

20,000-40,000 บาทและ

40,000 บาทขึ้นไป

1.ตํ่ากว่า5,000 บาท>

20,000-40,000 บาท
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จากตาราง 4.8 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test พบวา่รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนที่

แตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดแตกต่างกนัดา้นผลติภณัฑ์  

(P=0.02), ดา้นราคา (P=0.00), ดา้นสถานที่ (P=0.00), ดา้นสง่เสรมิการตลาด (P=0.00), ดา้น

บุคลากร(P=0.01), ดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร(P=0.00) ตามลาํดบั  

สว่นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดที่

ไมแ่ตกต่างกนัคอื ดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร(P=0.08) ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

เมือ่ทดสอบความแตกต่างของ ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดจาํแนกตาม

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นรายคู ่พบวา่ รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญั

ของสว่นประสมการตลาดทีร่ะดบั มนียัสาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 มจีาํนวน 5 คู ่ไดแ้ก่ รายได้

ตํ่ากวา่ 5,000 บาทใหร้ะดบัความสาํคญัของปจัจยัสว่นประสมการตลาดดา้นราคามากกวา่รายได้

40,000 บาทขึน้ไป สว่นรายไดต้ํ่ากวา่ 5,000 บาทใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาด

ดา้นการสง่เสรมิการตลาดมากกวา่รายได ้20,000-40,000 บาทและ 40,000 บาทขึน้ไป  

 

ตารางท่ี 4.9 แสดงความแตกต่างของปจัจยัสว่นประสมการตลาด  ของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนําจาก

เภสชักร ในจงัหวดัเชยีงราย จาํแนกตาม จาํนวนสมาชกิในครอบครวั โดยใชส้ถติ ิF-test 

 
หมายเหตุ *P<0.05 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

(จํานวนสมาชิกในครอบครัว)
แหล่งความ

แปรปรวน  ss  df  ms  F  P 

ค่าความแตกต่าง

เป็นรายคู่

b.g 0.08     2     0.04 0.13  0.88 
w.g 102.83 326 0.32 
Total 102.91 328 
b.g 1.06     2     0.53 2.01  0.14 
w.g 85.70   326 0.26 
Total 86.76   328 
b.g 0.97     2     0.48 1.30  0.27 
w.g 121.47 326 0.37 
Total 122.44 328 
b.g 1.53     2     0.77 2.48  0.09 
w.g 100.62 326 0.31 
Total 102.15 328 
b.g 0.10     2     0.05 0.12  0.88 
w.g 126.41 326 0.39 
Total 126.51 328 
b.g 0.64     2     0.32 1.11  0.33 
w.g 94.24   326 0.29 
Total 94.88   328 
b.g 0.46     2     0.23 0.71  0.49 
w.g 105.97 326 0.33 
Total 106.43 328 

การส่งเสริมการตลาด

สถานที่

ราคา

ผลิตภัณฑ์

กระบวนการในการให้บริการ

กายภาพของสถานที่

ให้บริการ

บุคลากร
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จากตาราง 4.9 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test พบวา่จาํนวนสมาชกิในครอบครวั

ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนั  ทีร่ะดบันยัสาํคญั

ทางสถติทิี ่0.05 ในทุกดา้น  

 

ตารางท่ี 4.10 แสดงความแตกต่างของปจัจยัสว่นประสมการตลาด  ของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนํา

จากเภสชักร ในจงัหวดัเชยีงราย จาํแนกตาม ลกัษณะอาการของโรคทีต่อ้งการคาํแนะนําจาก

เภสชักร  โดยใชส้ถติ ิF-test 

 
หมายเหตุ *P<0.05 

จากตาราง 4.10 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test พบวา่ลกัษณะอาการของโรคที่

ตอ้งการคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดไม่

แตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ในทุกดา้น  

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด

แหล่งความ

แปรปรวน  ss  df  ms  F  P 

ค่าความแตกต่าง

เป็นรายคู่

ผลิตภัณฑ์ b.g 1.63     6     0.27 0.87  0.52 

w.g 101.27 322 0.31 

Total 102.91 328 

b.g 3.31     6     0.55 2.13  0.05 

w.g 83.45   322 0.26 

Total 86.76   328 

b.g 1.91     6     0.32 0.85  0.53 

w.g 120.53 322 0.37 

Total 122.44 328 

b.g 2.71     6     0.45 1.46  0.19 

w.g 99.45   322 0.31 

Total 102.15 328 

b.g 2.71     6     0.45 1.18  0.32 

w.g 123.80 322 0.38 

Total 126.51 328 

b.g 1.56     6     0.26 0.90  0.50 

w.g 93.32   322 0.29 

Total 94.88   328 

b.g 1.05     6     0.17 0.53  0.78 

w.g 105.38 322 0.33 

Total 106.43 328 

กระบวนการในการ

ให้บริการ

กายภาพของสถานที่

ให้บริการ

ราคา

สถานที่

การส่งเสริมการตลาด

บุคลากร
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ตารางท่ี 4.11 แสดงความแตกต่างของปจัจยัสว่นประสมการตลาด  ของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนํา

จากเภสชักร ในจงัหวดัเชยีงราย จาํแนกตาม คนในครอบครวัทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร 

โดยใชส้ถติ ิF-test 

 
หมายเหตุ *P<0.05 

จากตาราง 4.11 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test พบวา่คนในครอบครวัทีต่อ้งการ

คาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดแตกต่าง

กนั ในดา้นบุคลากร(P=0.01) ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

สว่นคนในครอบครวัทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญั

กบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ในดา้นผลติภณัฑ์ 

(P=0.18), ดา้นราคา (P=0.14), ดา้นสถานที่ (P=0.08), ดา้นสง่เสรมิการตลาด (P=0.30), ดา้น

ปัจจัยส่วนประสม

การตลาด

แหล่งความ

แปรปรวน  ss  df  ms  F  P 

ค่าความแตกต่าง

เป็นรายคู่
b.g 1.54     3     0.51 1.64 0.18 

w.g 101.37 325 0.31 
Total 102.91 328 
b.g 1.45     3     0.48 1.84 0.14 
w.g 85.31   325 0.26 
Total 86.76   328 
b.g 2.53     3     0.84 2.29 0.08 
w.g 119.91 325 0.37 
Total 122.44 328 
b.g 1.14     3     0.38 1.22 0.30 
w.g 101.01 325 0.31 
Total 102.15 328 
b.g 4.18     3     1.39 3.70* 0.01 
w.g 122.33 325 0.38 
Total 126.51 328 
b.g 1.79     3     0.60 2.08 0.10 
w.g 93.09   325 0.29 
Total 94.88   328 
b.g 2.13     3     0.71 2.21 0.09 
w.g 104.30 325 0.32 
Total 106.43 328 

การส่งเสริมการตลาด

สถานที่

ราคา

ผลิตภัณฑ์

กระบวนการในการ

ให้บริการ

กายภาพของสถานที่

ให้บริการ

บุคลากร
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กายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร (P=0.10) และดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร (P=0.09) โดยมี

คา่ความน่าจะเป็น ตามลาํดบั 

เมือ่ทดสอบความแตกต่างของ ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดจาํแนกตาม

คนในครอบครวัทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร เป็นรายคู ่พบวา่ ไมม่คีูใ่ดแตกต่างกนัใหร้ะดบั

ความสาํคญัของประสมการตลาดทีร่ะดบัมนียัสาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 

ตารางท่ี 4.12 แสดงความแตกต่างของปจัจยัสว่นประสมการตลาด  ของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนํา

จากเภสชักร ในจงัหวดัเชยีงราย จาํแนกตาม เวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร 

โดยใชส้ถติ ิF-test 

 
หมายเหตุ *P<0.05 

จากตาราง 4.12 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test พบวา่เวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิาร

คาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดไมแ่ตกต่าง

กนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ในทุกดา้น  

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

แหล่งความ

แปรปรวน  ss  df  ms  F  P 

ค่าความแตกต่าง

เป็นรายคู่
b.g 0.53     3     0.18 0.56  0.64 
w.g 102.38 325 0.32 
Total 102.91 328 
b.g 1.26     3     0.42 1.60  0.19 
w.g 85.50   325 0.26 
Total 86.76   328 
b.g 1.13     3     0.38 1.01  0.39 
w.g 121.31 325 0.37 
Total 122.44 328 
b.g 0.61     3     0.20 0.65  0.58 
w.g 101.54 325 0.31 
Total 102.15 328 
b.g 0.41     3     0.14 0.35  0.79 
w.g 126.10 325 0.39 
Total 126.51 328 
b.g 0.41     3     0.14 0.47  0.70 
w.g 94.47   325 0.29 
Total 94.88   328 
b.g 0.90     3     0.30 0.92  0.43 
w.g 105.53 325 0.32 
Total 106.43 328 

ราคา

สถานที่

การส่งเสริมการตลาด

บุคลากร

กายภาพของสถานที่

ให้บริการ

กระบวนการในการ

ให้บริการ

ผลิตภัณฑ์
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ตารางท่ี 4.13 แสดงความแตกต่างของปจัจยัสว่นประสมการตลาด  ของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนํา

จากเภสชักร ในจงัหวดัเชยีงราย จาํแนกตาม ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร 

โดยใชส้ถติ ิF-test 

 
 104หมายเหตุ *P<0.05 

จากตาราง 4.13 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test พบวา่ความถีใ่นการใชบ้รกิาร

คาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดไมแ่ตกต่าง

กนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่0.05 ในทุกดา้น  

 

 

 

 

 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

แหล่งความ

แปรปรวน  ss  df  ms  F  P 

ค่าความแตกต่าง

เป็นรายคู่

b.g 0.80     3     0.27 0.85  0.47 
w.g 102.11 325 0.31 
Total 102.91 328 
b.g 0.27     3     0.09 0.34  0.80 
w.g 86.49   325 0.27 
Total 86.76   328 
b.g 0.94     3     0.31 0.84  0.47 
w.g 121.50 325 0.37 
Total 122.44 328 
b.g 0.59     3     0.20 0.63  0.59 
w.g 101.56 325 0.31 
Total 102.15 328 
b.g 0.95     3     0.32 0.82  0.48 
w.g 125.55 325 0.39 
Total 126.51 328 
b.g 1.29     3     0.43 1.49  0.22 
w.g 93.59   325 0.29 
Total 94.88   328 
b.g 0.10     3     0.03 0.10  0.96 
w.g 106.33 325 0.33 
Total 106.43 328 

ผลิตภัณฑ์

ราคา

สถานที่

การส่งเสริมการตลาด

บุคลากร

กายภาพของสถานที่ให้บริการ

กระบวนการในการให้บริการ
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ตารางท่ี 4.14 แสดงความแตกต่างของปจัจยัสว่นประสมการตลาด  ของผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนํา

จากเภสชักร ในจงัหวดัเชยีงราย จาํแนกตาม งบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําจากเภสชั

กร โดยใชส้ถติ ิF-test 

 
หมายเหตุ *P<0.05 

จากตาราง 4.14 ผลการทดสอบสมมตฐิานดว้ย F-test พบวา่ งบประมาณในการซือ้ยา

ตามคาํแนะนําของเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาด

แตกต่างกนั ในดา้นผลติภณัฑ์ (P=0.04), ดา้นบุคลากร (P=0.03) และดา้นกระบวนการในการ

ใหบ้รกิาร(P=0.03)   

สว่นงบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําของเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบั

ความสาํคญักบัสว่นประสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนั ในดา้นราคา (P=0.94), ดา้นสถานที่  

(P=0.53), ดา้นสง่เสรมิการตลาด (P=0.94)และดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร (P=0.45) 

ตามลาํดบั 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาด

(ด้านงบประมาณในการซื้อยา)

ความ

แปรปรวน  ss  df  ms  F  P 

ค่าความแตกต่าง

เป็นรายคู่

ผลิตภัณฑ์ b.g 2.63     3     0.88 2.84* 0.04 
w.g 100.28 325  0.31 
Total 102.91 328  
b.g 0.11     3     0.04 0.13 0.94 
w.g 86.65   325  0.27 
Total 86.76   328  
b.g 0.83     3     0.28 0.74 0.53 
w.g 121.62 325  0.37 
Total 122.44 328  
b.g 0.13     3     0.04 0.13 0.94 
w.g 102.03 325  0.31 
Total 102.15 328  
b.g 3.56     3     1.19 3.13* 0.03 
w.g 122.95 325  0.38 
Total 126.51 328  
b.g 0.76     3     0.25 0.88 0.45 
w.g 94.12   325  0.29 
Total 94.88   328  

b.g 2.82     3     0.94 2.95* 0.03 
w.g 103.61 325  0.32 
Total 106.43 328  

กระบวนการในการให้บริการ

กายภาพของสถานที่ให้บริการ

บุคลากร

การส่งเสริมการตลาด

สถานที่

ราคา

น้อยกว่า100 บาท>

 100-500 บาท
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เมือ่ทดสอบความแตกต่างของ ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดจาํแนกตาม

รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน เป็นรายคู ่พบวา่ งบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําของเภสชักรที่

แตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีร่ะดบั มนียัสาคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 มจีาํนวน 1 คู ่ไดแ้ก่ งบประมาณ น้อยกวา่ 100 บาทใหร้ะดบัความสาํคญัของปจัจยัสว่น

ประสมการตลาดดา้นกระบวนการมากกวา่งบประมาณ 100-500 บาท 



 

บทท่ี 5 

สรปุผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 

 5การศกึษาวจิยัเรือ่ง “ความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชั

กรกบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารในรา้นขายยาแผนปจัจุบนัในจงัหวดั

เชยีงราย” โดยในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี  

1. เพือ่ศกึษาพฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรในรา้นขายยา ในจงัหวดั

เชยีงราย โดยจาํแนกตามขอ้มลูสว่นบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศกึษา 

อาชพี รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน และจาํนวนสมาชกิในครอบครวั 

2. เพือ่ศกึษา ระดบัความสาํคญัของ สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใช้

บรกิารรา้นขายยา 

3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งพฤตกิรรมผูใ้ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรกบั

สว่นประสมทางการตลาดทีม่ผีลต่อการใชบ้รกิารรา้นขายยาแผนปจัจุบนั 

ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดใ้ชท้ฤษฏแีละแนวคดิเกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค แนวคดิ

เกีย่วกบักระบวนการตดัสนิใจ แนวคดิเกีย่วกบัการคา้ปลกี ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัยาแผนปจัจุบนั

และรา้นขายยา และงานวจิยัอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งมาเป็นกรอบแนวคดิในการวจิยั  

 

สรปุผลการศึกษาค้นคว้า 

 8ผลจากการวจิยั ลกัษณะขอ้มลูสว่นบุคคล ระดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาด 

และพฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร ในรา้นขายยาแผนปจัจุบนัในจงัหวดั

เชยีงราย สรปุผลไดด้งัน้ี 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงพรรณนา 

  101. ข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคล  

1.1 ดา้นเพศ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญงิจาํนวน 177 คน คดิเป็นรอ้ยละ 53.8 

และเพศชาย 152 คน คดิรอ้ยละ 46.2 
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1.2 ดา้นอายุ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นมากมอีายรุะหวา่ง 26-35 ปี จาํนวน 108 คน

คดิเป็นรอ้ยละ 32.8 อายรุะหวา่ง 15-25 ปี จาํนวน 93 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.3 และอายรุะหวา่ง 

36-45 ปี จาํนวน 71 ตย คดิเป็นรอ้ยละ 21.6  

1.3 ดา้นระดบัการศกึษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งสว่นมากจบปรญิญาตรจีาํนวน 126 คน

คดิเป็นรอ้ยละ 38.3 รองลงมาเป็นมธัยมศกึษา/ปวช. จาํนวน 110 คนคดิเป็นรอ้ยละ 33.4 สว่น

อนุปรญิา/ปวส. จาํนวน 78 คน คดิเป็นรอ้ยละ 23.7 

1.4 ดา้นอาชพี พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นมากประกอบอาชพีลกูจา้งและพนกังาน

บรษิทัเอกชน จาํนวน 117 คน คดิเป็นรอ้ยละ 35.6 รองลงมาคอือาชพีคา้ขายและประกอบ

ธุรกจิสว่นตวั จาํนวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 สว่นนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา จาํนวน 34 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 10.3 และอาชพีทาํสวนหรอืเกษตรกรรม จาํนวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 8.8 

  1.5 ดา้นรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง สว่นมากมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

10,001-20,000 บาท จาํนวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41 รองลงมามรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

40,000 บาทขึน้ไป จาํนวน 71 คน คดิเป็นรอ้ยละ 21.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 5,000-10,000 มี

จาํนวน 57 คน คดิเป็นรอ้ยละ 17.3 

 1.6 ดา้นจาํนวนสมาชกิในครอบครวั พบวา่กลุ่มตว้อยา่ง สว่นมากมจีาํนวนสมาชกิ

ครอบครวั 4-5 คน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 166 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50.5 รองลงมามจีาํนวนสมาชกิ 

2-3 คน จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง 123 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.4 สว่นจาํนวนสมาชกิในครอบครวั 

มากกวา่ 5 คนขึน้ไป ม ี40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 12.2 

 

 17 2.ข้อมลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใช้บริการคาํแนะนําจากเภสชักร ในจงัหวดั

เชียงราย 

2.1 ดา้นลกัษณะอาการของโรคทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

สว่นมาก เป็นโรคทีเ่กีย่วกบัสมอง เชน่ ไมเกรน บา้นหมนุ จาํนวน 90 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.4 

รองลงมาคอืโรคทางผวิหนงั เชน่ สวิ ผืน่แพต่้างๆ จาํนวน 66 คน คดิเป็นรอ้ยละ 20.1 และโรค

ทางเดนิอาหาร เชน่ทอ้งเสยี กระเพาะ จาํนวน 47 คน คดิเป็นรอ้ยละ 14.3  

    2.2 ดา้นคนในครอบครวัทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง

สว่นมาก เลอืกใหทุ้กคนในครอบครวัไดร้บัคาํแนะนําจากเภสชักร จาํนวน 126 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 38.3 รองลงมา คอืพอ่แม ่จาํนวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 และ ตนเอง จาํนวน 85 คน 

คดิเป็นรอ้ยละ 25.8 

    2.3 ดา้นเวลาโดยเฉลีย่ทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งสว่นมาก 

ตอ้งการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรในเวลา น้อยกวา่ 10 นาท ีจาํนวน 148 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 45.0 รองลงมาตอ้งการใชเ้วลา 11-20 นาท ีจาํนวน 138 คน คดิเป็นรอ้ยละ 41.9 และ ใช้

เวลา 21-30 นาที ่จาํนวน  35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.6  
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    2.4 ดา้นความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักร พบวา่ ใน 1 ปี กลุ่มตวัอยา่ง 

สว่นมากใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรเฉลีย่ใน 1 เดอืน 2-4 ครัง้ จาํนวน 184 คน คดิเป็นรอ้ย

ละ 55.9 รองลงมาคอื น้อยกวา่ 1 ครัง้ จาํนวน 80 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 และ 5-8 ครัง้ จาํนวน 

60 คน คดิเป็นรอ้ยละ 18.2 

    2.5 ดา้นงบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําของเภสชักร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง 

สว่นมากใชง้บประมาณ อยูร่ะหวา่ง 100-500 บาทต่อครัง้ จาํนวน 267 คน คดิเป็นรอ้ยละ 81.2 

รองลงมาคอื 501-1,000 บาทต่อครัง้ จาํนวน 35 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.6 และ น้อยกวา่ 100 

บาท จาํนวน 22 คน คดิเป็นรอ้ยละ 6.7  

 3.ระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสมการตลาดในร้านขายยา  ไดแ้ก่ ดา้น

ผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพของ

สถานทีใ่หบ้รกิาร และดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร 

    243.1 ดา้นผลติภณัฑ ์โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก 

โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.06 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อายยุาก่อนวนัหมดอาย ุมยีาหลาย

ระดบัราคา มยีาใหเ้ลอืกหลากหลายชนิด และมยีาหลากหลายยีห่อ้ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็

อยูใ่นระดบัสาํคญัมากทุกขอ้ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.24,4.05,4.00,3.96 ตามลาํดบั 

    253.2 ดา้นราคา โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.96 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ การมป้ีายบอกราคายาภายในรา้น ราคายา

ไมแ่พงเมือ่เทยีบกบัรา้นอื่น และราคายาสามารถต่อรองได ้กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็อยูใ่น

ระดบัสาํคญัมากทุกขอ้ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.07,3.95,3.87 ตามลาํดบั 

    263.3 ดา้นสถานที ่โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 4.05 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ ใกลบ้า้น เวลา เปิด -ปิด ทาํการ มทีีจ่อดรถ 

และใกลท้ีท่าํงาน กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัสาํคญัมากทุกขอ้ โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 

4.28,4.06,3.97,3.87ตามลาํดบั 

    273.4 ดา้นการสง่เสรมิการตลาด โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบั

ปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.29 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มขีองแจกของแถม มแีผน่

พบัใหค้วามรูแ้ก่ผูซ้ือ้ยา ผูบ้รโิภคมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัสาํคญัปานกลาง มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 

3.47ทัง้ 2ขอ้ และการมบีตัรสมาชกิ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ ในระดบัสาํคญัน้อย โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 2.93  

    3.5 ดา้นบุคลากร โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบัสาํคญัมาก โดยมี

คา่เฉลีย่เทา่กบั 3.92 เมือ่พจิารณาเป็นขอ้พบวา่ เภสชักรมคีวามสามารถในการแนะนํายา เภสชั

กรมคีวามเอาใจใส ่ความมมีนุษยสมัพนัธข์องเภสชักร เภสชักรมคีวามน่าเชื่อถอื เภสชักรมี

ชื่อเสยีง กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ในระดบัสาํคญัมาก โดยมคีา่เฉลีย่ 4.35,4.15,4.08,4.03 
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และ 3.67 ตามลาํดบั สว่นเภสชักรใสเ่สือ้กราวใหค้วามสาํคญัในระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่

เทา่กบั 3.22 

    3.6 ดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัใน

ระดบัสาํคญัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 3.72 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ความสะอาดของ

รา้นยา รปูแบบรา้นยาทนัสมยั กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ในระดบัสาํคญัมาก สว่นรา้นยามแีอร์

และขนาดของรา้นยาดโูอโ่ถง กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่  

4.26,3.81,3.5 และ 3.31 ตามลาํดบั 

    303.7 ดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร โดยรวมกลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัใน

ระดบัสาํคญัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เทา่กบั 4.11 เมือ่พจิารณาเป็นรายขอ้พบวา่ มกีารบอก side 

effect ของยาทีช่ดัเจน มกีารสอบถามยาทีแ่พข้องผูป้ว่ย มกีารสอบถามอาการขา้งตน้ของผูป้ว่ย 

มกีารแนะนําวธิกีนิยาทีช่ดัเจนและมคีวามรวดเรว็ในการบรกิาร กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ใน

ระดบัสาํคญัมาก โดยมคีา่เฉลีย่อยูท่ี ่ 4.43,4.35,4.32,4.29,4.01 ตามลาํดบั สว่นมกีารนดัหมาย

เพือ่สอบถามอาการครัง้ต่อไป กลุ่มตวัอยา่งมคีวามคดิเหน็ในระดบัปานกลาง มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 

3.29  

  31สรปุผลจากการวเิคราะหร์ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมทางการตลาด พบวา่กลุ่ม

ตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัมากในดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิารโดยมคีา่ (Mean=4.11 

S.D.=0.57)ดา้นผลติภณัฑ ์(Mean=4.06  S.D.=0.56 ) ดา้นสถานที ่(Mean=4.05 S.D.=0.61 ) 

ดา้นราคา (Mean=3.96 S.D.=0.51) ดา้นบุคลากร (Mean=3.92  S.D.=0.62 )ดา้นกายภาพของ

สถานทีใ่หบ้รกิาร (Mean=3.72  S.D.=0.54 ) เรยีงตามลาํดบั และใหค้วามสาํคญัดา้นสง่เสรมิ

การตลาดในระดบัปานกลาง (Mean=3.29  S.D.=0.56 )  

 

ตอนท่ี 2 สรปุผลการวิเคราะหข้์อมลูเชิงอนุมานเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

สมมติุฐานท่ี 1 เพศทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาด

แตกต่างกนัใน ดา้นราคา และดา้นสง่เสรมิการตลาด ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้สว่นเพศ

ทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนั ดา้นผลติภณัฑ ์

ดา้นสถานที ่ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิารและดา้นกระบวนการในการ

ใหบ้รกิาร ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 สมมติุฐาน 2 อายทุีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาด

