
กลยุทธ์การตลาดที่มีผลต่อพฤตกิรรมการซ้ือผลติภณัฑ์ในร้านขายยาของ

ผู้บริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 
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บทคัดย่อ 

                  การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี จ  าแนกตามลกัษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 2) เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา

ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ท าการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม จาก

ตวัอยา่งท่ีเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี เป็นผูบ้ริโภคท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา 

ซ่ึงอยูใ่นหา้งสรรพสินคา้เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ จ  านวน 400 คน ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยใชส้ถิติพรรณนาไดแ้ก่ ความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย

(mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และท าการทดสอบสมมติฐานการวิจยัด้วย

สถิติเชิงอนุมาน โดยใชเ้ทคนิค t-test แบบ Independent F-test แบบ One Way ANOVA  

                  ผลการศึกษาพบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีเพศ อายุ ระดบั

การศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา

แตกต่างกนั และผลการวเิคราะห์กลยทุธ์การตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นราย

ดา้นพบวา่ ดา้นการสอบถามและตอบในร้านขายยามากท่ีสุด และดา้นการรู้จกัผลิตภณัฑใ์นร้านขาย

ยานอ้ยท่ีสุด 
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**ท่ีปรึกษาการศึกษารายบุคคลหลกั 

 



1. บทน า 

ทีม่าและความส าคัญของปัญหา 

                  ร้านขายยาเป็นหน่วยหน่ึงของระบบสุขภาพท่ีอยูใ่กลชิ้ดประชาชน เป็นทางเลือกหน่ึงท่ี

ประชาชนสามารถเลือกใชบ้ริการเม่ือมีความเจบ็ป่วยเบ้ืองตน้เกิดข้ึน ร้านขายยาเป็นสถานท่ีจ าหน่าย

ยาตามความเหมาะสม รวมถึงการให้ค  าแนะน าในการดูแลสุขภาพตลอดจนการคดักรองและส่ง

ต่อไปยงัโรงพยาบาล 

                  กลยทุธ์การตลาด คือ เป็นกระบวนการท าการตลาดดว้ยการวางแผนการตลาดท่ีจะท าให้

ลูกคา้ท่ีเป็นเพียงคนแปลกหน้า กลายเป็นคนท่ีพร้อมจะแนะน าให้คนอ่ืนใช้สินคา้ของเรา โดยไม่

ต้องเสียค่าโฆษณาเพิ่ม แผนการตลาดเป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับผูป้ระกอบการอย่างยิ่ง เพราะเป็น

ขั้นตอนท่ีท าความรู้จกักบัลูกคา้ ตลอดจนควบคุมทิศทางและก าหนดเป้าหมายในการประกอบธุรกิจ 

โดยเฉพาะขั้นตอนท่ียากท่ีสุด คือท าอยา่งไรใหลู้กคา้ซ้ือของๆเรา พฤติกรรมผูบ้ริโภคกรณีท่ีมีอาการ

เจ็บป่วยทัว่ไป อาทิ ไขห้วดั ปวดหัว ทอ้งเสีย และไม่มีสวสัดิการเบิกค่ารักษาพยาบาลของเอกชน 

คนไขส่้วนใหญ่จะหนัไปซ้ือยามากินเอง โดยให้เหตุผลวา่มีความสะดวกรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่าย

ไม่สูงนกัเม่ือเทียบกบัไปโรงพยาบาลเอกชน และไม่ตอ้งรอพบแพทยน์านเม่ือเทียบกบัโรงพยาบาลรัฐ 

                  ความส าคญัของร้านขายยาท่ีมีบทบาทส าคญัมากยิ่งข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอ

เมืองจงัหวดันนทบุรี เพื่อท าให้สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน พฒันากล

ยุทธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านขายยา และท าให้สามารถน าไปส่ือสารให้สอดคล้องกับความ

ตอ้งการของกลุ่มเป้าหมายและผูบ้ริโภคต่อไป 

2. วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

                  1. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขาย
ยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี จ าแนกตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

                  2. เพื่อศึกษากลยทุธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยาของ
ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

 



3. สมมตฐิานการวจิยั 

                 จากวตัถุประสงคก์ารวิจยัขา้งตน้ ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสมมติฐานการวิจยัเพื่อใชเ้ป็นกรอบ
ในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

                     1. ผูบ้ริโภคท่ีมีลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนัมีกลยทุธ์การตลาดท่ีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั 

                     2. กลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของผูบ้ริโภค

ในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

 

