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การศึกษาปัจจัยส่ วนประสมการค้ าปลีกทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อยาแผนไทย
กรณีศึกษา ร้ านนราโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง
A Study of Retail Marketing Mix Affecting The Buying Decision of
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บทคัดย่ อ
กำรศึกษำเรื่ อง กำรศึกษำปั จจัยส่วนประสมกำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทย กรณี ศึกษำ ร้ำน
นรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง เป็ นกำรศึกษำเชิงปริ มำณ มีวตั ถุประสงค์ในกำรศึกษำ เพื่อศึกษำพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคในกำรเลือกซื้ อยำแผนไทย ของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง และเพื่อศึ กษำปั จจัยส่ วน
ประสมกำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทยของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง โดยสุ่ ม
ตัว อย่ำงโดยวิธี ก ำรสุ่ ม แบบเจำะจง จำกผู ้บ ริ โ ภคที่ ม ำซื้ อ ยำแผนไทยที่ ร้ ำน นรำโอสถ (หมอบัว ) โดยกำรเก็ บ
แบบสอบถำม จำนวน 200 คน วิเ ครำะห์ ขอ้ มูล โดยใช้สถิ ติเชิ ง พรรณนำ ได้แก่ ค่ำเฉลี่ ย ค่ำร้อยละ ส่ วนเบี่ ยงเบน
มำตรฐำน และใช้ สถิติทดสอบที กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำงเดียว กำรวิเครำะห์สหสัมพันธ์ และ กำรวิเครำะห์
ถดถอยพหุนำม
ผูต้ อบแบบสอบถำมส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อำยุ 40- 49 ปี มีระดับกำรศึ กษำต่ ำกว่ำปริ ญญำตรี มี กำร
ประกอบอำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ/รำชกำร มำกที่สุด มีรำยได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย คือ รำยได้ 15,000 - 25,000 บำท มี
สถำนภำพกำรสมรส และมีภูมิลำเนำอยูใ่ นเขตอำเภอเมืองระยอง
ผลกำรศึกษำพบว่ำ ปั จจัยส่ วนประสมกำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรซื้อยำแผนไทยอย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ เรี ยง
ตำมลำดับควำมสำคัญ ได้แก่ ปั จจัยด้ำนกำรบริ กำรลูกค้ำ ปั จจัยด้ำนสถำนที่ ต้ งั และปั จจัยด้ำนกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์
ส่วนปั จจัยด้ำนรำคำ ด้ำนส่วนประสมกำรสื่ อสำรกำรตลำด และด้ำนด้ำนกำรออกแบบร้ำนค้ำปลีกและกำรแสดงสิ นค้ำ
พบว่ำไม่มีผลต่อผูต้ อบแบบสอบถำมในกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทย
คาสาคัญ: ส่วนประสมกำรค้ำปลีก, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, กำรตัดสิ นใจซื้อ, ยำแผนไทย, นรำโอสถ (หมอบัว)
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Abstract
This quantitative research aimed to study consumer buying behavior of Thai traditional medicine from
Naraosoth (Mor Bua) Pharmacy in Rayong Province and to identify the effect of retail mix of consumer buying
decision toward Thai traditional medicine. Data were collected from consumers at Naraosoth (Mor Bua) Pharmacy
using questionnaire-based surveys. The purposive sampling was used to collect data from 200 samples. The
statistics used in the study were descriptive statistics such as mean, percentage, standard deviation, t-test, One-Way
ANOVA, Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis.
The majority of respondents were female, age between 40-49 years old; the highest education level was
lower than bachelor’s degree. Most of them, employed in state-owned organizations and government sector with
the salary range of 15,000-25,000 baht/month, lived in Amphoe Muang Rayong.
The results showed that the retail mix factors that significantly affected consumer buying decision toward
Thai traditional medicine were customer service, location, and merchandising respectively. However, the other
retail mix factors consisting of pricing, communication mix and store design and display had no effect.
Key words: Retail Mix, Consumer Behavior, Buying Decision, Thai Traditional Medicine, Naraosoth (Mor Bua)
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1. บทนา
กำรแพทย์แผนไทย ได้เข้ำมำมีบทบำทในกำรดูแลสุขภำพคนไทยมำตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั กำรแพทย์แผน
ไทยนับเป็ นภูมิปัญญำของบรรพบุรุษคนไทยซึ่งดำรงมำนำน และสำมำรถช่วยแก้ปัญหำด้ำนสุขภำพของคนไทยด้วยยำ
แผนไทย โดยเป็ นสมุนไพรที่หำได้ภำยในประเทศไทย ซึ่ งสมุนไพรนั้นมีตน้ กำเนิ ดมำจำกธรรมชำติ มีสรรพคุณบำรุ ง
ร่ ำงกำย ใช้กนั ตำมวิถีคนไทยมำยำวนำนและพิสูจน์ได้วำ่ ได้ผลจริ ง กำรใช้ยำแผนไทยยังช่วยลดควำมฟุ่ มเฟื อยในกำร
ใช้ยำต่ำงประเทศที่ตอ้ งสัง่ ซื้อจำกต่ำงประเทศรำคำแพง (จุไรรัตน์ เกิดดอนแฝก, 2551)
ปั จจุบนั กำรแพทย์แผนไทยเป็ นที่นิยมของประชำชนเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่ อง อันเป็ นผลมำจำกบริ กำรที่ มีคุณภำพ
ภำยใต้มำตรฐำนวิชำชีพ อีกทั้งกำรแพทย์แผนไทยเป็ นภูมิปัญญำท้องถิ่นที่สอดคล้องกับกำรดำเนิ นชีวติ ของคนไทย อยูบ่ น
วิถีควำมพอเพียงประกอบกับนโยบำยยุทธศำสตร์ ของกระทรวงสำธำรณสุ ข ที่ สนับสนุ นให้กำรแพทย์แผนไทยเป็ นอี ก
ระบบหนึ่ง ที่ให้บริ กำรในทุกสถำนบริ กำรของรัฐ เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของชุมชน (ธวัชชัย กมลธรรม, 2557)
ในด้ำนกำรตลำด พบว่ำ มูลค่ำกำรผลิตในรำชอำณำจักรไทย สำหรับยำแผนโบรำณ ปี 2550 มีมูลค่ำ 2183.73
ล้ำนบำท ในปี 2551 มีมูลค่ำ 2543.15 ล้ำนบำท ในปี 2552 มีมูลค่ำ 2799.29 ล้ำนบำท และในปี 2553 มีมูลค่ำ 3139.73 ล้ำน
บำท (สำนักยำ คณะกรรมกำรอำหำรและยำ, 2555) แสดงดังภำพที่ 1 จำกข้อมูลดังกล่ำวจะเห็นได้ว่ำตลำดยำแผนโบรำณ
กำลังเติบโต แสดงให้เห็นถึงศักยภำพของตลำด และมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ ซึ่ งในปี ที่ ผ่ำนมำ มีผทู ้ ี่รู้จกั และเคย
ใช้ยำแผนไทย จำนวนถึ งร้ อยละ 59.6 ระบุ แหล่งที่ มำของยำแผนไทยว่ำมำจำกกำรซื้ อจำกร้ ำนขำยยำ (ส ำนักงำนสถิ ติ
แห่งชำติ, 2556) ดังนั้น ร้ำนขำยยำจึงนับเป็ นปั จจัยสำคัญ และเป็ นสถำนที่หลักที่ผบู ้ ริ โภคนิยมเลือกซื้อยำแผนไทย
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ภำพที่ 1 แสดงมูลค่ำกำรผลิตยำแผนโบรำณ ในรำชอำณำจักรไทย ปี 2550-255
ที่มำ: สำนักยำ สำนักคณะกรรมกำรอำหำรและยำ, 2557
ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) เป็ นร้ำนขำยยำแผนโบรำณที่มีชื่อเสี ยงและเป็ นที่รู้จกั ดีในจังหวัดระยอง เปิ ดบริ กำร
มำตั้งแต่ พ.ศ. 2505 มีท้ งั ส่วนที่เป็ นร้ำนค้ำปลีกและส่วนที่เป็ นโรงงำนผลิตยำ โดยในส่วนของร้ำนค้ำปลีก มีพนักงำน
ทั้งสิ้ น 5 คน เป็ นแพทย์แผนไทยประจำร้ำน 1 คน พนักงำนขำย 2 คน และพนักงำนทัว่ ไปอีก 2 คน ร้ำนนรำโอสถ
(หมอบัว) มุ่งเน้นในกำรตรวจรักษำโรคด้วยแพทย์แผนไทย และ จำหน่ ำยยำแผนไทยทั้งตำรับของร้ำนนรำโอสถ
(หมอบัว) เอง คิดเป็ นสัดส่ วนประมำณร้อยละ 80 โดยแบ่งออกเป็ น 11 หมวดยำ ได้แก่ หมวดยำสตรี หมวดยำระบบ
วารสารรังสิ ตบัณฑิตศึกษาในกลุ่มธุรกิจและสั งคมศาสตร์ ปี ที่ 2 ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559
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กล้ำมเนื้ อและกระดูก หมวดยำโรคลม และระบบประสำท หมวดยำริ ดสี ดวงและไซนัส หมวดยำโรคระบบทำงเดิน
