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ปัจจัยทีมีอทิ ธิพลต่ อพฤติกรรมการซือยาแก้ ปวดลดไข้ ของผู้บริโภค
จากร้ านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร
Factors Affecting Consumer’s Buying Behavior of Antipyretics and Angelic Drug in
Bangkok Metropolis
นิธิภา จันทรวิสุทธิ#
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
รองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลิสร์
อาจารย์ประจําหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต(การตลาด) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ
บทคัดย่ อ
การวิจยั ครังนีมีความมุ่งหมาย เพือศึกษาลักษณะประชากรศาสตร์ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ
เครื องมือการสื อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ การเปิ ดรับข่าวสาร ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับยาแก้ปวด
ลดไข้ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค จากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร โดย
ตัวอย่างทีใช้ในการวิจยั ครังนี คือ ผูบ้ ริ โภคทีมีอายุตงแต่
ั 18 ปี ขึนไป อาศัยอยูใ่ นเขตกรุ งเทพมหานคร จํานวน
385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติทีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าเบียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว สถิติค่าสัมประสิ ทธิ#
สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน และการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุ คูณ ผลการวิจยั พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนใหญ่ เป็ นเพศหญิง อายุ 26 - 35 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี อาชี พลูกจ้าง/พนักงาน
บริ ษทั เอกชน และรายได้ 40,001 บาทขึนไป
ผลการวิจยั พบว่า ส่ วนประสมการตลาดบริ การ เครื องมือสื อสารการตลาดแบบบูรณาการและการ
เปิ ดรับข่าวสารโดยรวมให้ความสําคัญอยูใ่ นระดับมาก และความรู ้ความเข้าใจเกียวกับยาแก้ปวดลดไข้อยูใ่ น
ระดับปานกลาง ผูบ้ ริ โภคทีมีอายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้
ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน ทีระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 และ 0.01
ตามลําดับ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านสถานที ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านผลิ ตภัณฑ์มี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค จากร้ านขายยา ทีระดับนัยสําคัญทางสถิ ติ 0.01
และ 0.05 ตามลําดับ
เครื องมือการสื อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงาน และ
ด้า นการโฆษณา มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ พฤติ ก รรมการซื อยาแก้ป วดลดไข้ข องผูบ้ ริ โ ภคจากร้ า นขายยา ที ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 ตามลําดับ
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ตัวแปรทีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซือยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยา ด้านความถี
ในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ในร้ านขายยา(ครังต่อ 6 เดื อน) ได้แก่ ด้านสถานที ด้านลักษณะทางกายภาพและ
ด้านผลิตภัณฑ์ ได้ร้อยละ 0.9 และตัวแปรทีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค
จากร้านขายยา ด้านจํานวนเงินโดยเฉลียในการซือยาแก้ปวดลดไข้ ได้แก่ ด้านการขายโดยพนักงาน และด้าน
การโฆษณา ได้ร้อยละ 1.2
คําสํ าคัญ: ปั จจัยทีมีอิทธิ พล, พฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้, ร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร
ABSTRACT
The purpose of this research were to study personal characteristics, service marketing mix,
integrated marketing communication, media exposure, and cognition on consumer’s buying behavior of
antipyretics and angelic drug in Bangkok Metropolis. Research was selected as samples have aged equal
or over 18 years old in Bangkok Metropolis with 385 questionnaires as tool of data collection. In term of
statistical application, percentage, mean, standard deviation, t-test and one-way analysis of variance for
differential analysis, pearson product moment correlation coefficient and multiple regression analysis are
applied in the research and for testing correlation. Research findings were as follows: most respondents
are female, aged between 26 – 35 years old, single, obtained Bachelor’s degree, employee of private
companies, and their monthly income over Baht 40,001.
Research findings were as follows: the important in service marketing mix, integrated marketing
communication, and media exposure on drug store in overall are at high level, and knowledge and
understanding of antipyretics and angelic are at moderate level. the results of hypotheses testing are as
follows: The consumers with difference in age, education level, and occupation have different consumer’s
buying behavior of antipyretics and angelic drug in Bangkok Metropolis at the statistically significant
level of 0.01 and 0.05 respectively. Service marketing mix in aspect of place, physical evidence and
product have influenced on consumer’s buying behavior of antipyretics and angelic drug in Bangkok
Metropolis at the statistically significant level of 0.01 and 0.05 respectively. Integrated marketing
communication in aspect of personal selling and advertising have influenced on consumer’s buying
behavior of antipyretics and angelic drug in Bangkok Metropolis at the statistically significant level of
0.01 and 0.05 respectively.
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The variables could predict the consumer behavior for buying antipyretics and angelic drug in
Bangkok Metropolis with frequency of angelic drug (6 months) including the location and the physical
product was 0.9 percent, and variables could predict the consumer behavior for buying antipyretics and
angelic drug in Bangkok Metropolis with the average amount of buying angelic drug including personal
and advertising was 1.2 percent.
KEYWORDS: Factors affecting, consumer’s buying behavior of antipyretics , angelic drug in Bangkok
Metropolis.