แตกต่างกนั ดา้นสถานที ่ดา้นบุคลากร และดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิารซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้สว่นอายทุีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดไม่

แตกต่างกนั ในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสง่เสรมิการตลาด และกระบวนการในการ

ใหบ้รกิาร ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 
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สมมติุฐานท่ี 3 ระดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสม

การตลาดแตกต่างกนั  ดา้นราคา ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้สว่นระดบัการศกึษาที่

แตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนั ในดา้นผลติภณัฑ ์

ดา้นสถานที ่ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร และ

กระบวนการในการใหบ้รกิาร ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน  

 สมมติฐานท่ี 4 อาชพีทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาด

แตกต่างกนั ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นการยภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร 

ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้สว่นอาชพีทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่น

ประสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนัในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากรและดา้นกระบวนการ ไม่

สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 สมมติฐานท่ี 5 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยั

สว่นผสมการตลาดแตกต่างกนั  ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้นสง่เสรมิการตลาด 

ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้สว่นรายได้

เฉลีย่ต่อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดทีไ่มแ่ตกต่างกนัคอื 

ดา้นกระบวนการในการใหบ้รกิาร ซึง่ไมส่อดกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมติฐานท่ี 6 จาํนวนสมาชกิในครอบครวัทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยั

สว่นผสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนั ในทุกดา้น ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมติุฐานท่ี 7 ลกัษณะอาการของโรคทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนั 

ใหร้ะดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดทีแ่ตกต่างกนัในดา้นราคา ซึง่สอดคลอ้งกบั

สมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว้  ลกัษณะอาการของโรคทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนั ให้

ระดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดทีไ่มแ่ตกต่างกนัใน ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นสถานที ่

ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นบุคลากร ดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิาร ดา้นกระบวนการใน

การใหบ้รกิาร ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้ 

สมมติุฐานท่ี 8 คนในครอบครวัทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบั

ความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดแตกต่างกนั ในดา้นบุคลากร ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน

ทีต่ ัง้ไวส้ว่นคนในครอบครวัทีต่อ้งการคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญั

กบัปจัจยัสว่นประสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนัใน ดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานที ่ดา้น

สง่เสรมิการตลาด ดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิารและดา้นกระบวนการ ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมติุฐานท่ี 9 เวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบั

ความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนั ในทุกดา้น ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน

ทีต่ ัง้ไว ้
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สมมติุฐานท่ี 10 ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบั

ความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนั ในทุกดา้น ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิาน

ทีต่ ัง้ไว ้

สมมติุฐานท่ี 11 งบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําของเภสชักรทีแ่ตกต่างกนั ให้

ระดบัความสาํคญักบัปจัจยัสว่นผสมการตลาดแตกต่างกนั ในดา้นผลติภณัฑ ์ดา้นบุคลากร และ

ดา้นกระบวนการ ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้สว่นงบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนํา

ของเภสชักรทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบัสว่นประสมการตลาดไมแ่ตกต่างกนั ในดา้น

ราคา ดา้นสถานที ่ดา้นสง่เสรมิการตลาด ดา้นกายภาพของสถานทีใ่หบ้รกิารซึง่ไมส่อดคลอ้งกบั

สมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้

สมมติุฐานท่ี 12 การประเมนิทางเลอืกการใชย้าตามเภสชักรแนะนําโดยใชร้ะดบัความ

เชื่อในตามคาํแนะนําของเภสชักรไมม่คีวามสมัพนัธก์บัระดบัความสาํคญัของสว่นประสม

การตลาดในทุกดา้น ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานทีต่ ัง้ไว ้

 

อภิปรายผล  

  

พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรในดา้นเวลาโดยเฉลีย่ทีใ่ชบ้รกิาร

คาํแนะนําจากเภสชักรกลุ่มตวัอยา่งจะน้อยกวา่ 10 นาทแีละ 11-20 นาทตีามลาํดบัในดา้น

ความถีใ่นการใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรนัน้ใน 1ปีจะใชบ้รกิาร 2-4 ครัง้ต่อเดอืนซึง่

สอดคลอ้งกบังานวจิยัของจรญิญาโชตวิชัรานุรกัษ์ ( 2545)”พฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นขายแผน

ปจัจุบนัของประชากรจงัหวดัจนัทบุร”ี 

สว่นในดา้นงบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําจากเภสชักรสว่นใหญ่จะอยูท่ี ่ 100-

500 บาทจากผลการวจิยัพบวา่งบประมาณในการซือ้ยาทีแ่ตกต่างกนัใหร้ะดบัความสาํคญักบั

ปจัจยัสว่นประสมการตลาดในดา้นผลติภณัฑด์า้นบุคลากรและดา้นกระบวนการแตกต่างกนั 

โดยเฉพาะดา้นผลติภณัฑก์ลุ่มตวัอยา่งจะใชง้บประมาณตามคาํแนะนําของเภสชักรอยูท่ี ่ 500-

1,000 บาทซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ถา้เภสชักรแนะนําผลติภณัฑท์ีด่ ีผูบ้รโิภคยอมจา่ยในราคาทีส่งูได้

ซึง่เภสชักรเองตอ้งเชื่อมโยงความตอ้งการของผูบ้รโิภคโดยเน้นทีก่ระบวนการเป็นสาํคญัในการ

ทาํใหผู้ใ้ชบ้รกิารพอใจในงบประมาณทีต่อ้งการจา่ยซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิพฤตกิรรรมผูบ้รโิภค

ของศริวิรรณเสรรีตัน์และคณะ( 2539).พบวา่การตดัสนิใจซือ้นัน้จะมสีิง่กระตุน้ ( Stimulus) สิง่

กระตุน้อาจเกดิจากภายในรา่งกาย ( Inside Stimulus) และสิง่กระตุน้จากภายนอก ( Outside 

Stimulus) นกัการตลาดจะตอ้งสนใจและจดัสิง่กระตุน้ภายนอกสิง่กระตุน้ทางการตลาด 

(Marketing Stimulus) เป็นสิง่กระตุน้ทีน่กัการตลาดสามารถควบคุมและตอ้งจดัใหม้ขีึน้เป็นสิง่

กระตุน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสว่นประสมทางการตลาด( Marketing Mix) ซึง่ประกอบดว้ยสิง่กระตุน้ดา้น
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ผลติภณัฑ ์(Product) สิง่กระตุน้ดา้นราคา (Price) เชน่การกาํหนดราคาสนิคา้ใหเ้หมาะสมกบั

ผลติภณัฑโ์ดยพจิารณาลกูคา้เป้าหมายเป็นตน้ 

กลุ่มตวัอยา่งนัน้ใหร้ะดบัความสาํคญัของสว่นประสมการตลาดดา้นกระบวนการมาก

ทีส่ดุรองลงมาคอืดา้นผลติภณัพด์า้นสถานทีด่า้นราคาและดา้นกายภายภาพของสถานที่

ใหบ้รกิารซึง่สอดคลอ้งกบัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของของมยรุฉตัรจวิาลกัษณ์ ( 2552) 

ทาํการศกึษากระบวนการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภคในการเลอืกรา้นขายยาในอาํเภอเมอืงจงัหวดั

เชยีงใหม ่

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

 

จากขอ้คน้พบของการวจิยัผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

 51จากขอ้คน้พบของการวจิยัผูว้จิยัไดนํ้าเสนอผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ดงัต่อไปน้ี 

 521.ด้านผลิตภณัฑ์  ดงันัน้ควรมผีลติภณัฑท์ีห่ลากหลายใหเ้ลอืกไมว่า่จะเป็นผลติภณัฑ์

ยา และผลติภณัฑท์ีไ่มใ่ชย่า เชน่ผลติภณัฑอ์าหารเสรมิ เครือ่งสาํอาง และควรมกีารคดัเลอืก

ผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัการยอมรบัจากกลุ่มผูบ้รโิภคในชุมชน เน่ืองจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลกัทีเ่ขา้

มาใชบ้รกิาร  

 532.ด้านราคายา ไมค่วรจาํหน่ายสนิคา้ในราคาทีส่งูมากนกัเน่ืองจากกลุ่มลกูคา้เป็นกลุ่ม

ทีม่รีายไดไ้มส่งูมากและออ่นไหวในเรือ่งราคา 

 543.ด้านสถานท่ี ควรมเีวลาปิด-เปิดควรกาํหนดใหช้ดัเจน และใหเ้อือ้กบัอาชพีของคนใน

ชุมชนรวมถงึทีจ่อดรถ ควรมกีารจดัพืน้ทีอ่าํนวยความสะดวกใหก้บัผูม้าใชบ้รกิารรวมถงึ  

 554.ด้านการส่งเสริมการตลาด  ควรเน้นการสง่เสรมิเรือ่งสขุภาพ รวมถงึควรมมีมุให ้

ความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพในรา้นโดยเฉพาะแผน่พบัต่างๆซึง่มปีระโยชน์ชว่ยลดเวลาในการให้

ความรูห้รอืเวลาทีใ่หป้รกึษาจากเภสชักรลดลงรวมถงึเป็นการสง่เสรมิการขายบางผลติภณัฑ์

ดว้ยไปในตวั 

 56 5.ด้านบคุลากร  ควรมกีารอบรมพนกังานขายใหม้คีวามรูเ้กีย่วกบัผลติภณัฑ ์เชน่ 

สรรพคุณยา วธิกีารใชย้าและวธิกีารปฏบิตัดิแูลตนเอง และการใหบ้รกิารทีป่ระทบัใจโดยเฉพาะ

ความมมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ขีองเภสชักรและความเอาใจใสใ่นการบรกิาร มกีารอบรมพนกังานใน

เรือ่งความกระตอืรือ้รน้ในการใหบ้รกิาร และการเพิม่ทกัษะในการขายเพือ่ใหล้กูคา้ทีเ่ขา้ในรา้น

แลว้ประทบัใจ และอยากมาใชบ้รกิารซํ้า 

 576.ด้านกายภาพของสถานท่ีให้บริการ พบวา่สภาพแวดลอ้มโดยรอบของรา้นยาอยูใ่น

ระดบัสาํคญัมาก จงึควรจดัรา้นใหม้บีรรยากาศทีโ่ปรง่ เน้นเรือ่งความสะอาดและความมรีะเบยีบ 

โดยเฉพาะการจดัรา้นโดยอาจจะแบ่งเป็น 2 ดา้น คอืดา้นทีผู่ใ้ชบ้รกิารสามารถหยบิเองได ้กบั
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ดา้นทีไ่มส่ามารถหยบิเองไดต้อ้งไดร้บัคาํแนะนําจากเภสชั ตดิตัง้เครือ่งปรบัอากาศ และควรมี

พืน้ทีใ่นการจดัเกบ็ยาแยกเป็นหมวดหมู ่รวมถงึการใชโ้ปรแกรมบรหิารสนิคา้คงคลงั ทาํใหร้า้นมี

ความทนัสมยัและชว่ยลดตน้ทุนในการจดัเกบ็และสามารถตรวจสอบอายขุองยาไดเ้พือ่ไมใ่หเ้สยี

ประโยชน์ทางการคา้ 

 587.ด้านกระบวนการในการให้บริการ กลุ่มตวัอยา่งใหร้ะดบัความสาํคญัในระดบัทีม่าก

ทีส่ดุ ซึง่ถา้กระบวนการใหบ้รกิารทีแ่ตกต่างและมคีุณภาพยอ่มทาํใหม้กีารบอกต่อ และซือ้ซํ้า 

ดงันัน้กระบวนการในการใหบ้รกิารของเภสชักรจะตอ้งมคีวามถูกตอ้ง รวดเรว็และชดัเจน อาจจะ

กาํหนดรปูแบบกระบวนการในการใหบ้รกิารของเภสชักร และการเกบ็ประวตักิารใชย้าของผูม้า

ใชบ้รกิารเพือ่แนะนําหรอืใหค้าํปรกึษาไดถู้กตอ้งในการใชย้า   

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 601.ศกึษาความตอ้งการของผูบ้รโิภคเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์อาหารเสรมิ การบรกิารอื่นๆ

เพิม่เตมิเพือ่รองรบัความตอ้งการของผูบ้รโิภคในอนาคต 

 612.ศกึษาธุรกจิคา้สง่ยาในเชงิเปรยีบเทยีบและวเิคราะหก์ลยทุธทางการตลาด 

 623.ศกึษาเกีย่วกบัปจัจยัทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจซือ้ยาในจงัหวดัใกลเ้คยีง ทีม่คีวามเป็นไป

ไดใ้นการไปเปิดรา้นขายยาหรอืเปิดสาขาในอนาคต 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามแบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เรื่อง 

การศึกษาความสมัพนัธร์ะหว่างพฤติกรรมการใช้บริการกบัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผล

ต่อการใช้บริการในร้านขายยาแผนปัจจบุนัจงัหวดัเชียงราย 

คาํชีแ้จง 

แบบสอบถามฉบบัน้ี จดัทาํขึน้เพือ่เป็นสว่นประกอบในการทาํสารนิพนธ ์ของนิสติปรญิญาโท 

บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาประกอบการ มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่

การศกึษา เรือ่ง “ปจัจยัทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการใชบ้รกิารรา้นขายยาแผนปจัจุบนัใน จงัหวดั

เชยีงราย”จงึใครข่อความรว่มมอืจากทา่นในการตอบแบบสอบถามทุกขอ้ตามความเป็นจรงิดว้ย

ตวัทา่นเอง การตอบแบบสอบถามน้ีใชเ้พือ่การศกึษา ผูต้อบแบบสอบถามจะไมม่ผีลกระทบจาก

การตอบแบบสอบถามแต่ประการใด 

ผูวิ้จยัขอขอบพระคณุท่านเป็นอย่างสงูท่ีกรณุาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 

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

แบบสอบถามแบง่ออกเป็น 3 ส่วน คือ 

สว่นที ่ 1 พฤตกิรรมการใชบ้รกิารคาํแนะนํายาจากเภสชักรในรา้นขายยา 

สว่นที ่ 2 ความคดิเหน็ของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอปจัจยัสว่นประสมการตลาดของรา้นขายยาใน  

            จงัหวดัเชยีงราย 

สว่นที ่ 3 ขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

 

ส่วนท่ี  1 พฤติกรรมการใช้บริการคาํแนะนํายาจากเภสชักรในร้านขายยา 

คาํชีแ้จง โปรดพจิารณาขอ้ความและทาํเครือ่งหมาย / ลงหน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิ

ของทา่นมากทีส่ดุ 

 

1. ถา้มอีาการเจบ็ปว่ย ลกัษณะอาการของโรคอะไรทีท่า่นตอ้งการคาํแนะนําจากเภสชักรมาก

ทีส่ดุ(เลอืกได ้1 ขอ้) 

  โรคทางเดนิหายใจ เชน่ ไขห้วดั   

     โรคทางเดนิอาหาร เชน่ ทอ้งเสยี กระเพาะ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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  โรคทางผวิหนงั เชน่ สวิ ผืน่แพต่้างๆ   

     โรคเฉพาะทาง เชน่ เบาหวาน ความดนั หวัใจ 

  โรคทีเ่กีย่วกบัสมอง เชน่ ไมเกรน บา้นหมนุ    

     โรคเกีย่วกบัฮอรโ์มน เชน่ การคุมกาํเนิด… 

      อื่น ๆ …………………………………………………. 

 

2. อาการเจบ็ปว่ยของคนในครอบครวัคนใด ทีท่า่นตอ้งการคาํแนะนําจากเภสชักรมากทีส่ดุ

(เลอืกได ้1 ขอ้) 

  บุตร – หลาน  ตนเอง  พอ่ – แม ่      

  สาม ี– ภรรยา             ทุกคนในครอบครวั   อื่นๆ โปรดระบุ…………… 

 

3. เวลาโดยเฉลีย่ทีท่า่นใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรในรา้นขายยา ในแต่ละครัง้(เลอืกได ้1 

ขอ้) 

  น้อยกวา่ 10 นาท ี      11-20 นาท ี       21-30 นาท ี       มากกวา่ 30 นาท ี

 

4. ในชว่งเวลา 1 ปีทีผ่า่นมา ทา่นใชบ้รกิารคาํแนะนําจากเภสชักรในรา้นขายยาเฉลีย่เดอืนละกี่

ครัง้ (เลอืกได ้1 ขอ้) 

  น้อยกวา่ 1 ครัง้         2-4 ครัง้            5-8 ครัง้              9 ครัง้ขึน้ไป 

 

5.งบประมาณในการซือ้ยาตามคาํแนะนําจากเภสชักรในรา้นขายยาแต่ละครัง้ (เลอืกได ้1 ขอ้) 

  น้อยกวา่ 100 บาท     100-500 บาท  

  501- 1,000 บาท           มากกวา่ 1,000 บาทขึน้ไป 
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ส่วนท่ี  2 ความคิดเหน็ของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อระดบัความสาํคญัของปัจจยัส่วนประสม

การตลาดของร้านขายยาในจงัหวดัเชียงราย 

คาํชีแ้จง โปรดพจิารณาขอ้ความและทาํเครือ่งหมาย / ลงหน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิ

ของทา่นมากทีส่ดุ 

 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

5 4 3 2 1

ด้านผลิตภัณฑ์

1.มียาให้เลือกหลากหลายชนิด

2.อายุยาก่อนวันหมดอายุ

3.มียาหลากหลายยี่ห้อ

4.มียาหลายหลายระดับราคา

ด้านราคา

5.ราคายาสามารถต่อรองได้

6.ราคายาไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่น

7.การมีป้ายบอกราคายาภายในร้าน

สถานที่

8.เวลา เปิด- ปิด ทําการ

9.ใกล้บ้าน

10.ใกล้ที่ทํางาน

11.มีที่จอดรถ

การส่งเสริมการตลาด

12.มีของแจก/ของแถม

13.มีบัตรสมาชิก

14.มีแผนพับให้ความรู้แก่ผู้ซื้อยา

ด้านบุคลากร

15.ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเภสัชกร

16.เภสัชกรมีชื่อเสียง

17.เภสัชกรมีความน่าเชื่อถือ

18.เภสัชกรมีความสามารถในการแนะนํายา

19.เภสัชกรมีความเอาใจใส่

20.เภสัชกรใส่เสื้อกราวสีขาว

ด้านกายภาพของสถานที่ที่ให้บริการ

21.รูปแบบร้านยาทันสมัย

22.ความสะอาดของร้านยา

23.ร้านยามีแอร์

24.ขนาดของร้านยาดูโอ่โถง

กระบวนการในการให้บริการของเภสัชกร

25.มีการสอบถามอาการขั้นต้นของผู้ป่วย

26.มีการสอบถามยาที่แพ้ของผู้ป่วย

27.มีการบอก side effect ของยาที่ชัดเจน

28.มีการแนะนําวิธีการกินยา ที่ชัดเจน

29.มีความรวดเร็วในการบริการ

30.มีการนัดเพื่อสอบถามอาการครั้งต่อไป

ความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสม

การตลาดของร้านขายยา

ระดับความสําคัญของส่วนประสมการตลาดที่มีต่อ

พฤติกรรมการใช้บริการ
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ส่วนท่ี  3 ข้อมลูส่วนบคุคลของผูต้อบแบบสอบถาม 

คาํชีแ้จง โปรดพจิารณาขอ้ความและทาํเครือ่งหมาย / ลงหน้าขอ้ความทีต่รงกบัความเป็นจรงิ

ของทา่นมากทีส่ดุ 

1.  เพศ 

   ชาย   หญงิ 

 

2.  อาย ุ

      15-25 ปี           26-35 ปี 

      36-45 ปี           46-55 ปี           มากกวา่ 55 ปี 

 

3.  ระดบัการศกึษาสงูสดุ 

      มธัยมศกึษา/ปวช.      อนุปรญิญา/ ปวส.     

   ปรญัญาตร ี             ปรญิญาโท-เอก 

 

4.  อาชพี 

      นกัเรยีน/นกัศกึษา            คา้ขาย/ประกอบธุรกจิสว่นตวั    แมบ่า้น 

      ทาํสวน/เกษตรกรรม         พนกังานราชการ                  พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

      ลกูจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน     อื่นๆ โปรดระบุ…………………………….  

          

5. รายไดต่้อเดอืน 

      ตํ่ากวา่ 5,000 บาท             5,000 – 10,000 บาท    10,001 – 20,000 บาท 

      20,001 – 40,000 บาท        40,000 บาทขึน้ไป 

 

6. จาํนวนสมาชกิในครอบครวัของทา่น………………. คน 

      1 คน                          2-3 คน 

      4-5 คน                       มากกวา่ 5 คนขึน้ไป 



ประวติัผูศึ้กษา 

นายยิง่ยงศ ์วนาลยัเจรญิจติ เกดิเมือ่วนัที ่ 22 กุมภาพนัธ ์2522 สาํเรจ็การศกึษา

ปรญิญาตรคีณะบรหิารธุรกจิ สาขาภาควชิาการบญัช ีจากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เมือ่ปี 2545

และศกึษาต่อในรบัปรญิญาโท หลกัสตูรบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการประกอบการ 

บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย ในปีการศกึษา 2555 ปจัจุบนัทาํงานทีบ่รษิทั 