อำหำร หมวดยำถ่ำยและยำลดไขมัน หมวดยำบำรุ ง หมวดยำลดไข้และยำถอนพิษ หมวดยำโรคผิวหนัง ยำทำ และยำ
หม่อง หมวดยำเด็ก และหมวดยำดอง และยังเป็ นร้ำนค้ำปลีกจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ยำสมุนไพรและยำแผนไทยจำกแหล่ง
ต่ำง ๆ มีประมำณร้อยละ 20 โดยยำที่คดั สรรมำขำยเหล่ำนี้ ได้แก่ ยำสระผมสมุนไพร สบู่สมุนไพร น้ ำชีวภำพ เป็ นต้น
โดยคุณศรำวุธ กำกัดวงษ์ ซึ่ งเป็ นผูด้ ำเนิ นกิจกำรในปั จจุบนั ได้อำศัยประสบกำรณ์และข้อเสนอแนะจำกลูกค้ำในกำร
คัดเลือกมำจำหน่ ำย จุดเด่นของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) คือ เป็ นร้ำนขำยยำที่ ได้รับกำรจดทะเบี ยนจำกกระทรวง
สำธำรณสุ ข ว่ำเป็ นสถำนที่ผลิตและจำหน่ำยยำแผนโบรำณ และมียำบำงส่วนที่ได้จดทะเบียน อย. แล้ว ได้แก่ ยำขมิ้น
ชั้น ยำฟ้ำทะลำยโจร ยำลมผสมดอกกำนพลู ยำกษัยเส้น และยำขับลม ทำให้มีควำมปลอดภัย และมีควำมน่ำเชื่อถือ
อย่ำงไรก็ดี ถึงแม้วำ่ มูลค่ำกำรผลิตและส่ งออกของสมุนไพรไทยในภำพรวมยังคงเติบโตขึ้นเรื่ อย ๆ แต่เมื่อ
พิจำรณำถึงสถำนกำรณ์ ของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) จำกกำรสัมภำษณ์คุณศรำวุธ กำกัดวงษ์ ผูป้ ระกอบกำร พบว่ำ
ยอดขำยในช่วงปี ที่ผำ่ นมำ มีกำรเติบโตที่ไม่คงที่ โดยในปี พ.ศ. 2554 เติบโตจำกปี พ.ศ. 2553 5% ปี พ.ศ. 2555 เติบโต
ขึ้น 6% ในปี พ.ศ. 2556 กำรเติบโตลดลง 5% ส่วนปี พ.ศ. 2557 จนถึงเดือนตุลำคม เติบโตขึ้น 3% แสดงดังภำพที่ 2
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ภำพที่ 2 แสดงอัตรำกำรเติบโตของยอดขำยของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ปี พ.ศ. 2553-2557
ที่มำ: ศรำวุธ กำกัดวงษ์, ผูป้ ระกอบกำรร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว)
จำกปั ญหำที่ เกิ ดขึ้น อำจจะเป็ นไปได้ในเรื่ องของคู่แข่งขันทั้งทำงตรงที่ เป็ นร้ำนขำยำประเภทเดี ยวกันและ
ทำงอ้อมจำกร้ำนขำยยำจำก Modern Trade นอกจำกนี้ อำจจะเกิดจำกสำเหตุในเรื่ องของตัวร้ำนค้ำปลีกที่ยงั ไม่สำมำรถ
ตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภคได้ดีเพียงพอ โดยผลงำนวิจยั จำกวำรสำรกำรแพทย์แผนไทยและกำรแพทย์
ทำงเลือก (นิ ลเนตร วีระสมบัติ และคณะ, 2554) พบว่ำ ผูบ้ ริ โภคประสบปั ญหำในกำรใช้ยำสมุนไพร คือ ผูบ้ ริ โภคไม่
มัน่ ใจในสรรพคุณและผลข้ำงเคียง เนื่ องจำกไม่มีงำนวิจยั รองรับ ยำบำงตัวมีรูปแบบผลิตภัณฑ์ไม่เหมำะสม ภำชนะที่
ใส่ ไ ม่ มี คุ ณ ภำพ และสถำนที่ จ ำหน่ ำ ยยำไม่ เหมำะสม ซึ่ งสอดคล้อ งกับ ผลกำรสั ม ภำษณ์ คุ ณ ศรำวุธ ก ำกัด วงษ์
ผูป้ ระกอบกำรร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) พบว่ำ ผูบ้ ริ โภคจะมีปัญหำในด้ำน สิ นค้ำ ด้ำนสถำนที่ และด้ำนบุคลำกร ใน
ด้ำนสิ น ค้ำได้แ ก่ ผูบ้ ริ โภคบำงคนจะไม่เชื่ อถื อ ในตัวยำแผนไทยว่ำรัก ษำโรคได้ สิ น ค้ำหมด สิ น ค้ำบำงชนิ ดไม่ มี
จำหน่ำย ในด้ำนสถำนที่ ทำเลที่ต้ งั มีรถติดในช่วงเย็น ทำให้เดินทำงไม่สะดวก และ ในด้ำนบุคลำกร หำกผูบ้ ริ โภคมำที่
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ร้ำนในเวลำที่ ไม่มีแพทย์แผนไทยประจำอยู่ อำจจะเจอพนักงำนขำยที่ ไม่ถูกใจ หรื อพนักงำนขำยไม่สำมำรถอธิ บำย
รำยละเอียดและสรรพคุณยำได้ และอีกสำเหตุหนึ่งอำจจะยังขำดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่เหมำะสม
ดังนั้น งำนวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นกำรศึ กษำเรื่ องพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในกำรเลือกซื้ อยำแผนไทย และปั จจัยส่ วน
ประสมกำรค้ำปลีกที่ มีผลต่อกำรเลือกซื้ อยำแผนไทย ของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยองซึ่ งจะเป็ น
ประโยชน์แก่ธุรกิ จยำแผนไทยที่ จะนำผลกำรศึ กษำไปประยุกต์ใช้ในกำรกำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่ เหมำะสม
เพื่อที่ จะเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของผูบ้ ริ โภค และสำมำรถต่อสู ้กบั
คู่แข่งขันได้
2. วัตถุประสงค์ การวิจยั
2.1 เพื่อศึ กษำพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในกำรเลือกซื้ อยำแผนไทย ของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัด
ระยอง
2.2 เพื่อศึกษำปั จจัยส่ วนประสมกำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย ของร้ำนนรำโอสถ (หมอ
บัว) ในเขตจังหวัดระยอง
3. การดาเนินการวิจยั
วิธีกำรศึ กษำที่ ใช้ในกำรศึ กษำครั้งนี้ ใช้รูปแบบกำรวิจยั เชิ งปริ มำณ (Quantitative Research) ในกำรศึ กษำ
โดยกำรใช้แบบสอบถำมที่ออกแบบจำกกำรศึกษำ ค้นคว้ำแนวคิด ทฤษฎี และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็ นเครื่ องมือใน
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสำรวจตัวแปรต่ำง ๆ ซึ่งแบบสอบถำมที่สร้ำงขึ้นแบ่งออกเป็ น 5 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมกำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรเลือกซื้ อยำแผนไทย ของร้ำนนรำโอสถ
(หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทย ของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในกำรเลือกซื้ อยำแผนไทยของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขต
จังหวัดระยอง
ส่ วนที่ 4 เกี่ ยวกับ ปั ญ หำและข้อเสนอแนะเพิ่มเติ ม และส่ วนที่ 5 ข้อมูลด้ำนประชำกรศำสตร์ ของผูต้ อบ
แบบสอบถำม
กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework)
จำกกำรศึ กษำแนวคิ ด ทฤษฎี และงำนวิจัยที่ เกี่ ยวข้อง เรื่ อง ปั จจัยส่ วนประสมกำรค้ำปลี กที่ มี ผลต่อกำร
ตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย กรณี ศึกษำ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง ผูศ้ ึ กษำสำมำรถกำหนดกรอบ
แนวคิดกำรศึกษำ ดังนี้
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ภำพที่ 3 กรอบแนวคิดกำรวิจยั (Conceptual Framework)
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ ได้แก่ ผูบ้ ริ โภคยำแผนไทยที่เคยซื้อยำจำกร้ำนร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ใน
เขตจังหวัดระยอง โดยใช้กำรกำหนดกลุ่มตัวอย่ำงโดยวิธีกำรใช้สูตรของคอแครน (Cochran, 1977 อ้ำงถึงใน เลอวิทย์
เอกมงคลกำร, 2551) ใช้ในกรณี ที่ไม่ทรำบขนำดของประชำกรที่แน่นอน โดยสมมติให้สดั ส่วนของประชำกรเป็ น 0.5
ที่ระดับควำมเชื่อมัน่ 95% และระดับควำมคลำดเคลื่อน 0.05
ใช้สูตร
n = ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำงที่ตอ้ งกำร
p = สัดส่วนของลักษณะที่สนใจในประชำกร
e = ระดับควำมคลำดเคลื่อนของกำรสุ่มตัวอย่ำงที่ยอมให้เกิดขึ้นได้
Z = ค่ำ Z ที่ระดับควำมเชื่อมัน่ หรื อระดับนัยสำคัญ
กำหนดให้ ระดับควำมเชื่อมัน่ 95% หรื อระดับนับสำคัญ 0.05 มีค่ำ Z = 1.96
จะได้
84.16
เนื่องจำกข้อจำกัดในด้ำนเวลำ ในกำรศึกษำครั้งนี้ผศู ้ ึกษำจึงทำกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำง 200 ตัวอย่ำง
วิธีการสุ่ มตัวอย่ าง
ในกำรศึ กษำครั้งนี้ ผูศ้ ึ กษำใช้กำรสุ่ มตัวอย่ำงแบบไม่ใช้ควำมน่ ำจะเป็ น (Non-Probability Sampling) ด้วย
วิธีกำรสุ่ มแบบเจำะจง (Purposive Sampling) ในกำรเลือกเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงผูบ้ ริ โภคยำแผนไทยที่เคยซื้ อยำ
จำกร้ำนร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง โดยทำกำรเก็บข้อมูลจำกผูบ้ ริ โภคที่ เข้ำมำซื้ อยำที่ ร้ำนนรำ
โอสถ (หมอบัว) จำนวน 200 ชุด
ตัวแปรและการวัด
ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) :
ตัวแปรด้ำนส่วนประสมกำรค้ำปลีกในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่