บทนํา
ปั จจุบนั ยาแก้ปวดลดไข้มีการผลิตออกมาเป็ นจํานวนมากทังภายในและภายนอกประเทศ แต่ในแง่
ของตัวยาทีมีผลต่อการลดไข้นนไม่
ั วา่ จะเป็ นยาทีผลิตในประเทศหรื อต่างประเทศก็มีผลต่อการรักษาผูป้ ่ วย
เหมือนกัน ยาลดไข้มกั มีฤทธิ#ลดอาการปวดควบคู่ไปด้วย แต่จะมีฤทธิ#ในการลดไข้ หรื อฤทธิ# ในการแก้ปวด
นันก็มากน้อยแตกต่างกันไปตามประเภทของยา ยาแก้ปวดลดไข้กลุ่มทีปลอดภัยทีสุ ด คือ พาราเซตามอล มี
ฤทธิ# ยบั ยังอาการปวดและอักเสบ ในระบบประสาทส่ วนกลางได้ดี มีผลลดอาการเกร็ งและยับยังบริ เวณ
ข้างเคียงได้ตากว่
ํ า Aspirin แต่มีความเป็ นพิษตํากว่า ยาทุกตัวหากใช้เกินขนาดทีกําหนดจะเป็ นอันตราย
ดังนัน ผูใ้ ช้ควรอ่านฉลาก วิธีใช้ และข้อควรระวังตลอดจนคําแนะนําต่างๆ ก่อนใช้ทุกครัง
ภาพรวมของตลาดยาแก้ปวดลดไข้ในประเทศไทยมีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 4,500 ล้านบาท โดย
แบ่งเป็ นยาแก้ปวดลดไข้ทีใช้รับประทานมีมูลค่า 2,800 ล้านบาท และทีใช้ยาภายนอกมีมูลค่า 1,700 ล้านบาท
หรื อคิดเป็ นอัตราส่ วนประมาณร้อยละ 60 ต่อ 40 (ทีมา : บริ ษทั แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จํากัด
2557) แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีการใช้ยาลดไข้แก้ปวดลดไข้กนั เป็ นจํานวนมาก ดังนันจึงเป็ นสิ งจําเป็ น
อย่างยิงสําหรับทุกคนทีมีส่วนเกียวข้องกับการให้บริ การจําหน่ายยารักษาโรคแก่ประชาชนทีต้องมีความรู ้
ความเข้าใจในเรื องยาต่างๆนอกจากจะช่วยลดอันตรายจากการใช้ยาลงได้มากแล้ว
ยังมีส่วนช่วยทาง
เศรษฐกิจโดยลดปริ มาณความสิ นเปลืองทีประเทศชาติจะต้องใช้ยารักษาโรค
ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจะศึกษาถึงปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค
จากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร เนืองจากเป็ นเมืองหลวงและมีประชากรอาศัยเป็ นจํานวนมาก มีร้าน
ขายยาเป็ นจํานวนมากจึงเหมาะแก่การวิจยั วิเคราะห์ศึกษาว่ามีปัจจัยใดบ้างทีมีผลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้
ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค
สามารถทีจะนําไปใช้เป็ นแนวทางในการวางแผน พัฒนาร้านขายยาให้ตรงกับ
ความต้องการของผูบ้ ริ โภคและเป็ นแนวทางให้กบั ผูท้ ีสนใจในเรื องนีนําไปใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการ
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพือศึกษาพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค จากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร
จําแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ
และรายได้เฉลียต่อเดือน
2. เพือศึกษาปั จจัยทีมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค จากร้านขายยาใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ได้แก่ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ เครื องมือการสื อสารทางการตลาดแบบบูรณา
การ การเปิ ดรับข่าวสาร และความรู ้ความเข้าใจเกียวกับยาแก้ปวดลดไข้
ขอบเขตการวิจัย
งานวิจยั นีจะมุ่งศึกษา ลักษณะทางประชากรศาสตร์ ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ เครื องมือการ
สื อสารการตลาดแบบบูรณาการ
การเปิ ดรับข่าวสารและความรู ้ความเข้าใจเกียวกับยาแก้ปวดลดไข้ทีมี
อิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผูบ้ ริ โภคทีซื อยาแก้ปวดลดไข้หรื อเคยซื อยาแก้ปวดลดไข้ จากร้าน
ขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร ทีมีอายุตงแต่
ั
18 ปี ขึนไป เนื องจากผูบ้ ริ โภคกลุ่มนี มีการตัดสิ นใจซื อด้วย
ตนเองซึ งไม่ทราบจํานวนทีแน่นอน จึงได้กาํ หนดขนาดตัวอย่างจากสู ตรในระดับความเชือมันที 95% โดย
คํานวณจากสู ตรทีไม่ทราบค่าประชากร ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมด 385 ตัวอย่าง
การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั ครังนีผูว้ จิ ยั ศึกษารวบรวมข้อมูลโดยอาศัยพืนฐานจากแนวคิดทฤษฎี ดังนี
1. ลักษณะประชากรศาสตร์ ใช้แนวคิดของ กาญจนา แก้วเทพ (2541 : 302) มาเป็ นแนวคิดทฤษฎีที
เชือในหลักความเป็ นเหตุเป็ นผล และแนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2538 : 41) อธิ บายลักษณะ
ประชากรศาสตร์ ประกอบด้วย อายุ เพศ สถานภาพสมรส อาชีพ และรายได้ การศึกษาเหล่านีเป็ นเกณฑ์นิยม
ใช้ในการแบ่งส่ วนการตลาด ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ และสถิติทีวัดได้ของประชากรทีช่วยกําหนด
ตลาดเป้ าหมาย
2. พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื อ ใช้แนวคิดของ ศิริวรรณ เสรี รัตน์ (2550 : 35) ทีกล่าวว่า
การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค เป็ นการค้นคว้าหรื อวิจยั เกียวกับพฤติกรรมการซื อและการใช้ของผูบ้ ริ โภค
เพื อให้ ท ราบถึ ง ความต้อ งการและพฤติ ก รรมการซื อของผูบ้ ริ โภค โดยคํา ถามที ใช้เ พื อค้น หาลัก ษณะ
พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค คือ 6Ws และ 1H
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3. ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ตามแนวคิ ดของ ฟิ ลิ ป คอร์ ทเลอร์ (Philip Kotler,1997) ที
กล่าวว่า ส่ วนประสมทางการตลาดสําหรับสิ นค้าทัวไป ทีประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์และการบริ การ (Product)
ราคา (Price)สถานทีให้บริ การและช่ องทางการจัดจําหน่ าย (Place)และการส่ งเสริ มการตลาด (Promotion)
บุคลากร(People) กระบวนการให้บริ การ (Process)และการสร้างและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical
Evidence & Presentation) เพือให้ทราบกําหนดตําแหน่งของการบริ การและกําหนดสัดส่ วนตลาดของธุ รกิจ
บริ การ แต่ละส่ วนมีผลกระทบซึ งกันและกัน และต้องสอดคล้องกันเพือให้การดําเนิ นงานด้านส่ วนผสมทาง
การตลาดประสบความสําเร็ จ
4. การสื อสารการตลาดแบบบูรณาการ (IMC) ใช้แนวคิดของเสรี วงษ์มณฑา (2540 : 28-29) กล่าว
ว่ า การสื อสารการตลาดแบบบู ร ณาการ (Integrated
Marketing
Communication) หมายถึ ง
กระบวนการพัฒนาแผนงานการสื อสารการตลาดทีต้องใช้การจูงใจหลายรู ปแบบมีทงหมดรวม
ั
20 ด้าน โดย
คัดเลือกมา 5 ด้าน ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การประชาสัมพันธ์
การตลาดทางตรง
5. การเปิ ดรั บข่าวสาร ใช้แนวคิ ดของ ปรมะ สตะเวทิ น (2541:134-135) กล่าวว่า สื อเป็ นตัวเชื อม
ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสารให้ติดต่อกัน ซึ งมีอิทธิ พลต่อประสิ ทธิ ผลของพฤติกรรมการสื อสาร ซึ งสื อทีใช้
ในการสื อสารแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้แก่ สื อมวลชน (Mass Media) สื อเฉพาะกิจ (Specialized Media)
และสื อบุคคล (Personal Media)
6. ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับยาแก้ปวดลดไข้ ใช้แนวคิดของ ศุภกนิ ตย์ พลไพริ นทร์ (2540) ทีกล่าว
ว่า ความสามารถในการจําและเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลต่างๆ ทีบุคคลได้สะสมไว้และถ่ายทอดต่อๆกันมา
ตลอดจนสามารถที จะสื อความหมาย แปลความ ตีความ ขยายความ หรื อแสดงความคิดเห็ นเกี ยวกับเรื อง
ต่ า งๆ หลัง จากที ได้รั บ ข่ า วสารเกี ยวกับ เรื องนันๆ แล้ว การศึ ก ษาเหล่ า นี เป็ นปั จจัย หนึ งที มี อิท ธิ พ ลต่ อ
พฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยา
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครั งนี เป็ นการวิจ ัย เชิ ง ปริ ม าณ โดยใช้วิธี ก ารเก็ บ รวบรวมข้อมู ล กับ กลุ่ ม ตัวอย่า งที เป็ น
ผูบ้ ริ โภคทีซื อยาแก้ปวดลดไข้หรื อเคยซื อยาแก้ปวดลดไข้จากร้านขายยาในกรุ งเทพมหานคร กําหนดขนาด
ตัวอย่างจากสู ตรในระดับความเชื อมันที 95% โดยคํานวณจากสู ตรทีไม่ทราบค่าประชากร (กัลยา วานิ ชย์
บัญชา, 2545:26) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทังหมด 385 ตัวอย่าง
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ขั นตอนในการเก็บ ข้ อ มู ล ทํา การสุ่ ม ตัวอย่า งแบบชันภู มิ แบ่ ง ตามเขตการบริ หารงานแล้วจึ ง
กําหนดโควตาและเจาะจงสถานทีเก็บแบบสอบถามซึ งเป็ นร้ านขายยาในแหล่งชุ มชน หลังจากนันจึงสุ่ ม
ตัวอย่างโดยใช้ความสะดวกให้ครบจํานวน 385 ตัวอย่าง
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสอบถามเกียวกับลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ใช้แบบสอบถาม
ปลายปิ ด คําตอบหลายตัวเลือก ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ การสื อสารการตลาดแบบบูรณาการ และการ
เปิ ดรับข่าวสารเป็ นคําถามเลื อกตอบเพียงคําตอบเดี ยวโดยเป็ นคําถามมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating scale)
ความรู ้ความเข้าใจเกียวกับยาแก้ปวดลดไข้เป็ นคําถามแบบมีคาํ ตอบ 2 ข้อ คือ ใช่และไม่ พฤติกรรมการซื อยา
แก้ปวดลดไข้ จากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานครใช้แบบสอบถามปลายเปิ ดและปลายปิ ด