4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

                     ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะไดรั้บจากการศึกษากลยทุธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภณัฑใ์นร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี มีดงัน้ี 

                     1. สามารถน าไปเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ของกิจการร้านยา อีกทั้งยงัสามารถ

ประเมินสถานการณ์และการวางแผนในการด าเนินการธุรกิจใหเ้ป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง 

                     2. ไดท้ราบถึงกลยทุธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยาของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ท าใหส้ามารถน าเอาขอ้มูลท่ีไดจ้ากการศึกษามาปรับใชเ้พื่อ

ตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภคอยา่งแทจ้ริง 

                     3. สามารถน าขอ้มูลไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการด าเนินงาน การปรับปรุง และ

พฒันาคุณภาพร้านยา 

 

5. ขอบเขตการวจิยั 

     5.1 ขอบเขตดา้นประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 



                    ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี ปี 

พ.ศ.2563 ซ่ึงมีประชากรจ านวน 367,189 คน (ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย, 2562) 

                    กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี อ าเภอเมืองนนทบุรี 

ปี พ.ศ.2563 จ านวน 400 คน ซ่ึงขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดงักล่าวไดม้าจากการค านวณของสูตร ทาโร่ 

ยามาเน่ (Taro Yamane ,1973) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) 

      5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหางานวจิยั 

                    การศึกษาเร่ือง กลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา

ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขตการวิจยั ดา้น

เน้ือหา ดงัน้ี 

                    1 ) ศึกษากลยทุธ์การตลาด โดยการศึกษาจะศึกษาครอบคลุม ในดา้นต่างๆ ประกอบไป

ด้วย ด้านการรู้จกัผลิตภณัฑ์ (Aware) ด้านความช่ืนชอบผลิตภณัฑ์ (Appeal) ด้านถามและตอบ 

(Ask) ดา้นการตดัสินใจ (Act) ดา้นการสนบัสนุน (Advocate) 

                    2) พฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ในร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จังหวดั

นนทบุรี ประกอบดว้ย เหตุผลการเลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑ์

ในร้านขายยา ประเภทผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา เวลาโดยเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคใชเ้ลือก

ซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา บุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา และแนวโนม้

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยาในอนาคต 

      5.3 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

                    ท  าการวจิยัรวบรวมขอ้มูลระหวา่งเดือน 15 กรกฎาคม 2563 ถึง 10 พฤศจิกายน 2563 

 

6. ระเบียบวธีิวจิัย 

      6.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 



ตวัแปรอิสระ (Independent variables)                           ตวัแปรตาม (Dependent variable) 

 

 

 

 

 

 

                   

                   

 

  

พฤติกรรมการซ้ือผลติภัณฑ์ในร้านขายยาของผู้บริโภคในอ าเภอ

เมือง จังหวัดนนทบุรี (โมเดล 6W1H) 

1. เหตุผลการเลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา 

2. ช่วงเวลาท่ีผูบ้ริโภคซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา 

3. ประเภทผลิตภณัฑท่ี์เลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา 

4. เวลาโดยเฉล่ียท่ีผูบ้ริโภคใชเ้ลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา 

5. บุคคลมีอิทธิพลต่อการเลือกซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา 

6. แนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยาในอนาคต 

กลยุทธ์การตลาด  

1. ดา้นการรู้จกัผลิตภณัฑ ์(Aware) 

2. ดา้นความช่ืนชอบผลิตภณัฑ ์(Appeal) 

3. ดา้นถามและตอบ (Ask) 

4. ดา้นการตดัสินใจ (Act) 

5. ดา้นการสนบัสนุน (Advocate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดบัการศึกษา 

4. อาชีพ 

5. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 



                    6.2 ประชากรและตวัอยา่ง 

                    ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาและท าวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี อ าเภอ

เมืองนนทบุรี ปีพุทธศกัราช 2563 ซ่ึงมีประชากรจ านวน 367,189 คน (ส านกับริหารการทะเบียน 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2562) เน่ืองจากทราบขนาดของประชากรเป้าหมายท่ี

ท าการศึกษา และสามารถก าหนดระดบัความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้จึงสามารถ

ใช้สูตรค านวณของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 1973) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา,2560) โดยยอมรับ

ความคลาดเคล่ือนในการสุ่มตวัอยา่งได ้5% 

                    6.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

                    เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) โดยสร้างข้ึนเพื่อศึกษา กลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ใน

ร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ตามแนวทางวตัถุประสงคแ์ละกรอบแนวคิด