ซลิลคิฟารม์า (ประเทศไทย) จาํกดัตัง้แต่ปี 2548 ถงึปจุับนั 
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	บทนำ
	ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
	ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันซึ่งมีการแข่งขันที่รุนแรงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆส่งผลต่อการบริโภคภายในประเทศ ทำให้ประชาชนต้องใช้จ่ายอย่างประหยัด โดยเฉพาะการเลือกที่จะบริโภคสิ่งที่มีความจำเป็น ยารักษาโรคยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ว่าสภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไร นอกจากยารักษาโรคจะใช้ในการป้องกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ยาบางชนิดยังช่วยบำรุงเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงอีกด้วย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ดังนั้นอาจจะเรียกได้ว่า ธุรกิจร้านขายยา เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เติบโตพร้อมกับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นปัจจัยพื้นฐานของผู้บริโภค ร้านยามีจุดประสงค์เริ่มแรกคือเป็นหน่วยบริการทางสาธารณะสุขหน่วยหนึ่งที่ช่วยในการให้คำปรึกษาเรื่องยากับผู้ที่ไม่รู้หรือผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยเบื้องต้นทำให้ไม่ต้องเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลซึ่งไกลเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเสียเวลาและทำให้เหนื่อยยากยุ่งยากกับกฎระเบี้ยบต่างๆที่โรงพยาบาล จากการสำรวจของอนามัยโลกพบว่า ร้านขายยาเป็นแหล่งจำหน่ายยาที่สำคัญที่สุด โดยมีผู้บริโภคอาศัยการซื้อยาจากร้านขายยามากถึงร้อยละ 60 ของการบริโภคทั้งหมด (วีรศักดิ์ ตวงเศรษฐวุฒิ,2541)
	สภาพการแข่งขันของร้านยาทุกวันนี้เกิดจากการมองว่าธุรกิจร้านยาเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีอยู่ ความคิดในเรื่องของการบริการเพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านสาธารณะสุขของประเทศจึงลดลง สังเกตจากร้านยาที่เปิดขึ้นมาส่วนใหญ่จะจำหน่ายยาที่เน้นเรื่องผลตอบแทนมากกว่าคำนึงถึงว่า ผู้บริโภคที่เข้ามาซื้อยาจะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาของเภสัชกรการแข่งขันส่วนใหญ่จึงเป็นการแข่งขันด้านราคาเพื่อเพิ่มยอดขายและจำนวนลูกค้าเนื่องจากมีการเปิดร้านยาติดๆกันจำนวนมากในพื้นที่เดียวกัน ร้านขายยาที่เปิดก่อนต้องใช้กลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อให้ เพื่อรักษายอดขายให้คงเดิมหรือให้มากขึ้นเพื่อความอยู่รอดในธุรกิจการแข่งขันเบื้องต้นเมื่อลูกค้ายังไม่รู้จักร้านยาเปิดใหม่กลยุทธ์ที่ร้านขายยาเปิดใหม่ใช้ก็คือการลดราคาให้ถูกกว่าร้านเก่าเมื่อลูกค้าเดินเข้ามาเรียกหายาที่ต้องการแล้วปรากฏว่าถูกว่าร้านยาเดิมที่ใช้บริการอยู่เขาก็จะมาเป็นลูกค้าของร้านใหม่เมื่อวัฒนธรรมการแข่งขันดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทุกครั้งที่มีการเปิดร้านยาใหม่จะมีการลดราคาลงผนวกกับร้านขายส่งยามีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการขายยาจากผู้ค้าส่งมาเป็นผู้ค้าปลีกมีการขายยาราคาส่งเท่ากับราคาปลีก ผู้บริโภคส่วนหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยา ก็พยายามเลือกซื้อ
	พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การที่ผู้บริโภคเข้าไปใช้บริการภายในร้านขายยา ได้แก่ ยาที่ซื้อเป็นประจำ เวลาที่ซื้อเป็นประจำ รูปแบบร้านที่เลือกใช้บริการ  คำแนะนำของเภสัชกร  ร้านที่ซื้อประจำ และร้านที่ซื้อไม่ประจำ รวมถึงความถี่ในการใช้บริการร้านขายยาของผู้บริโภค
	ผู้บริโภค หมายถึง ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ใน อำเมืองจังหวัดเชียงราย โดยเป็นผู้ใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบัน
	สินค้าราคาถูก ซึ่งจะใช้ราคาที่เคยซื้อได้ถูกที่สุดมาเป็นบรรทัดฐาน ในการต่อรองกับร้านปลีกที่ตน เคยใช้บริการ ทำให้ปัจจุบันการเปิดร้านยาไม่ได้มีผลตอบแทนมากเหมือนเมื่อก่อน
	ในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบัน มีร้านขายยาแผนปัจจุบันทั้งหมด 58 ร้านค้า โดยแยกออกเป็นร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) จำนวน 24 ร้านค้า และร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2) จำนวน 34 ร้านค้า( สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พ.ศ 2544) ในขณะที่จำนวนประชากรมี 1,200,423 คน ซึ่งร้านยาส่วนใหญ่นั้นจะตั้งอยู่ในเขตชุมชน โดยเฉพาะในอ.เมือง จ.เชียงราย มีร้านยาประมาณ 24 ร้านค้าและประชากรในเมืองมี 302,233 คน ทั้งนี้ในเมืองมีจำนวนร้านขายยามากกว่าอำเภออื่นในจังหวัดเชียงราย เนื่องจาก อำเภอเมืองเป็นศูนย์กลางทางการขนส่งเดินทางและจับจ่ายใช้สอยทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภค อีกทั้งยังมีด่านการค้าที่สำคัญคือด่านแม่สาย ด่านเชียงแสน ด่านเชียงของ ทำให้มีประชากรจากภาคอื่นเข้ามาลงทุนรวมถึงเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ  ทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผู้ประกอบการร้านขายยาใน เขตอำเภอเมือง จึงไม่ได้มีแค่ประชากรที่อาศัยในตัวเมืองเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงประชากรทั้งจังหวัดที่เดินทางเข้ามาในตัวเมืองด้วย ดังนั้นจึงทำให้เกิดภาวะการณ์แข่งขันขึ้น แต่ละร้านจำเป็นต้องปรับตัวในด้านการขายและการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภคเข้ามาใช้บริการให้มากที่สุดดั งนั้นจึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจและทำการศึกษาว่า มีปัจจัยอะไรบ้างที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการในร้านขายยาแผนปัจจุบัน โดยเฉพาะพฤติกรรมของผู้บริโภค และส่วนประสมทางการตลาด ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ราคา ผลิตภัณฑ์ สถานที่ตั้งของร้านยา รวมถึง การส่งเสริมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์  ข้อมูลที่ได้นี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการร้านขายยา เพื่อที่จะทราบถึงพฤติกรรมผู้บริโภค และความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และนำมาวางกลยุทธ์ทางการตลาดได้อย่างเหมาะสมและสามารถนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ร้านขายยาที่มีอยู่เดิมและการเปิดร้านขายยาใหม่ ทั้งในตัวเมือง เชียงรายและต่างอำเภออื่นได้เช่นกัน
	วัตถุประสงค์ของการวิจัย
	1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรในร้านขายยาแผนปัจจุบัน ในจังหวัดเชียงราย
	2. เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบัน
	3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบัน
	ขอบเขตของการวิจัย
	1. พื้นที่ที่ทำการศึกษา คือ ย่านชุมชนในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
	2. ประเภทของร้านขายยา คือร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ขย.1) และร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2)ที่ตั้งอยู่ในเขต อำเภอเมือง จ.เชียงราย
	3. ผู้บริโภคที่ทำการสำรวจอายุ 15 ปีขึ้นไปที่เคยใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบัน
	นิยามคำศัพท์
	ปัจจัยส่วนประสมการตลาด หมายถึง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการร้านขายยาโดยแบ่งเป็นปัจจัยย่อย 7 ด้าน คือ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ตั้ง และด้านการส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์  
	ผลิตภัณฑ์ หมายถึง ยาที่ใช้ในการรักษาโรค บรรเทาอาการเจ็บป่วย รวมถึงอาหารเสริมประเภทต่างๆที่ส่งผลให้สุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น
	ราคา หมายถึง ราคาของยาและผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายอยู่ภายในร้านขายยา
	สถานที่ตั้งของร้านยา หมายถึง บริเวณที่ตั้งของร้านขายยา
	การส่งเสริมการตลาด หมายถึง กิจกรรมที่ทำให้ร้านขายยาเป็นที่รู้จัก กิจกรรมที่เสริมสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับร้านขายยา และกิจกรรมที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
	ด้านบุคลากร หมายถึง เภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่ขายและปฏิบัติการในร้าน ขายยาแผนปัจจุบัน ความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลของคนขายยา มนุษยสัมพันธ์และบุคลิกของคนขายยา ความเอาใจใส่ของเภสัชกร เภสัชกรใส่เสื้อกราวด์สีขาว
	กายภาพของสถานที่ให้บริการ หมายถึง การตกแต่งสถานที่ ขนาดของร้านขายยา รูปแบบของร้านขายยาลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับผู้บริโภคและความสะอาด
	กระบวนการในการให้บริการ  หมายถึง ขั้นตอนการบริการวิธีการซื้อขายเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการให้กับลูกค้าได้รวดเร็วและประทับใจทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจได้แก่  การสอบถามอาการขั้นต้นของผู้ป่วย การสอบถามยาที่แพ้ของผู้ป่วย การแนะนำในเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ ความรวดเร็วในการให้บริการ การนัดเพื่อสอบถามอาการครั้งต่อไป
	ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	1. เพื่อนำผลและข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงร้านขายยาให้สอดคล้องกับความต้องการผู้บริโภค
	2. เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการลงทุนในธุรกิจขายยา
	กรอบแนวความคิดสำหรับการวิจัย
	ตัวแปรต้นที่จะศึกษา      ตัวแปรตามที่จะศึกษา
	ภาพที่ 1.1 กรอบแนวความคิดสำหรับการวิจัย
	