สถิติทีใช้ วิเคราะห์ ข้อมู ล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้ อยละ ค่าเฉลี ย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน การ
ทดสอบค่าที (t-test independent) การทดสอบค่าความแปรปรวนทางเดียว (one-way analysis of variance)
สถิติค่าสัมประสิ ทธิ#สหสัมพันธ์แบบเพียร์ สัน และการวิเคราะห์เชิงถดถอยแบบพหุ คูณ
ผลการวิจัย
การวิเคราะห์ ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ผูบ้ ริ โภคทีตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง จํานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.96 อายุ 26 - 35 ปี จํานวน 150 คน คิดเป็ น ร้อยละ 38.96 มีสถานภาพ
โสด/หม้าย/หย่า/แยกกันอยูจ่ าํ นวน 225 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.44 ระดับการศึกษาปริ ญญาตรี จํานวน 230 คน
คิดเป็ นร้ อยละ 59.74 อาชี พลู กจ้าง/พนักงานบริ ษทั เอกชน จํานวน 187 คน คิ ดเป็ นร้ อยละ 48.57 รายได้
40,001 บาทขึนไป จํานวน 159 คน คิดเป็ นร้อยละ 41.31
ผลการวิเคราะห์ ส่วนประสมทางการตลาดบริ การ พบว่า โดยรวมมีความสําคัญระดับมาก ค่าเฉลี ยโดยรวม
เท่ากับ 4.18
ผลการวิเคราะห์ เครื องมือสื อสารการตลาดแบบบูรณาการ พบว่า โดยรวมมีความสําคัญระดับมาก ค่าเฉลี ย
โดยรวมเท่ากับ 3.55
ผลการวิเคราะห์ การเปิ ดรั บข่ าวสาร พบว่า โดยรวมมีความสําคัญอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี ยโดยรวมเท่ากับ
3.49
ผลการวิเคราะห์ ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับยาแก้ ปวดลดไข้ ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของ
ผูบ้ ริ โภค จากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า ส่ วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเกียวกับการซื อยากแก้
ปวดลดไข้ ระดับปานกลาง จํานวน 227 คน คิดเป็ นร้อยละ 58.96 รองลงมาคือ ระดับมาก จํานวน 142 คน
คิดเป็ นร้อยละ 36.88 และระดับน้อย จํานวน 16 คนคิดเป็ นร้อยละ 4.16 ตามลําดับ
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ผลการวิเคราะห์ พฤติกรรมของผู้บริ โภคในการซื อยาแก้ ปวดลดไข้ จากร้ านขายยา พบว่า ผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่
เลือกซื อยาแก้ปวดลดไข้ยีห้อ ไทลีนอล (Tylenol) จํานวน 248 คน คิดเป็ นร้อยละ 64.40 รองลงมาคือ ซาร่ า
(Sara) จํานวน 98 คนคิ ดเป็ นร้ อยละ 25.50 สาเหตุสําคัญที ทําให้เลื อกซื อยาแก้ปวดลดไข้ คือ เชื อมันใน
คุณภาพสิ นค้า จํานวน 233 คน คิดเป็ นร้อยละ 59.70 ผูบ้ ริ โภคมีความถีโดยเฉลียในการซื อยาแก้ปวดลดไข้
ในร้ านขายยาประมาณ 7 ครัง/6 เดื อน จํานวนเงิ นโดยเฉลี ยในการซื อยาแก้ปวดลดไข้แต่ละครังประมาณ
34.79 บาท/ครัง บุคคลทีมีอิทธิ พลต่อการซื อยาแก้ปวดลดไข้ ในแต่ละครัง ส่ วนใหญ่คือ ตัวเอง จํานวน 201
คน คิดเป็ นร้ อยละ 52.20 ช่วงเวลาทีท่านซื อยาแก้ปวดลดไข้จากร้ านขายยาบ่อยทีสุ ด คือ 18.01 – 22.00 น.
จํานวน 171 คน คิดเป็ นร้อยละ 44.50 แนวโน้มในการเปลียนไปใช้ยีห้อยาแก้ปวดลดไข้ ส่ วนใหญ่ไม่ เพราะ
คุณภาพยาทีใช้อยูด่ ีอยูแ่ ล้ว จํานวน 211 คน คิดเป็ นร้อยละ 54.80
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผูบ้ ริ โภคทีมี ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค จากร้านขายยา
แตกต่างกัน พบว่า
1.1 เพศ ผูบ้ ริ โภคที มี เพศแตกต่ างกัน มี พฤติ กรรมซื อยาแก้ป วดลดไข้จ ากร้ า นขายยาในเขต
กรุ งเทพมหานคร ด้านความถีในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ในร้ านขายยา (ครังต่อ 6 เดือน) และจํานวนเงินโดย
เฉลี ยในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ ไม่แตกต่ างกัน อย่างมี นัยสําคัญทางสถิ ติที ระดับ .05 ซึ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานการวิจยั ครังนี เนื องจากไม่วา่ ผูบ้ ริ โภคเพศใดก็ตาม มีพฤติกรรมซื อยาแก้ปวดลดไข้มาใช้เพือบรรเทา
อาการเจ็บปวด เป็ นไข้ ทังเพือตนเอง และบุคคลใกล้ชิด เป็ นการรักษาบรรเทาอาการเบืองต้น ประกอบกับเป็ น
ยาสามัญประจําบ้าน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จําลอง ลิ มปิ วิริยจิต (2557) พบว่า ประชาชนทีมีเพศต่างกันมี
การตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์จากร้านขายยาฮกแซตึง ไม่แตกต่างกัน
1.2 อายุ ผูบ้ ริ โภคทีมีอายุแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยา
ในกรุ งเทพมหานคร ด้านความถีในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ในร้านขายยา (ครังต่อ 6 เดือน) ไม่แตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เนื องจากผูบ้ ริ โภคจะมีพฤติกรรมซื อยาแก้ปวดลดไข้มาบริ โภคก็ต่อเมือมีการ