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- ด้ำนผลิตภัณฑ์
- ด้ำนรำคำ
- ด้ำนกำรบริ กำรลูกค้ำ
- ด้ำนสถำนที่ต้ งั
- ด้ำนส่วนประสมกำรสื่ อสำรกำรตลำด
- ด้ำนกำรออกแบบร้ำนค้ำปลีกและกำรแสดงสิ นค้ำ
ตัวแปรตาม (Dependent Variable) :
- กำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทยของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง
การตรวจสอบเครื่ องมือ
- ผูศ้ ึ กษำนำแบบสอบถำมที่ได้เรี ยบเรี ยงแล้วให้ผทู ้ รงคุณวุฒิ ที่ มีควำมเชี่ยวชำญเป็ นผูต้ รวจสอบ
ควำมเที่ ยงตรงเชิ งเนื้ อหำ และควำมเหมำะสมของภำษำที่ ใช้ เพื่อขอคำแนะนำ และนำมำปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง
เหมำะสม
- ผูศ้ ึกษำได้นำแบบสอบถำมไปทดลองใช้ (Try-Out) กับกลุ่มตัวอย่ำงจำนวน 30 ชุด
- นำแบบสอบถำมที่ได้ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง ให้ผทู ้ รงคุณวุฒิหรื อผูเ้ ชี่ยวชำญ ทำกำรตรวจสอบ
ปรับปรุ งและแก้ไขข้อคำถำม ที่มีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลจำกกลุ่มประชำกรทดลองมำแล้วอีกครั้งหนึ่ ง ก่อนเก็บข้อมูล
จริ ง จำนวน 200 ชุด
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
กำรเก็บรวบรวมข้อมูลของกำรศึกษำนี้ แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
1. แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิ
เป็ นกำรนำแบบสอบถำมที่ ได้ออกแบบไว้เพื่ อสำรวจควำมคิดเห็นจำกกลุ่มผูบ้ ริ โภคยำแผนไทยที่ เคยซื้ อยำ
จำกร้ำนร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง ในด้ำนปั จจัยที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทย โดยผูศ้ ึกษำ
เป็ นผูแ้ จกแบบสอบถำมเองให้กบั กลุ่มเป้ ำหมำยที่มำซื้อยำจำกร้ำนร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง
2. แหล่ งข้ อมูลทุตยิ ภูมิ
เป็ นข้อมูลที่ ได้จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ หนังสื อ วำรสำร สิ่ งพิมพ์ และเอกสำรตีพิมพ์เผยแพร่ ของหน่ วยงำน
ต่ำงๆ และงำนวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูศ้ ึกษำประมวลผลข้อมูลและวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรมสถิติสำเร็ จรู ปที่เหมำะสม และเลือกใช้สถิติ ในกำร
วิเครำะห์ขอ้ มูลดังนี้
1. สถิ ติ เชิ งพรรณนำ เพื่ อ อธิ บ ำยลัก ษณะทั่วไปของข้อ มู ล ที่ เก็ บ ได้ ได้แ ก่ ข้อ มู ล ด้ำนประชำกรศำสตร์
ประกอบด้วย เพศ อำยุ สถำนภำพสมรส ระดับกำรศึกษำสู งสุ ด อำชีพ และระดับรำยได้ต่อเดื อน โดยนำเสนอในรู ป
ของกำรแจกแจงควำมถี่ (Frequency) และ อัตรำร้อยละ (Percentage)
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2. ค่ำเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน (Standard Deviation : S.D.) โดยทำกำรรวบรวมคะแนนแต่
ละปั จจัยที่ ได้จำกกำรวิเครำะห์ ควำมคิดเห็ นด้ำนของกลุ่มตัวอย่ำงด้ำนปั จจัยส่ วนประสมกำรค้ำปลีกที่ มีผลต่อกำร
ตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทยของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง และพฤติกรรมในกำรเลือกซื้ อยำแผนไทย
ของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยองโดยให้กลุ่มตัวอย่ำงทำกำรให้คะแนน ในแต่ละปั จจัยตำมระดับ
ควำมสำคัญ ที่เป็ นแบบ Likert Scale 5 ระดับ
3. วิเครำะห์ สหสัม พันธ์ (Correlation Analysis) โดยใช้วิเครำะห์ ค วำมสัม พัน ธ์ระหว่ำงตัวแปรด้ำนส่ วน
ประสมกำรค้ำปลีกในด้ำนต่ำงๆ ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนส่วนประสมกำรสื่ อสำรกำรตลำด ด้ำนสถำนที่ต้ งั ด้ำนกำร
ออกแบบร้ำนค้ำปลีกและกำรแสดงสิ นค้ำ และ ด้ำนกำรบริ กำรลูกค้ำเป็ นตัวแปรอิสระ และ ตัวแปรด้ำนกำรตัดสิ นใจ
ซื้อยำแผนของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง
4. วิเครำะห์ถดถอยพหุ คูณ (Multiple Regression Analysis) โดยใช้วิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ของตัวแปรด้ำน
ส่วนประสมกำรค้ำปลีกในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ ด้ำนผลิตภัณฑ์ ด้ำนรำคำ ด้ำนสถำนที่ต้ งั ด้ำนกำรบริ กำรลูกค้ำ ด้ำนส่วน
ประสมกำรสื่ อสำรกำรตลำด และด้ำนกำรออกแบบร้ำนค้ำปลีกและกำรแสดงสิ นค้ำ เป็ นตัวแปรอิสระ และ ตัวแปร
ด้ำนกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง เป็ นตัวแปรตำม เพื่อระบุตวั แปรที่มีผล
ต่อกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง
5. สถิติทดสอบที (T-Test) เพื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่มในแต่ละปั จจัยที่ทำกำรศึกษำ
ในกรณี ที่จำแนกตัวแปรออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ เพศ และ ภูมิลำเนำโดยกำหนดระดับนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.05
6. สถิติทดสอบเอฟ (F-Test) หรื อ กำรวิเครำะห์ ควำมแปรปรวนทำงเดี ยว (One-Way ANOVA Analysis)
เพื่อทดสอบควำมแตกต่ำงของค่ำเฉลี่ยระหว่ำงกลุ่มในแต่ละปั จจัยที่ ทำกำรศึกษำ ในกรณี ที่จำแนกตัวแปรมำกกว่ำ 2
กลุ่ม ได้แก่ สถำนภำพสมรส อำยุ ระดับกำรศึกษำสู งสุ ด อำชีพ ระดับรำยได้ต่อเดือน โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทำง
สถิติที่ 0.05
4. ผลการวิจยั
กำรศึ กษำ เรื่ อง กำรศึ กษำปั จจัยส่ วนประสมกำรค้ำปลีกที่ มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย กรณี ศึกษำ
ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง สำมำรถสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี้
1. ด้ำนส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถำม พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จำนวน 120
คน คิดเป็ นร้อยละ 60 และเป็ นเพศชำย จำนวน 80 คน คิดเป็ นร้อยละ 40 มีอำยุ 40- 49 ปี จำนวน 52 คน คิดเป็ นร้อยละ
26 มีสถำนภำพกำรสมรส จำนวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 มีระดับกำรศึกษำต่ำกว่ำปริ ญญำตรี มำกที่สุด จำนวน 99
คน คิดเป็ นร้อยละ 49.5 มีรำยได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย คือ รำยได้ 15,000 –25,000 บำท จำนวน 68 คน คิดเป็ นร้อยละ 34
และมีกำรประกอบอำชีพพนักงำนรัฐวิสำหกิจ/รำชกำร มำกที่สุด จำนวน 54 คน คิดเป็ นร้อยละ 27 เป็ นต้น
2. ด้ำนปั จจัยส่ วนประสมกำรค้ำปลีกที่ มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย พบว่ำ ภำพรวมด้ำนกำรจัดกำร
ผลิ ต ภัณ ฑ์ มี ร ะดับ ควำมส ำคัญ ในกำรเลื อ กซื้ อ ยำ อยู่ในระดับ มำก ( = 4.12) ส่ ว นภำพรวมด้ำ นรำคำ มี ระดับ
ควำมสำคัญในกำรเลือกซื้ อยำอยูใ่ นระดับมำก ( = 4.09) ส่ วนภำพรวมด้ำนสถำนที่ ต้ งั มีระดับควำมสำคัญในกำร
เลือกซื้อยำอยูใ่ นระดับมำก ( = 4.17) ส่วนภำพรวมด้ำนกำรบริ กำรลูกค้ำ มีระดับควำมสำคัญในกำรเลือกซื้อยำอยูใ่ น
ระดับมำกที่สุด ( = 4.30) ส่วนภำพรวมด้ำนส่วนประสมกำรสื่ อสำรกำรตลำด มีระดับควำมสำคัญในกำรเลือกซื้ อยำ
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อยู่ในระดับมำก ( = 3.46) และภำพรวมด้ำนกำรออกแบบร้ำนค้ำและกำรแสดงสิ นค้ำ มีระดับควำมสำคัญในกำร
เลือกซื้อยำอยูใ่ นระดับมำกที่สุด ( = 4.35) และสำมำรถสรุ ปได้เป็ นปั จจัยย่อย ได้ดงั นี้
2.1 ด้ำนกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถำมพิจำรณำค่ำเฉลี่ยเป็ นรำยข้อจำกมำกไปหำน้อย
ใน 3 ลำดับแรก พบว่ำให้ควำมสำคัญกับ มียำที่มีคุณภำพเชื่อถือได้ ผลิตโดยร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) เอง ยำสำมำรถ
รักษำโรคได้ตรงตำมสรรพคุณ และ ยำได้มำตรฐำนในกำรผลิตจำกกระทรวงสำธำรณสุข (อย.)