ในการวจิยัท่ีก าหนดโดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

                    ตอนที่1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด 

มีค าตอบใหเ้ลือกและใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 5 ขอ้ 

                    ตอนที่2 แบบสอบถามเก่ียวกับกลยุทธ์การตลาด 5A ประกอบด้วย  ด้านการรู้จัก

ผลิตภณัฑ์ ดา้นความช่ืนชอบผลิตภณัฑ์ ดา้นถามและตอบ ดา้นการตดัสินใจ ดา้นการสนบัสนุน มี

ลักษณะแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) โดยใช้ระดับการวดัข้อมูลประเภท

อนัตรภาคชั้น (Interval scale) มี 5 ระดบั ในการวดัระบบส าคญัซ่ึงมีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 5 หมายถึง ระดบัการมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

ระดบัคะแนน 4 หมายถึง ระดบัการมีอิทธิพลมาก 

ระดบัคะแนน 3 หมายถึง ระดบัการมีอิทธิพลปานกลาง 

ระดบัคะแนน 2 หมายถึง ระดบัการมีอิทธิพลนอ้ย 

ระดบัคะแนน 1 หมายถึง ระดบัการมีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 



                    การแปลความหมายของขอ้มูลผูว้ิจยัไดก้  าหนดเกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉล่ียโดย

ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการของ เบส (Best. 1970, อา้งถึงใน กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2560) ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 4.50 - 5.00 หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมีอิทธิพลมากท่ีสุด 

ระดบัคะแนน 3.50 - 4.49 หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมีอิทธิพลมาก 

ระดบัคะแนน 2.50 - 3.49 หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมีอิทธิพลปานกลาง 

ระดบัคะแนน 1.50 - 2.49 หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมีอิทธิพลนอ้ย 

ระดบัคะแนน 1.00 - 1.49 หมายถึง  มีระดบัความส าคญัมีอิทธิพลนอ้ยท่ีสุด 

                    ตอนที่3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ไดแ้ก่ เหตุผลการเลือกซ้ือ ช่วงเวลาท่ีซ้ือ ประเภทท่ีซ้ือ เวลา

โดยเฉล่ียท่ีซ้ือ บุคคลท่ีมีอิทธิพลในการซ้ือ แนวโน้มการซ้ือในอนาคต เป็นแบบสอบถามท่ีมี

ลกัษณะปลายปิด มีค าตอบใหเ้ลือกและใหผู้ต้อบเลือกเพียงค าตอบเดียว รวมจ านวน 6 ขอ้ 

 

7. ผลการศึกษา 

                    การศึกษาวิจยัเร่ือง กลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขาย

ยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ผูว้จิยัสรุปผลการวจิยัและการอภิปรายผลดงัน้ี 

                    1. ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 

                    ลกัษณะทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 

269 คน คิดเป็นร้อยละ 67.2 เพศชาย จ านวน 131 คน คิดเป็นร้อยละ 32.8อายุส่วนใหญ่ 56-65 ปี 

จ  านวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 รองลงมา อาย ุ25-35 ปี จ  านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 และ

ต ่าสุดอายุ 66 ปี ข้ึนไปจ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 5.5 ระดบัการศึกษาส่วนใหญ่จบการศึกษา

ระดบัปริญญาตรี จ านวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.3 รองลงมาระดบัมธัยมศึกษา จ านวน 90 คน คิด

เป็นร้อยละ 22.5 และต ่าสุดสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3 อาชีพส่วนใหญ่เป็น

พนกังานเอกชน จ านวน 123 คน คิดเป็นร้อยละ 30.7 รองลงมาขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 98 

คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 และต ่าสุดประกอบอาชีพอ่ืนๆจ านวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.2 รายได้



เฉล่ียต่อเดือน ส่วนใหญ่มีรายไดร้ะหว่าง 30,001-40,000 บาท จ านวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 34 

รองลงมา 10,001-20,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 ต ่าสุดมีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาท 

จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 12.8 

                    2. กลยทุธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยาของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

                    ผลการวิเคราะห์พบว่า กลยุทธ์การตลาดโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็น

รายดา้น พบวา่ ดา้นการสอบถามและตอบในร้านขายยามากท่ีสุด และดา้นการรู้จกัผลิตภณัฑใ์นร้าน

ขายยานอ้ยท่ีสุด 

                    ดา้นการรู้จกัผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นราย

ขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่รู้จกัผลิตภณัฑผ์า่น Facebook และนอ้ยท่ีสุด คือ การรู้จกัผลิตภณัฑผ์า่น Youtube  