	บทที่ 2
	แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวความคิดทฤษฎีผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อ
	นำมาใช้ในการกำหนดสมมติฐานการกำหนดตัวแปรกรอบแนวความคิดตลอดจนแนวทางในการ
	ดำเนินการวิจัยโดยใช้แนวคิดทฤษฎีและผลงานที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งตามหัวข้อดังต่อไปนี้
	1. แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
	1.1 ความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บริโภค
	1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค
	1.3 แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวคิดแบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค
	1.4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
	2. แนวความคิดเกี่ยวกับการค้าปลีก
	2.1 ความหมายของการค้าปลีก
	2.2 กลยุทธ์การค้าปลีก
	2.3 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดของการค้าปลีก
	2.4 แนวคิดเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาดของร้านขายยา
	3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจยา
	3.1 ยาแผนปัจจุบัน
	3.2 ประเภทร้านขายยา
	3.3 แนวคิดบทบาทการเป็นเภสัชกร
	4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	4.1 การซื้อยาใช้เองของประชาชนในเขตชุมชน แออัด (ศิริแสง บุญเรือง,2545)
	4.2 พฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันของประชากรจังหวัดจันทบุรี(จริญญา โชติวัชรานุรักษ์,2545) 
	4.3 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยารูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ (ณัฐชัย ศรีพันธ์,2542)
	4.4 การศึกษาพฤติกรรมการซื้อยาจากร้านขายยาของผู้บริโภคในเขตอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ (สมประสงค์ แตงพลอย,2553)
	1. แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
	1.1 ความหมายและองค์ประกอบของพฤติกรรมผู้บริโภค
	ผู้บริโภค (Consumer behavior) ได้มีผู้ให้ความหมายไว้ต่างๆกันหลายทรรศนะดังนี้
	โซโลมอน Solomon (1996: 7) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการศึกษาถึงกระบวนการต่างๆที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อทำการเลือกสรรการซื้อการใช้หรือการบริโภคอันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการความคิดหรือประสบการณ์เพื่อสนองความและความปรารถนาต่างๆให้ได้รับความพอใจ”
	เวนและไมเนอร์ Mowen ;& Minor (1998: 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “พฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการศึกษาถึงหน่วยการซื้อ (Buying units) และกระบวนการแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับการได้รับมาการบริโภคและการจำกัดอันเกี่ยวกับสินค้าบริการประสบการณ์และความคิด
	โฮเยอร์และแม็คอินนี้ส Hoyer ;& MacInnis. (1997: 3) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “พฤติกรรมการบริโภคเป็นผลสะท้อนของการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการได้รับมา (Acquisition) การบริโภค (Consumption) และการกำจัด (Disposition) อันเกี่ยวกับสินค้าบริการเวลาและความคิดโดยหน่วยตัดสินใจซื้อ (คน) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
	แองเกิล, แบล็คเวลและไมนาร์ด Engle, Blackwell ; & Miniard. (1990: 3) กล่าวว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการกระทำต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มาซึ่งการบริโภคและการจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าและบริการรวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นทั้งก่อนและหลังการกระทำดังกล่าวด้วย
	ปีเตอร์และออลเซน Peter ; & Olsen (1990: 5) สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาได้ให้ความหมายของพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงการกระทำซึ่งส่งผลต่อกันและกันตลอดเวลาของความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมและเหตุการณ์ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์ได้กระทำขึ้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนสำหรับการดำเนินชีวิตมนุษย์
	เลาว์ดอนและบิทตา Loudon ;& Bitta (1988: 4) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคอาจหมายถึงกระบวนการตัดสินใจและกิจกรรมทางกายภาพที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีการประเมินการได้มาการใช้หรือการจับจ่ายใช้สอยซึ่งสินค้าและบริการ
	ชิฟแมนและคานุก Schiffman ; & Kanuk (1991: 5) ได้ให้ความหมายไว้ว่าพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงพฤติกรรมที่ผู้บริโภคแสดงออกในการแสวงหาสำหรับการซื้อการใช้การประเมินและการจับจ่ายใช้สอนซึ่งสินค้าและบริการที่เขาคาดหวังว่าจะทำให้ความต้องการของเขาได้รับความพอใจ
	พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ที่มีอายุค่อนข้างน้อยมากในต่างประเทศแม้ว่าวิชานี้จะเป็นวิชาที่ผู้เรียนทางสาขาวิชาการตลาดจะต้องเรียนก็ตามแต่ก็ปรากฏว่าหลายมหาวิทยาลัยไม่ได้เปิดสอนวิชานี้จนกระทั้งปีค.ศ. 1970 จึงได้เปิดสอนวิชานี้กันอย่างแพร่หลายมูลเหตุสำคัญที่วิชานี้ได้รับความสนใจมากในปัจจุบันเพราะว่านักธุรกิจทั้งหลายต่างตระหนักถึงความสำคัญของพฤติกรรมผู้บริโภคและยอมรับว่าผู้บริโภคแท้จริงแล้วคือนายของพวกเขานั้นเอง (Solomon. 1996: 24)
	ในตอนต้นได้กล่าวมาแล้วว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีลักษณะที่สลับซับซ้อนการศึกษาทำความเข้าใจจึงต้องอาศัยนักวิชาการจากหลายสาขาซึ่งมีมุมมองที่แตกต่างกันมาร่วมกันศึกษาโดยอาศัยการวิจัยเป็นหลักซึ่งวิธีหนึ่งในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคของนักวิจัยคือการศึกษาถึงปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการได้รับมาของผู้บริโภค (Consumer acquisition behavior) เช่นการซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภคมาใช้ว่ามีวิธีการดำเนินการอย่างไรมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติการเช่นนั้นเป็นต้น
	การวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคดังกล่าวนักวิจัยต่างใช้วิธีการต่างกันขึ้นอยู่กับแนวความคิดหรือมุมมองของนักวิจัยแต่ละสำนักและเนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคมีความสลับซับซ้อนการศึกษาจึงอาจเที่ยบได้กับนิทานของเด็กเรื่อง “คนตาบอดคลำช้าง” เพื่อจะบอกว่าช้างมีลักษณะอย่างไรซึ่งแต่ละคนจะบอกลักษณะของช้างแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่าคนตาบอดคนนั้นเอามือไปแตะส่วนไหนของช้างแต่เมื่อนำความรู้ที่ได้รับจากหลายๆคนมาร่วมกันก็จะบอกลักษณะของช้างได้ละเอียดมากขึ้นการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคของนักวิจัยจากสาขาวิชาต่างๆก็ทำนองเดียวกันมุมมองของนักวิจัยมองพฤติกรรมการได้รับมาหรือการซื้อสินค้าและบริการมาบริโภคแยกออกเป็น 3 แนวทางคือ 1) มองผู้บริโภคเป็นผู้ตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 2) มองผู้บริโภคในฐานะผู้แสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆและ 3) มองผู้บริโภคในฐานะได้รับอิทธิพลจากสิ่งแวดล้อมให้แสดงพฤติกรรม
	องค์ประกอบของพฤติกรรมรรม
	พฤติกรรมมนุษย์มีองค์ประกอบ 7 ประการ (สุชาดา มะโนทัย. 2539: 9 - 10; อ้างอิงจาก Cronbach. 1972 )
	1. ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการที่ทำให้เกิดกิจกรรมเพื่อตอบสนองตอบ
	ความต้องการที่เกิดขึ้น ความต้องการบางอย่างสามารถตอบสนองได้ทันที แต่บางอย่างต้องใช้
	เวลานานจึงจะบรรลุความต้องการได้
	2. ความพร้อม(Readiness) คือ ระดับวุฒิภาวะหรือความสามารถที่จำเป็นในการทำ
	กิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ
	3. สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้เลือกทำกิจกรรมเพื่อสนอง
	ความต้องการ
	4. การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนที่จะทำกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งลงไปมนุษย์จะพิจารณาสถานการณ์ก่อนแล้วจึงตัดสินใจเลือกวิธีการที่เกิดความพึงพอใจมากที่สุดเพื่อตอบสนองความต้องการ
	5. การตอบสนอง (Response) เป็นการกระทำกิจกรรมเพื่อสนองตอบความต้องการ โดยวิธีการที่ได้เลือกแล้วในขั้นแปลความหมาย
	6. ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา(Consequence) เมื่อทำกิจกรรมแล้วย่อมได้รับผลการ
	กระทำนั้นผลที่ได้รับอาจเป็นไปตามที่คาดคิดหรืออาจตรงข้ามก็ได้
	7. ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) ในกรณีที่ไม่สามารถตอบสนอง
	ความต้องการได้ มนุษย์ก็อาจย้อนกลับไปแปลความหมายของสถานการณ์และเลือกวิธีการใหม่
	บลูม ( Bloom. 1975: 65-197 ) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมว่า เป็นกิจกรรมทุกประเภทที่
	มนุษย์กระทำอาจเป็นสิ่งที่สังเกตได้ว่ากิจกรรมทุกประเภทที่มนุษย์กระทำ อาจจะเป็นสิ่งที่สังเกต
	หรือไม่ก็ได้ องค์ประกอบของพฤติกรรมทางด้านการศึกษา จัดแบ่งออกเป็น 3 ด้านดังนี้
	พฤติกรรมด้านพุทธพิสัย(Cognitive Domain) พฤติกรรมด้านนี้เป็นที่เข้าใจกัน
	โดยทั่วไปว่าเป็นด้านความรู้ หมายถึง การมีประสบการณ์เกี่ยวกับข้อเท็จจริง หรือหลักการต่างๆซึ่งเกิดจากการศึกษาหรือการตรวจสอบ ความรู้นี้จัดเป็นความสามารถด้านสติปัญญา จำแนกออกได้ดังนี้
	1. ความรู้ (Knowledge)หมายถึง ความสามารถที่จะจดจำและระลึกได้ถึงเรื่องราวที่ได้รับไปแล้ว
	1.1 ความเข้าใจ(Comprehension) เป็นทักษะและความสามารถทางสติปัญญาระดับแรก รู้ว่าผู้อื่นสื่อการมาอย่างไรและสามารถที่จะนำเอาข้อมูล หรือปัจจัยที่ได้รับมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ความเข้าใจนี้จะแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ และคาดคะเน
	1.2 การนำไปประยุกต์ (Application)คือ ความสามารถที่จะนำความรู้ความเข้าใจจากกฎเกณฑ์และวิธีดำเนินการต่างๆ ของเรื่องนั้นไปใช้ในสถานการณ์ใหม่ที่ไม่เหมือนเดิมได้
	1.3 การวิเคราะห์ (Analysis) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะเรื่องราวที่
	สมบูรณ์ใดๆ ให้กระจายออกเป็นส่วนย่อยและมองเห็นหลักการผสมผสานระหว่างส่วนที่ประกอบกันขึ้นเป็นปัญหาหรือสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง
	1.4 การสังเคราะห์ (Synthesis) หมายถึง ความสามารถและทักษะที่จะนำ
	องค์ประกอบหรือส่วนต่างๆเข้ามารวมกันเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์ เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาส่วนย่อยแต่ละส่วนแล้วจัดรวมกันเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้เกิดความกระจ่างในสิ่งเหล่านั้น
	1.5 การประเมินค่า (Evaluation) หมายถึง ความสามารถที่จะพิจารณาและตัดสินคุณค่าของเนื้อหาวัสดุ วิธีการ วินิจฉัยตีราคาสิ่งของต่างๆ โดยมีกฎเกณฑ์และมาตรฐานเป็นเครื่องช่วยประกอบการวินิจฉัย ซึ่งกฎเกณฑ์ที่ใช้ประเมินค่านี้อาจเป็นกฎเกณฑ์ที่บุคคลสร้างขึ้นหรือมีอยู่แล้วก็ได้
	2. พฤติกรรมด้านเจตพิสัย (Affective Domain) หมายถึง ความสนใจ ความรู้สึก ท่าที
	ความชอบในการให้คุณค่าหรือปรับปรุงค่านิยมที่ยึดถืออยู่ เป็นพฤติกรรมที่ยากต่อการอธิบายเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในจิตในของตนการเกิดพฤติกรรมด้านเจตพิสัยแบ่งขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้
	2.1 การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving or Attending) เป็นขั้นที่บุคคลถูกกระตุ้นให้ทราบว่ามีเหตุการณ์หรือสิ่งเร้าบางอย่างเกิดขึ้น และบุคคลนั้นมีความยินดีหรือมีภาวะจิตใจพร้อมที่จะรับหรือให้ความพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ในการยอมรับนี้ประกอบด้วยความยินดีที่ควรรับและการเลือกรับ
	2.2 การตอบสนอง(Responding) เป็นขั้นที่บุคคลถูกจูงใจให้เกิดความรู้สึกผูกมัดต่อสิ่งเร้า เป็นเหตุให้บุคคลพยายามทำให้เกิดการตอบสนอง พฤติกรรมขั้นนี้ประกอบด้วยความยินยอมความพอใจ และพอใจที่จะตอบสนอง
	2.3 การให้ค่านิยม(Valuing) เป็นขั้นที่บุคคลมีปฏิกิริยาซึ่งแสดงให้เห็นว่า บุคคลนั้นยอมรับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสำหรับตนเองและนำไปพัฒนาให้เป็นของตนเองอย่างแท้จริงพฤติกรรมขั้นนี้ส่วนมากใช้คำว่า“ค่านิยม” ซึ่งการเกิดค่านิยมนี้ประกอบด้วยการยอมรับ ความชอบและผูกมัดค่านิยมเข้ากับตนเอง
	2.4 การจัดกลุ่มค่านิยม(Organization) ขั้นที่บุคคลจัดระบบค่านิยมต่างๆ ให้เข้ากลุ่มโดยพิจารณาถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่านิยมเหล่านี้ ในการจัดกลุ่มนี้ประกอบด้วยการสร้างแนวคิดเกี่ยวกับค่านิยมและจัดระบบค่านิยม
	2.5 การแสดงลักษณะตามค่านิยมที่ยึดถือ (Characterization by a Value Complex)พฤติกรรมเช่นนี้ถือว่าบุคคลมีค่านิยมหลายชนิด และจัดอันดับของค่านิยมเหล่านั้นจากมากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด และพฤติกรรมเหล่านี้ จะเป็นตัวคอยควบคุมพฤติกรรมของบุคคล พฤติกรรมในขั้นนี้ ประกอบด้วยการวางแนวทางของการปฏิบัติและแสดงลักษณะที่จะปฏิบัติตามแนวทางที่เขากำหนด
	3. พฤติกรรมด้านการทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป็นพฤติกรรมที่ใช้ความ
	สามารถในการแสดงออกของร่างกาย ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติที่อาจแสดงออกในสถานการณ์หนึ่งๆ
	หรืออาจเป็นพฤติกรรมที่คาดคะเนว่าอาจจะปฏิบัติในโอกาสต่อไป พฤติกรรมด้านนี้เป็นพฤติกรรมขั้นสุดท้าย ซึ่งต้องอาศัยพฤติกรรมด้านพุทธพิสัยและพฤติกรรมด้านเจตพิสัยเป็นส่วนประกอบพฤติกรรมด้านนี้เมื่อแสดงออกมาจะสามารถประเมินผลได้ง่าย แต่กระบวนการ ในการจะก่อให้เกิดพฤติกรรมนี้ต้องอาศัยระยะเวลาและการตัดสินใจหลายขั้นตอน แต่นักวิชาการก็เชื่อว่า กระบวนการทางการศึกษาจะช่วยให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติได้
	1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภค (Factors Influencing Consumer’s BuyingBehavior) ประกอบด้วย
	ปัจจัยภายใน
	ปัจจัยภายในเป็นปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคจะเริ่มจากสิ่งกระตุ้นหรือสิ่งเร้าต่างๆที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความต้องการปัจจัยภายในของบุคคลได้แก่ความต้องการแรงจูงใจบุคลิกภาพและการตระหนักรู้
	1. ความต้องการคือความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้
	1.1 ความต้องการที่เด่นชัดเป็นความต้องการที่จะทำให้เกิดพฤติกรรมการซื้อได้ง่าย
	1.2 ความต้องการทางร่างกายเป็นความต้องการเพื่อความอยู่รอดได้แก่อาหารบ้านยารักษาโรคหรือความต้องการทางด้านจิตใจเช่นความปลอดภัย
	1.3 ความต้องการที่เกิดขึ้นจากตัวผู้บริโภคเป็นความต้องการที่สังคมต้องการใช้เกิดขึ้นในตัวผู้บริโภค ดังนั้นนักการตลาดต้องคำนึงไว้ว่าความต้องการเป็นสิ่งที่สร้างไม่ได้แต่ความต้องการเป็นสิ่งที่สามารถปลุกเร้ากระตุ้นได้
	2. แรงจูงใจเป็นสิ่งเร้าที่เกิดขึ้นจากภายในบุคคลและผลักดันให้เกิดการกระทำขึ้นและเป็นแรงจูงใจที่สร้างอยู่บนรากฐานของความต้องการเมื่อไรที่ผู้บริโภคมีแรงจูงใจแล้วความต้องการก็จะได้รับการตอบสนองเพราะว่าคนเมื่อเกิดแรงจูงใจก็จะเกิดสภาวะไม่สบายใจ (Discomfort)
	3. บุคลิกภาพประกอบไปด้วยลักษณะทัศนคติและอุปนิสัยของบุคคลที่จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของบุคคลการพิจารณาจากบุคลิกภาพจะพิจารณาจากความเชื่อมันในตนเองลักษณะความเป็นผู้นำความมันคงทางอารมณ์การเข้าสังคมการปรับตัวความมีระเบี้ยบวินัยและความมีอำนาจ
	4. การรับรู้จะเกิดจากการที่บุคคลถูกกระตุ้นให้ตัดสินใจปฏิบัติบุคคลจะมีการรับรู้แตกต่างกันถึงแม้ว่าจะถูกกระตุ้นอย่างเดียวกันและสถานการณ์อย่างเดียวกันลักษณะการรับรู้จะขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งกระตุ้น (สิ่งเร้า) ความสัมพันธ์ของสิ่งกระตุ้นกับสิ่งรอบตัวบุคคลสภาพภายในบุคคลการรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคนจะแตกต่างกันเพราะผู้บริโภคมีความแตกต่างกันในเรื่องของร่างกายดังนั้นกิจการจำเป็นต้องทราบถึงการรับรู้ของผู้บริโภคโดยทั่วไปแล้วกิจการมักสนใจการรับรู้ของผู้บริโภคเกี่ยวกับจินตภาพทางด้านผลิตภัณฑ์และกิจการว่ามีความคิดเห็นต่อสิ่งเหล่านี้อย่างไรเพราะจินตภาพจะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้ถึงความต้องการของตนจินตภาพที่เกี่ยวข้องต่อการรับรู้ได้แก่
	4.1 จินตภาพทางด้านผลิตภัณฑ์เป็นความเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และทำให้ผู้บริโภคสามารถแยกความหมายในการซื้อผลิตภัณฑ์ได้
	4.2 จินตภาพของตราสินค้าเป็นความรู้สึกของผู้บริโภคที่มีต่อตราสินค้าและสามารถสร้างความเชื่อมันในการตัดสินใจว่าชอบและตัดสินใจตราสินค้าใด
	5. ทัศนคติเป็นการประเมินผลการรับรู้ที่พอใจหรือไม่พอใจหรือของบุคคลที่เป็นความรู้สึกด้านอารมณ์และจะมีแนวโน้มการปฏิบัติต่อความคิดหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งทัศนคติจะมีอิทธิพลต่อความคิดเห็นและพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคเพราะทัศนคติมีผลกระทบต่อกระบวนการเลือกซื้อการเรียนรู้และการตัดสินใจทัศนคติประกอบด้วย
	5.1 ส่วนประกอบของความรู้เป็นการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และถ้าผู้บริโภคมีทัศนคติที่ถูกต้องจะทำให้การหาข้อมูลที่ถูกต้องด้วยส่วนประกอบของการแสดงความรู้สึกที่มีต่อผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการประเมินผลและถ้าต้องการให้ผู้บริโภคมีทัศนคติที่ดีกิจการจำเป็นต้องเสนอสิ่งดึงดูดที่ถูกต้องและต้องชักจูงใจให้กิจการใช้เกณฑ์ที่ถูกต้องพฤติกรรมเป็นการแสดงออกของบุคคลในพฤติกรรมต่างๆและจะมีความแตกต่างในแต่ละบุคคลเพราะพฤติกรรมจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีสิ่งต่างๆดังนี้
	5.1.1 สาเหตุที่ทำให้เกิดนั้นคือความต้องการของผู้บริโภค
	5.1.2 สิ่งจูงใจหรือสิ่งกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม
	5.1.3 เป้าหมายนั้นคือสามารถสนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้
	6. การเรียนรู้จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นได้แสดงพฤติกรรมแล้วและเกิดขึ้นโดยผ่านสิ่งต่างๆคือแรงขับภายในสิ่งเร้าตัวเร่งให้เกิดพฤติกรรมการตอบสนองและแรงขับเสริมอื่นๆการเรียนรู้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์ทำให้ผู้บริโภคเกิดการเรียนรู้ได้ใน 3ลักษณะคือ
	6.1 ด้านความรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการไม่รู้ข้อมูลมาเป็นการรับรู้ข้อมูลหรือจากที่รับรู้น้อยมาเป็นรับรู้มากขึ้น
	6.2 ด้านความรู้สึกเป็นการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกจากไม่ชอบเป็นชอบหรือจากชอบน้อยมาเป็นชอบมาก
	6.3 ด้านทักษะเป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเกี่ยวกับความชำนาญคือจากสิ่งที่ทำไม่เป็นมาทำเป็นหรือจากที่เป็นน้อยมาทำให้คล่องขึ้นหรือจากที่ไม่ยอมทำอะไรมาเป็นลงมือทำ
	ปัจจัยภายนอก
	ปัจจัยภายนอกเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ปัจจัยภายนอกประเด็นใหญ่ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคคือ
	1. อิทธิพลทางเศรษฐกิจเป็นการพิจารณาถึงโอกาสทางเศรษฐกิจจะทำให้การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเป็นไปตามสถานภาพทางเศรษฐกิจและจะมีอิทธิพลต่อการเลือกและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้แก่
	1.1 รายได้เป็นปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคที่สำคัญมากเพราะถือว่าเป็นแหล่งของอำนาจซื้อเช่นรายได้ส่วนบุคคลจะเป็นรายได้ของผู้บริโภคและการเสียภาษี
	1.2 แนวโน้มในการบริโภคและการออมของผู้บริโภคเป็นการพิจารณาถึงแนวโน้มของการบริโภคจะมีมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับรายได้
	1.3 ขนาดของครอบครัวรายได้เป็นการพิจารณาถึงจำนวนคนในครอบครัวเพราะจะมีผลต่ออัตราการบริโภคหรือการใช้ผลิตภัณฑ์และยังต้องคำนึงถึงรายได้ที่ครอบครัวได้เพราะจะมีผลต่อการซื้อได้
	1.4 การเป็นเจ้าของทรัพย์สินที่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นเงินได้โดยง่ายเช่นที่ดินหุ้นทองคำเป็นต้นเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริโภคมีโอกาสในการบริโภคหรือใช้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้ง่ายกว่าผู้บริโภคที่ไม่มีทรัพย์สินอะไร
	1.5 การให้สินเชื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้และยังช่วยให้ผู้จำหน่ายขายสินค้าได้มากขึ้น
	2. อิทธิพลทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลหรือจะเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการซื้อของบริโภคได้แก่
	2.1 กลุ่มอ้างอิงเป็นกลุ่มคนที่มีผู้เอาเยียงอย่างหรือนิยมชมชอบในเรื่องรสนิยมการแต่งกายการใช้การกินการอาศัยความคิดเห็นและงานอดิเรกเป็นต้นกลุ่มอ้างอิงได้แก่
	2.1.1 ผู้ที่พบปะกันเป็นประจำได้แก่ครอบครัวเพื่อน
	2.1.2 กลุ่มที่มีความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการได้แก่ดาราภาพยนตร์นักกี่ฬาที่มีชื่อเสียง
	2.1.3 กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์หรือเป็นสมาชิก
	2.1.4 กลุ่มที่มีผู้ต้องการจะเลียนแบบ
	2.1.5 กลุ่มที่มีผู้ปฏิเสธพฤติกรรม
	2.2 ครอบครัวประกอบด้วยพ่อแม่และลูกแต่การตัดสินใจจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์บทบาทและความสัมพันธ์ภายในครอบครัว
	3. อิทธิพลทางวัฒนธรรมเป็นพื้นฐานในการกำหนดความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคว่าถูกต้องหรือไม่ตามความเชื่อแบบการดำเนินชีวิตการแต่งกายเป็นต้นจะประกอบด้วย
	3.1 วัฒนธรรมย่อยมีรากฐานมาจาก
	3.1.1 กลุ่มเชื่อชาติเช่นไทยจีนอังกฤษทำให้กิจกรรมความชอบรสนิยมและการบริโภคต่างกัน
	3.1.2 กลุ่มศาสนาแต่ละศาสนาจะมีความชอบและข้อห้ามต่างกันซึ่งจะส่งผลการบริโภคผลิตภัณฑ์
	3.1.3 สีผิวเช่นผิวขาวดำเป็นต้นจะมีแบบของวัฒนธรรมต่างกัน
	3.1.4 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์จะมีรูปแบบดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันและทำให้มีอิทธิพลต่อการบริโภคต่างกันด้วย
	3.2 ชั้นทางสังคมเป็นตัวกำหนดว่าผู้บริโภคมีความคิดความเชื่อทัศนคติความสนใจการใช้จ่ายเงินและพฤติกรรมคล้ายกับบุคคลอื่นๆในสังคมเดียวกัน
	4. อิทธิพลทางธุรกิจเป็นสิ่งกระตุ้นเกี่ยวกับส่วนประสมการตลาดที่สร้างการดึงดูดใจผู้บริโภคโดยผ่านการโฆษณาการขายโดยบุคคลและการส่งเสริมการขายและวิธีอื่นๆที่ใช้เพื่อกระตุ้นความต้องการของผู้บริโภคจากปัจจัยภายนอกเหล่านี้ผู้บริโภคไม่สามารถควบคุมอิทธิพลทางสภาวะแวดล้อมเช่นเดียวกับที่ผู้บริโภคไม่สามารถควบคุมปัจจัยภายในผู้บริโภคไม่สามารถทราบถึงตัวแบบของพฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวกลุ่มสังคมและวัฒนธรรมในระยะสันอาจกล่าวได้ว่าผู้บริโภคได้รับผลกระทบจากสภาวะแวดล้อมน้อยมากสภาวะแวดล้อมจะมีอิทธิพลอย่างมากต่อผู้บริโภคก็ต่อเมือผู้บริโภคประสบกับปัญหาจากอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้การสังเกตและพยายามทำความเข้าใจสภาวะแวดล้อมนั้นถ้าผู้บริโภคยอมรับอิทธิพลของสภาวะแวดล้อมนั้นรวมทั้งข่าวสารที่ได้รับมาก็จะมีผลต่อความต้องการการจูงใจและทัศนคติของผู้บริโภคได้
	1.3 แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคและแนวคิดแบบจำลองพฤติกรรมผู้บริโภค
	ในการศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค นักการตลาดมักต้องการหาคำตอบที่จะช่วยให้
	สามารถจัดกลยุทธ์การตลาด(Marketing strategic)ซึ่งสามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม การหาคำตอบดังกล่าวทำได้โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคอันเป็นการค้นหาหรือวิจัยเกี่ยวกับการซื้อ และการใช้ของผู้บริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความต้องการและพฤติกรรมการซื้อ การใช้ของผู้บริโภค คำถามที่ใช้ค้นหาลักษณะพฤติกรรมผู้บริโภค คือ 6Ws และ1 H (Who, What , Why , When,Where,How) เพื่อค้นหาคำตอบ 7 ประการหรือ7Os (occupants,objectives, organizations, occasions, outletsและoperations) สามารถสรุปได้ดังตาราง 1
	ตารางที่ 2.1 คำถาม 7 คำถาม (6Ws และ 1H) เกี่ยวกับพฤติกรรมตารางที่ 2.1 คำถาม 7 คำถาม (6Ws และ 1H) เกี่ยวกับพฤติกรรม (ต่อ)
	นอกจากนี้การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ยังมีการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทำให้เกิดการ
	ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ หรือที่เรียกว่า โมเดลพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model)
	โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทำให้เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาในความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อ (Buyer’s Black Box) ซึ่งเปรียบเสมือนกล่องดำซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ความรู้สึกนึกคิดของผู้ซื้อจะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่าง ๆ ของผู้ซื้อ แล้วก็จะมีการตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้อ (Buyer’s Purchase Decision) ดังภาพประกอบ
	ผู้บริโภคที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ มีบทบาทที่แตกต่างกัน เช่น ผู้บริโภคที่เป็นผู้ริเริ่ม (Initiator) มักจะเป็นผู้เสนอความคิดที่จะซื้อผลิตภัณฑ์เป็นคนแรก ผู้บริโภคที่เป็นผู้มีอิทธิพล (Influencer) จะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่จะให้คำแนะนำว่าควรซื้อหรือไม่ควรซื้อสินค้าและผู้บริโภคที่เป็นผู้ตัดสินใจ (Decider) จะเป็นผู้ที่ทำการตัดสินใจขั้นสุดท้ายว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อสินค้า สำหรับผู้บริโภคที่เป็นผู้ซื้อ (Buyer) จะเป็นผู้ที่ไปทำการซื้อสินค้า และผู้บริโภคที่เป็นผู้ใช้ (User) จะเป็นผู้บริโภคที่ใช้สินค้าหรือบริการนั้น ทั้งนี้ ในการตัดสินใจซื้อจะมีปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค ซึ่งอิทธิพลดังกล่าว ผู้บริโภคได้รับมาจากปัจจัยด้านวัฒนธรรม ปัจจัยด้านสังคม ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยทางจิตวิทยา ดังภาพประกอบ 
	ภาพที่ 2.3 แบบจำลองกระบวนการซื้อของผู้บริโภค 5 ขั้นตอน
	ที่มา : Kotler , Philip. 2003
	3. การตอบสนองของผู้ซื้อ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคหรือ
	ผู้ซื้อ ผู้บริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
	3.1 การเลือกผลิตภัณฑ์(Product Choice) เช่น การเลือกผลิตภัณฑ์อาหารเช้าผู้บริโภคมีทางเลือก คือ นมสดกล่อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมปัง ข้าวต้ม ข้าวสวย ข้าวมันไก่เป็นต้น
	3.2 การเลือกตราสินค้า(Brand Choice) เช่น ถ้าผู้บริโภคเลือกนมสดกล่อง จะเลือกยี่ห้อ โฟร์โมสต์ มะลิ เป็นต้น
	3.3 การเลือกผู้ขาย(Dealer Choice) เช่น ผู้บริโภคจะเลือกห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้าใกล้บ้านร้านใด
	3.4 การเลือกเวลาในการซื้อ(Purchase Timing) เช่น ผู้บริโภคจะเลือกเวลา เช้ากลางวันหรือเย็นในการซื้อสินค้า
	3.5 การเลือกปริมาณในการซื้อ(Purchase Amount) เช่น ผู้บริโภคจะเลือกว่าจะซื้อหนึ่งกล่อง ครึ่งโหล หรือหนึ่งโหล
	1.4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค
	การตัดสินใจหมายถึงการชี้ขาดหรือสรุปผลการเปรียบเทียบระหว่างผลการปฏิบัติซึ่งได้จากการวัดกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่าสูงต่ำกว่ากันขนาดไหนทั้งมีการตัดสินใจที่ดีต้องอาศัยการพัฒนาอย่างถี่ถ้วนทุกแง่ทุกมุมและการกระทำอย่างยุติธรรมโดยอาศัยสภาพความเหมาะสมต่างๆประกอบ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์. 2539: 470)
	การตัดสินใจหมายถึงกระบวนการเลือกหาทางปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจากบรรดาทางเลือกต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการโดยอาศัยหลักเกณฑ์บางประการพิจารณาการตัดสินใจซึ่งมีองค์ประกอบได้แก่
	1.การตัดสินใจต้องมีทางเลือกและทางเลือกที่จะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นต้องมีมากกว่าหนึ่งทางเลือกจึงต้องทำการตัดสินใจ
	2.การตัดสินใจต้องมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่ต้องการบรรลุและเราเองยังไม่แน่ใจว่าหนทางเลือกต่างๆที่จะทำได้นั้นทางเลือกที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ดีกว่ากัน
	3.การตัดสินใจเป็นเรื่องของกระบวนการใช้ความคิดใช้หลักเหตุผลเป็นเกณฑ์ในการประเมินทางเลือกหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในการประเมินทางเลือกที่สำคัญคือความสามารถของทางเลือกในการสนองตอบต่อวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
	การตัดสินใจหมายถึงการกระทำอย่างรอบคอบในการเลือกจากทรัพยากรที่เราอยู่โดยมี
	วัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้จากความหมายของการตัดสินใจมีแนวคิด 3 ประการคือ
	1.การตัดสินใจรวมถึงการเลือกถ้าหากมีสิ่งเลือกเพียงสิ่งเดียวการตัดสินใจย่อมเป็นไปไม่ได้
	2.การตัดสินใจเป็นกระบวนการเป็นความคิดทั้งจะต้องมีความละเอียดสุขุมรอบคอบเพราะอารมณ์และองค์ประกอบของจิตใต้สำนึกมีอิทธิพลต่อกระบวนการความคิดนั้น
	3.การตัดสินใจเป็นเรื่องของการกระทำที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้ผลลัพธ์และความสำเร็จที่ต้องการและหวังไว้
	การตัดสินใจคือกระบวนการคัดเลือกทางเลือกที่ดีและให้ประโยชน์สูงสุดจากทางเลือกที่มีอยู่หลายทางเลือกที่จะทำให้สามารถบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่บุคคลผู้กระทำการตัดสินใจตั้งไว้กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค (Schiffman ; & Kanuk. 1994: 659) หมายถึงขันตอนในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากสองทางเลือกขึ้นไปพฤติกรรมผู้บริโภคจะพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจทั้งด้านจิตใจ(ความรู้สึกนึกคิด) และพฤติกรรมทางกายภาพการซื้อเป็นกิจกรรมด้านจิตใจและกายภาพซึ่งเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการซื้อและเกิดพฤติกรรมการซื้อตามบุคคลอื่น
	ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2539: 460) ได้ให้ความหมายของการตัดสินใจของผู้บริโภคที่จะซื้อหรือปฏิเสธผลิตภัณฑ์เป็นช่วงข้อเท็จจริงข้อสุดท้ายสำหรับนักการตลาดซึ่งชีความสำคัญว่ากลยุทธ์การตลาดฉลาดมองการณ์ไกลและมีประสิทธิผลหรือชีว่ามีการวางแผนที่เลวและผิดพลาดดังนั้นนักการตลาดจะสนใจในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเมื่อผู้บริโภคตัดสินใจมากกว่าหนึ่งทางเลือกขึ้นไปการตัดสินใจว่าจะไม่ซื้อก็เป็นทางเลือกเช่นเดียวกันดังนั้นพอจะสรุปได้ว่าการตัดสินใจซื้อหมายถึงกระบวนการคิดโดยใช้เหตุผลในการเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งจากหลายทางเลือกที่มีอยู่โดยไตร่ตรองอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดและตอบสนองความต้องการของตนเองได้มากที่สุด