2.2 ด้ำนรำคำ ผูต้ อบแบบสอบถำมพิจำรณำค่ำเฉลี่ยเป็ นรำยข้อจำกมำกไปหำน้อยใน 3 ลำดับแรก
พบว่ำให้ควำมสำคัญกับ รำคำถูกต้องตรงกับรำคำที่ ติดไว้ ป้ ำยรำคำติ ดไว้ที่กล่องอย่ำงชัดเจน และรำคำยำมี ควำม
เหมำะสมกับคุณภำพของยำ
2.3 ด้ำนสถำนที่ต้ งั ผูต้ อบแบบสอบถำมพิจำรณำค่ำเฉลี่ยเป็ นรำยข้อจำกมำกไปหำน้อยใน 3 ลำดับ
แรก พบว่ำให้ควำมสำคัญกับ ป้ ำยแสดงชื่อร้ำนมีควำมชัดเจน ทำเลที่ต้ งั เหมำะสม ใกล้แหล่งชุมชน และ ทำเลที่ต้ งั หำ
ง่ำย สะดวกต่อกำรเข้ำถึง
2.4 ด้ำนกำรบริ กำรลูกค้ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมพิจำรณำค่ำเฉลี่ยเป็ นรำยข้อจำกมำกไปหำน้อยใน 3
ลำดับแรก พบว่ำให้ควำมสำคัญกับ แพทย์แผนไทยสำมำรถจัดยำได้ตรงตำมอำกำรของคนไข้ แพทย์แผนไทยมีควำมรู ้
ควำมเชี่ยวชำญ และให้คำแนะนำได้เป็ นอย่ำงดี และแพทย์แผนไทยมีกำรแนะนำควำมรู ้ใหม่ ๆ ของยำ และผลิตภัณฑ์
เสริ มให้แก่ลูกค้ำ
2.5 ด้ำนส่วนประสมกำรสื่ อสำรกำรตลำด ผูต้ อบแบบสอบถำมพิจำรณำค่ำเฉลี่ยเป็ นรำยข้อจำกมำก
ไปหำน้อยใน 3 ลำดับแรก พบว่ำให้ควำมสำคัญกับ มีกำรรับคืนสิ นค้ำเมื่อสิ นค้ำหมดอำยุหรื อเสี ยหำยจำกผูข้ ำยและ
รับประกันควำมพอใจ มีพนักงำนคอยให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์อย่ำงเป็ นขั้นตอนหรื อมีกำรสำธิ ตผลิตภัณฑ์เพื่อแนะนำ
สิ นค้ำ เช่น วิธีกำรรับประทำนยำ และ มีเอกสำรแนะนำเพื่อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับยำและผลิตภัณฑ์เสริ ม
2.6 ด้ำนกำรออกแบบร้ำนค้ำและกำรแสดงสิ นค้ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมพิจำรณำค่ำเฉลี่ยเป็ นรำยข้อ
จำกมำกไปหำน้อยใน 3 ลำดับแรก พบว่ำให้ควำมสำคัญกับ อำกำศในร้ำนถ่ำยเทได้สะดวก แสงสว่ำงชัดเจนทั้งภำยใน
และภำยนอกร้ำน และ กำรตกแต่งสถำนที่สะอำดทั้งภำยในและภำยนอกร้ำน
3. ด้ำนกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทยจำกร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) พบว่ำ ภำพรวมกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย
จำกร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) มีระดับควำมคิดเห็น อยูใ่ นระดับมำก ( = 4.02) ผูต้ อบแบบสอบถำมพิจำรณำค่ำเฉลี่ย
เป็ นรำยข้อจำกมำกไปหำน้อยใน 3 ลำดับแรก พบว่ำให้ควำมสำคัญกับ จะมีกำรกลับมำซื้ อที่ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว)
อีกในอนำคต มีกำรบอกต่อเกี่ยวกับร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) หรื อแนะนำแก่คนรู ้จกั และ เวลำเจ็บป่ วยเลือกมำซื้ อยำที่
ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) แทนที่จะไปร้ำนอื่น
4. กำรวิเครำะห์ขอ้ มูลตัวแปรพยำกรณ์ท้ งั 6 ตัว พบว่ำ 1) ปั จจัยทำงด้ำนกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ ด้ำนสถำนที่ต้ งั
และด้ำนกำรบริ กำรลูกค้ำ มี ผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย กรณี ศึกษำ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) อย่ำงมีนยั สำคัญ
ทำงสถิ ติ 0.05 และ 2) อำยุ ระดับ กำรศึ ก ษำ ระดับ รำยได้ อำชี พ และสถำนภำพสมรสที่ แตกต่ ำงกัน มี ผลต่ อ กำร
ตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทย กรณี ศึกษำ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) แตกต่ำงกัน
5. ด้ำนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมจะมีกำรอ่ำนฉลำกก่อนกำรซื้อยำทุกครั้ง จำนวน 137
คน คิดเป็ นร้อยละ 68.5 และมีระยะเวลำในกำรซื้อยำแผนไทย คือ 1-2 ครั้งต่อเดือน จำนวน 136 คน คิดเป็ นร้อยละ 68
และเมื่ อพิ จำรณำจำกครั้งล่ำสุ ดที่ ม ำซื้ อยำแผนไทย พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมบริ โภคยำแผนไทยวันนี้ มำกที่ สุ ด
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จำนวน 77 คน คิดเป็ นร้อยละ 38.5 และสำเหตุหลักที่เลือกซื้ อยำแผนไทยคือ ได้รับคำแนะนำจำกคนรู ้จกั จำนวน 136
คน คิดเป็ นร้อยละ 68 อีกทั้งควำมต้องกำรที่ผตู ้ อบแบบสอบถำมมีกำรเลือกชนิดของยำแผนไทยที่รับประทำนง่ำยที่สุด
คือ ชนิ ดแคปซู ล จำนวน 130 คน คิดเป็ นร้อยละ 65 ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถำมจะเลือกซื้ อยำแผนไทยที่มีขนำดเล็ก มำก
ที่ สุด จำนวน 143 คน คิดเป็ นร้อยละ 71.5 และนิ ยมซื้ อยำโรคลม (เช่น ยำลม108 ยำลมประสำท ฯลฯ) มำกที่ สุด
จำนวน 103 คน คิดเป็ นร้อยละ 51.5 ส่ วนสถำนที่ ที่ตอ้ งกำรซื้ อยำแผนไทยมำกที่ สุด คื อ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว)
จำนวน 177 คน คิดเป็ นร้อยละ 88.50 ส่วนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำรเลือกซื้อยำแผนไทย คือ ตัวเอง จำนวน 108 คน คิด
เป็ นร้อยละ 54 ประกอบกับวัตถุประสงค์ของกำรเลือกซื้ อยำแผนไทย คือ บริ โภคเอง จำนวน 165 คน คิดเป็ นร้อยละ
82.5 โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรซื้ อยำแผนไทย อยูท่ ี่ 201-500 บำท จำนวน 99 คน คิดเป็ นร้อยละ 49.5 และผูต้ อบ
แบบสอบถำมได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับยำแผนไทยและร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ผ่ำนคำแนะนำจำกคนรู ้จกั จำนวน
162 คน คิดเป็ นร้อยละ 81 เป็ นต้น
5. การอภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
กำรศึกษำเรื่ อง กำรศึกษำปั จจัยส่ วนประสมกำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทย กรณี ศึกษำ ร้ำน
นรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง ผูศ้ ึกษำจะดำเนินกำรอภิปรำยผลตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อศึ กษำพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในกำรเลือกซื้ อยำแผนไทย ของร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัด
ระยอง ผลกำรศึ กษำพบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมจะมี กำรอ่ำนฉลำกก่ อนกำรซื้ อยำทุกครั้ง อำจจะเป็ นเพรำะ สิ นค้ำ
ประเภทยำแผนไทย ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคให้ควำมสนใจต่อสรรพคุณและวิธีกำรใช้ยำอย่ำงถูกต้อง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์
อย่ำงสู งสุ ดและลดควำมเสี่ ยงด้ำนกำรใช้ยำ มีระยะเวลำในกำรซื้ อยำแผนไทย คือ 1-2 ครั้ง ต่อเดือน และเมื่อพิจำรณำ