                    ดา้นความช่ืนชอบผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็น

รายขอ้ พบวา่ ส่วนใหญ่ร้านขายยาขายสินคา้ราคาถูกกวา่ร้านอ่ืนๆ และนอ้ยท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑ์ของ

ร้านขายยามีคุณภาพดี 

                    ดา้นการสอบถามและตอบในร้านขายยา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็น

รายขอ้ พบว่า ส่วนใหญ่ร้านขายยามีรายละเอียดผลิตภณัฑ์ท่ีครบถ้วน และน้อยท่ีสุด คือ การได้

ขอ้มูลจากผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑ ์ 

                    ดา้นการตดัสินใจซ้ือในร้านขายยาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ 

พบว่า ระดบัการมีอิทธิพลส่วนใหญ่สามารถเปล่ียนผลิตภณัฑ์ได้เม่ือผลิตภณัฑ์มีคุณภาพไม่ได้

มาตรฐาน และนอ้ยท่ีสุด คือ ผลิตภณัฑต์อบโจทยค์วามตอ้งการ 

                    ด้านการสนับสนุนร้านขายยาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เม่ือจ าแนกเป็นรายข้อ 

พบวา่ ระดบัการมีอิทธิพลส่วนใหญ่มีการกลบัมาซ้ือผลิตภณัฑ์ซ ้ าท่ีร้านเดิม และนอ้ยท่ีสุด คือ การ

สนบัสนุนแบรนดโ์ดยการแนะน าออนไลน์ 

 

 

 



                    3. พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา 

                    พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้ พบวา่ เหตุผลการซ้ือ

ผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา ส่วนใหญ่จะซ้ือเม่ือมีอาการป่วยไม่มากจ านวน 242 คน คิดเป็นร้อยละ 60.5 

ช่วงเวลาท่ีซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา ส่วนใหญ่จะซ้ือในช่วงเวลา 18.01 – 21.00 จ านวน 150 คน 

คิดเป็นร้อยละ 37.5 สินคา้ประเภทใดท่ีท่านซ้ือจากร้านขายยามากท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นยารักษาโรค 

จ านวน 344 คน คิดเป็นร้อยละ 86 เวลาโดยเฉล่ียท่ีใช้ในการซ้ือผลิตภณัฑ์จากร้านขายยาในแต่ละ

คร้ัง ส่วนใหญ่ใช้เวลาน้อยกว่า 10 นาที จ  านวน 239 คน คิดเป็นร้อยละ 59.8 บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ

การซ้ือผลิตภณัฑ์ในแต่ละคร้ัง ส่วนใหญ่ตดัสินใจซ้ือเอง จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 48.2 

แนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์จากร้านขายยาในอนาคต ส่วนใหญ่จะกลบัมาซ้ือซ ้ า จ  านวน 

237 คน คิดเป็นร้อยละ 59.3  

 

8. อภปิรายผลการศึกษา 

                   ผลจากการศึกษากลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา 

ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี มีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 

                    8.1 การเปรียบเทียบลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีมีต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ใน

ร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

                    จากการศึกษาพบวา่ เพศชายและเพศหญิง มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา

แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แสดงว่าเพศท่ีแตกต่างกันมีผลต่อการซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา จากผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของ

ผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี เพศชาย มีค่าเฉล่ีย 1.54 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.41 ส่วน

เพศหญิง มีค่าเฉล่ีย 2.07 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.84 สอดคล้องกบังานวิจยัของ มทัรี บุรพงศ์

บณัฑิต (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือยาและเวชภณัฑ์จากร้านขายยาของผูบ้ริโภค

ในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ปัจจยัด้านเพศอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาและเวชภณัฑ์ท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของเอกราช 

ทองสุ ข (2554) ไดท้  าการศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการเลือกใช้บริการร้านขายยา

แผนปัจจุบนัของผูบ้ริโภคในจงัหวดัชุมพร พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ อายุ สถานภาพสมรส 



ศาสนา อาชีพ โรคประจ าตวั จ านวนสมาชิกในครอบครัว และภูมิล าเนา มีความสัมพนัธ์กบัการ

ตดัสินใจเลือกใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนัของผูบ้ริโภคในจงัหวดัชุมพร อย่างมีนยัส าคญัท่ี

ระดบั .05 

                    อายุมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 

จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยพบวา่ กลุ่มอายุต  ่ากวา่ 25 ปี 

มีพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑใ์นร้านขายยานอ้ยกวา่ กลุ่มอาย ุ36-45 ปี, 46-55 ปี, 55-56 ปี และ 66 ปี

ข้ึนไป สอดคล้องกบั มทัรี บุรพงศ์บณัฑิต (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือยาและ

เวชภณัฑ์จากร้านขายยาของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาและเวชภณัฑท่ี์แตกต่างกนั  

                    ระดับการศึกษามีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากการศึกษา พบวา่ 

การศึกษาระดับประถมศึกษามีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการซ้ือผลิตภัณฑ์ในร้านขายยามากกว่า

มธัยมศึกษา ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรี อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบั มทัรี บุ

รพงศ์บณัฑิต (2547) ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือยาและเวชภณัฑ์จากร้านขายยาของ

ผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี พบวา่ ปัจจยัดา้นเพศ อายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ท่ีแตกต่าง

กนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาและเวชภณัฑท่ี์แตกต่างกนั  

                    อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง 

จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษามี

ค่าเฉล่ียพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาน้อยกว่าอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ  พนกังาน

เอกชน พนกังานเอกชน คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั เกษตรกร และอาชีพอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 

มทัรี บุรพงศบ์ณัฑิต (2547) ไดท้  าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือยาและเวชภณัฑ์จากร้านขายยา

ของผูบ้ริโภคในจงัหวดันนทบุรี พบว่า ปัจจยัด้านเพศอายุ ระดบัการศึกษา สถานภาพ อาชีพ ท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาและเวชภณัฑท่ี์แตกต่างกนั 

                    รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของผูบ้ริโภคใน

อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรีแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 พบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนต ่ากว่า 10,000 บาท มีค่าเฉล่ียพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยามากกวา่ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท แต่นอ้ยกวา่รายได ้30,001-40,000 บาท และ 



40,001 บาท ข้ึนไป สอดคลอ้งกบัรัชนีวรรณ เถาวอั้น (2554) ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองพฤติกรรมการเลือก

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั ของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี พบวา่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

วุฒิการศึกษา อาชีพ จ านวนสมาชิกในครัวเรือน รายได้โดยเฉล่ียต่อเดือน ค่าใช้จ่ายต่อเดือน มี

ความสัมพนัธ์ พฤติกรรมการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบนัของผูบ้ริโภคใน อ าเภอเมือง จงัหวดักระบ่ี 

อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

                    8.2 ระดบัความคิดเห็นกลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์ ในร้าน

ขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี 

                    จากการศึกษาพบว่า กลยุทธ์ดา้นการรู้จกัผลิตภณัฑ์ในร้านขายยา ด้านความช่ืนชอบ

ผลิตภณัฑใ์นร้านขายยา ดา้นการสอบถามและตอบในร้านขายยา ดา้นการตดัสินใจซ้ือในร้านขายยา 

ดา้นการสนบัสนุนร้านขายยา โดยส่วนใหญ่ระดบัความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี คล้องกับงานวิจยัของ 

รุ่งโรจน์ พึ่ งจิตร (2558) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษา ปัจจัยส่วนประสมการตลาดท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาในกรุงเทพมหานคร พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ราคา 

สถานท่ี การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการและส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีมี

อิทธิพลกับพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 

9. ข้อเสนอแนะ 

                    1. ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากการวจิยัในคร้ังน้ี 

                    1 ) จากผลงานวิจยัพบวา่ดา้นเพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ้มีผลต่อพฤติกรรมการ

ซ้ือผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ดงันั้นจึงควรท ากลยทุธ์ทาง

การตลาด คือ มีการบริการให้ค  าปรึกษาผา่นช่องทางออนไลน์ กล่าวคือ มีช่องทางออนไลน์ในการ

ส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย 2 ช่องทาง ไดแ้ก่ ทาง FACEBOOK PAGE และ LINE@ โดยเร่ิมจากการ

ประชาสัมพนัธ์กบัลูกคา้หนา้ร้านโดย QR CODE ก่อน จากนั้นจึงใชก้ลยทุธ์จากการโปรโมชัน่ ไลค ์

แชร์ เพื่อใหเ้กิดการขยายในวงกวา้ง สร้างความเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึนในโลกออนไลน์และกบักลุ่มลูกคา้

อ่ืนๆ 



                      2) ดา้นการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ ทางร้านควรมีเภสัชกรประจ าอยู่ท่ีร้าน