	กระบวนการตัดสินใจของผู้ซื้อ
	ขั้นที่1 การรับรู้ถึงปัญหากระบวนการซื้อจะเกิดขึ้นเมือผู้ซื้อตระหนักถึงปัญหาหรือความต้องการของตนเอง
	ขั้นที่2 การค้นหาข้อมูลในขันนี้ผู้บริโภคจะแสวงหาข้อมูลเพื่อตัดสินใจในขันแรกจะค้นหาข้อมูลจากแหล่งภายในก่อนเพื่อนำมาใช้ในการประเมินทางเลือกหากยังได้ข้อมูลไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิมจากแหล่งภายนอก
	ขั้นที่3 การประเมินผลทางเลือกผู้บริโภคจะนำข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้มาจัดเป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียทั้งในลักษณะการเปรียบเที่ยบหาทางเลือกและความคุ้มค่ามากที่สุด
	ขั้นที่4 การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดหลังการประเมินผู้ประเมินจะทราบข้อดีข้อเสียหลังจากนั้นบุคคลจะต้องตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหามักใช้ประสบการณ์ในอดีตเป็นเกณฑ์ทั้งประสบการณ์ของตนเองและผู้อื่น
	ขั้นที่5 การประเมินภายหลังการซื้อเป็นขันสุดท้ายหลังจากการซื้อผู้บริโภคจะนำผลิตภัณฑ์ที่ซื้อนั้นมาใช้และในขณะเดียวกันก็จะทำการประเมินผลิตภัณฑ์นั้นไปด้วยซึ่งจะเห็นได้ว่ากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ได้หยุดตรงที่การซื้อ
	จากแนวคิดของการตัดสินใจสรุปว่าเป็นกระบวนการประเมินผลเกี่ยวกับทางเลือกหรือตัวเลือกที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการคาดคะเนผลที่จะเกิดจากทางเลือกปฏิบัติที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายได้มากที่สุด
	การตัดสินใจเป็นกระบวนการคิดในการเลือกปฏิบัติทางใดทางหนึ่งอย่างสุขุมรอบคอบมีเหตุผลเพื่อให้ได้ทางเลือกที่ดีที่สุดและตอบสนองต่อความต้องการซึ่งแนวคิดในการตัดสินใจสรุปได้ดังนี้การตัดสินใจต้องมีทางเลือกการตัดสินใจต้องมีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งการตัดสินใจเป็นกระบวนการใช้ความคิดอย่างมีเหตุผล
	2. แนวคิดเกี่ยวกับการค้าปลีก
	2.1 ความหมายของการค้าปลีก
	การค้าปลีก (Retailing) เป็นกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการที่ขายให้กับผู้บริโภคเพื่อการใช้ส่วนตัวหรือใช้ในครัวเรือน (Levy ; & Weitz. 2001: 8)
	การค้าปลีก(Retailing)เป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย (FinalConsumers) เพื่อการใช้ในครัวเรือนหรือใช้ส่วนตัวโดยการจัดหาสินค้าในปริมาณมากและทยอยขายให้กับผู้บริโภคในปริมาณน้อย (Newman ; & Cullen. 2002: 12)
	การค้าปลีก (Retailing) เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการขายสินค้าและบริการโดยตรงแก่ผู้บริโภคคนสุดท้ายที่เป็นปัจเจกบุคคลซึ่งมิได้นำสินค้าไปใช้ในเชิงธุรกิจโดยมีร้านค้าปลีก (Retailerหรือ Retail Store) เป็นองค์กรสำคัญ (Kotler ; & Armstrong. 200: G-6)
	ความหมายที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าการค้าปลีกคือสถาบันทางการตลาดที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยช่วยกระจายสินค้าจากผู้ผลิตพ่อค้าส่งไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย (Ultimate consumer)การค้าปลีกจึงปฏิบัติในรูปลักษณะต่างๆตั้งแต่คนเดินเท้าหาบเร่แผงลอยร้านค้าขนาดเล็กร้านค้าขนาดใหญ่ที่มียอดขายเป็นล้านบาทต่อวันขณะเดียวกันสถาบันการค้าปลีกเหล่านี้ก็มีสินค้ามูลค่าราคาต่างๆกันไว้จำหน่ายตั้งแต่ราคาตําถึงราคาแพงคุณภาพของสินค้าก็ต่างกันไปดังนั้นความสำเร็จส่วนหนึ่งของผู้ผลิตจึงขึ้นอยู่กับความสำเร็จของการค้าปลีกเช่นกัน
	2.2 กลยุทธ์การค้าปลีก (Retail Strategy)
	กลยุทธ์การค้าปลีกหมายถึงวิธีการต่างๆที่ใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์กลยุทธ์การค้าปลีกต้องอาศัยปรัชญาทางการตลาด (Marketing Strategy) หรือแนวความคิดทางการตลาด (MarketingConcept) ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญต่างๆดังนี้
	 1. ลูกค้าเป้าหมาย
	 2. วิธีการที่ธุรกิจได้วางแผนไว้เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย
	 3. หลักเกณฑ์ที่ผู้ค้าปลีกวางแผนไว้ว่าเพื่อให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขันตลอดจนจะต้องมีความแตกต่างที่เหนือกว่าคู่แข่งขันและเป็นกลยุทธ์ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าเป้าหมายได้ (ศิริวรรณเสรีรัตน์. 2546:35) โดยมีรายละเอียดดังนี้
	ตลาดเป้าหมายหรือลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer)
	ตลาดเป้าหมายหรือลูกค้าเป้าหมายจะเกี่ยวข้องกับวิธีการที่ผู้ค้าปลีกได้วางแผนไว้ว่าจะใช้
	ทรัพยากรและส่วนประสมการค้าปลีก (Retail Mix)
	ส่วนประสมการค้าปลีก (Retail Mix)
	ส่วนประสมการค้าปลีกประกอบด้วยส่วนประกอบของสินค้าและบริการที่นำเสนอนโยบายการตั้งราคา (Price Policty) โปรแกรมการโฆษณาและการส่งเสริมการตลาดทำเลที่ตั้งการออกแบบร้านค้าและการจัดแสดงสินค้าในการกำหนดกลยุทธ์การค้าปลีกนั้นผู้ค้าจะต้องสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดเป้าหมายได้เหนือกว่าคู่แข่งขัน
	2.3 แนวคิดที่เกี่ยวกับส่วนประสมของการค้าปลีก (Retailing Mix)
	ส่วนประสมการค้าปลีกซึ่งมีลักษณะคล้ายกับส่วนประสมการตลาดที่เรียกว่า(RetailingMix) เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อลูกค้าและต่อการค้าให้มากที่สุด (ดำรงศักดิ์ชัยสนิม; และวีนัสอัศวสิทธิถาวร. 2544: 36) ประกอบด้วยส่วนประสม 4 ข้อ
	1. สินค้าและบริการ (Offerings)
	2.องค์ประกอบของร้าน (Physical Facilities)
	3. ราคา (Price)
	4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
	การวางแผนเรื่องส่วนประสมการค้าปลีกให้ดีนั้นจะมีส่วนช่วยสร้างภาพพจน์ของร้านค้า(Image) ทำให้เกิดศักยภาพเป็นลักษณะเฉพาะที่ปรากฏออกมาในสายตาของคนภายนอก (ExteriorAppearance) ผู้ค้าปลีกต้องตัดสินใจเลือกสินค้าที่จะขายบริการความสะอาดที่จะให้กับลูกค้าและปัจจัยแต่ละตัวย่อมกระทบต่อตัวอื่นๆกันไปดังนั้นจึงต้องมีการวิเคราะห์ส่วนประสมแต่ละตัวเพื่อที่จะได้จัดระดับให้เหมาะสมกับประเภทและลักษณะการค้าปลีกของแต่ละกิจการ
	1. สินค้าและบริการ (Offerings)
	ในธุรกิจการค้าปลีกบางกิจการขายสินค้าเช่น เสื้อผ้าของใช้ของกินฯลฯ บางกิจการขายบริการเช่น โรงภาพยนตร์ร้านตัดผมร้านซักอบรีดฯลฯสิ่งเหล่านี้เป็นสินค้าหรือบริการหลักที่ลูกค้าต้องการจะซื้อแต่นอกเหนือจากนี้ยังมีบริการด้านอื่นๆที่กิจการค้าปลีกจะต้องให้กับลูกค้าด้วยลูกค้าเช่นการใช้เครดิตการ์ดบริการจัดส่งบริการห่อของขวัญเด็กบริการเข็นรถและขนของส่งถึงรถฯลฯบริการที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าหลักนั้นถือว่าเป็นตัวเสริม (Supplementary)ที่จะช่วยในการขายสินค้าหลักเจ้าของร้านค้าปลีกควรหาบริการเสริมที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าดึงดูดใจลูกค้าและยังอาจเป็นตัวเพิ่มกำไรให้กิจการด้วยเช่นร้านค้าตัดเสื้อผ้าอาจมีบริการให้เช่าสูทหรือชุดราตรีชนิดต่างๆให้เช่าชุดไทยนอกเหนือจากการขายบริการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือร้านเสริมสวยอาจจะมีบริการแต่งหน้าสำหรับการออกงานสำคัญต่างๆบริการให้เช่าวิกผมเป็นต้น
	2.องค์ประกอบของร้าน (Physical Facilities)
	เกี่ยวข้องกับการค้าปลีกที่ต้องมีร้านค้า (In Store Retailing) มากกว่าการค้าปลีกชนิดที่ไม่ต้องมีร้านค้า (Non- Sore Retailing)ที่ต้องตัดสินใจจัดองค์ประกอบของร้านให้เหมาะสมนับตั้งแต่
	ทำเลที่ตั้ง (Location) ต้องอยู่ย่านการค้าที่มีสภาพแวดล้อมเหมาะสมมีถนนหนทางดีรถผ่านไปมาสะดวกมีผู้คนหนาแน่นเพียงพอและเป็นผู้กำลังซื้อ
	การออกแบบร้าน (Design)ที่ทำให้ภาพลักษณะของร้านค้าออกมาดูพอเหมาะพอควรไม่ใช่ดูเลิศหรูจนคนไม่กล้าเข้าหรือดูซ่อมซ่อเลอะเทอะ
	การจัดวาง (Layout) การแบ่งแผนกชั้นวางสินค้าตู้โชว์สินค้ามีสินค้าครบทุกประเภทมีความหลากหลายเมื่อต้องการสินค้าตรายีห้อขนาดใดก็หาซื้อได้การจัดวางมีที่ว่างทางเดินที่พอเหมาะ
	3. ราคา (Price)
	เป็นส่วนประสมของการค้าปลีกข้อที่  3ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อคุณค่า (Value) ของสินค้ากิจการการค้าปลีกประเภทเดียวกันอาจจะมีช่องว่างของราคาสินค้าหรือค่าบริการที่แตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรานำมาเสนอ (Offering) แก่ลูกค้าและภาพลักษณ์(Appearance) ของร้านค้าปลีกที่ลูกค้ารู้สึกเช่นร้านเสริมสวยที่ให้บริการตัดดัดสระเซทผมนั้นเป็นธุรกิจที่มีระดับราคาค่าบริการตั้งแต่ต่ำกว่าร้อยบาทจนถึงหลายพันบาทต่อครั้งแต่การที่ลูกค้ายอมจ่ายเงินจำนวนหลายพันบาทเพื่อซื้อบริการนั้นเขาย่อมซื้อสิ่งที่เป็น Offering และ Value ของร้านนี้ด้วยอาจเป็นร้านของแชมป์ผมซึ่งมีฝีมือระดับชาติอุปกรณ์เครื่องมือตลอดจนครีมแชมพูก็เป็นชนิดพิเศษทั้งนั้นเป็นต้น
	ในขณะเดียวกันธุรกิจค้าปลีกบางอย่างก็ต่อสู้กันด้วยราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดเพราะราคาเป็นกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายของเขาในขณะที่ยังต้องมีบริการเสริมด้วยเพื่อิ่มให้ด้อยกว่าคู่แข่งขันเช่นซูปเปอร์สโตร์ที่มีสินค้าหลายอย่างนับร้อยรายการขายราคาถูกว่าท้องตลาดทั่วไปในขณะที่ยังต้องมีบริการที่จอดรถให้เครดิตส่วนลดแก่สมาชิกคนเข็นรถส่งของเป็นต้น
	4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)
	ประกอบด้วยการโฆษณาการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมและรายการพิเศษต่างๆการส่งจดหมายแคตตาล็อคให้ลูกค้าหรือสมาชิกและการขายโดยพนักงานขายซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งไปยังกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการซื้อเพื่อดึงดูดใจผู้ที่ผ่านมาพบเข้าเพื่อสร้างภาพพจน์ให้กิจการรวมทั้งเตือนความทรงจำและให้ข่าวสารแก่กลุ่มเป้าหมายเหล่านี้เป็นวัตถุประสงค์ในการทำการส่งเสริมการขายแต่ละรายการที่ผู้บริหารร้านค้าปลีกต้องกำหนดไว้
	2.4 ส่วนประสมทางการตลาดของร้านขายยา
	แนวคิดกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด 4P’s เสรี วงษ์มณฑา (2542: 2)
	กลยุทธ์การตลาด (Marketing Strategy) เป็นวิธีการใช้เครื่องมือการตลาด (ส่วนประสมการตลาด) เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า
	ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึงการมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายโดยขายในราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มรวมถึงมีการจัดจำหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาเพื่อให้ความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในตัวสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้องที่เรียกว่าส่วนประสมการตลาด (Maketing Mix) ซึ่งประกอบด้วย 4P’s ดังนี้
	1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึงการมีสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้
	2. ราคา (Price) หมายถึงการมีราคาที่ผู้บริโภคยอมรับได้และยินดีจ่ายเพราะมองเห็นว่าคุ้มค่า
	3. การจัดจำหน่าย (Place) หมายถึงการจัดจำหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการซื้อหาและให้ความสะดวกแก่ลูกค้า
	4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นการใช้ความพยายามจูงใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่างถูกต้องการส่งเสริมการตลาดที่สำคัญประกอบด้วยการโฆษณา(Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การขายด้วยตัวบุคคล (Personal Selling)
	แนวคิดส่วนประสมการตลาดของธุรกิจบริการ(The Marketing Mix for Service) ธุรกิจให้บริการจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดประกอบด้วย 7Ps (ดอนแนนด์. 1984: 70; ศิริวรรณเสรีรัตน์ ;และคณะ. 2541: 337) โดยมีเพิ่มเติมอีก 3Ps จาก 4Ps ที่กล่าวมาแล้วดังนี้
	1. บุคคล (People) หรือพนักงาน (Employees) ในการให้บริการซึ่งต้องอาศัยการคัดเลือกการฝึกอบรมการจูงใจให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้แตกต่างเหนือคู่แข่งพนักงานต้องมีความสามารถมีทัศนคติที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้ามีความคิดริเริ่มมีความสามารถในการแก้ปัญหาและสามารถสร้างค่านิยมให้กับบริษัท
	2. ลักษณะทางกายภาพของสถานที่ของผู้ให้บริการ (Physical Evidence) ได้แก่การตกแต่งสถานที่สีผังที่ตั้งระดับเสียงลักษณะทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพื่อสร้างคุณค่าให้กับลูกค้าหรือความสะอาด
	3. กระบวนการในการให้บริการ (Process) ได้แก่นโยบายต่างๆขั้นตอนการบริการวิธีการซื้อขายเพื่อส่งมอบคุณภาพในการให้บริการให้กับลูกค้าได้รวดเร็วและประทับใจทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Customer Satisfaction)ร้านขายยาเป็นการประกอบธุรกิจอย่างหนึ่งเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆที่เป็นธุรกิจค้าปลีกดังนั้นส่วนประสมการตลาดสำหรับร้านขายยาแบ่งได้ดังนี้
	1. ผลิตภัณฑ์
	ฟิลลิปคอตเลอร์ (Phillip Kotler. 2541) ให้หลักในการตัดสินใจเรื่องสินค้าที่จะขายในร้านขายปลีกโดยแยกเป็นการพิจารณาความหลากหลายของหมวดหมู่สินค้า (breadth) และความครบถ้วนของสินค้าในแต่ละหมวดหมู่ (depth)สำหรับร้านขายยาจัดแยกผลิตภัณฑ์ที่ร้านจะเตรียมไว้เพื่อให้บริการกับผู้บริโภคแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ 2 กลุ่มคือ
	2.1 ผลิตภัณฑ์ยาสินค้าหลักที่ทุกร้านขายยาต้องพิจารณาอย่างรอบคอบในแง่ของกระทรวงสาธารณสุขแล้วคุณภาพของยาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดโดยที่กระทรวงฯพยายามชักชวนให้ร้านขายยาสั่งซื้อยาจากผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐานการผลิต (GMP) ด้านความหลากหลายของกลุ่มยาพิจารณาจากการจัดหมวดหมู่ของยาตามตัวหนังสือ TIMS จะจัดแยกยาออกตามระบบต่างๆของร่างกายที่ยานั้นออกฤทธิ์�เป็น 19 หมวด 1. ยาที่ใช้กับระบบทางเดินอาหาร 2. ยาที่ใช้กับระบบหัวใจและหลอดเลือด 3.ยาที่ใช้กับระบบทางเดินหายใจ 4. ยาที่ใช้กับระบบประสาทและกล้ามเนื้อ 5.ฮอร์โมน 6. ยาคุมกำเนิด 7.ยาปฏิชีวนะ 8. ยาฆ่าเชื้อแบคที่เรีย 9. ยาที่ใช้กับระบบปัสสาวะ 10. ยาที่ใช้กับระบบ metabolism 11. ไวตามินและเกลือแร่ 12. โภชนาการ 13. ยาที่ใช้กับตาหูและคอ 14.ยาที่ใช้กับผิวหนัง 15. ยาสลบ 16. ยาหรือเครื่องมือสำหรับวินิจฉัยโรค 17. ยาที่ใช้กับระบบภูมิต้านทาน 18. ยาถอนพิษ 19. ยาที่ให้ทางหลอดเลือดดำและยาฉีดนอกเหนือจากที่ระบุอยู่ใน TIMSแล้วยังมียากลุ่มต่างๆที่ร้านขายยาในเมืองไทยมีขายเช่นยาไทยยาแผนโบราณทั้งไทยและจีนแล้วแยกย่อยแต่ละกลุ่มที่แบ่งแล้วลงไปอีกตามกลไกการออกฤทธิ์หรือข้อเฉพาะอื่นๆของยานั้นเช่นยาทางเดินหายใจก็จะแยกเป็นยาแก้ไอยาละลายเสมหะหรือยาลดนํามูกได้อีกถัดจากกลุ่มของยาแล้วในแต่ละกลุ่มยานั้นเช่นยาแก้ไอก็จะมีหลากหลายชนิดหลากหลายชื่อทั่วไปและหลากหลายชื่อการค้าตรงนี้คงจะเรียกได้ว่าความครบของยาในกลุ่มยาที่มีให้เลือกได้มากย่อมมีความครบของยามากกว่า
	2.2 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาส่วนนี้ไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอนในแต่ละร้านอาจจะขายเนื่องจากว่าลูกค้านิยมซื้อสินค้านั้นที่ร้านขายยาหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องต่อสุขภาพมีที่พบบ่อยในร้านขายยาเช่นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่เดิมก็จัดเป็นยาแต่เดี่ยวนี้จัดเป็นอาหารแล้วซึ่งได้รับความนิยมในการขายจากร้านขายยาเกือบทุกร้านที่เดียวเครื่องมือแพทย์ที่ใช้ได้เองง่ายๆที่บ้านเช่นปรอทวัดไข้เครืองมือวัดความดันโลหิตแถบวัดน้ำตาลในปัสสาวะไม้เท้าช่วยเดินเครื่องสำอางและน้ำหอมซึ่งได้รับการตอบรับจากร้านยาเนื่องมาจากผู้ผลิตยาเดิมเพิ่มรายสินค้ามาเป็นเครื่องสำอางจึงอาศัยช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านร้านขายยาเนื่องจากชำนาญสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีจัดจำหน่ายอยู่แล้วในร้านขายยาโดยวางตำแหน่งแตกต่างจากสถานที่จำหน่ายที่อื่นว่าสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำหน่ายในร้านขายยาจะเป็นสินค้าเกรดสูงกว่าที่อื่นหนังสือและสิ่งพิมพ์ก็จะพบเห็นได้บ่อยตามร้านขายยาที่อยู่ตลาดสด
	2.2 สถานที่ใช้ขายยาแบ่งแยกเป็น 2 หัวข้อใหญ่ๆเพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา
	2.1.1ทำเลที่ตั้งฟิลลิปคอตเลอร์ (Phillip Kotler. 2541) กล่าวว่ากุญแจสามอันแห่งความสำเร็จของธุรกิจขายปลีกคือทำเลทำเลทำเลแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งของทำเลเนื่องจากการขายปลีกคือการแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายฉะนั้นสถานที่ที่จะทำการแลกเปลี่ยนได้ดีจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ซื้อมีคำกล่าวถึงการประเมินการขายของร้านขายปลีกอย่างง่ายๆว่าถ้ามีคนเดินผ่านหน้าร้านน้อยและขายไม่ดีแสดงว่าเลือกทำเลผิดถ้ามีคนเดินผ่านหน้าร้านมากแต่ขายไม่ดีน่าจะเกิดจากคนที่ผ่านไปมาไม่เห็นร้านหรือไม่รู้ว่าขายอะไรหรือสิ่งที่ร้านขายอยู่ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ที่ผ่านไปมาถ้ามีคนเข้าร้านมากแต่ยอดขายต่อคนต่ำน่าจะเกิดจากความสามารถของพนักงานขายสำหรับร้านขายปลีกแล้วการตั้งอยู่ในจุดที่มีคนเดินผ่านไปมามากย่อมเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการปรารถนาที่สุดแต่จะเป็นการลงทุนที่สูงที่สุดหากเที่ยบการการลงทุนด้านอื่นๆของร้านขายปลีกจุดที่เป็นที่รวมการจับจ่ายของผู้คนที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและแยกความแตกต่างได้ง่ายคือตลาดสดศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้าและแหล่งชุมชนต่างๆซึ่งถ้าดูจากการเลือกทำเลตั้งร้านขายยาในจังหวัดเชียงราย ปัจจุบันนี้เห็นได้ว่ามีร้านขายยาตามทำเลต่างๆครบมากน้อยแล้วแต่กำลังซื้อและค่าใช้จ่ายของทำเลเช่นร้านขายยาในห้างสรรพสินค้าซึ่งจัดว่าเป็นทำเลที่ร้อนแรงและค่าใช้จ่ายแพงที่สุดรองลงมาเป็นร้านขายยาบริเวณตลาดสดและร้านขายยาตามชุมชนต่างๆซึ่งค่าใช้จ่ายค่าทำเลจะตําลงมา
	2.2.2การตกแต่งของร้านขายยาบรรยากาศของร้านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสร้างความรู้สึกให้แก่ผู้ที่พบเห็นเปรียบเสมือนการแสดงการเชิญชวนให้เข้ามาในร้านและเลือกใช้บริการร้านขายยาก็จำเป็นที่จะต้องสร้างบรรยากาศเช่นเดียวกันโดยเริ่มจากการมีป้ายแสดงหน้าร้านให้เห็นชัดเจนและน่าจะสื่อความกับผู้ที่ผ่านไปมาเข้าใจว่าเป็นร้านขายยาอาจจะมีการเพิ่มสีสันของอาคารให้เป็นเอกลักษณ์ว่าร้านขายยาภายในร้านน่าจะมีพื้นที่กว้างขวางพอประมาณเพียงพอแก่การจัดหมวดหมู่ยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและรักษาสภาพของยาให้ดีอยู่เสมอแสงสว่างในร้านควรมีระดับเพียงพอแก่ผู้ที่เข้ามาอ่านตัวหนังสือต่างๆบนกล่องยาได้ร้านขายยาควรดูแลสถานที่ให้สะอาดอยู่เสมอเนื่องจากสินค้าที่ขายเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมีการจัดพื้นที่ในการให้คำปรึกษาจ่ายยาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มาใช้บริการอากาศภายในร้านถ่ายเทได้สะดวกและมีการติดตั้งเครื่องทำความเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิและความชื้นภายในร้านให้เหมาะกับการเก็บรักษายาผลพลอยได้คือความเย็นสบายของผู้บริโภคที่ได้รับเมื่อเข้ามาใช้บริการ
	3. ราคา
	การที่ร้านขายยาจะคิดราคาของยาจากผู้ซื้อมีระบบที่เป็นไปอยู่แล้วสองแบบคืออันที่หนึ่งคือราคาขายปลีกของยาถูกกำหนดมาแล้วโดยผู้ผลิตมีการติดป้ายแสดงราคาที่มองเห็นได้ชัดเจนและส่วนใหญ่ยาพวกนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่ายาเรียกซื้อเนื่องจากเป็นที่รู้จักของผู้บริโภคอย่างกว้างขวางอันที่สองคือราคาที่ร้านขายยาเป็นผู้กำหนดขึ้นเองผู้ผลิตไม่ได้กำหนดราคาขายปลีกมาให้และมีสองปัจจัยภายนอกร้านคือระดับของลูกค้าและระดับการแข่งขันกันระหว่างร้านจะเป็นตัวกำหนดนโยบายของร้านขายยาแน่นอนที่สุดถ้าร้านมีลูกค้าระดับรายได้สูงร้านก็จะมีโอกาสขายยาที่มีราคาสูงด้วยถ้าร้านมีลูกค้าค่อนข้างไวต่อราคาสินค้าในหมวดที่มีราคากำหนดให้ขายก็คงต้องขายต่ำกว่าราคาป้ายลูกค้าบางกลุ่มชอบการต่อรอราคาร้านอาจต้องมีนโยบายต่อรองราคาบางกลุ่มอาจจะชอบสินค้าคุณภาพสูงแต่ราคาต้องตําบางกลุ่มอาจไม่สนใจราคาโดยคำนึงถึงการให้บริการของร้านมากกว่า
	4. การส่งเสริมการตลาดแบ่งออกเป็น 4 ข้อคือ
	4.1 พนักงานของร้านขายยาจัดได้ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นปัญหามาตลอดจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการอยู่ประจำร้านขายยาของเภสัชกรมาตลอดตั้งแต่อนุโลมให้มีการจัดอบรมบุคลากรทำหน้าที่แทนเภสัชกรในร้านได้ยอมผ่อนผันให้เภสัชกรอยู่ประจำการเพียงสามชั่วโมงต่อเนื่องกันในหนึ่งวันได้เภสัชกรที่อยู่ประจำนั้นควรจะมีความรู้ความสามารถพอเพียงกับการประกอบวิชาชีพและมีจรรยาบรรณอันดีผู้ช่วยเภสัชกรนับว่าเป็นบุคคลสำคัญอีกกลุ่มหนึ่งในร้านขายยาเพราะจะเป็นผู้ช่วยให้งานของร้านขายยาสมบูรณ์ขึ้นเช่นช่วยคิดเงินห่อของหรือให้คำแนะนำเรื่องต่างๆแก่ลูกค้าดูแลรักษาความสะอาดการแต่งกายของทั้งเภสัชกรและผู้ช่วยในร้านควรจะเป็นระเบี้ยบให้แยกออกได้ว่าใครคือเภสัชกรและใครทำหน้าที่อะไรเพื่อเป็นการสะดวกกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการอีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศของการให้บริการที่ดีด้วยการปฏิบัติที่ดีตามสมควรกับลูกค้าเช่นมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีมีนําใจให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการน่าจะเป็นการเพิ่มจุดขายให้กับร้านเป็นอย่างดี
	4.2 การโฆษณาจากสภาพที่เห็นอยู่ตามปัจจุบันร้านขายยาแทบจะใช้การโฆษณาน้อยมากเนื่องมาจากความเข้มงวดทางกฎหมายหรือผู้ประกอบการยังไม่เห็นความจำเป็นหรือค่าใช้จ่ายสูงเกินไปไม่คุ้มกับการลงทุนแต่อาจเห็นการทำโฆษณาบ้างจากร้านขายยาที่เป็นร้านลูกโซ่หรือร้านที่เปิดขายในศูนย์การค้าใหญ่ๆเช่นการส่งแผ่นพับที่ร้านทำขึ้นเองเพื่อเชิญชวนให้ลูกค้ามาใช้บริการที่ร้านการโฆษณาทางวิทยุการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ท้องถนิสำหรับร้านทั่วๆไปส่วนใหญ่จะใช้วิธีปากต่อปาก
	4.3 การส่งเสริมการขายจริงๆแล้วตามพระราชบัญญัติยาจะไม่อนุญาตให้ทำการลดแลกแจกแถมยาแต่ก็มีการทำให้เห็นบ่อยๆเช่นส่งใบรายการที่เดือนนี้ลดราคามาให้ลูกค้าจัดรายการเมื่อซื้อยาครบตามที่ร้านกำหนดจะมีของสมนาคุณให้หรือจัดทำบัตรสมาชิกเมือมาซื้อยาที่ร้านทุกครั้งก็จะได้รับส่วนลด
	4.4 การประชาสัมพันธ์ถ้าดูจากโครงการปรับปรุงร้านขายยาของกระทรวงแล้วจะเห็นว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่กระทรวงอยากให้ร้านขายยาทำเพิ่มขึ้นเช่นมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับยาและสุขภาพพร้อมที่จะมอบให้ผู้ที่มาซื้อยาทุกครั้งมากกว่าการมุ่งว่าจะขายเท่านั้นมีแผ่นแสดงบทความที่เป็นประโยชน์เป็นส่วนหนึ่งของการตกแต่งร้านมีการจัดเตรียมสถานที่และบุคลากรพร้อมสำหรับให้คำปรึกษาและแนะนำแกผู้เข้ามาใช้บริการมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เหมาะสมกับการให้บริการทางด้านสุขภาพเช่นเครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องวัดส่วนสูงเครื่องวัดความดัน
	3. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจยา
	3.1 ประเภทของยา
	ยาแผนปัจจุบันในประเทศไทยที่วางจำหน่ายมีมากมายไม่ต่ำกว่า 20,000 ตำรับการจำแนกยาเหล่านี้อาจกระทำได้ในหลายลักษณะเช่นการจำแนกตามกฎหมายการจำแนกตามรูปแบบและวิธีการใช้การจำแนกตามสรรพคุณเป็นต้น (กระทรวงสาธารณสุข. 2547)ยาแผนปัจจุบันแบ่งออกได้เป็น 5 กลุ่มคือยาสามัญประจำบ้านยาอันตรายยาควบคุมพิเศษวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทและยาเสพติดและยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายซึ่งสามารถดูรายละเอียดของยาต่างๆได้ดังนี้
	1. ยาสามัญประจำบ้านคือยาที่กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกไว้ให้ประชาชนสามารถเลือกใช้ได้เองโดยไม่ต้องผ่านการควบคุมดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเนื่องจากยาในกลุ่มนี้สามารถหาซื้อได้โดยทั่วไปยาสามัญประจำบ้านจะต้องมีขนาดบรรจุและรายละเอียดบนฉลากตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องมีคำว่า “ยาสามัญประจำบ้าน” กำกับไว้บนฉลากอย่างเห็นได้ชัดด้วยในปัจจุบันมียาสามัญประจำบ้านรวมทั้งสิน 42 ขนานเช่นยาเม็ดพาราเซตามอล 500 มิลลิกรัมขนาดบรรจุ 10 เม็ดยาแก้ไอนําดำขนาดบรรจุ 60 ซีซี. ยาใส่แผลสดไธเมอโรซอลขนาดบรรจุ 30 ซีซีเป็นต้น
	2. ยาอันตรายคือยาแผนปัจจุบันที่มีอันตรายสูงกว่ายาสามัญประจำบ้านการใช้ยานี้จึงต้องผ่านการดูแลจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเช่นแพทย์หรือเภสัชกรยาในกลุ่มนี้จะมีคำว่า “ยาอันตราย” ระบุไว้บนฉลากข้างภาชนะบรรจุและจำหน่ายได้เฉพาะในร้านขายยาแผนปัจจุบันที่มีเภสัชกรแผนปัจจุบันทำหน้าที่ควบคุมดูแลหรือจำหน่ายได้ในโรงพยาบาลสถานี้อนามัยหรือคลินิกที่มีแพทย์แผนปัจจุบันประจำการอยู่ยาอันตรายมีมากมายหลายชนิดเช่นยาลดความดันโลหิตยาขับปัสสาวะยาลดนําตาลในกระแสเลือดยาต้านจุลชีพต่างๆเป็นต้น
	3. ยาควบคุมพิเศษคือยาแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่ายแม้จะใช้อย่างถูกต้องยานี้จึงต้องผ่านการควบคุมดูแลในการใช้จากแพทย์โดยใกล้ชิดแพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นที่มีอำนาจสั่งจ่ายยาควบคุมพิเศษเนื่องจากแพทย์แผนปัจจุบันจะมีความรู้ว่าเมื่อใดมีความจำเป็นต้องใช้และเมื่อใดสมควรจะต้องหยุดการใช้ยานั้นตัวอย่างยาในกลุ่มนี้เช่นยาเพรดนิโซโลนยาเดกซ์ซ่าเมทาโซนเป็นต้น
	4. วัตถุออกฤทธิ์�ต่อจิตประสาทและยาเสพติดคือยาแผนปัจจุบันที่ก่อให้เกิดการเสพติดได้ง่ายและมีผลเปลี่ยนแปลงสภาพทางจิตประสาทของผู้เสพและมักจะมีผลกระทบโดยตรงต่อสังคมรอบข้างเช่นเดียวกับยาควบคุมพิเศษที่แพทย์แผนปัจจุบันเท่านั้นที่มีอำนาจสั่งจ่ายยาในกลุ่มนี้ตัวอย่างได้แก่ยานอนหลับชนิดต่างๆมอร์ฟีนซึ่งใช้แก้ปวดเป็นต้น
	5. ยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่มิใช่ยาอันตรายคือยาแผนปัจจุบันที่กระทรวงสาธารณสุขมิได้จัดให้เป็นยาสามัญประจำบ้านยาควบคุมพิเศษวัตถุออกฤทธิ์ตต่อจิตประสาทหรือยาเสพติดเนื่องจากเห็นว่าเป็นยาที่ค่อนข้างมีความปลอดภัยแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีความไม่เหมาะสมบางประการที่จะจัดเข้ามาเป็นยาสามัญประจำบ้านตัวอย่างได้แก่ยาแก้ไข้หวัดสูตรประสมและยาใช้ภายนอกหลายชนิดที่โฆษณาอย่างแพร่หลายโดยทั่วไปเป็นต้นการใช้ยาแผนปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการใช้ยาโดยการเลือกซื้อด้วยตนเองหรือโดยการจ่ายยาจากแพทย์ผู้ตรวจเราควรต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ยาเพื่อให้ได้ผลในการรักษาเต็มที่และเกิดผลเสียจากการใช้ยาให้น้อยที่สุด
	3.2 ประเภทของร้านยา
	ตามพระราชบัญญัติยาพ.ศ.2510 และแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2522ได้กำหนดประเภทร้านขายยาแผนปัจจุบันเป็น 2 ประเภทคือ
	1. ร้านขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษร้านขายยาประเภทนี้จะขายได้เฉพาะยาที่ไม่ใช่ยาอันตรายและไม่มีการแบ่งยาจากภาชนะที่บรรจุผู้ควบคุมร้านจะเป็นเพียงคนที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรของกระทรวงสาธารณสุขเป็นเวลา 30 วันเท่านั้นก็สามารถขายยาได้เนื่องจากยาที่นำมาจำหน่ายในร้านจะไม่ยุ่งยากซับซ้อนจึงไม่จำเป็นต้องใช้เภสัชกรขายข้อเสียของร้านขายยาประเภทนี้จะเป็นเรื่องของกำไรที่จะได้น้อยกว่าร้านขายยาประเภทอื่นเพราะราคายาบรรจุเสร็จจะถูกกำหนดจากโรงงานหรือตัวแทนจำหน่ายทำให้ไม่สามารถเพิ่มราคากับผู้ซื้อได้
	2. ร้านขายยาแผนปัจจุบันร้านประเภทนี้จะสามารถจำหน่ายได้หลายประเภททั้ง ยาธรรมดาและยาที่ควบคุมพิเศษหรือยาอันตรายซึ่งร้านขายยาสามารถขายยาได้ตั้งแต่ 1000-10000 ชนิดเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมี “เภสัชกร” เป็นผู้ขายและยังสามารถแบ่งแยกยาออกจากขวดบรรจุแบ่งขายเป็นลักษณะยาชุดได้ซึ่งการเปิดร้านขายยาประเภทนี้จะมีโอกาสได้กำไรจากการขายมากกว่าเพราะการตั้งราคายาชุดแต่ละร้านจะไม่เท่ากันแล้วแต่กลยุทธ์ของแต่ละร้านในเรื่องการกำหนดราคายา
	รูปแบบของร้านยาในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 แบบด้วยกันคือ
	1. เชนสโตร์เป็นร้านค้าที่มีสาขามากซึ่งสามารถแยกออกเป็นของต่างประเทศอาทิบู๊ทส์วัตสันขณะเดียวกันยังมีในประเทศอีกหลายแห่งอาทิพีแอนด์เอฟ สยามดรัก รูปแบบของเชนสโตร์คือ มีการจัดการบริหารอย่างมีระบบในรูปของบริษัทจะมีผู้จัดการใหญ่ฝ่ายจัดซื้อมีโกดังเองเพราะฉะนั้นการที่ต้นทุนสูงค่าใช้จ่ายสูงจะเลือกตั้งเฉพาะในทำเลที่ดีเช่นศูนย์การค้าหรือที่ที่มีคนผ่านไปมามากๆอาทิสีลมเพลินจิต
	2. ผู้ค้าส่งในประเทศไทยยังเป็นระบบครอบครัวและอาศัยความสามารถเฉพาะตัวในการประกอบธุรกิจหน้าที่คือช่วยบริษัทยาในการกระจายสินค้าไปสู้ร้านขายยายี่ปั้วมีอำนาจต่อรองสูงมากเพราะมีเพียงไม่กี่เจ้าจากที่กล่าวว่ายอดขายยาทั้งหมด 10,600 ล้านบาท (ปี 2541)อย่างน้อยกว่า 2,000 ล้านบาทอยู่ที่ยี่ปั้วไม่เกิน 15 เจ้าจึงทำให้มีอำนาจในการต่อรองสูงมีความได้เปรียบทางด้านต้นทุน
	3. ร้านขายยาทั่วไปเป็นเจ้าของร้านทำงานในร้านเองทุกอย่างมีช่วงเวลาในการทำงานยาวมากข้อดีของร้านขายยาทั่วไปคือมีลูกค้าประจำและมีความคล่องตัวสูงตัดสินใจคนเดียวแต่ข้อเสียคือการบริหารงานไม่เป็นระบบ
	3.3 แนวคิดบทบาทการเป็นเภสัชกร 
	ในส่วนของบทบาทการเป็นเภสัชกร แนวคิดที่นำมา เป็นแนวทางในการสรุปบทบาทของเภสัชกรได้จากผลการ ประชุมขององค์การอนามัยโลกในเรื่องบทบาทของเภสัชกร ในระบบสุขภาพ ซึ่งได้สรุปบทบาทของเภสัชกรในอนาคตไว้ เป็น “The seven-star pharmacist” (World Health Organization, 1997) อันได้แก่ 
	1. บทบาทการเป็นผู้ให้การดูแล (Care-giver) เภสัชกรต้องสามารถให้การบริการที่เกี่ยวข้องกับงานทาง วิชาชีพเภสัชกรรม เช่น ความรู้ทางคลินิก ความรู้ทาง เทคโนโลยีเภสัชกรรม การผลิต กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในด้านการบริการสุขภาพ แก่ประชาชนได้ระดับคุณภาพสูงสุดของการบริการ 
	2. บทบาทการเป็นผู้ตัดสินใจ (Decision-maker) เภสัชกรต้องมีความสามารถในการตัดสินใจ ได้อย่างมี ประสิทธิผล เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ ในการใช้ทรัพยากร ต่างๆ ที่มีในการประกอบวิชาชีพ เช่น บุคลากร ยา เครื่องมือ หรือ วิธีการรักษา วิธีปฏิบัติที่เลือกใช้กับผู้ป่วย มีความสามารถ ในการประเมิน สังเคราะห์ และตัดสินใจเพื่อให้บรรลุ เป้าหมายอย่างเหมาะสมที่สุด โดยเฉพาะการทำงานเป็น เภสัชกรชุมชนในประเทศไทย เภสัชกรสามารถตัดสินใจ เลือกยา และวิธีการรักษาแก่ผู้ป่วยได้เองอย่างคล่องตัว เภสัชกรชุมชนที่ปฏิบัติงานในร้านยาจึงต้องใช้บทบาทนี้ ในการประกอบวิชาชีพอย่างมาก 