จำกครั้งล่ำสุ ดที่ มำบริ โภคยำแผนไทย พบว่ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมบริ โภคยำแผนไทยวันนี้ มำกที่ สุด อำจเป็ นเพรำะ
ผูต้ อบแบบสอบถำมบริ โ ภคยำอย่ำ งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งมำจำกยำหมด หรื อ ยัง ไม่ ห ำยดี ส่ ว นสำเหตุ ที่ ท ำให้ ผู ้ต อบ
แบบสอบถำมมีกำรเลือกซื้ อยำแผนไทย คือ ได้รับคำแนะนำจำกคนรู ้จกั โดยเมื่อพิจำรณำถึงบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกำร
ซื้ อยำ นอกจำกตัวเองที่ มำกที่ สุดแล้ว พบว่ำรองลงมำคือเพื่อน/เพื่อนร่ วมงำน เนื่ องจำกเป็ นกลุ่มที่ ใกล้ชิดที่ สุด และ
ผูต้ อบแบบสอบถำมให้ควำมไว้วำงใจ ในด้ำนควำมต้องกำรที่ผตู ้ อบแบบสอบถำมมีกำรเลือกชนิ ดของยำแผนไทย คือ
ชนิ ดแคปซูล เนื่ องจำกกำรที่ สำมำรถบริ โภคได้ง่ำย และคล้ำยกับยำแผนปั จจุบนั ผูต้ อบแบบสอบถำมจะเลือกซื้ อยำ
แผนไทยที่ มีขนำดเล็ก อำจจะเพื่อทดลองดูก่อน หรื อเป็ นอำกำรที่ ไม่มำกนัก ขนำดเล็กจึ งน่ ำจะเพียงพอ และซื้ อยำ
ประเภทยำโรคลม (เช่น ยำลม 108 ยำลมประสำท เป็ นต้น) มำกที่ สุด เนื่ องจำก กลุ่มผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่คือกลุ่มผูท้ ี่ มี
อำยุ 40-49 ปี ซึ่ งอำยุที่มำกขึ้น ก็จะมีโอกำสเป็ นโรคนี้ ได้ง่ำย (สมศักดิ์ เทียมเก่ำ, 2558) และจำกพฤติกรรมกำรทำงำน
และใช้ชีวิตในปั จจุบนั ส่วนสถำนที่ ที่ตอ้ งกำรซื้อยำแผนไทยมำกที่สุด คือ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) อำจจะเป็ นเพรำะ
ผูบ้ ริ โภคต้องกำรพบแพทย์แผนไทยเพื่อตรวจรักษำหรื อขอคำแนะนำ หรื ออำจจะต้องกำรซื้ อผลิตภัณฑ์อื่นของทำง
ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) วัตถุประสงค์ของกำรเลือกซื้ อยำแผนไทย คือ บริ โภคเอง โดยมีค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรซื้ อยำ
แผนไทย อยูท่ ี่ 2 - 5 บำท ซึ่ งเป็ นปริ มำณที่ ไม่มำก เป็ นเพรำะใช้รักษำโรคทัว่ ไปที่ ไม่รุนแรงและยำแผนไทยมี
รำคำที่ ถูกกว่ำยำแผนปั จจุบัน และผูต้ อบแบบสอบถำมได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ ยวกับยำแผนไทยและร้ำนนรำโอสถ
(หมอบัว) ผ่ำนคำแนะนำจำกคนรู ้จกั จำกกำรที่ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) เปิ ดทำกำรมำนำน เป็ นที่ รู้จกั กันดี และยำ
สำมำรถรักษำโรคได้ตรงตำมสรรพคุณจริ ง จึงทำให้เกิดกำรบอกต่อ
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2. เพื่อศึ กษำปั จจัยส่ วนประสมกำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย ของร้ำนนรำโอสถ (หมอ
บัว) ในเขตจังหวัดระยอง ผลกำรศึ กษำพบว่ำปั จจัยที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย กรณี ศึกษำ ร้ำนนรำโอสถ
(หมอบัว) ในเขตจังหวัด ระยอง พบว่ำจำกตัวแปรพยำกรณ์ ท้ งั หมด 6 ตัวแปร สำมำรถพยำกรณ์ กำรตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ยำแผนไทย ได้ 3 ปั จจัย โดยเรี ยงลำดับจำกมำกไปหำน้อยได้แก่ ปั จจัยด้ำยกำรบริ กำรลูกค้ำ ปั จจัยด้ำนสถำน
ที่ต้ งั และปั จจัยด้ำนกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์
2.1 ด้ำนกำรบริ กำรลูกค้ำ จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย กรณี ศึกษำร้ำน
นรำโอสถ (หมอบัว) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.05 ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทยมำกที่ สุด
สำมำรถอภิปรำยโดยแบ่งได้ในแง่มุมต่ำงๆ ดังนี้
ในแง่เกี่ ยวกับแพทย์แผนไทยประจำร้ำน ผูต้ อบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญกับ แพทย์แผนไทยมี
ควำมรู ้ควำมเชี่ ยวชำญ และให้คำแนะนำได้เป็ นอย่ำงดี แพทย์แผนไทยสำมำรถจัดยำได้ตรงตำมอำกำรของคนไข้
เนื่องจำกผูจ้ ำหน่ำยยำแผนไทย หรื อแพทย์แผนไทยที่อยูป่ ระจำร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) นั้น เป็ นทั้งผูต้ รวจรักษำโรค
และผูจ้ ดั ยำ ต้องเป็ นผูท้ ี่มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถเพื่อที่จะให้ควำมช่วยเหลือแก่คนไข้และผูบ้ ริ โภคได้อย่ำงถูกต้อง โดย
กำรที่มีแพทย์แผนไทยที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถอยูป่ ระจำร้ำนนั้น ถือเป็ นกำรช่วยเพิ่มในเรื่ องควำมน่ำเชื่อถือให้กบั ร้ำน
เพรำะทำให้ลูกค้ำเชื่อมัน่ ว่ำจะได้รับยำที่ตรงกับอำกำร และสำมำรถรักษำได้ผลสูงสุด หำกแพทย์แผนไทยสำมำรถจัด
ยำให้คนไข้บริ โภคแล้วสำมำรถบรรเทำหรื อรักษำอำกำรได้น้ ัน จะเป็ นกำรสร้ำงควำมเชื่ อมัน่ และควำมประทับใจ
ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
ในแง่เกี่ ยวกับพนักงำนประจำร้ำน ผูต้ อบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญ กับ พนักงำนให้บริ กำรด้วย
ควำมถูกต้อง ไม่ผิดพลำด เนื่ องจำกผูบ้ ริ โภคทุ กคนต้องกำรควำมถูกต้อง ทั้งจำกตัวผลิตภัณ ฑ์และกำระบวนกำร
ปฏิบตั ิงำนของพนักงำน จะเป็ นกำรเพิ่มควำมน่ำเชื่อถือให้แก่ร้ำน ดังนั้นพนักงำนจะต้องให้ควำมสำคัญต่อกำรบริ กำร
ลูกค้ำเป็ นอย่ำงมำก ดังนั้น พนักงำนจะต้องมีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องไม่วำ่ จะเป็ นเรื่ องของกำรทอนเงิน หรื อเรื่ อง
ของกำรสั่งยำ เพื่อไม่ให้เกิ ดควำมผิดพลำดต่อผูซ้ ้ื อได้ ผูต้ อบแบบสอบถำมยังให้ควำมสำคัญกับกำรที่ พนักงำนให้
คำแนะนำข้อมูลของยำให้กบั ลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้อง พนักงำนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิม้ แย้มแจ่มใส พนักงำนมีสำมำรถ
แก้ไขปั ญ หำให้กับ ลู กค้ำอย่ำงรวดเร็ ว และพนักงำนให้บ ริ กำรด้วยควำมกระตื อ รื อ ร้ น เนื่ องจำกในบำงเวลำจะมี
ช่วงเวลำที่แพทย์แผนไทยประจำร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) กำลังปฏิบตั ิหน้ำที่อยู่ หรื อออกไปทำธุระอื่น ๆ ผูซ้ ้ือจะต้อง
ติดต่อสื่ อสำรกับพนักงำนของทำงร้ำนเองโดยตรง และในบำงครั้งพนักงำนอำจจะบริ กำรไม่ดีเพรำะกำลังให้บริ กำร
ลูกค้ำท่ำนอื่น หรื ออำจกำลังปฏิบตั ิงำนอื่นอยู่ หรื อในบำงครั้งพนักงำนไม่สำมำรถอธิบำยรำยละเอียดสรรพคุณยำหรื อ
แนะนำได้เนื่ องจำกยังขำดควำมรู ้ควำมเชี่ ยวชำญเกี่ ยวกับตัวยำ ซึ่ งสอดคล้องกับ กำรสัมภำษณ์คุณ ศรำวุธ กำกัดวงษ์
ผูป้ ระกอบกำรร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) พนักงำนจึงต้องให้บริ กำรด้วยควำมรวดเร็ วและต้องมีกำรต้อนรับผูซ้ ้ื อทุกคน