ปวดตามร่ า งกาย เป็ นไข้ หรื อหาซื อไว้เป็ นยาประจํา บ้า น ทํา ให้มี ค วามถี ในการซื อยาแก้ป วดลดไข้ไ ม่
แตกต่างกัน สําหรับผูบ้ ริ โภคทีมีอายุแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค จากร้ าน
ขายยาในเขตกรุ ง เทพมหานคร ด้า นจํา นวนเงิ นโดยเฉลี ยในการซื อยาแก้ป วดลดไข้ แตกต่างกัน อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 เนื องจากผูบ้ ริ โภคในช่ วงอายุดงั กล่าวเป็ นวัยเริ มต้นทํางาน และเริ มคิดสร้ าง
ครอบครัว จึงมีความคิดว่าการซื อยาแก้ปวดลดไข้ไว้ก็จะช่ วยลดค่าใช้จ่ายเรื องการเข้าไปรักษาพยาบาลใน
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สถานพยาบาลทีมีค่าใช้จ่ายสู งกว่า การรับประทานยาแก้ปวดลดไข้เมือเริ มมีอาการก็จะช่วยให้ตนเองมีอาการ
ทีดี ขึนและสามารถปฏิบตั ิงานต่อได้ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมประสงค์ แตงพลอย (2553) พบว่า อายุ
26 -35 ปี มีผลต่อพฤติกรรมการซื อยาร้านขายยาของผูบ้ ริ โภคในอําเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ใน
ด้านสิ นค้าประเภทใดทีซือจากร้านขายยามากทีสุ ด
1.3 สถานภาพสมรส ผูบ้ ริ โภคทีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้
ของผูบ้ ริ โภค จากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความถีในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ในร้านขายยา
(ครังต่อ 6 เดือน) และด้านจํานวนเงินโดยเฉลียในการซือยาแก้ปวดลดไข้ มีพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้
ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เนื องจากยาแก้ปวดลดไข้เป็ นยาทีจําเป็ นสําหรับทุกคน
ในครอบครัว ทีต้องมีติดไว้เพือบรรเทาอาการปวดและลดไข้ เมือมีอาการดังกล่าวสมาชิกในครอบครัวก็จะ
เรี ยกหาใช้ จึงมีพฤติกรรมการซือยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค จากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้าน
ความถีในการซือยาแก้ปวดลดไข้ในร้านขายยา (ครังต่อ 6 เดือน) และด้านจํานวนเงินโดยเฉลียในการซือยา
แก้ปวดลดไข้ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จําลอง ลิมปิ วิริยจิต (2557) พบว่า สถานภาพสมรส
มีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยในการตัดสิ นใจซื อผลิตภัณฑ์จากร้านขายยาฮกแซตึง จังหวัดตราด ไม่แตกต่าง
กัน
1.4 ระดับการศึกษา ผูบ้ ริ โภคทีมีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้
ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความถีในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ในร้านขายยา
(ครังต่อ 6 เดือน) แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เนื องจากผูบ้ ริ โภคทีมีการศึกษาตํากว่า
ปริ ญญาตรี มีความเข้าใจในเรื องยาแก้ปวดลดไข้เบืองต้นทีสามารถช่วยบรรเทาอาการของตนเองได้ จึงมีการซือ
ไปใช้บ่อยครังเมือมีอาการมากกว่าผูบ้ ริ โภคทีมีการศึกษาระดับอืนๆ แสดงว่าผูบ้ ริ โภคทีมีการศึกษาสู งจะมีการ
ค้นหาข้อมูลเรื องยาแก้ปวดลดไข้ทงด้
ั านคุณสมบัติของยา ส่ วนผสม และผลกระทบทีเกิดขึนเมือรับประทานยา
แก้ปวดลดไข้เป็ นประจํา ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ อานนท์ ศรี พงษ์ (2556) พบว่า ระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา ตอนปลาย(ม.6)/ ปวช มีผลต่อพฤติกรรมการซื อยาจากร้านขายยาของผูบ้ ริ โภคในอําเภอวังสมบูรณ์
จังหวัดสระแก้ว ด้านบุคคลทีมีอิทธิ พลต่อการซื อยาในร้านขายยา ด้านช่วงเวลาทีท่านซื อยาจากร้านขายยา ด้าน
เวลาโดยเฉลียทีใช้ในการซื อยาจากร้านขายยา
1.5 อาชี พ ผูบ้ ริ โภคทีมีอาชี พแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจาก
ร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความถีในการซือยาแก้ปวดลดไข้ในร้านขายยา (ครังต่อ 6 เดือน) ไม่
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เนื องจากยาแก้ปวดลดไข้มีวางจัดจําหน่ายทัวไป และ
สามารถหาซือได้ง่าย ไม่จาํ กัดว่าต้องเป็ นสถานทีร้านขายยาเท่านัน อาทิ ห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าสะดวกซือ
ซุ ปเปอร์ มาเก็ต หรื อแม้แต่ร้านเซเว่นอีเลเว่น ดังนันไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ โภคอาชีพได้ ก็สามารถหาซือเพือมา
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บริ โภคได้ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ จําลอง ลิมปิ วิริยจิต (2557) พบว่า ประชาชนทีมีอาชีพ