ตลอดเวลา เพื่อให้ค  าแนะน าขอ้มูลการใช้ยากบั ผูบ้ริโภคท่ีเขา้มาใช้บริการในร้านขายยาเพื่อให้

ผูบ้ริโภคมัน่ใจ หรือมีช่องทางในการใหบ้ริการใหค้  าปรึกษาส าหรับความรู้เร่ืองการใชย้า 

                     3) ผู ้ประกอบการสามารถเข้าใจในพฤติกรรมผู ้บริโภคท่ีตัดสินใจเลือก จาก

องค์ประกอบ ความรู้จกัผลิตภณัฑ์ (Aware ), การช่ืนชอบผลิตภณัฑ์ (Appeal), การสอบถามและ

ตอบ (Ask), การตดัสินใจ (Act) และการสนับสนุน (Advocate) ในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ ดงันั้น

ผูป้ระกอบการตอ้งมุ่งเนน้ กระตุน้ ตอบสนองความตอ้งการใหต้รงจุด  

                    4) การน าเสนอขอ้มูลสินคา้และความสะดวกในการสั่งซ้ือและช าระเงิน เป็นปัจจยัท่ี

ควรให้ความส าคญัเน่ืองจากการน าเสนอขอ้มูลต่างๆ ทั้งรูปสินคา้ ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้ ราคาขายท่ี

ชดัเจน สร้างความสะดวกในการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค รวมไปถึงการมีช่องทางการช าระเงินท่ี

หลากหลาย เพื่อใหผู้บ้ริโภคไดมี้ทางเลือกท่ีเหมาะสมและสะดวก ท าใหต้ดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึน 

                    5) ควรให้ความส าคญักบัการพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งผูซ้ื้อและผูข้ายเป็นอยา่งมาก 

เน่ืองจากเป็นตวัแปรส าคญัท่ีช่วยสนบัสนุนให้ผลการด าเนินงานทางการตลาดของธุรกิจบริการมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ผูบ้ริหารควรหมัน่ให้ขอ้มูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์และสอดคลอ้งกบั ความ

ตอ้งการท่ีแทจ้ริงของลูกคา้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัใชเ้ทคโนโลยใีหม่ ๆ เช่น ระบบการบริหาร 

ความสัมพนัธ์กบัลูกคา้ ระบบการรับขอ้ร้องเรียน ระบบการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์หรือ

บริการ เป็นตน้  

                    2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

                        1) ท าการวิจยัข้อมูลเชิงลึกในรายละเอียด  ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง เช่น การ

สัมภาษณ์ส่วนตวั การสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเฉพาะเจาะจงในบางเร่ืองมากยิง่ข้ึน 

                        2) มีการขยายขอบเขตงานวิจยัไปยงัพื้นท่ีอ่ืนๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะพื้นท่ีสังคมและ

สภาพแวดลอ้ม รวมถึงลกัษณะทางประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั อาจส่งผลต่อพฤติกรรมและการ

ตดัสินใจซ้ือท่ีแตกต่างกนั 

 

 



10. กติตกิรรมประกาศ 

                    สารนิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา กลยุทธ์การตลาดท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือ

ผลิตภณัฑ์ในร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี ส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดีโดย

สมบูรณ์ ดว้ยความกรุณาจาก ดร.รชฏ ข าบุญ ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ท่ีไดใ้ห้ความรู้อบรมสั่งสอน ได้

เสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อให้ค  าปรึกษาแนะน าในการจดัท างานสารนิพนธ์น้ีทุกขั้นตอน และการ

แกไ้ขอุปสรรคต่างๆ มาโดยตลอด อีกทั้งท าใหผู้ว้จิยัไดรั้บประสบการณ์ และรู้ถึงคุณค่าของงานสาร

นิพนธ์ ผูว้จิยัขอกราบขอพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 

                    ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ท่ีใหก้ารสนบัสนุน และเป็นก าลงัใจอนัดีมา

โดยตลอดและขอขอบคุณผูท่ี้ตอบแบบสอบถามทุกท่านท่ีให้ความร่วมมือในการเก็บขอ้มูล และ

เพื่อนๆ ปริญญาโททุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการท า สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี 

                    ทา้ยน้ีผูว้ิจยัหวงัเป็นอย่างยิ่งว่างานสารนิพนธ์ฉบบัน้ีจะสามารถเป็นประโยชน์ต่อผูมี้

ส่วนเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจร้านขายยา ตลอดจนผูส้นใจประกอบธุรกิจ นกัศึกษา และบุคคลท่ีมีความ

สนใจ 
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