ด้วยควำมเต็มใจ ศึกษำและมีกำรแนะนำยำแผนไทยต่ำงให้แก่ผซู ้ ้ือได้อย่ำงถูกต้อง
อีกทั้งจำกกำรศึกษำพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค พบว่ำ มีผตู ้ อบแบบสอบถำมระบุวำ่ สิ นค้ำหำได้ยำก เป็ นเพรำะ
กำรจัดหมวดหมู่กำรแสดงสิ นค้ำยังไม่ดีนกั พนักงำนจึงต้องคอยอำนวยควำมสะดวกแก่ผซู ้ ้ือ โดยกำรช่วยระบุตำแหน่ง
ของสิ นค้ำเพื่อทำให้ผซู ้ ้ื อสำมำรถหำซื้ อและนำไปใช้รักษำอำกำรต่ำงๆ ได้อย่ำงถูกต้อง กำรบริ กำรที่ดีและประทับใจ
นั้ น ยัง ช่ ว ยในเรื่ อ งกำรรั ก ษำลู ก ค้ำ ด้ว ย ท ำให้ ล ดควำมเสี่ ย งในเรื่ อ งที่ ลู ก ค้ำจะไปซื้ อ ที่ ร้ ำ นขำยยำอื่ น ๆ ผู ้ต อบ
แบบสอบถำมยังให้ควำมสำคัญกับ พนักงำนใส่ ยูนิฟอร์ ม โดยมีขอ้ เสนอแนะจำกกำรศึ กษำในส่ วนของพฤติกรรม
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ผูบ้ ริ โภค เนื่ องจำกในช่วงเวลำที่ มีลูกค้ำมำกภำยในร้ำนไม่สำมำรถทรำบได้ว่ำใครเป็ นพนักงำน ซึ่ งสอดคล้องกับ
กำรศึ กษำของภำวิณี กำญจนำภำ (2554) ที่ พบว่ำ กำรบริ กำร เป็ นรู ปแบบหนึ่ งที่ ทำให้ผซู ้ ้ื อเกิ ดควำมประทับใจ และ
เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ทำให้เกิดกำรซื้ อซ้ ำต่อไปในอนำคต และสอดคล้องกับกำรศึกษำของกนกกำญจน์ โชคกำญจนวัฒน์
และ อิทธิ กร ขำเดช (2555) ที่พบว่ำ ในกำรเลือกซื้อยำ โดยเฉพำะยำแผนไทยหรื อยำสมุนไพรนั้น ปั จจัยที่สำคัญที่สุด
คือ กำรให้บริ กำรของพนักงำนภำยในร้ำน ไม่วำ่ จะเป็ นพนักงำนที่ขำยยำแผนไทย หรื อแพทย์แผนไทย เป็ นลำดับแรก
รองลงมำ คือ ด้ำนกำรจัดจำหน่ ำย และด้ำนอื่น ๆ เป็ นต้น อีกทั้งยังมีควำมสอดคล้องกับกำรศึ กษำของเลอวิทย์ เกิ ด
มงคลกำร (2551) และ สุ พรรณี รักษ์เมือง (2550) ที่พบว่ำ ด้ำนกำรบริ กำรนั้น จะมีผลอย่ำงมำกต่อกำรตัดสิ นใจซื้อ ซึ่ ง
กลยุทธ์ทำงกำรตลำดเพื่อสร้ำงควำมได้เปรี ยบทำงกำรแข่งขันที่ ดีสำหรับยำแผนไทย คือ กำรสร้ำงระบบกำรบริ กำร
ลูกค้ำที่ดี มีประสิ ทธิภำพ เพื่อทำให้เกิดกำรสร้ำงควำมประทับใจให้กบั ผูซ้ ้ือได้
2.2 ปั จจัยด้ำนสถำนที่ ต้ งั จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย กรณี ศึกษำร้ำน
นรำโอสถ (หมอบัว) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ 0.05 ซึ่ งเป็ นปั จจัยที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทยรองลงมำจำก
ปั จจัยด้ำนกำรบริ กำรลูกค้ำ โดยผูต้ อบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญกับ ทำเลที่ ต้ งั เหมำะสม ใกล้แหล่งชุ มชน ป้ ำย
แสดงชื่ อ ร้ ำ นมี ค วำมชัด เจน และท ำเลที่ ต้ ังหำง่ ำ ย สะดวกต่ อ กำรเข้ำถึ ง เนื่ อ งจำก สถำนที่ จัด จ ำหน่ ำย นั บ ว่ำ มี
ควำมสำคัญ เป็ นอย่ำงมำก ทั้งทำเลที่ ต้ งั รวมถึ งสภำพแวดล้อมที่ เอื้ออำนวยควำมสะดวกในกำรเข้ำถึ ง ได้แก่ มี กำร
แสดงป้ ำยบอกทำงที่ ชดั เจน ละเอียดมองเห็ นได้แม้ในระยะไกล กำรมีกำรจัดสถำนที่ จอดรถให้เพียงพอต่อกำรใช้
บริ กำรของผูซ้ ้ื อ เพื่อทำให้ผูซ้ ้ื อสำมำรถเดิ นทำงเข้ำมำซื้ อยำแผนไทยได้อย่ำงสะดวกและถูกต้อง โดยสำมำรถช่ วย
ประหยัดเวลำให้แก่ผซู ้ ้ือได้มำกที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับกำรศึกษำของภำวิณี กำญจนำภำ (2554) ที่พบว่ำ สถำนที่ต้ งั ของ
ร้ำนขำยยำมีควำมสำคัญต่อกำรตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภค อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ 0.05 ซึ่งป้ ำยบอกทำงในส่วนนี้ร้ำน
นรำโอสถยังทำได้ไม่ชดั เจน มองเห็นได้ยำก สอดคล้องกับผลกำรศึกษำพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคจำกกำรศึกษำนี้ ที่มีผตู ้ อบ
แบบสอบถำมระบุปัญหำว่ำหำร้ำนไม่เจอ ควรทำป้ ำยบอกทำงให้ชดั เจน แต่ร้ำนนรำโอสถ(หมอบัว) มีขอ้ ได้เปรี ยบใน
ด้ำนสถำนที่ ต้ งั อยูใ่ นแหล่งชุมชน และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่รู้จกั กันดี อยู่แล้ว จึงทำให้เกิ ดควำมสะดวกในกำรเดิ นทำง
ยกเว้นในช่วงเวลำเย็น ซึ่ งสอดคล้องกับกำรสัมภำษณ์คุณศรำวุธ กำกัดวงษ์ ผูป้ ระกอบกำร กล่ำวว่ำจะมีรถติดบ้ำง ทำ
ให้เข้ำถึงได้ยำก และกำรศึ กษำพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคของกำรศึ กษำนี้ ซึ่ งผูต้ อบแบบสอบถำมระบุปัญหำว่ำมีรถติดใน
ช่วงเวลำเย็น ดังนั้นจึงควรมีกำรอำนวยควำมสะดวกเพิ่มเติมในด้ำนที่จอดรถแก่ผบู ้ ริ โภค
2. ปั จจัยด้ำนกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ พบว่ำ ปั จจัยด้ำนกำรจัดกำรผลิตภัณฑ์มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำ
แผนไทย กรณี ศึกษำร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ 0.05 โดยแบ่งเป็ นแง่มุมต่ำง ๆ ได้ดงั ต่อไปนี้
ในแง่ของคุ ณภำพยำ ผูต้ อบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญกับ มี คุณ ภำพเชื่ อถื อได้ผลิ ตโดยร้ ำนนรำ
โอสถ (หมอบัว) เอง ยำรักษำโรคได้ตรงตำมสรรพคุณ ยำมีควำมปลอดภัย ผลข้ำงเคียงน้อย และยำได้มำตรฐำนกำร
ผลิตจำกกระทรวงสำธำรณสุข (อ.ย.) ซึ่งสอดคล้องกับผลกำรสัมภำษณ์คุณ ศรำวุธ กำกัดวงษ์ ผูป้ ระกอบกำร ที่กล่ำวว่ำ
ผูบ้ ริ โภคบำงคนจะไม่เชื่อถือในตัวยำแผนไทยว่ำรักษำโรคได้ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) นั้น ถึงแม้จะมีกำรผลิตยำและ
มียำที่ได้รับกำรรับรองมำตรฐำน อย. แต่ยงั ยังมีอยูเ่ ป็ นจำนวนน้อย ซึ่ งในกำรสร้ำงควำมเชื่อมัน่ ให้กบั ผูซ้ ้ือยำแผนไทย
นั้น จำเป็ นต้องทำให้ผซู ้ ้ือยำเกิดควำมเชื่อมัน่ และรับรู ้วำ่ ยำแผนไทยนั้นมีคุณภำพ มีควำมน่ำเชื่อถือได้ ซึ่ งเกิดขึ้นตั้งแต่
กระบวนกำรผลิตและกำรได้รับกำรรับรองมำตรฐำน อย. สอดคล้องกับกำรศึกษำของนิ ลเนตร วีระสมบัติ และคณะ
(2554) ที่พบว่ำ คุณลักษณะเด่นที่สำคัญของยำแผนไทย คือ เป็ นยำที่ไม่มีสำรเคมีหรื อสำรตกค้ำงต่อร่ ำงกำย
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ในแง่ควำมหลำกหลำยของสิ นค้ำ ผูต้ อบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญกับ มี กำรจัดหน่ ำยผลิตภัณฑ์
เสริ มอื่นนอกเหนื อจำกยำ เช่น (ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว สบู่ แชมพู) มีสินค้ำครบถ้วนตำมควำมต้องกำรของลูกค้ำ มีควำม
หลำกหลำยของยำ (เช่น หลำยหมวดหมู่ หลำยยี่ห้อ) และมีควำมหลำกหลำยของขนำด เช่น (ขนำดเล็ก ขนำดใหญ่)
เนื่ องจำกกลุ่มผูบ้ ริ โภคที่แตกต่ำงกัน ย่อมมีควำมต้องกำรที่หลำกหลำย แตกต่ำงกัน บำงคนไม่ได้เจ็บป่ วยแต่ตอ้ งกำร