แตกต่างกัน มีความคิดเห็นเกียวกับปั จจัยในการตัดสิ นใจซือผลิตภัณฑ์จากร้านขายยาฮกแซตึง จังหวัดตราด
ไม่แตกต่างกัน
สําหรับผูบ้ ริ โภคทีมีอาชีพแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค จากร้านขาย
ยาในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านจํานวนเงินโดยเฉลียในการซือยาแก้ปวดลดไข้ แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติทีระดับ .05 เนื องจากผูบ้ ริ โภคมักจะใช้เวลาส่ วนใหญ่กบั การประกอบธุ รกิจ และมักมียาสามัญติดไว้
ทีสํานักงานหรื อโรงงานอยูเ่ สมอ เมือมีการเจ็บป่ วยก็มกั จะซื อยามารับประทานให้บรรเทาอาการลง ซึ งถือเป็ น
การรักษาอาการป่ วยเบืองต้นทีประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ ว และมีกาํ ลังในการใช้จ่ายเกียวกับยาแก้ปวดลด
ไข้ ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ รัชนี วรรณ เถาว์อนั (2554) พบว่า อาชีพของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการเลือกร้านขายยา
1.6 รายได้ ต่อเฉลียเดือน ผูบ้ ริ โภคทีมีรายได้ต่อเฉลียเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการซื อยาแก้
ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยาในเขตกรุ งเทพมหานคร ด้านความถีในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ในร้าน
ขายยา (ครังต่อ 6 เดือน) และด้านจํานวนเงินโดยเฉลียในการซือยาแก้ปวดลดไข้ ไม่แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เนืองจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่จะให้ความสําคัญกับความสะดวกในการซือยาแก้
ปวดลดไข้จากร้านขายยามากกว่าต้องเสี ยเวลารับการรักษาทีโรงพยาบาลทีต้องเสี ยเวลารอคิว ต้องจ่ายค่า
รักษาพยาบาลทีสู งกว่าการซือยามารับประทานเอง ไม่วา่ จะเป็ นผูบ้ ริ โภคทีมีรายได้สูงหรื อรายได้ตาํ ต่าง
ต้องการความสะดวกในการหาซือยาแก้ปวดลดไข้ ซึ งสามารถหาซือได้ง่ายและราคาไม่สูง สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ มาร์ วนิ หวันท๊อก (2548) พบว่า เหตุผลหลักทีผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครซือยาจากร้าน
ขายยามากทีสุ ด คือ เพือรักษาอาการเจ็บป่ วยในเบืองต้น โดยยารักษาโรคเป็ นประเภทสิ นค้าทีผูบ้ ริ โภคซือ
มากทีสุ ด ในรู ปแบบของยาแก้ปวดลดไข้
2.ส่ วนประสมทางการตลาดบริการ มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจาก
ร้านขายยา
2.1 ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านผลิตภัณฑ์ มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยา ด้านความถีในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ในร้าน
ขายยา (ครังต่อ 6 เดื อน) อย่างมีนยั สําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 ในทิศทางตรงกันข้าม เนื องจากร้ านขายยา
มักจะจัดวางยาแก้ปวดลดไข้ ในส่ วนทีไม่สามารถมองเห็นด้วยระดับสายตา ยากแก่การสังเกต มองเห็น และ
มักจะบรรจุในหี บห่ อปริ มาตร จํานวน 30 เม็ด และ 100 เม็ด ทําให้สามารถเก็บและใช้ได้เป็ นเวลานาน และ
ยาแก้ป วดลดไข้ที มี ก ารระบุ ว นั หมดอายุ ค่ อ นข้า งนาน หรื อ พึ งจะผลิ ต มี สิ น ค้า วางใหม่ ส มําเสมอ ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอกราช ทองสุ ข (2554) พบว่า ปั จจัยทางการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
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ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย ด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด ด้า นบุ ค ลากร ด้า นกระบวนการบริ ก าร และด้า น
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ มี ความสัมพันธ์ กบั การตัดสิ นใจเลื อกใช้บริ การร้ านขายยาแผนปั จจุ บนั ของ
ผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชุมพร
2.2 ส่ วนประสมทางการตลาดบริ การ ด้านสถานที มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้
ของผูบ้ ริ โภคจากร้ านขายยา ด้านความถี ในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ในร้ านขายยา (ครังต่อ 6 เดื อน) อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เนืองจากความสะดวกสบายในการเดินทางมายังร้านค้าทีจําหน่ายยาแก้ปวดลด
ไข้ ความหลากหลายของร้ านค้าทีมีการจัดจําหน่ าย ไม่ว่าจะเป็ นทังร้ านขายยา หรื อร้านสะดวกซื อ รวมถึ ง