	3. บทบาทการเป็นผู้สื่อสาร (Communicator) เภสัชกรมักทำหน้าที่เป็นส่วนเชื่อมระหว่างแพทย์ และผู้ป่วย เภสัชกรจึงต้องมีความรู้ ความสามารถ และความมั่นใจ ในขณะที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณะ เภสัชกรต้องสามารถใช้ทั้งวัจนภาษา (verbal) อวัจนภาษา (non-verbal) การฟัง และทักษะในการเขียน อย่างมีประสิทธิผล 
	4. บทบาทการเป็นผู้นำ (Leader) การทำงานของ เภสัชกรนั้นต้องมีการทำงานเป็นกลุ่ม ซึ่งต้องมีการทำหน้าที่ เป็นผู้นำทีมในการทำงาน โดยเฉพาะการทำหน้าที่เภสัชกรชุมชน เภสัชกรจะเป็นผู้นำในการกำหนดทิศทางการดำเนินการของร้านยาคุณภาพที่ประกอบวิชาชีพ บทบาทการเป็นผู้นำจึงสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเภสัชกรชุมชน 
	5. บทบาทการเป็นผู้จัดการ (Manager) เภสัชกรต้องทำหน้าที่เป็นผู้จัดการทั้งทรัพยากรและข้อมูล โดยเฉพาะการทำหน้าที่เภสัชกรชุมชน เภสัชกรต้องทำหน้าที่ทั้งการจัดการในเรื่องของผู้ป่วย และธุรกิจไปพร้อมๆ กัน เช่น ความสามารถในการจัดการด้านการเงิน สินค้าคงคลังในร้านยา ฯลฯ 
	6. บทบาทการเป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long-learner) ในปัจจุบันข้อมูลในเรื่องต่างๆ ทั้งข้อมูลเรื่องโรค เรื่องยา กฎหมาย หรือข้อมูลทางธุรกิจ มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เภสัชกรมีความจำเป็นต้องติดตาม และเรียนรู้ข้อมูลใหม่ๆ ให้ทันสมัยตลอดเวลาเพื่อประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพ 
	7. บทบาทการเป็นครู (Teacher) บทบาทของเภสัชกรไม่เพียงแค่ทำการบริการทางเภสัชกรรมโดยการบริการเรื่องยา แต่เภสัชกรยังต้องมีบทบาทในการสอนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีด้วย 
	จากบทบาทของเภสัชกรตามแนวทาง “The seven-star pharmacist” แม้จะพบว่า ครอบคลุมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ในร้านยาทั่วไป แต่เมื่อพิจารณาถึงร้านยาคุณภาพ พบว่า ในทางการปฏิบัติแล้ว ร้านยาคุณภาพ ได้ถูกคาดหวังให้ทำหน้าที่ที่มากกว่าร้านยาทั่วไป เช่น ทำหน้าที่เป็นสถานบริการสาธารณสุขเบื้องต้นแก่ประชาชน หน้าที่การให้การดูแลให้คำแนะนำในการใช้ยาแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง การให้บริการอดบุหรี่ จนถึงการที่เภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพ มีการออกไปเยี่ยมผู้ป่วยในชุมชนใกล้เคียงร้านยาคุณภาพ ที่เรียกว่าเป็นการ “เยี่ยมบ้าน” เป็นการให้บริการเชิงรุก จึงเห็นได้ว่า รูปแบบการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยาคุณภาพ มีขอบเขตการรับผิดชอบมากขึ้นกว่าร้านยาแบบเดิม ที่เน้นการตั้งรับในพื้นที่ ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นบทบาทของการเป็นเภสัชกร เป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แต่จากการที่เป็นร้านยา การเป็น “ร้าน” ทำให้เภสัชกรในร้านยาคุณภาพ มีบทบาทอีกบทบาทหนึ่ง ได้แก่บทบาททางธุรกิจ (O*NET, 2010)
	บทบาทในการจัดการธุรกิจและ/หรือบทบาทการเป็นเจ้าของกิจการ 
	เนื่องจากร้านยา แม้จะเป็นร้านยาคุณภาพ ก็ยังเป็นรูปแบบของการดำเนินธุรกิจชนิดหนึ่ง ที่ต้องทำรายได้ให้พอเพียงกับการที่เจ้าของกิจการ จะดำเนินกิจการให้ธุรกิจอยู่รอดได้ เภสัชกรต้องสามารถจัดการทางธุรกิจให้ร้านยาคุณภาพสามารถมีกำไรพอที่จะอยู่รอดทางธุรกิจ สามารถจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้เหมาะสม เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการจะเป็นผู้คัดเลือกยาแก่ผู้ป่วยเป็นหลัก เภสัชกรจึงต้องมีความรู้ความสามารถทางการตลาดบ้าง ในการเลือกยาที่ทำให้ธุรกิจได้กำไร โดยที่ไม่ขัดกับจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เภสัชกรชุมชนในร้านยาคุณภาพต้องมีความสามารถทำให้เกิดความสมดุลในเรื่องการประกอบธุรกิจและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
	นอกจากนี้ เมื่อร้านยาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นร้านยาคุณภาพ เป็นไปได้ที่ร้านยาจะมีการขยายตัว จากการที่เภสัชกรปฏิบัติหน้าที่เพียงคนเดียว ร้านยาคุณภาพอาจปรับไปสู่การเป็นองค์การเล็กๆ เช่น มีผู้ช่วยเภสัชกร พนักงานทำความสะอาด ฯลฯ จึงต้องมีการนำความรู้ทางการจัดการมาใช้ ตั้งแต่การวางแผน การจัดองค์การ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การสั่งการ การจูงใจ การแก้ปัญหาความขัดแย้ง การควบคุม เพื่อให้ร้านยาคุณภาพดำเนินกิจการต่อไปได้ 
	ในด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การที่จะเลือกเภสัชกรเข้ามาเป็นผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยาคุณภาพ เพื่อให้ทำหน้าที่ตามบทบาทต่างๆ ของเภสัชกรที่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาคุณภาพตามที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อให้ร้านยาคุณภาพ ดำเนินการได้ครบถ้วนตามมาตรฐานร้านยาคุณภาพ จึงมีความสำคัญ เมื่อพิจารณาจากบทบาทของเภสัชกรชุมชน ร่วมกับการที่มีผู้ทำวิจัยเกี่ยวกับลักษณะของเภสัชกรชุมชนในประเทศไทย อาจสรุปลักษณะของเภสัชกรชุมชนที่ควรมีในการทำหน้าที่เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในร้านยาคุณภาพ ตาม “KSAOs” ได้แก่ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skills)ความสามารถ (Abilities) และลักษณะอื่นๆ (Other characteristics) ได้แก่ (Spector, 1996; สุวิทย์ ชาญพิทยานุรักษ์, 2547) 
	1. ความรู้ (Knowledge) : หมายถึง สิ่งที่บุคคลรู้เกี่ยวกับงานนั้นๆ เภสัชกรชุมชนต้องมีความรู้ในการประกอบวิชาชีพ ได้แก่ ความรู้เรื่องยา การเลือกใช้ยา ความรู้เรื่องอาการเจ็บป่วยพื้นฐาน ความรู้เรื่องมาตรฐานการรักษาโรค 
	มากไปกว่านั้น เภสัชกรชุมชนยังต้องมีความรู้ด้านการจัดการ การตลาดพื้นฐาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและการดำเนินกิจการร้านยา การทำบัญชี ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ อิเลคทรอนิคส์อื่นๆ ที่ใช้ในร้านยา และหากร้านยาคุณภาพร้านนั้น มีการทำงานในบทบาทเชิงรุกในการเยี่ยมบ้านผู้รับบริการ เภสัชกรยังต้องมีความรู้เบื้องต้นในการทำงานกับชุมชน การจัดการข้อมูลชุมชน เช่น รู้จักการทำผังครอบครัว ระบบประกันสุขภาพ ฯลฯ 
	2. ทักษะ (Skills) : หมายถึง สิ่งที่บุคคลสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างคล่องแคล่วทันที ทักษะที่สำคัญมากสำหรับเภสัชกรในการปฏิบัติหน้าที่ในร้านยาคุณภาพ ได้แก่ทักษะการสื่อสาร อันเนื่องมาจากความคาดหวังให้ร้านยาคุณภาพเป็นสถานบริการสาธารณสุขเบื้องต้น ทักษะการสื่อสารที่ต้องใช้ทั้งการฟัง พูด การเขียน และทักษะในการใช้ภาษากาย รวมทั้งทักษะในการสื่อสารสองทางระหว่างผู้ป่วยและเภสัชกร เพราะต้องนำทักษะในการสื่อสารมาใช้ต่อเนื่องกับทักษะทางวิชาชีพ ตั้งแต่ในการซักประวัติผู้ป่วย การให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาและการสอนการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมแก่ผู้ป่วย ทักษะทางวิชาชีพที่สำคัญสำหรับเภสัชกรชุมชนที่มีผู้ทำวิจัยไว้ ได้แก่ ทักษะการซักประวัติผู้ป่วย ทักษะในการให้คำแนะนำ ทักษะในการให้คำปรึกษา ทักษะในการสอน การให้สุขศึกษา ทักษะในการจ่ายยาและเลือกสรรยา ทักษะในเรื่องความไวต่อการรับรู้เรื่องราวและปัญหาของผู้ป่วย 
	นอกจากนี้เภสัชกรชุมชน ยังต้องมีทักษะอื่นๆ ที่ใช้ในการทำงานข้ามสายงาน (Cross-functional skills) ได้แก่ ทักษะในการแก้ปัญหา ทักษะในการตัดสินใจ ทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical thinking) และการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical thinking) ทักษะในการจัดการ และทักษะทางสังคมอื่นๆ เช่น มารยาท การวางตัว ฯลฯ (O’Reilly J.,2012) 
	3. ความสามารถ (Abilities) : หมายถึงลักษณะและศักยภาพที่มีอยู่ในตัวบุคคลมาเป็นเวลานาน สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในงานที่มีความแตกต่างกันได้ ความสามารถที่เภสัชกรชุมชนจำเป็นต้องมี คือความสามารถในการวินิจฉัยโรคเบื้องต้น และความสามารถเลือกจ่ายยาได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย เนื่องจากเภสัชกรชุมชนในประเทศไทยสามารถจ่ายยาอันตรายได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งยาจากแพทย์ และประชาชนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคที่มีอาการไม่รุนแรงก็มักจะมาหาซื้อยาเพื่อการรักษาตนเองจากร้านยา ยิ่งการที่ร้านยาปรับเปลี่ยนเป็นร้านยาคุณภาพ ทั้งประชาชนผู้บริโภค และผู้ประกอบวิชาชีพอื่นๆ ย่อมคาดหวังในเรื่องความสามารถในการวินิจฉัยโรค การวิเคราะห์แยกโรค และการจ่ายยา มากขึ้น ในเรื่องความสามารถเหล่านี้ มีความสัมพันธ์กับลักษณะสองลักษณะข้างต้นอย่างยิ่ง คือ การที่เภสัชกรชุมชนจะมีความสามารถเหล่านี้ได้ ย่อมมาจากพื้นฐานความรู้ ที่เภสัชกรชุมชนพึงมี และมีทักษะในการนำความรู้และความสามารถเหล่านั้นมาใช้ได้อย่างคล่องแคล่วและทันท่วงทีในการให้บริการทางเภสัชกรรม 
	สำหรับความสามารถอื่นๆ ที่เภสัชกรชุมชนยังต้องมี ได้แก่ การที่เภสัชกรชุมชนยังต้องมีความสามารถในการนำเสนอ และสรุปข้อมูลทั้งทางวาจาและการเขียน ความสามารถในการค้นหาข้อมูล ประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลต่างๆ ความสามารถในการสรุปข้อมูลและการให้เหตุผล ความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของเรื่องราวต่างๆ และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
	4. ลักษณะอื่นๆ (Other characteristics) : หมายถึงลักษณะอื่นๆ ที่ไม่ใช่ความรู้ ทักษะ และความสามารถ ที่เภสัชกรชุมชนพึงมี สำหรับการปฏิบัติงานในร้านยาคุณภาพ ลักษณะอย่างแรกที่เภสัชกรชุมชนพึงมี คือการมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ เนื่องจากร้านยาคุณภาพ ได้ถูกคาดหวังให้เป็นสถานบริการทางสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน มิได้เป็นสถานที่ค้าขายเพื่อหวังกำไรเพียงอย่างเดียว (แม้จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดก็ตาม) เภสัชกรชุมชนผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ เป็นผู้มีความสำคัญในการเลือกยาให้แก่ผู้ป่วย เภสัชกรต้องดำรงความสมดุลระหว่างการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม กับการทำกำไร หากเภสัชกรไร้ซึ่งคุณธรรม จรรยาบรรณแล้ว แทนที่จะเป็นการจ่ายยาอย่างเหมาะสมให้แก่ผู้ป่วย กลับมุ่งแต่การทำกำไร ก็มีโอกาสที่ผู้ป่วยจะได้รับยาเกินจำเป็น หรือได้รับยาในราคาแพงโดยไม่จำเป็น และไม่เหมาะกับสถานะของผู้ป่วย 
	ลักษณะที่สำคัญต่อมาก็คือ การทำหน้าที่เป็นเภสัชกรชุมชนนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ การประกอบธุรกิจ และมีความชอบในงานบริการ 
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	4. งานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง
	ศิริแสงบุญเรือง (2545) ทำการศึกษาวิจัยเรื่องการซื้อยาใช้เองของประชาชนในเขตชุมชนแออัดพบว่าการเรียนรู้ทางสังคมที่เกี่ยวกับการซื้อยาใช้เองของแต่ละกลุ่มคือระดับล่างระดับกลางระดับบนมีลักษณะเหมือนกันเป็นส่วนใหญ่ได้แก่การแนะนำและทำตามแบบอย่างโดยการแนะนำมาจากช่องทางของครอบครัวเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมอาชีพผู้ขายยาและสื่อต่างๆซึ่งการแนะนำมาจากช่องทางเหล่านั้นจะมีอยู่ในทุกกลุ่มแต่เฉพาะช่องทางการแนะนำจากหน่วยต่างๆจะมีอยู่ในเฉพาะกลุ่มระดับกลางและระดับบนเท่านั้นสำหรับการทำตามแบบอย่างนั้นมาจากช่องทางของครอบครัวเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมงานซึ่งการทำตามแบบอย่างมาจากช่องทางเหล่านั้นจะมีอยู่ในทุกกลุ่มและสิ่งที่แตกต่างกันในการเรียนรู้ทางสังคมนอกจากช่องทางรับรู้ที่แตกต่างกันแล้วก็คือคุณภาพกลไกการถ่ายทอดที่มีอยู่ในแต่ละช่องทางของแต่ละกลุ่มก็แตกต่างกันด้วยปัจจัยที่ส่งผลให้มีการซื้อยาใช้เองที่เหมือนกันในทุกกลุ่มครอบครัวคือร้านยาที่ใกล้บ้านความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่เป็นอยู่การให้คุณค่าในตัวยาการให้ความเชื่อถือในตัวผู้ขายยาการโฆษณายาการไม่มีเวลาที่จะไปพบแพทย์ในสถานพยาบาลและปัจจัยที่ส่งผลให้มีการซื้อยาใช้เองที่แตกต่างกันคือระดับรายได้ มีผลทำให้ผู้ที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะซื้อยาใช้เองมากกว่าทุกกลุ่มส่วนระดับการศึกษานั้นเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนรู้ผู้ที่มีการศึกษาสูงมีแนวโน้มที่จะใช้ยาได้ถูกต้องขึ้นซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้เองที่ส่งผลให้ชาวชุมชนมีการซื้อยาใช้เองจากร้านขายยากันกว้างขวาง
	ณัฐชัยศรีพันธุ์ (2542) ศึกษาเปรียบเที่ยบความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อร้านขายยารูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างคิดว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่างๆนั้นร้านขายยารูปแบบใหม่มีข้อดีกว่าร้านขายยารูปแบบเดิมซึ่งจุดเด่นคือความสวยงามของร้านและสินค้าใหม่แต่ปัจจัยด้านราคาและปัจจัยเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายทำเลที่ตั้งนั้นเป็นจุดเด่นของร้านขายยารูปแบบเดิมและเมื่อสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคโดยจำแนกลักษณะทางประชากรศาสตร์ออกเป็นเพศอายุการศึกษาอาชีพและรายได้พบว่ากลุ่มตัวอย่างต่างๆนี้มพฤติกรรมการบริโภคหมวดสินค้าที่แตกต่างกันและมีความสัมพันธ์กันระหว่างลักษณะทางประชากรศาสตร์บางประการกับหมวดสินค้าที่บริโภคการปรับปรุงของร้านขายยารูปแบบเดิมจึงควรเน้นด้านผลิตภัณฑ์และการประชาสัมพันธ์แต่ร้านขายยารูปแบบใหม่ควรปรับปรุงด้านราคาเป็นสำคัญ
	จริญญา โชติวัชรานุรักษ์ (2545) ทำการศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายแผนปัจจุบันของประชากรจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 26-35 ปี ไม่มีโรคประจำตัว มีการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพลูกจ้างและพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 บาท สำหรับพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยานั้นพบว่า ส่วนใหญ่จะไปใช้บริการร้านขายยาเฉลี่ยเดือนละ 2-4 คร้ง ในช่วงเย็นของวันจันทร์-วันศุกร์ ยาที่ซื้อประจำ คือ ยารักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย เช่นเป็นหวัด โดยผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความรู้เรื่องยาบางชนิดที่ซื้อประจำ เภสัชกรที่กลุ่มตัวอย่างให้ความน่าเชื่อถือมากที่สุด คือ เภสัชกรวัยกลางคนจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็ได้ และเหตุผลที่สำคัญที่กลุ่มตัวอย่างใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินใจเข้าไปใช้บริการร้านขายยา คือ คุณภาพของเภสัชกร รองลงมาคือ คุณภาพ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และการบริการ ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบว่า ปัจจัยทางการตลาดที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านผลิตภัณฑ์ โดยคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และเภสัชกรเป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ ปัจจัยด้านราคา พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับสินค้าที่มีราคาเหมาะสมกับคุณภาพมากว่าสินค้าราคาถูก อันดับ 3 คือปัจจัยด้านสถานที่ พบว่าสิ่งที่สำคัญ คือ ทำเลที่ตั้งของร้านขายยาที่อยู่ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน และมีที่จอดรถสะดวกสบาย ส่วนปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดนั้น เป็นปัจจัยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญน้อยที่สุด ทั้งด้านการมีของแจก ของแถมและการทำบัตรสมาชิก
	มยุรฉัตร จิวาลักษณ์ (2552) ทำการศึกษา กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเลือกร้านขายยาในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ผลการศึกษา พบว่า สาเหตุที่มาใช้บริการร้านขายยามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งคือ มีอาการป่วย แต่ไม่ต้องการพบแพทย์ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับร้านขายยาในเรื่องสถานที่ตั้งร้านขายยามากที่สุด โดยหาข้อมูลจากเพื่อนบ้าน/เพื่อนที่ทำงาน/คนรู้จักที่เคยเข้าร้านยา และได้ให้ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาด บริการสำหรับการประเมินทางเลือกในการใช้บริการร้านขายยา ดังนี้ ในส่วนของปัจจัยด้านบุคคล ด้านกระบวนการ ด้านลักษณะกายภาพ ด้านสถานที่และด้านราคา ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญในระดับมาก ส่วนด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญระดับปานกลาง โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านผลิตภัณฑ์ คือมียาและเวชภัณฑ์ตั้งแสดงเป็นจำนวนมาก และมียาหลายยี่ห้อให้เลือก มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก ด้านราคาคือมีป้ายแสดงราคาชัดเจน มีความสำคัญในระดับมาก ด้านสถานที่ คืออยู่ใกล้บ้าน/ที่ทำงาน มีความสำคัญในระดับมาก ด้านการส่งเสริมการตลาด คือมีเภสัชกรประจำร้านตลอดเวลาเปิด มีความสำคัญในระดับมาก ด้านบุคคล คือพนักงานมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับยาเป็นอย่างดี มีความสำคัญในระดับมากที่สุด ด้านลักษณะกายภาพคือ มีการจัดเตรียมร้านให้สะอาดอยู่เสมอ มีความสำคัญในระดับมาก และด้านกระบวนการ คือมีการซักถามและให้คำแนะนำก่อนจ่ายยา มีระดับความสำคัญมากที่สุด
	ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตัดสินใจด้วยตัวเองในการเลือกร้านขายยา ไม่มีร้านขายยาที่ซื้อประจำ และใช้บริการร้านขายยาที่กำลังอยู่อย่างน้อย 6 เดือน การประเมินหลังการบริโภค ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจในการใช้บริการร้านขายยาในระดับมาก จะกลับมาใช้บริการร้านนี้อีกครั้งต่อไปเพราะสะดวก ใกล้ที่พัก/ที่ทำงาน และเภสัชกรให้คำแนะนำดี และจะแนะนำผู้อื่นมาใช้บริการร้านขายยา
	ปัญหาที่ผู้ตอบแบบสอบถามพบในการใช้บริการร้านขายยามากที่สุด คือ ไม่มียาที่ต้องการซื้อ รองลงมาคือ ไม่ทราบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ ข้อเสนอแนะที่ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะให้แก่ร้านขายยามากที่สุดคือ ควรมีป้ายบอกราคาชัดเจน รองลงมาคือ พนักงานควรต้อนรับลูกค้าดี พูดจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีกริยาที่ดี เอาใจใส่ลูกค้า มีน้ำใจ
	ตารางที่ 2.2 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากทบทวนแนวคิดและทฤษฏี
	ตารางที่ 2.3 สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการทบทวนงานวิจัย
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	ระเบียบวิธีการศึกษา
	ประชากรที่ใช้ในการทำวิจัยครั้งนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเมือจังหวัดเชียงราย จำนวน 302,233 คน ( กรมการปกครอง,กระทรวงมหาดไทย 2555)
	ในการวิจัยเรื่อง  “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันใน จังหวัดเชียงราย” ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาปัจจัยที่มีวิธีดำเนินการวิจัยดังนี้
	1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	2.ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา
	3.เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
	4.การเก็บรวบรวมข้อมูล
	5.การวิเคราะห์ข้อมูล
	6.สถิติที่ใช้ในการวิจัย
	1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
	กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านขายยาในอำเมืองจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป  ผู้วิจัยกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ Krejcie and Morgan แต่เนื่องจากจำนวนประชากรของจังหวัดเชียงรายมากกว่า 100,000 คน ซึ่งในตารางของ Krejcie and Morgan ประชากร 100,000 คนจำนวนกลุ่มตัวอย่างคือ 384 คน เนื่องจากเพื่อให้สามารถอ้างอิงถึงจำนวนประชากรจังหวัดเชียงรายจึงเพิ่มกลุ่มตัวอย่างอีก 5% จากกลุ่มตัวอย่าง 384 คน จึงกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาควรเท่ากับ 400 ตัวอย่าง
	1.2 กลุ่มตัวอย่าง
	ขอบเขตของเนื้อหาในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดเชียงราย
	1.3 วิธีดำเนินการรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำสำรวจ(Survey research) อาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ช่วงเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ตั้งแต่วันที่15 ธันวาคม 2556 ถึง 30 ธันวาคม 2556 เป็นระยะเวลา 1 เดือน ผู้ทำการวิจัยจะเป็นผู้แจกแบบสอบถามและเก็บรวมรวมข้อมูลเองโดยใช้แบบสอบถามทั้งหมด 400 ชุด
	1.1 ประชากร
	แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นส่วนประกอบในการทำสารนิพนธ์ ของนิสิตปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบันใน จังหวัดเชียงราย “ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อตามความเป็นจริงด้วยตัวท่านเอง การตอบแบบสอบถามนี้ใช้เพื่อการศึกษา ผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบจากการตอบแบบสอบถามแต่ประการใด
	คะแนน 5 หมายถึง ระดับความสำคัญที่มีต่อการใช้บริการมากที่สุด
	คะแนน 4 หมายถึง ระดับความสำคัญที่มีต่อการใช้บริการมาก
	ในการวิจัยครั้งนี้ได้ทำการสุ่มโดยมีการใช้แบบสอบถามจำนวน 400 ชุด ในการสุ่มวิธีแจกแบบสอบถามโดยการสุ่มตัวอย่างแบบจัดกลุ่มพื้นที่ (Area Cluster Sampling) โดยแบ่งกลุ่มประชากรตามตำบลต่างๆได้แก่ เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลตำบลบ้านดู่ เทศบาลตำบลสันทราย และทำการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple random sampling ในแต่ละเขตต่อไป 
	2.แผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
	2. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ ( Primary Data) ได้จากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 ชุด ซึ่งจะเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่กำหนดไว้จนครบตามจำนวน โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้
	2.1 ผู้วิจัยเตรียมแบบสอบถาม 400 ชุด และจะใช้ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถาม 2 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2556 ถึง 30 ธันวาคม 2556 
	 ตารางที่ 3.4 แสดงแผนการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
	2.พื้นที่ที่เก็บแบบสอบถาม มีข้อจำกัดด้านเวลาในการตอบแบบสอบถามเนื่องจากคนส่วนใหญ่จะรีบและไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม โดยเฉพาะเทศบาลตำบลสันทรายซึ่งมีคนตอบแบบสอบถามค่อนข้างน้อยมากในแต่ละวัน ทำให้ได้แบบสอบถามไม่ครบตามกำหนด
	3.เนื่องจากการเก็บแบบสอบถามผู้วิจัยไม่ได้ลงไปในพื้นที่ทั้งหมดทำให้การเก็บแบบสอบถาม ได้ไม่ครบ 400 ชุดตามเป้าหมายที่กำหนด เนื่องจากข้อจำกัดด้านเวลาทำให้ได้แบบสอบถาม เพียง 329 ชุด
	ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ของทุกตัวแปร แล้วคำนวณหาค่าร้อยละ(Percentage)
	1.  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ประกอบด้วย มียารักษาโรคหลากหลาย วันหมดอายุของยา มียาหลายยี่ห้อ มียาหลายระดับราคา
	ตารางที่ 3.1 แสดงกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan
	2.ตัวแปร
	ตัวแปรต้น 
	1.สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ  ระดับรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครอบครัว 
	2.พฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรในร้านขายยา 
	ลักษณะอาการของโรค ที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร
	คนในครอบครัวที่ ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร
	เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร
	ความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร
	งบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำจากเภสัชกร
	การประเมินทางเลือกการใช้ยาตามเภสัชกรแนะนำ
	ตัวแปรตาม
	2. ปัจจัยด้านราคา ประกอบด้วย  ราคายาสามารถต่อรองได้ ราคายาไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่น การมีป้ายบอกราคายาในร้าน
	3. ปัจจัยด้านสถานที่ ประกอบด้วย ช่วงเวลาเปิด- ปิดทำการ  ใกล้บ้าน ใกล้ที่ทำงาน มีที่จอดรถ 
	4. ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ประกอบด้วย มีของแจก/ของแถม มีบัตรสมาชิก มีแผ่นพับให้ความรู้แก่ผู้ซื้อยา 
	5. ปัจจัยด้านบุคคล ประกอบด้วย ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเภสัชกร เภสัชกรมีชื่อเสียง เภสัชกรมีความน่าเชื่อถือ เภสัชกรมีความสามารถในการแนะนำยา เภสัชกรมีความเอาใจใส่ เภสัชกรใส่เสื้อกราวสีขาว 
	6. ปัจจัยด้านกายภาพของสถานที่ที่ใช้บริการ ประกอบด้วย รูปแบบร้านขายยาทันสมัยและสะอาด ร้านยามีแอร์ ขนาดของร้านยาดูโอ่โถง 
	7. ปัจจัยด้านกระบวนการในการให้บริการของเภสัชกร ประกอบด้วย มีการสอบถามอาการขั้นต้นของผู้ป่วย มีการสอบถามยาที่แพ้ของผู้ป่วย มีการบอก side effect ของยาที่ชัดเจน มีการแนะนำวิธีกินยาที่ชัดเจน มีความรวดเร็วในการบริการ  มีการนัดเพื่อสอบถามอาการครั้งต่อไป
	ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  สามารถแสดงได้จากตารางดังต่อไปนี้
	ตาราง 3.2 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงลักษณะ
	ตาราง 3.3 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ
	ตาราง 3.3 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ)
	1. มียาให้เลือกหลากหลาย
	2. วันหมดอายุของยา
	3. มียาหลากหลายยี่ห้อ
	4. มียาหลายระดับราคา
	ตาราง 3.3 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ)
	1. ราคายาสามารถต่อรองได้
	2. ราคายาไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่น
	3. การมีป้ายราคายาในร้านยา
	1. เวลา เปิด-ปิดทำการ
	2. ใกล้บ้าน
	3. ใกล้ที่ทำงาน
	4. มีที่จอดรถ
	1. มีของแจก/ของแถม
	2. มีบัตรสมาชิก
	3. มีแผ่นพับให้ความรู้แก่ผู้ซื้อยา
	ตาราง 3.3 แจกแจงตัวแปรที่เป็นข้อมูลเชิงปริมาณ (ต่อ)
	1. ความมีมนุษย์สัมพันธ์ของเภสัชกร
	2. เภสัชกรมีชื่อเสียง
	3. เภสัชกรมีความน่าเชื่อถือ
	4. เภสัชกรมีความสามารถในการแนะนำยา
	5. เภสัชกรมีความเอาใจใส่
	6. เภสัชกรใส่เสื้อกราวสีขาว
	1. รูปแบบร้านยาทันสมัย
	2. ความสะอาดของร้านยา
	3. ร้านยามีแอร์
	4. ขนาดของร้านยาดูโอ่โถง
	1. มีการสอบถามอาการขั้นต้นของผู้ป่วย
	2. มีการสอบถามยาที่แพ้ของผู้ป่วย
	3. มีการบอก side effect ของยาที่ชัดเจน
	4. มีการแนะนำวิธีกินยาที่ชัดเจน
	5. มีความรวดเร็วในการให้บริการ
	6. มีการนัดเพื่อสอบถามอาการครั้งต่อไป
	3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
	การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่างตอบ โดยศึกษาทฤษฏีทางการตลาดเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการร้านขายยา สถานการณ์ทางการตลาดของร้านขายยาในจังหวัดเชียงเชียงราย
	เพื่อให้สามารถนำผลการวิเคราะห์ไปตอบวัตถุประสงค์การวิจัยที่ตั้งไว้ และได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วนดังนี้คือ 
	ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรของผู้บริโภค ซึ่งประกอบด้วยคำถามปลายปิด(Close –ended Question)จำนวน 5 ข้อ มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ข้อ1-5 เป็นคำถามเกี่ยวกับ ลักษณะอาการของโรคที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร,คนในครอบครัว ที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร,เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร,ความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำเภสัชกร ,งบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำจากเภสัชกร 
	ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้าน ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่ตั้งร้าน การส่งเสริมการขาย บุคลากร กายภาพของสถานที่ให้บริการ และกระบวนการในการให้บริการ ซึ่งลักษณะคำตอบจะใช้ระดับข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Interval) เป็นคำถามกำหนดมาตรวัด 5 ระดับ จำนวน 30 ข้อ ซึ่งวัดระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการในร้านขายยา โดยแบ่งเป็น 5 ลำดับคะแนน ดังนี้
	คะแนน 3 หมายถึง ระดับความสำคัญที่มีต่อการใช้บริการปานกลาง
	คะแนน 2 หมายถึง ระดับความสำคัญที่มีต่อการใช้บริการน้อย
	คะแนน 1 หมายถึง ระดับความสำคัญที่มีต่อการใช้บริการน้อยที่สุด
	ส่วนที่ 3  คำถามเกี่ยวกับข้อมูลมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมสภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย คำถามปลายปิด (Close –ended Question) จำนวน 6 ข้อเป็นแบบสอบถามหลายตัวเลือก (Multiple Choices) และให้เลือกตอบข้อที่เหมาะสมที่สุด จำนวนข้อมีดังนี้
	ข้อที่ 1 เพศ ได้แก่ เพศชาย และเพศหญิง เป็นแบบสอบถามใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scals)
	ข้อที่ 2 อายุ เป็นแบบสอบถาม โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale) 
	ข้อ 3 ระดับการศึกษา เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใช้ระด้บการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale)
	ข้อ 4 อาชีพ เป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
	ข้อ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นแบบสอบถามปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinary Scale)
	ข้อ 6 จำนวนสมาชิกในครอบครัว เป็นคำถามปลายปิด โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลประเภทเรียงลำดับ (Ordinal Scale
	4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
	1.วิธีการสุ่มตัวอย่าง
	การเก็บรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
	1.แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าจากข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้ทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ดังนี้ หนังสือพิมพ์ วารสาร ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต หนังสือทางวิชาการ บทความ สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
	รวม
	ศุกร์
	พฤหัสบดี
	พุธ
	อังคาร
	จันทร์
	เวลา
	กลุ่มพื้นที่(AreaCluster)
	9.00 น.-12.00 น.
	20
	15
	15
	15
	10
	เทศบาลนครเชียงราย 
	75
	14.00 น.-17.00 น.
	20
	15
	15
	15
	10
	 