มำซื้ อ สิ น ค้ำอื่ น ร้ ำนนรำโอสถ (หมอบัว ) เป็ นร้ ำนค้ำปลี ก ยำแผนไทย จึ งต้อ งมี ก ำรจัด กำรผลิ ต ภัณ ฑ์ให้ มี สิ น ค้ำ
ครบถ้วนสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ ซึ่ งสอดคล้องกับทฤษฏี ส่วนประสมกำรค้ำปลีกของ Levy,
Weitz and Grewal (2013) กล่ำวไว้ว่ำ กำรจัดกำรผลิตภัณฑ์ (Merchandise Management) เป็ นกระบวนกำรที่ ร้ำนค้ำ
ปลีกพยำยำมที่ จะนำเสนอสิ นค้ำที่ เหมำะสม ในจำนวนที่ เหมำะสม ในสถำนที่ และเวลำที่ เหมำะสมเพื่อที่ จะบรรลุ
เป้ ำหมำยทำงกำรเงินของธุรกิจ
ในแง่ของบรรจุภณ
ั ฑ์ ผูต้ อบแบบสอบถำมให้ควำมสำคัญกับ มีกำรอธิ บำยรำยละเอียดส่ วนผสมของยำบน
ฉลำกชัดเจน มีกำรอธิ บำยสรรพคุณบนฉลำกชัดเจน และ ฉลำกยำสำมำรถอ่ำนได้ง่ำย ตัวใหญ่ ชัดเจน ซึ่ งสอดคล้องกับผล
กำรศึกษำด้ำนพฤติกรรมของกำรศึกษำครั้งนี้ ที่พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่ วนใหญ่จะมีกำรอ่ำนฉลำกก่อนกำรซื้ อยำทุกครั้ง คิด
เป็ นร้อยละ 54 ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ ทำงร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ยังไม่ได้มีกำรอธิ บำยรำยละเอียดส่ วนผสมของยำบนฉลำก
อย่ำงละเอี ยดและชัดเจน เป็ นเพียงกำรบอกเฉพำะส่ วนประกอบหลัก ดังนั้น ฉลำกของตัวผลิ ตภัณฑ์ตอ้ งมี กำรอธิ บำย
ส่ วนผสมของยำต่ำง ๆ ที่ ฉลำกอย่ำงละเอียด และมีกำรบรรยำยถึงสรรพคุณในกำรรักษำโรคต่ำง ๆ โดยละเอียด มีกำรบ่ง
บอกถึงมำตรฐำนกำรผลิต อีกทั้งยังต้องมีตวั อักษรที่ใหญ่ ชัดเจน สำมำรถอ่ำนได้ง่ำย เป็ นต้น
2.3 ในส่วนของปั จจัยในด้ำนอื่นๆ ได้แก่ ด้ำนรำคำ ด้ำนส่วนประสมกำรสื่ อสำรกำรตลำด และด้ำนกำร
ออกแบบร้ำนค้ำและกำรแสดงสิ นค้ำ นั้น จำกกำรศึกษำพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย กรณี ศึกษำร้ำน
นรำโอสถ (หมอบัว) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ 0.05 โดยสำมำรถสรุ ปได้เป็ นปั จจัยย่อย ได้ดงั นี้
2. .1 ด้ำนรำคำ จำกผลกำรศึ กษำพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทย กรณี ศึกษำ ร้ำน
นรำโอสถ (หมอบัว) อย่ำงมี นัยสำคัญทำงสถิ ติ 0.05 เนื่ องจำก รำคำของยำแผนไทยโดยปกติมีรำคำถูกกว่ำยำแผน
ปั จจุบันและผูบ้ ริ โภคอำจคำนึ งถึงคุณภำพและควำมน่ ำเชื่ อถือของยำมำกกว่ำรำคำ สอดคล้องจำกผลกำรศึ กษำจำก
ข้อมูลด้ำนพฤติกรรมของกำรศึกษำครั้งนี้ ซึ่ งพบว่ำ ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยในกำรซื้ อยำแผนไทยต่ำกว่ำ 500 บำทนั้นคิดเป็ นถึง
ร้อยละ 78.50 ซึ่ งแตกต่ำงกันตำมกลุ่มของผูซ้ ้ื อ นอกจำกนี้ ยงั สอดคล้องกับ Kotler and Armstrong (1996) ซึ่ งกล่ำวไว้
ว่ำ รำคำหมำยถึง มูลค่ำผลิตภัณฑ์ในรู ปตัวเงิน ซึ่งผูบ้ ริ โภคจะเปรี ยบเทียบระหว่ำงคุณค่ำ (Value) กับรำคำ (Price) หำก
คุณค่ำมำกกว่ำรำคำ เขำจะตัดสิ นใจซื้อ
2. .2 ด้ำนส่ วนประสมกำรสื่ อสำรกำรตลำด จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำ
แผนไทย กรณี ศึกษำร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติที่ 0.05 อำจเป็ นไปได้วำ่ ธุรกิจร้ำนยำแผนไทย
ในต่ำงจังหวัด อย่ำงเช่น จังหวัดระยอง โดยปกติแล้วผูบ้ ริ โภคนิ ยมมักเลือกซื้อยำแผนไทยจำกร้ำนที่คุน้ เคย มีชื่อเสี ยง
มำนำน และจำกกำรแนะนำจำกคนใกล้ชิด มำกกว่ำกำรเชื่ อกำรใช้สื่อโฆษณำและประชำสัมพันธ์ประเภทอื่นๆ ซึ่ ง
สอดคล้องกับ ผลกำรศึกษำด้ำนข้อมูลส่ วนบุคคลและด้ำนพฤติกรรมผูบ้ ริ โภค ที่พบว่ำผูต้ อบแบบสอบถำมส่ วนใหญ่
เป็ นคนในพื้นที่ และยังได้รับข้อมูลข่ำวสำรมำจำกคำแนะนำของคนรู ้จกั และยังสอดคล้องกับ ฉันทัส เพียรธรรม และ
วันทนำพร รุ่ งวรรณรัตน์ (2555) ซึ่งพบว่ำ ร้ำนค้ำปลีกแบบดั้งเดิมจะต้องรักษำควำมสัมพันธ์ที่ดีกบั ลูกค้ำประจำพร้อม
กับหำกลุ่มลูกค้ำใหม่ เพื่อให้ดำรงกิจกำรต่อไปได้
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2. . ด้ำนกำรออกแบบร้ำนค้ำและกำรแสดงสิ นค้ำ จำกผลกำรศึกษำพบว่ำ ไม่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจ
ซื้ อยำแผนไทย กรณี ศึกษำร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) อย่ำงมีนัยสำคัญทำงสถิติที่ 0.05 อำจจะเนื่ องมำจำกพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคยำแผนไทยในต่ำงจังหวัด มักนิยมสัง่ ซื้อยำจำกพนักงำนและเภสัชกรประจำร้ำนมำกกว่ำกำรเดินเลือกหำยำใน
ร้ำนเอง จึ งอำจทำให้กำรออกแบบร้ำนค้ำและกำรแสดงสิ นค้ำไม่มีควำมสำคัญต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำสำหรับกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคในเขตจังหวัดระยอง
2.4 ด้ำนปั จจัยส่ วนบุคคล จำกกำรศึ กษำพบว่ำ ปั จจัยทำงด้ำนอำยุ ระดับกำรศึ กษำ ระดับรำยได้ อำชี พ
และสถำนภำพสมรสที่แตกต่ำงกัน มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทย กรณี ศึกษำ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) แตกต่ำงกัน
อย่ำงมีนยั สำคัญทำงสถิติ 0.05 ดังนั้น ในกำรกำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดในด้ำนส่ วนประสมกำรค้ำปลีก จึงต้องมีกำร
กำหนดกลยุทธ์ให้แตกต่ำงกันตำมกลุ่มผูซ้ ้ื อ เพื่อให้ตอบสนองควำมต้องกำรของกลุ่มผูซ้ ้ือแต่ละกลุ่มให้ได้มำกที่สุด ซึ่ ง
มีควำมสอดคล้องกับกำรศึกษำของเลอวิทย์ เกิดมงคลกำร (2551) ที่พบว่ำ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ และรำยได้แตกต่ำงกัน
มีกำรตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ยำและบริ กำร และรำคำแตกต่ำงกัน ส่ วนผูท้ ี่ มีสถำนภำพสมรสแตกต่ำงกันมีกำรตัดสิ นใจ
ซื้ อในด้ำนรำคำที่ แตกต่ำงกัน อีกทั้งสอดคล้องกับกำรศึ กษำของ สุ พรรณี รักษ์เมือง (2550) ที่ พบว่ำ เพศ อำยุ ระดับ
กำรศึกษำและรำยได้ต่ำงกัน มีปัจจัยทำงกำรตลำดที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจเลือกใช้บริ กำรร้ำนขำยยำแตกต่ำงกัน
5. ข้ อเสนอแนะ
กำรศึ กษำ เรื่ อง กำรศึ กษำปั จจัยส่ วนประสมกำรค้ำปลีกที่ มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผน กรณี ศึกษำ ร้ำน
นรำโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง ผู ้ศึกษำจะนำเสนอข้อเสนอแนะต่ำง ๆ โดยแบ่งเป็ นข้อเสนอแนะสำหรับ
ผูป้ ระกอบกำร และข้อเสนอแนะในกำรศึกษำครั้งต่อไป ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสำหรับผูป้ ระกอบกำร