สามารถหาซื อได้ง่าย ซึ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เอกราช ทองสุ ข (2554) พบว่า ปั จจัยทางการตลาด มี
ความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจเลือกใช้บริ การร้านขายยาแผนปั จจุบนั ของผูบ้ ริ โภคในจังหวัดชุมพร
3. เครื องมือการสื อสารทางการตลาดแบบบูรณาการมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้
ของผูบ้ ริ โภค จากร้านขายยา
3.1 เครื องมือการสื อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการขายโดยพนักงาน มีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค จากร้านขายยา ด้านจํานวนเงินโดยเฉลียในการซื อยาแก้ปวด
ลดไข้ ในทิศทางเดียวกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .01 เนื องจากพนักงานขายสามารถชักจูงให้ลูกค้า
เชื อถื อ สามารถตอบข้อสงสัยของลูกค้าได้ ซึ งมีผลให้ผบู ้ ริ โภคใช้จ่ายในการหาซื อยาแก้ปวดลดไข้มากขึน
สอดคล้องกับแนวคิดของ เสรี วงษ์มณฑา (2540) กล่าวว่า การขายโดยใช้พนักงานขายเป็ นรู ปแบบการ
ติดต่อสื อสารจากผูส้ ่ งข่าวสารไปยังผูร้ ับข่าวสารโดยตรง อาจเรี ยกว่า เป็ นการติดต่อสื อสารระหว่างบุคคล
(Interpersonal Communication) โดยผูส้ ่ งข่าวสารจะสามารถรั บรู ้ และประเมิ นผลจากข่าวสารได้ทนั ที
กล่าวคือ ผูส้ ่ งข่าวสาร หรื อพนักงานขาย (Salesman หรื อ Sales Person) เป็ นบุคคลทีทําหน้าทีรับผิดชอบใน
การแสวงหาลูกค้า การเสนอขายเพือกระตุน้ ให้ลูกค้าเกิดความตังใจและตัดสิ นใจซื อ การให้บริ การก่อนและ
หลังการขาย รวมทังการให้คาํ แนะนําลูกค้า
3.2 เครื องมือการสื อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ ด้านการโฆษณา มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรม
การซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้านขายยา ด้านจํานวนเงินโดยเฉลียในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ ใน
ทิศทางตรงกันข้าม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติทีระดับ .05 เนื องจากการให้ขอ้ มูลผ่านโฆษณาทางโทรทัศน์
หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วิทยุ และอิ นเตอร์ เน็ ต เว็บไซต์ มีผลต่อการซื อยาของผูบ้ ริ โภค และมี การแข่งขัน
ค่อนข้างสู ง ทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถเปรี ยบเทียบราคาและคุณภาพได้
4. การเปิ ดรั บข่ าวสาร มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค จากร้านขายยา
พบว่า การเปิ ดรับข่าวสารไม่มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภค จากร้านขายยา ด้าน
ความถีในการซือยาแก้ปวดลดไข้ในร้านขายยา (ครังต่อ 6 เดือน) และด้านจํานวนเงินโดยเฉลียในการซื อยาแก้
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ปวดลดไข้ อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เนื องจากร้านขายยา มีการตังกระจายอยูท่ วทุ
ั กพืนที ตาม
แหล่งชุ มชน ห้างสรรพสิ นค้า ผูบ้ ริ โภคทีมีการใช้บริ การร้ านขายยาจึงมี ความสะดวก รวดเร็ ว โดยไม่ตอ้ ง
เดินทางไปไกล และธุ รกิจร้านขายยาส่ วนใหญ่จะมีการสื อสารค่อนข้างน้อย แต่เมือจําเป็ นต้องใช้ยาแก้ปวด
ลดไข้ ผูบ้ ริ โภคก็จะหาซื อยาตามร้ านที อยู่ใกล้ทีพักอาศัย ทีทํางาน หรื อทุกที ทีมองเห็ นป้ ายร้ านขายยา ซึ ง
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ชาฏีกาญจน์ นิ คุณรัมย์ (2554) เรื อง ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดและการ
เปิ ดรั บ สื อที มี ผ ลต่อพฤติ ก รรมการตัดสิ นใจซื อที อยู่อาศัย ของผูบ้ ริ โภคชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านการเปิ ดรับสื อ ประกอบด้วยสื อมวลชน สื อเฉพาะกิ จ และสื อบุคคล ไม่
สามารถทํา นายพฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื อที อยู่ อ าศัย ของผู ้บ ริ โ ภคชาวไทยและชาวต่ า งชาติ ใ นเขต
กรุ งเทพมหานคร
5. ความรู้ ความเข้ าใจเกียวกับยาแก้ ปวดลดไข้ แตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของ
ผูบ้ ริ โ ภคจากร้ า นขายยาแตกต่ า งกัน พบว่า ความรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ยวกับ ยาแก้ป วดลดไข้แ ตกต่ า งกัน มี
พฤติกรรมการซื อยาแก้ปวดลดไข้ของผูบ้ ริ โภคจากร้ านขายยา ด้านความถีในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ในร้าน
ขายยา (ครังต่อ 6 เดื อน) และด้านจํานวนเงิ นโดยเฉลี ยในการซื อยาแก้ปวดลดไข้ ไม่ แตกต่ างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 เนืองจากผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่มีความรู ้ความเข้าใจเบืองต้น เกียวกับยาพาราเซตา