	75
	9.00 น.-12.00 น.
	15
	15
	10
	10
	10
	เทศบาลตำบลบ้านดู่ 
	60
	14.00 น.-17.00 น.
	20
	15
	10
	10
	10
	65
	 
	9.00 น.-12.00 น.
	15
	15
	10
	10
	10
	เทศบาลตำบลสันทราย 
	60
	14.00 น.-17.00 น.
	20
	15
	10
	10
	10
	65
	 
	400
	110
	90
	70
	70
	60
	 
	รวม ทั้งหมด
	2.2 นำข้อมูลฉบับที่มีคำตอบครบถ้วนสมบูรณ์มาทำการลงรหัส เพื่อนำไปวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทางสถิติต่อไป
	3.ข้อจำกัดในการทำแบบสอบถามเปรียบเทียบกับแผนงาน
	1.แบบสอบถามมีจำนวนหน้ามากเกินไป ทำให้ผู้ตอบเสียเวลาไม่อยากตอบและเป็นข้ออ้างในการปฏิเสธที่จะตอบ ทำให้ได้แบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์และมีการคัดทิ้งแบบสอบถามบางส่วน
	5.การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	1. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) 
	ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา จะได้จากการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ที่ได้จากแบบสอบถาม แล้วนำมาประมวลผลข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยใช้หลักสถิติในการวิเคราะห์ ดังนี้
	ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ของทุกตัวแปรแล้วมาคำนวณหาค่าร้อยละ (Percentage) การคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
	ส่วนที่ 3 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภคที่มีต่อส่วนประสมการตลาดของร้านขายยา ใช้การคำนวณหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) เพื่อใช้อธิบายถึงระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการของผู้บริโภค
	 2.  การวิเคราะห์โดยสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic) 
	เพื่อทดสอบสมมติฐานแต่ละข้อโดยใช้สถิติ t-test ,ANOVA
	ส่วนที่ 1 T-test เป็นการทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปร 2 ตัวแปร ใช้ทดสอบเพศกับระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
	ส่วนที่ 2 ANOVA ใช้กับตัวแปรต้นเชิงลักษณะ คือ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน จำนวนสมาชิกในครอบครัว กับระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
	ส่วนที่ 3 ANOVA ใช้กับตัวแปรเชิงลักษณะ คือ ลักษณะอาการของโรคที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร,คนในครอบครัว ที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร,เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร,ความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำเภสัชกร ,งบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำจากเภสัชกร กับระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการ
	โดยการทดสอบสมมุติฐานดังนี้
	ส่วนที่ 1.ลักษณะส่วนบุคคล
	เพศ ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	ส่วนที่ 2. ลักษณะส่วนบุคคล
	อายุ ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน 
	ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	อาชีพ ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	จำนวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	ส่วนที่ 3. พฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร
	ลักษณะอาการของโรคต้องการคำการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	คนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกรกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	ความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	งบประมาณการซื้อยาตามคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน

	
	บทที่ 4
	ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
	สัญลักษณ์ทีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
	N แทน จำนวนตัวอย่าง
	Mean แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง (Mean)
	S.D. แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
	P แทน Sig.ค่าความน่าจะเป็นสำหรับบอกนัยสำคัญทางสถิติ
	t แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน t-test
	F แทน ค่าสถิติที่ใช้พิจารณาใน F-test
	ss แทน ผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง (Sum Squares)
	ms แทน ค่าเฉลี่ยของผลรวมของคะแนนเบี่ยงเบนยกกำลังสอง(Mean Square)
	df แทน ระดับชั้นของความเป็นอิสระ (Degree of Freedom)
	* แทน นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05
	** แทน นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01
	การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
	ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มตัวอย่างจำนวน 329 ราย โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ซึ่งสามารถนำผลการศึกษามานำเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคำอธิบาย โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอนดังนี้
	ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
	1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่  เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัว
	1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรในร้านขายยา ในด้านลักษณะของโรคที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัช คนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำเภสัช เวลาโดยเฉลี่ยที่ซื้อยาในร้านยา ความถี่ในการซื้อยา งบประมาณการซื้อยาในแต่ละครั้ง  ระดับความเชื่อในการเลือกใช้ยาตามคำแนะนำของเภสัชกร
	ด้านลักษณะอาการของโรคที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก เป็นโรคที่เกี่ยวกับสมอง เช่น ไมเกรน บ้านหมุน จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 รองลงมาคือโรคทางผิวหนัง เช่น สิว ผื่นแพ้ต่างๆ จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 และโรคทางเดินอาหาร เช่นท้องเสีย กระเพาะ จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 
	 หมายเหตุ *P<0.05
	 ส่วนอายุที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ (P=0.25), ด้านราคา (P=0.35), ด้านส่งเสริมการตลาด (P=0.63) และกระบวนการในการให้บริการ (P=0.84)
	การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษา พฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรในร้านขายยาของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงราย การวิเคราะห์ข้อมูล  และการแปลผลความหมายของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้กำหนดสัญลักษณ์ต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้
	ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
	2.1 เพศ ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	2.2 อายุ ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน 
	2.3 ระดับการศึกษา ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	2.4 อาชีพ ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	2.5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	2.6 จำนวนสมาชิกในครอบครัว ที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	2.7 ลักษณะอาการของโรคต้องการคำการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	2.8 คนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกรกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	2.9 เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	2.10 ความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	2.11 งบประมาณการซื้อยาตามคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่แตกต่างกัน
	ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
	ตาราง 4.1 ลักษณะบุคคล
	จากตาราง 4.1 สามารถสรุปจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  329 คน
	ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และเพศชาย 152 คน คิดร้อยละ 46.2
	ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง 26-35 ปี จำนวน 108 คนคิดเป็นร้อยละ 32.8 อายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และอายุระหว่าง 36-45 ปี จำนวน 71 ตย คิดเป็นร้อยละ 21.6 
	ด้านระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากจบปริญญาตรี จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาเป็นมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 33.4 ส่วนอนุปริญา/ปวส. จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7
	ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากประกอบอาชีพลูกจ้างและพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคืออาชีพค้าขายและประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ส่วนนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และอาชีพทำสวนหรือเกษตรกรรม จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8
	ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 มีจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3
	ด้านจำนวนสมาชิกในครอบครัว พบว่ากลุ่มต้วอย่าง ส่วนมากมีจำนวนสมาชิกครอบครัว 4-5 คน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 166 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมามีจำนวนสมาชิก 2-3 คน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 123 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ส่วนจำนวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 5 คนขึ้นไป มี 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2
	ตาราง 4.2 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามพฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ดังนี้ ลักษณะอาการของโรค ที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร คนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร งบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำจากเภสัชกร  ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
	ตารางที่ 4.2 พฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร
	/
	จากตารางที่ 4.2  สามารถสรุปจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด  329 คน
	ด้านคนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก เลือกให้ทุกคนในครอบครัวได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา คือพ่อแม่ จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และ ตนเอง จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8
	ด้านเวลาโดยเฉลี่ยที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัช พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ต้องการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรในเวลา น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาต้องการใช้เวลา 11-20 นาที จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 และ ใช้เวลา 21-30 นาที่ จำนวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 
	ด้านความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร พบว่า ใน 1 ปี กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรเฉลี่ยใน 1 เดือน 2-4 ครั้ง จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ครั้ง จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และ 5-8 ครั้ง จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2
	ด้านงบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำของเภสัชกร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากใช้งบประมาณ อยู่ระหว่าง 100-500 บาทต่อครั้ง จำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ 501-1,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และ น้อยกว่า 100 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
	ตารางที่ 4.3 แสดงค่าต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรในจังหวัดเชียงราย
	/
	ตารางที่ 4.3 แสดงค่าต่ำสุด สูงสุด ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ในจังหวัดเชียงราย (ต่อ)
	/
	จากการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญมากในด้านกระบวนการโดยเฉพาะในเรื่องมีการบอก side effect ของยาที่ชัดเจน(Mean=4.43)รองลงมาเป็นเรื่องการสอบถามที่แพ้ของผู้ป่วย(Mean= 4.35)และเรื่องการสอบถามอาการขั้นต้นของผู้ป่วย(Mean=4.32) ส่วนด้านบุคลากรกลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญในเรื่องของ เภสัชกรมีความสามารถในการแนะนำยาก็ให้ระดับความสำคัญที่มาก (Mean=4.35)
	ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
	ตารางที่ 4.4 แสดงการวิเคราะห์เปรียบเทียบเพศ กับปัจจัยส่วนประสมการตลาด
	/
	หมายเหตุ *P<0.05
	จากตาราง 4.4 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย t-test พบว่าเพศที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกันในด้านสถานที่ (P=0.04), ด้านส่งเสริมการตลาด (P=0.00) และด้านบุคลากร (P=0.01) 
	ส่วนเพศที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกันใน ด้านผลิตภัณฑ์(P=0.14),ด้านราคา(P=0.21),ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ(P=0.23) และด้านกระบวนการในการให้บริการ(P=0.20)
	ตารางที่ 4.5 แสดงความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ในจังหวัดเชียงราย จำแนกตาม อายุ โดยใช้สถิติ F-test
	/
	หมายเหตุ *P<0.05
	จากตาราง 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่าอายุที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกัน ด้านสถานที่(P=0.04) ด้านบุคลากร(P=0.01) และด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ(P=0.01)
	เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดจำแนกตามอายุเป็นรายคู่ พบว่ากลุ่มอายุต่างๆให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่ระดับมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ ได้แก่ กลุ่มอายุ 15-25 ปี ให้ระดับความสำคัญปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านบุคลากร มากกว่ากลุ่มอายุ 36-45 ปี
	ตารางที่ 4.6 แสดงความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรในจังหวัดเชียงรายจำแนกตาม ระดับการศึกษา โดยใช้สถิติ F-test
	/
	หมายเหตุ *P<0.05
	จากตาราง 4.6 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่าระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกัน ด้านราคา (P=0.00) 
	ส่วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ (P=0.61), ด้านสถานที่ (P=0.32), ด้านส่งเสริมการตลาด (P=0.41), ด้านบุคลากร (P=0.45), ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ (P=0.67) และกระบวนการในการให้บริการ (P=0.88) ตามลำดับ
	เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดจำแนกตามระดับการศึกษาเป็นรายคู่ พบว่า ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่ระดับมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 2 คู่ ได้แก่ การศึกษาระดับมัธยมศึกษา/ปวช.ให้ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคามากกว่า ระดับการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโท-เอก 
	ตารางที่ 4.7 แสดงความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ในจังหวัดเชียงราย จำแนกตาม อาชีพ โดยใช้สถิติ F-test
	/
	หมายเหตุ *P<0.05
	จากตาราง 4.7 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่าอาชีพที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกัน ด้านราคา(P=0.00), ด้านสถานที่(P=0.01), ด้านส่งเสริมการตลาด(P=0.02), ด้านการยภาพของสถานที่ให้บริการ(P=0.00), ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์(P=0.08), ด้านบุคลากร(P=0.07)และด้านกระบวนการในการให้บริการ(P=0.38) ตามลำดับ 
	เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดจำแนกตามอาชีพเป็นรายคู่ พบว่า อาชีพที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่ระดับมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ ได้แก่ อาชีพ นักเรียน/นักศึกษาให้ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการมากกว่าอาชีพ ค้าขาย/ประกอบธุรกิจส่วนตัว 
	ตารางที่ 4.8 แสดงความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาดของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกช จำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนโดยใช้สถิติ F-test
	/
	หมายเหตุ *P<0.05
	จากตาราง 4.8 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกันด้านผลิตภัณฑ์ (P=0.02), ด้านราคา(P=0.00), ด้านสถานที่(P=0.00), ด้านส่งเสริมการตลาด(P=0.00), ด้านบุคลากร(P=0.01), ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ(P=0.00) ตามลำดับ 
	ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่ไม่แตกต่างกันคือ ด้านกระบวนการในการให้บริการ(P=0.08) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
	เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่ระดับมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 5 คู่ ได้แก่ รายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทให้ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านราคามากกว่ารายได้40,000 บาทขึ้นไป ส่วนรายได้ต่ำกว่า 5,000 บาทให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดด้านการส่งเสริมการตลาดมากกว่ารายได้ 20,000-40,000 บาทและ 40,000 บาทขึ้นไป 
	ตารางที่ 4.9 แสดงความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ในจังหวัดเชียงราย จำแนกตาม จำนวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้สถิติ F-test
	/
	หมายเหตุ *P<0.05
	จากตาราง 4.9 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทุกด้าน 
	ตารางที่ 4.10 แสดงความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ในจังหวัดเชียงราย จำแนกตาม ลักษณะอาการของโรคที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร  โดยใช้สถิติ F-test
	/
	หมายเหตุ *P<0.05
	จากตาราง 4.10 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่าลักษณะอาการของโรคที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทุกด้าน 
	ตารางที่ 4.11 แสดงความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ในจังหวัดเชียงราย จำแนกตาม คนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร โดยใช้สถิติ F-test
	/
	หมายเหตุ *P<0.05
	จากตาราง 4.11 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่าคนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกัน ในด้านบุคลากร(P=0.01) ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05
	ส่วนคนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ในด้านผลิตภัณฑ์ (P=0.18), ด้านราคา(P=0.14), ด้านสถานที่(P=0.08), ด้านส่งเสริมการตลาด(P=0.30), ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ(P=0.10) และด้านกระบวนการในการให้บริการ(P=0.09) โดยมีค่าความน่าจะเป็น ตามลำดับ
	เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดจำแนกตามคนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกรเป็นรายคู่ พบว่า ไม่มีคู่ใดแตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของประสมการตลาดที่ระดับมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
	ตารางที่ 4.12 แสดงความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ในจังหวัดเชียงราย จำแนกตาม เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร โดยใช้สถิติ F-test
	/
	หมายเหตุ *P<0.05
	จากตาราง 4.12 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่าเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทุกด้าน 
	ตารางที่ 4.13 แสดงความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ในจังหวัดเชียงราย จำแนกตาม ความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร โดยใช้สถิติ F-test
	/
	จากตาราง 4.13 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่าความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ในทุกด้าน 
	ตารางที่ 4.14 แสดงความแตกต่างของปัจจัยส่วนประสมการตลาด ของผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ในจังหวัดเชียงราย จำแนกตาม งบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำจากเภสัชกร โดยใช้สถิติ F-test
	/
	หมายเหตุ *P<0.05
	จากตาราง 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานด้วย F-test พบว่า งบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำของเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์(P=0.04), ด้านบุคลากร(P=0.03) และด้านกระบวนการในการให้บริการ(P=0.03)  
	ส่วนงบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำของเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ในด้านราคา(P=0.94), ด้านสถานที่ (P=0.53), ด้านส่งเสริมการตลาด(P=0.94)และด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ(P=0.45) ตามลำดับ
	เมื่อทดสอบความแตกต่างของระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็นรายคู่ พบว่า งบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำของเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่ระดับมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 มีจำนวน 1 คู่ ได้แก่ งบประมาณ น้อยกว่า 100 บาทให้ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการมากกว่างบประมาณ 100-500 บาท

	
	บทที่ 5
	สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ
	1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรในร้านขายยา ในจังหวัดเชียงรายโดยจำแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนสมาชิกในครอบครัว
	2.ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ในจังหวัดเชียงราย
	2. เพื่อศึกษาระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านขายยา
	3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบัน
	 1. ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
	ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้ทฤษฏีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจ แนวคิดเกี่ยวกับการค้าปลีก ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับยาแผนปัจจุบันและร้านขายยา และงานวิจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย 
	การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการใช้บริการในร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดเชียงราย” โดยในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ตั้งความมุ่งหมายไว้ดังนี้ 
	สรุปผลการศึกษาค้นคว้า
	   3.1 ด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อายุยาก่อนวันหมดอายุ มียาหลายระดับราคา มียาให้เลือกหลากหลายชนิด และมียาหลากหลายยี่ห้อ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสำคัญมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.24,4.05,4.00,3.96 ตามลำดับ
	ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา
	1.1 ด้านเพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงจำนวน 177 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 และเพศชาย 152 คน คิดร้อยละ 46.2
	   3.4 ด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีของแจกของแถม มีแผ่นพับให้ความรู้แก่ผู้ซื้อยา ผู้บริโภคมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสำคัญปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.47ทั้ง 2ข้อ และการมีบัตรสมาชิก กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็น ในระดับสำคัญน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 
	 สรุปผลจากการวิเคราะห์ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาด พบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญมากในด้านกระบวนการในการให้บริการโดยมีค่า(Mean=4.11 S.D.=0.57)ด้านผลิตภัณฑ์ (Mean=4.06  S.D.=0.56 ) ด้านสถานที่ (Mean=4.05 S.D.=0.61 ) ด้านราคา (Mean=3.96 S.D.=0.51) ด้านบุคลากร (Mean=3.92  S.D.=0.62 )ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ (Mean=3.72  S.D.=0.54 ) เรียงตามลำดับ และให้ความสำคัญด้านส่งเสริมการตลาดในระดับปานกลาง (Mean=3.29  S.D.=0.56 ) 
	จากข้อค้นพบของการวิจัยผู้วิจัยได้นำเสนอผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ดังต่อไปนี้
	7.ด้านกระบวนการในการให้บริการ กลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับที่มากที่สุด ซึ่งถ้ากระบวนการให้บริการที่แตกต่างและมีคุณภาพย่อมทำให้มีการบอกต่อ และซื้อซ้ำ ดังนั้นกระบวนการในการให้บริการของเภสัชกรจะต้องมีความถูกต้อง รวดเร็วและชัดเจน อาจจะกำหนดรูปแบบกระบวนการในการให้บริการของเภสัชกร และการเก็บประวัติการใช้ยาของผู้มาใช้บริการเพื่อแนะนำหรือให้คำปรึกษาได้ถูกต้องในการใช้ยา  
	6.ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ พบว่าสภาพแวดล้อมโดยรอบของร้านยาอยู่ในระดับสำคัญมาก จึงควรจัดร้านให้มีบรรยากาศที่โปร่ง เน้นเรื่องความสะอาดและความมีระเบียบ โดยเฉพาะการจัดร้านโดยอาจจะแบ่งเป็น 2 ด้าน คือด้านที่ผู้ใช้บริการสามารถหยิบเองได้ กับด้านที่ไม่สามารถหยิบเองได้ต้องได้รับคำแนะนำจากเภสัช ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และควรมีพื้นที่ในการจัดเก็บยาแยกเป็นหมวดหมู่ รวมถึงการใช้โปรแกรมบริหารสินค้าคงคลัง ทำให้ร้านมีความทันสมัยและช่วยลดต้นทุนในการจัดเก็บและสามารถตรวจสอบอายุของยาได้เพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ทางการค้า
	4.ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรเน้นการส่งเสริมเรื่องสุขภาพ รวมถึงควรมีมุมให้ ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพในร้านโดยเฉพาะแผ่นพับต่างๆซึ่งมีประโยชน์ช่วยลดเวลาในการให้ความรู้หรือเวลาที่ให้ปรึกษาจากเภสัชกรลดลงรวมถึงเป็นการส่งเสริมการขายบางผลิตภัณฑ์ด้วยไปในตัว
	1.ศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อาหารเสริม การบริการอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อรองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต
	   3.3 ด้านสถานที่ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ใกล้บ้าน เวลา เปิด-ปิด ทำการ มีที่จอดรถ และใกล้ที่ทำงาน กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสำคัญมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.28,4.06,3.97,3.87ตามลำดับ
	   3.7 ด้านกระบวนการในการให้บริการ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.11 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการบอก side effect ของยาที่ชัดเจน มีการสอบถามยาที่แพ้ของผู้ป่วย มีการสอบถามอาการข้างต้นของผู้ป่วย มีการแนะนำวิธีกินยาที่ชัดเจนและมีความรวดเร็วในการบริการ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.43,4.35,4.32,4.29,4.01 ตามลำดับ ส่วนมีการนัดหมายเพื่อสอบถามอาการครั้งต่อไป กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 
	3.ด้านสถานที่ ควรมีเวลาปิด-เปิดควรกำหนดให้ชัดเจน และให้เอื้อกับอาชีพของคนในชุมชนรวมถึงที่จอดรถ ควรมีการจัดพื้นที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการรวมถึง 
	2.ศึกษาธุรกิจค้าส่งยาในเชิงเปรียบเทียบและวิเคราะห์กลยุทธทางการตลาด
	3.ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาในจังหวัดใกล้เคียง ที่มีความเป็นไปได้ในการไปเปิดร้านขายยาหรือเปิดสาขาในอนาคต
	5.ด้านบุคลากร ควรมีการอบรมพนักงานขายให้มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น สรรพคุณยา วิธีการใช้ยาและวิธีการปฏิบัติดูแลตนเอง และการให้บริการที่ประทับใจโดยเฉพาะความมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของเภสัชกรและความเอาใจใส่ในการบริการ มีการอบรมพนักงานในเรื่องความกระตือรื้อร้นในการให้บริการ และการเพิ่มทักษะในการขายเพื่อให้ลูกค้าที่เข้าในร้านแล้วประทับใจ และอยากมาใช้บริการซ้ำ
	2.ด้านราคายา ไม่ควรจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงมากนักเนื่องจากกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มที่มีรายได้ไม่สูงมากและอ่อนไหวในเรื่องราคา
	1.ด้านผลิตภัณฑ์ ดังนั้นควรมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา เช่นผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง และควรมีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภคในชุมชน เนื่องจากเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้ามาใช้บริการ 
	   3.2 ด้านราคา โดยรวมกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การมีป้ายบอกราคายาภายในร้าน ราคายาไม่แพงเมื่อเทียบกับร้านอื่น และราคายาสามารถต่อรองได้ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นอยู่ในระดับสำคัญมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07,3.95,3.87 ตามลำดับ
	ผลจากการวิจัย ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาด และพฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร ในร้านขายยาแผนปัจจุบันในจังหวัดเชียงราย สรุปผลได้ดังนี้
	1.2 ด้านอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากมีอายุระหว่าง 26-35 ปี จำนวน 108 คนคิดเป็นร้อยละ 32.8 อายุระหว่าง 15-25 ปี จำนวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 28.3 และอายุระหว่าง 36-45 ปี จำนวน 71 ตย คิดเป็นร้อยละ 21.6 
	1.3 ด้านระดับการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนมากจบปริญญาตรีจำนวน 126 คนคิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมาเป็นมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 110 คนคิดเป็นร้อยละ 33.4 ส่วนอนุปริญา/ปวส. จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 23.7
	1.4 ด้านอาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมากประกอบอาชีพลูกจ้างและพนักงานบริษัทเอกชน จำนวน 117 คน คิดเป็นร้อยละ 35.6 รองลงมาคืออาชีพค้าขายและประกอบธุรกิจส่วนตัว จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 ส่วนนักเรียนหรือนักศึกษา จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 และอาชีพทำสวนหรือเกษตรกรรม จำนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 8.8
	  1.5 ด้านรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท จำนวน 135 คน คิดเป็นร้อยละ 41 รองลงมามีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,000 บาทขึ้นไป จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 21.6 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,000-10,000 มีจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3
	 1.6 ด้านจำนวนสมาชิกในครอบครัว พบว่ากลุ่มต้วอย่าง ส่วนมากมีจำนวนสมาชิกครอบครัว 4-5 คน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 166 คน คิดเป็นร้อยละ 50.5 รองลงมามีจำนวนสมาชิก 2-3 คน จำนวนกลุ่มตัวอย่าง 123 คน คิดเป็นร้อยละ 37.4 ส่วนจำนวนสมาชิกในครอบครัว มากกว่า 5 คนขึ้นไป มี 40 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2
	2.1 ด้านลักษณะอาการของโรคที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก เป็นโรคที่เกี่ยวกับสมอง เช่น ไมเกรน บ้านหมุน จำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 รองลงมาคือโรคทางผิวหนัง เช่น สิว ผื่นแพ้ต่างๆ จำนวน 66 คน คิดเป็นร้อยละ 20.1 และโรคทางเดินอาหาร เช่นท้องเสีย กระเพาะ จำนวน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 14.3 
	   2.2 ด้านคนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก เลือกให้ทุกคนในครอบครัวได้รับคำแนะนำจากเภสัชกร จำนวน 126 คน คิดเป็นร้อยละ 38.3 รองลงมา คือพ่อแม่ จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 29.8 และ ตนเอง จำนวน 85 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8
	   2.3 ด้านเวลาโดยเฉลี่ยที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัช พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนมาก ต้องการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรในเวลา น้อยกว่า 10 นาที จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาต้องการใช้เวลา 11-20 นาที จำนวน 138 คน คิดเป็นร้อยละ 41.9 และ ใช้เวลา 21-30 นาที่ จำนวน  35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 
	   2.4 ด้านความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกร พบว่า ใน 1 ปี กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรเฉลี่ยใน 1 เดือน 2-4 ครั้ง จำนวน 184 คน คิดเป็นร้อยละ 55.9 รองลงมาคือ น้อยกว่า 1 ครั้ง จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และ 5-8 ครั้ง จำนวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 18.2
	   2.5 ด้านงบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำของเภสัชกร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนมากใช้งบประมาณ อยู่ระหว่าง 100-500 บาทต่อครั้ง จำนวน 267 คน คิดเป็นร้อยละ 81.2 รองลงมาคือ 501-1,000 บาทต่อครั้ง จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และ น้อยกว่า 100 บาท จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 6.7 
	3.ระดับความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมการตลาดในร้านขายยา ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ และด้านกระบวนการในการให้บริการ
	   3.5 ด้านบุคลากร โดยรวมกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 เมื่อพิจารณาเป็นข้อพบว่า เภสัชกรมีความสามารถในการแนะนำยา เภสัชกรมีความเอาใจใส่ ความมีมนุษยสัมพันธ์ของเภสัชกร เภสัชกรมีความน่าเชื่อถือ เภสัชกรมีชื่อเสียง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.35,4.15,4.08,4.03 และ 3.67 ตามลำดับ ส่วนเภสัชกรใส่เสื้อกราวให้ความสำคัญในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.22
	   3.6 ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ โดยรวมกลุ่มตัวอย่างให้ระดับความสำคัญในระดับสำคัญมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ความสะอาดของร้านยา รูปแบบร้านยาทันสมัย กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับสำคัญมาก ส่วนร้านยามีแอร์และขนาดของร้านยาดูโอ่โถง กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย 4.26,3.81,3.5 และ 3.31 ตามลำดับ
	ตอนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน
	สมมุติฐานที่ 1 เพศที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกันใน ด้านราคา และด้านส่งเสริมการตลาด ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนเพศที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการและด้านกระบวนการในการให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
	 สมมุติฐาน 2 อายุที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกัน ด้านสถานที่ ด้านบุคลากร และด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนอายุที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านส่งเสริมการตลาด และกระบวนการในการให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
	สมมุติฐานที่ 3 ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกัน ด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ และกระบวนการในการให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐาน 
	 สมมติฐานที่ 4 อาชีพที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกัน ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านการยภาพของสถานที่ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนอาชีพที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการ ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
	 สมมติฐานที่ 5 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกัน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดที่ไม่แตกต่างกันคือ ด้านกระบวนการในการให้บริการ ซึ่งไม่สอดกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
	สมมติฐานที่ 6 จำนวนสมาชิกในครอบครัวที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ในทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
	สมมุติฐานที่ 7 ลักษณะอาการของโรคที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกัน ให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดที่แตกต่างกันในด้านราคา ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ลักษณะอาการของโรคที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกัน ให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่ไม่แตกต่างกันใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านบุคลากร ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการ ด้านกระบวนการในการให้บริการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
	สมมุติฐานที่ 8 คนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกัน ในด้านบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ส่วนคนในครอบครัวที่ต้องการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกันใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการและด้านกระบวนการ ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
	สมมุติฐานที่ 9 เวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ในทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
	สมมุติฐานที่ 10 ความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ในทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
	สมมุติฐานที่ 11 งบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำของเภสัชกรที่แตกต่างกัน ให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนผสมการตลาดแตกต่างกัน ในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการ ซึ่งสอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนงบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำของเภสัชกรที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับส่วนประสมการตลาดไม่แตกต่างกัน ในด้านราคา ด้านสถานที่ ด้านส่งเสริมการตลาด ด้านกายภาพของสถานที่ให้บริการซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
	สมมุติฐานที่ 12 การประเมินทางเลือกการใช้ยาตามเภสัชกรแนะนำโดยใช้ระดับความเชื่อในตามคำแนะนำของเภสัชกรไม่มีความสัมพันธ์กับระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดในทุกด้าน ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้
	อภิปรายผล 
	พฤติกรรมการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรในด้านเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรกลุ่มตัวอย่างจะน้อยกว่า 10 นาทีและ 11-20 นาทีตามลำดับในด้านความถี่ในการใช้บริการคำแนะนำจากเภสัชกรนั้นใน1ปีจะใช้บริการ 2-4 ครั้งต่อเดือนซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจริญญาโชติวัชรานุรักษ์ (2545)”พฤติกรรมการใช้บริการร้านขายแผนปัจจุบันของประชากรจังหวัดจันทบุรี”
	ส่วนในด้านงบประมาณในการซื้อยาตามคำแนะนำจากเภสัชกรส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 100-500 บาทจากผลการวิจัยพบว่างบประมาณในการซื้อยาที่แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ด้านบุคลากรและด้านกระบวนการแตกต่างกัน โดยเฉพาะด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มตัวอย่างจะใช้งบประมาณตามคำแนะนำของเภสัชกรอยู่ที่ 500-1,000 บาทซึ่งแสดงให้เห็นว่าถ้าเภสัชกรแนะนำผลิตภัณฑ์ที่ดี ผู้บริโภคยอมจ่ายในราคาที่สูงได้ซึ่งเภสัชกรเองต้องเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภคโดยเน้นที่กระบวนการเป็นสำคัญในการทำให้ผู้ใช้บริการพอใจในงบประมาณที่ต้องการจ่ายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดพฤติกรรรมผู้บริโภคของศิริวรรณเสรีรัตน์และคณะ(2539).พบว่าการตัดสินใจซื้อนั้นจะมีสิ่งกระตุ้น (Stimulus) สิ่งกระตุ้นอาจเกิดจากภายในร่างกาย (Inside Stimulus) และสิ่งกระตุ้นจากภายนอก (Outside Stimulus) นักการตลาดจะต้องสนใจและจัดสิ่งกระตุ้นภายนอกสิ่งกระตุ้นทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิ่งกระตุ้นที่นักการตลาดสามารถควบคุมและต้องจัดให้มีขึ้นเป็นสิ่งกระตุ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) ซึ่งประกอบด้วยสิ่งกระตุ้นด้านผลิตภัณฑ์ (Product) สิ่งกระตุ้นด้านราคา (Price) เช่นการกำหนดราคาสินค้าให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาลูกค้าเป้าหมายเป็นต้น
	กลุ่มตัวอย่างนั้นให้ระดับความสำคัญของส่วนประสมการตลาดด้านกระบวนการมากที่สุดรองลงมาคือด้านผลิตภัณพ์ด้านสถานที่ด้านราคาและด้านกายภายภาพของสถานที่ให้บริการซึ่งสอดคล้องกับสอดคล้องกับงานวิจัยของของมยุรฉัตรจิวาลักษณ์ (2552) ทำการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคในการเลือกร้านขายยาในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
	ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจัย
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