จำกกำรศึกษำในครั้งนี้พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนข้อมูลส่วนบุคคลจะมีกำรตัดสิ นใจซื้อที่
แตกต่ำงกัน กำรทำแผนกำรตลำดจึงต้องมุ่งเน้นไปในแต่ละกลุ่มและทำให้แตกต่ำงกันด้วย ไม่ควรมุ่งเน้นแบบกว้ำง ๆ
และส่ วนประสมกำรค้ำปลี กก็มี ควำมสำคัญ ที่ ผูป้ ระกอบกำรควรจะปรั บปรุ งพัฒ นำให้สำมำรถตอบสนองควำม
ต้องกำรของลูกค้ำได้มำกที่สุด จึงขอนำเสนอข้อเสนอแนะในด้ำนต่ำงๆ ดังนี้
1.1 ด้ำนผลิ ตภัณ ฑ์ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ควรมี กำรให้ควำมสำคัญกับ ฉลำกยำ ทั้งในเรื่ องของ
รำยละเอียดส่ วนผสมและสรรพคุณ อีกทั้งควรเร่ งพัฒนำในด้ำนมำตรฐำนกำรผลิตยำ ยำควรได้รับมำตรฐำนกำรผลิต
จำกกระทรวงสำธำรณสุ ขให้มำกขึ้นโดยเร็ ว เพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ให้มีมำตรฐำนก่อให้เกิดควำมเชื่อมัน่ ในคุณภำพของ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ อีกทั้งเพื่อกำรขยำยตลำดในอนำคต เช่น ในกลุ่มร้ำนขำยยำ
แผนแผนไทยอื่น ๆ และร้ำนขำยยำแผนปั จจุบนั
1.2 ด้ำนรำคำ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ควรมีกำรปรับรำคำให้เหมำะสมกับปริ มำณของยำ เพื่อให้ผูซ้ ้ื อ
รู ้สึกว่ำมีควำมคุม้ ค่ำที่จะซื้ อ และอีกทั้งควรจะมีรำคำให้เลือกหลำยระดับเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้ำที่แตกต่ำงกัน ป้ ำยรำคำ
และวันหมดอำยุควรจะมีควำมชัดเจนในทุกกล่อง และควรให้พนักงำนใส่ใจในเรื่ องของควำมถูกต้องเวลำคิดเงินด้วย
1.3 ด้ำนสถำนที่ต้ งั ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ควรมีกำรจัดทำป้ ำยบอกทำงที่ชดั เจน ตัวใหญ่ สังเกตได้
ง่ำย และจะต้องมีกำรปรับปรุ งคุณภำพในด้ำนของกำรอำนวยควำมสะดวก เช่น กำรมีพนักงำนมำคอยโบกรถให้เข้ำมำ
จอดได้อย่ำงปลอดภัย เป็ นต้น
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1.4 ด้ำนกำรบริ กำรลูกค้ำ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ควรมีกำรพัฒนำทั้งในแง่ของตัวร้ำนและพนักงำน
ในส่วนของตัวร้ำนนั้นควรมีระบบบัตรคิว เพื่อให้ลูกค้ำทรำบลำดับในกำรรอ ในช่วงเวลำที่มีลูกค้ำมำก ส่วนในแง่ของ
พนักงำนนั้น ควรมีชุดยูนิฟอร์ มของพนักงำน เพื่อให้ผมู ้ ำซื้ อสำมำรถแยกได้โดยง่ำยว่ำใครคือพนักงำนของร้ำน เพื่อ
ควำมสะดวกรวดเร็ วในกำรเข้ำมำติดต่อสื่ อสำร ควรกระตุน้ มีควำมกระตือรื อร้นในกำรทำงำนเพิ่มมำกยิ่งขึ้น ต้องมี
กำรให้บริ กำรที่รวดเร็ ว ถูกต้อง เหมำะสม เพื่อทำให้ผซู ้ ้ือไม่ตอ้ งรอคิวนำนจนเกินไป อีกทั้งยังต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
เพื่อไม่ให้ผซู ้ ้ือเกิดควำมไม่พอใจ และ ควรให้ศึกษำผลิตภัณฑ์ยำที่มีจำหน่ำยในร้ำนให้ดี เพื่อที่จะได้มีขอ้ มูลในกำรให้
คำปรึ กษำแนะนำลูกค้ำได้อย่ำงถูกต้อง
1.5 ด้ำนส่ วนประสมกำรสื่ อสำรกำรตลำด ร้ ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ควรที่ จะเพิ่มกำรโฆษณำและ
ประชำสัมพันธ์ให้มำกขึ้น ทั้งทำงสื่ อวิทยุ และทำงอินเทอร์ เน็ต และเพิ่มช่องทำงกำรจัดจำหน่ำยไปยังร้ำนขำยยำแผน
แผนไทยอื่น ๆ ที่เป็ นร้ำนสำขำ เช่น ร้ำนตำรับไทย และร้ำนขำยยำแผนปั จจุบนั ด้วย อีกทั้งยังควรมีระบบกำรชำระเงิน
ด้วยบัตรเครดิต และมีกำรให้ส่วนลดจำกกำรซื้อจำนวนมำก เพื่อเป็ นกำรสร้ำงแรงจูงใจในกำรซื้อยำแผนไทยของผูซ้ ้ือ
1.6 ด้ำนกำรออกแบบร้ำนค้ำและกำรแสดงสิ นค้ำ ร้ำนนรำโอสถ (หมอบัว) ควรมี กำรแบ่งหมวดหมู่
และมีป้ำยติดไว้ให้ชดั เจนเพื่อให้ผซู ้ ้ื อสำมำรถหำสิ นค้ำที่ ตอ้ งกำรได้โดยง่ำยและไม่ทำให้รู้สึกว่ำเสี ยเวลำ และควรมี
กำรเปิ ดเครื่ องปรับอำกำศให้มีอุณหภูมิที่เย็นสบำย และอีกทั้งควรมีกำรใช้ระบบกลิ่นที่เป็ นธรรมชำติผอ่ นคลำย เพื่อทำ
ให้ผูซ้ ้ื อที่ เข้ำมำซื้ อยำแผนไทย เกิดควำมสบำยตัวและรู ้สึกผ่อนคลำยในกำรเข้ำมำใช้บริ กำรในร้ำนนรำโอสถ (หมอ
บัว) เพิ่มมำกขึ้น กำรสร้ำงบรรยำกำศและประสบกำรณ์ที่ดีในกำรเลือกซื้ อสิ นค้ำ ช่วยเพิ่มโอกำสในกำรซื้ อโดยไม่
ตั้งใจ อีกทั้งยังช่วยให้กำรเก็บรักษำยำ ในอุณหภูมิที่เหมำะสม ทำให้ยำไม่เสื่ อมสภำพเร็ วกว่ำที่ควร
2. ข้อเสนอแนะสำหรับกำรศึกษำในครั้งต่อไป
กำรศึกษำในครั้งนี้เป็ นกำรเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงเฉพำะเจำะจง คือ กลุ่มลูกค้ำที่มำซื้อยำที่ร้ำนนรำโอสถ
(หมอบัว) และมีขอ้ จำกัดในด้ำนเวลำ ทำให้เก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงได้เพียง 200 คน ทำให้ผลกำรศึ กษำอำจจะมี
ควำมคลำดเคลื่อนจำกกลุ่มประชำกรทั้งหมดที่เคยซื้อยำแผนไทย ดังนั้น กำรศึกษำครั้งต่อไป จึงควรมีกำรสำรวจจำก
กลุ่มตัวอย่ำงอื่นเพื่อเปรี ยบเทียบผลกำรศึกษำจำกกำรศึกษำในครั้งนี้ รวมถึงมีกำรสัมภำษณ์ร้ำนผูป้ ระกอบกำรยำแผน
ไทยร้ำนอื่น ๆ เพื่อนำข้อมูลมำเปรี ยบเทียบ หรื อ เป็ นกำรสัมภำษณ์ผบู ้ ริ โภคโดยตรงเพื่อให้ได้ขอ้ มูลเชิงลึก เพื่อทำให้ผู ้
ศึ กษำได้รับข้อมูลเชิ งลึ กที่ มีควำมถูกต้องมำกขึ้ น และนำข้อมูลเหล่ำนั้น มำวิเครำะห์ และนำมำประยุกต์ใช้ในกำร
ประกอบกำรตัดสิ นใจในกำรกำหนดกลยุทธ์ทำงกำรตลำดที่เหมำะสมสำหรับธุรกิจยำแผนไทย
กำรศึกษำในครั้งนี้เป็ นกำรศึกษำปั จจัยส่วนประสมกำรค้ำปลีกที่มีผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทย ซึ่งอำจไม่
ครอบคลุมถึงปัจจัยด้ำนอื่น ๆ ที่มีผลต่อกำรกำรตัดสิ นใจซื้อยำแผนไทย ดังนั้น กำรศึกษำครั้งต่อไป จึงควรมีกำรศึกษำ
ถึงปั จจัยอื่น ๆ เช่น ปั จจัยที่มีผลต่อควำมเชื่อมัน่ ของยำแผนไทย เป็ นต้น
6. บทสรุป
จำกกำรศึกษำในครั้งนี้ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงที่มีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนข้อมูลส่ วนบุคคลจะมีกำรตัดสิ นใจ
ซื้อที่แตกต่ำงกัน นัน่ หมำยถึง ผูบ้ ริ โภคแต่ละกลุ่มจะมีควำมต้องกำร และพฤติกรรมในกำรบริ โภคสิ นค้ำที่แตกต่ำงกัน
ดังนั้น กำรทำแผนกำรตลำดสำหรับธุรกิจ จึงต้องมุ่งเน้นเพื่อตอบสนองกลุ่มเป้ำหมำยในแต่ละกลุ่ม ไม่ควรมุ่งเน้นแบบ
กว้ำง ๆ และส่ วนประสมกำรค้ำปลีกก็มีควำมสำคัญ โดยเฉพำะในด้ำนกำรบริ กำร ด้ำนสถำนที่ต้ งั และด้ำนกำรจัดกำร
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ผลิ ตภัณ ฑ์ ที่ พบว่ำมี ผลต่อกำรตัดสิ นใจซื้ อยำแผนไทยของผูบ้ ริ โภค ซึ่ ง ผูป้ ระกอบกำรควรจะปรั บปรุ งพัฒ นำให้
สำมำรถตอบสนอง ควำมต้องกำรของลูกค้ำได้มำกที่สุด
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