มอลเป็ นยาทีใช้สําหรับแก้ปวดและลดไข้ ไม่ควรรับประทานติดต่อกัน ไม่มีผลข้างเคียง สามารถบรรเทา
อาการได้ เป็ นต้น ซึ งความรู ้ ความเข้าใจดังกล่าวผูบ้ ริ โภคจําจากสิ งทีเคยปฏิ บตั ิ หรื อได้รับการศึกษามา ซึ ง
สอดคล้อ งกับ งานวิจยั ของ ศศิ ธ ร สุ ภาวรรณ (2554) เรื อง ปั จจัย ที มี ผ ลต่ อพฤติ ก รรมการซื อผลิ ตภัณ ฑ์
เครื องดื มเพือความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร พบว่า ผูบ้ ริ โภคที มีปัจจัยด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์เครื องดืมเพือความงามแตกต่างกันมีพฤติกรรมการซื อผลิตภัณฑ์เครื องดื ม
เพือความงาม (Beauty Drink) ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานครไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที
ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะทีได้ จากงานวิจัย
1. ผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านขายยา สามารถวางแผนกลยุทธ์ทงทางด้
ั
านพฤติกรรมในการซื อ การพัฒนา
ทางการตลาดให้ตรงกับ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคกลุ่ มผูบ้ ริ โภคที มี ระดับ การศึ ก ษาตํากว่า ปริ ญญาตรี
เกียวกับระยะเวลาในการต้องการซือยาแก้ปวดลดไข้
2. ผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านขายยา สามารถวางแผนกลยุทธ์เกียวกับราคาทีผูบ้ ริ โภคเป้ าหมายยอมรับได้
เพือทําการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้ าหมาย กลุ่มทีมีอายุ 26 - 35 ปี และมีอาชี พอาชี พอิสระ/ธุ รกิจส่ วนตัว/
เจ้าของกิจการ โดยเลือกผลิตภัณฑ์ทีมีความน่าเชือถือและมีชือเสี ยงมายาวนานวางขาย รวมถึงผลิตภัณฑ์ตอ้ ง
มีรายละเอียดของฉลากยาครบถ้วน ชัดเจน ระบุวนั หมดอายุ วางกลยุทธ์ในการกําหนดราคายาแก้ปวดลดไข้
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ร่ วมกับผูผ้ ลิตผลิตภัณฑ์เกียวกับราคาทีเหมาะสม โดยมีการเปรี ยบเทียบกับราคาในตลาดของยาแก้ปวดลดไข้
และยาสามัญประจําบ้าน
3. ผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้านขายยา ควรมีการวางแผนกลยุทธ์เพิมข้อมูลการเดินทาง การติดต่อ สําหรับ
ร้ านขายยาร้ านเดิ ม และมี การศึกษาเกี ยวกับทําเลที ตังแหล่ งชุ มชน ที จอดรถทีให้บริ การ หากจะมีการเปิ ด
สาขาใหม่เพิมเติม
4. ผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้ านขายยา ควรร่ วมมื อกับสมาคมผูป้ ระกอบการ จัดการอบรมเพิมความรู ้
ความสามารถในการให้ข ้อมู ล ของเภสั ช กรและผูท้ ี เกี ยวข้องในหลัก สู ตรต่ า งๆ รวมถึ ง การแลกเปลี ยน
ประสบการณ์งานบริ การเพือเป็ นการเพิมศักยภาพ
5. ผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านขายยา ควรมีการวางแผนระบบการบริ การภายในร้านขายยา เพือให้เกิดความ
รวดเร็ วในการให้บริ การ ทังการคิดเงิน ชําระเงิน การหยิบยา ปรับระดับชันวาง การจัดตังภายในร้านขายยา
อาจจะแยกชันวาง พร้อมป้ ายข้อมูลทีมีสีสันดึงดูด และอาจมีการปรับบรรจุภณ
ั ฑ์ให้มีขนาดเล็กลง เพือทีจะ
ได้เกิดความถีในการหาซือยาแก้ปวดลดไข้
6. ผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านขายยา ควรปรับปรุ งและวางแผนเกียวกับการพัฒนาการสื อสารทางการตลาด
การโฆษณาทางสื อต่างๆ ได้แก่ ทางโทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร วิทยุ และอินเตอร์ เน็ต ของยาแก้ปวด
ลดไข้ อาจนําเสนอในแง่ การรั บประทานในจํานวนที เหมาะสม ปรั บปรุ ง วางแผนเกี ยวกับบุ คลากรผูใ้ ห้
คําแนะนําในร้านขายยา โดยเฉพาะเภสัชกร ทังการบริ การ ตังแต่การแนะนํา การให้คาํ ปรึ กษา ทักษะการพูด
มารยาทและความนอบน้อม
7. ผูป้ ระกอบธุ รกิ จร้านขายยา ควรมีการจัดโปรโมชันแถมสิ นค้าเมือผูบ้ ริ โภคซื อครบตามจํานวน
หรื อราคาทีตังไว้ อาจเป็ นผลิตภัณฑ์เกียวกับของสมมาคุณ ผ้าเช็ดตัว กระติกนํา กระดาษชําระ การแจกสิ นค้า
ตัวอย่างที เป็ นสิ นค้าใหม่ เผยแพร่ ข่าวสารต่อสื อมวลชน สาธารณะอาจจะเป็ นรู ปแบบใบปลิ ว แผ่นพับ
เว็บไซต์ รวมถึ งทํากิ จกรรมเพือสังคม CSR เช่ น บริ จาคยาให้กบั โรงพยาบาลสงฆ์ โรงเรี ยนที ยากไร้ ขาด
แคลน โรงเรี ยนหรื อหมู่บา้ นในชนบท
8. ผูป้ ระกอบธุ รกิจร้านขายยา ควรส่ งเสริ มการให้ขอ้ มูล ข่าวสาร คําแนะนํา รวมถึงรายการส่ งเสริ ม
การขายของยาแก้ปวดลดไข้ ผ่านช่ องทางโทรศัพท์ SMS อีเมลล์ส่วนบุ คคล จดหมายทางตรง และสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เฟซบุก๊
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