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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณเพื่อมา
จําหนายในรานขายยาแผนปจจุบัน โดยมีผูประกอบการรานขายยาแผนปจจุบัน ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน
66 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยการหา คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ใชคาสถิติทดสอบไคสแควร ผลการวิจัยพบวาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณเพื่อมาจําหนาย
ในรานขายยาแผนปจจุบัน จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการรานยาใหความสําคัญกับปจจัยดานนี้อยูในระดับมากที่สุดและ
ปจจัยยอยที่ใหความสําคัญในระดับมากที่สุด ดานราคา พบวา ผูประกอบการรานยาใหความสําคัญกับปจจัยดานนี้อยูในระดับ
มาก ดานการจัดจําหนาย พบวา ผูประกอบการรานยาใหความสําคัญกับปจจัยดานนี้อยูในระดับมาก ดานการสงเสริมการตลาด
พบวาผูประกอบการรานยาใหความสําคัญกับปจจัยดานนี้อยูในระดับปานกลาง จาการวิเคราะหปจจัยที่มีความสัมพันธกับ
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อยาสุมนไพรและยาแผนโบราณเพื่อมาจําหนายในรานขายยาแผนปจจุบัน พบวาการเคยผานการ
เรียน/การอบรม มีความสัมพันธกับดาน ผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดจําหนาย เภสัชกรประจําอยูราน
ตลอดเวลาที่เปดทําการและผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อยาเขาราน มีความสัมพันธกับดาน ผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด
ดานการจัดจําหนาย
คําสําคัญ : ยาสมุนไพร ยาแผนโบราณ รานขายยา

Abstract
The purpose of this research was to investigate factors affecting herbal medicine selection behavior for selling in
drug store of the pharmacies, Hua Hin District, Prachuap Khiri Khan Province. The samples of this study consisted of 66
participants. The questionnaire has been used as the research instrument in this study. Statistics used in analyzing data were
percentage, mean, standard deviation (SD.) and Chi–square test. From this study, founded that certified products by Food and
Drug Administration as well as products with research support highly affected the pharmacies’ selection of herbal medicine
for selling in their drug store. In term of price, the participants focused on this factor at the high level and the credit system
was the most important factor. For distribution, the pharmacies focused on this factor at the high level. The shipping quality
and preserved products with no damage were the most important factors that affected the participants’ decision. However,
their focus on the product promotion was moderate and the important factors were requested product and shipping quality
with no damage. By analyzing factors relating to pharmacies selection of Thai herbal medicine for selling in drug store at Hua
Hin district, it was found that the learning and training experience linked with products, promotion and distribution.
Furthermore, the drug store that had either full-time pharmacist or authorized person who could make decision in drug
selection also had relationship with products, promotion and distribution.
Keywords : Herbal medicine, Traditional medicine, Drug Store.
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1. บทนํา
ทามกลางการพัฒนา ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีที่กาวหนา อยางรวดเร็ว การแพทย แผนปจจุบัน ไดรับการ
พัฒนา ใหเปนที่พึ่ง ของการแกไข ปญหาสุขภาพของประชาชนจํานวนมาก แตคุณประโยชนของการแพทยแผนปจจุบัน ยังมี
ขอจํากัดดํารงอยู การแพทยแผนปจจุบัน มิอาจเปนรูปแบบที่ประชาชน เขาถึงไดอยางเทาเทียมกัน นอกจากนั้นระบบการแพทย
และสาธารณสุขแผนปจ จุบัน ยังอยูในสภาวะที่ ตอ งพึ่งพิง เทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุขยา และเวชภัณฑจาก
ตางประเทศแทบทั้งสิ้น (เก็จมาศ, 2544) การพัฒนาในวัฒนธรรมตะวันตก เมื่อนํามาใชประโยชน นอกสังคมตะวันตก ทําใหเกิด
ปรากฏการณที่เรียกวา "ชองวางทางวัฒนธรรม" จะมีความแตกตางกัน ในดานความเชื่อเกี่ยวกับโรค วิถีปฏิบัติ คุณคา สัญลักษณ
ของการสื่อสาร และรูปแบบพฤติกรรมของประชาชน ในชุมชน แมวา ระบบการแพทยทองถิ่น / การแพทยแผนไทย จะถูกจัดให
ระบบ การแพทย นอกระบบ ที่เปนทางการ และขาดการพัฒนา และสนับสนุน โดยรัฐ มาเปนเวลา เกือบหนึ่งรอยป มาแลว แตก็
ยังพบวา ประชาชน ยังคงอาศัย การดูแลรักษา สุขภาพ แบบแผนไทย โดยอาศัย ประสบการณ ที่สืบทอดตอๆ กันมา งานวิจัย
ยืนยันวา ความเจ็บปวย 70-80% ของจํานวนครั้ง ความเจ็บปวย ทั้งหมด เปนการแกไขปญหา นอกระบบ การแพทย ที่เปนทางการ
การแกปญหา สุขภาพอนามัย เพื่อนําไปสู การสงเสริม ใหประชาชน มีสุขภาพดีนั้น ระบบการแพทย แผนปจจุบัน เพียงระบบเดียว
ไมสามารถ แกปญหาสุขภาพ ไดอยางครอบคลุม แตตองการ วิธีการที่หลากหลาย ในการแกปญหา (องคการเภสัชกรรม, 2554)
โดยเฉพาะ ระบบการแพทยแผนไทย ซึ่งเปน ภูมิปญญา ดั้งเดิม ของสังคมไทย ดวยการ ตระหนักถึง ความสําคัญ ในแผนการ พัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 โดยระบุวา การสงเสริม ใหประชาชน มีสุขภาพดีนั้น จะตองสงเสริม ใหมีการดําเนินการ
พัฒนาภูมิปญญา ทางดาน การรักษา พยาบาล แบบพื้นบาน เชน แพทยแผนไทย สมุนไพร และการนวดประสาน เขากับ ระบบบริการ
แพทยปจจุบัน (วิศิษย และอับดุลรอฮิม, 2551)
จึงเห็นความสําคัญของยาสมุนไพรและยาแผนโบราณที่วางจําหนายในรานขายยาแผนปจจุบัน ประกอบกับ อําเภอหัว
หินเปนอําเภอที่มีนักทองเที่ยวเดินทางมาทองเที่ยว พักผอนทําสปา นวดไทย เปนจํานวนมาก ธุรกิจรานขายยาในอําเภอหัวหินมี
การเจริญเติบโตสูง มีนักทองเที่ยวสนใจในยาสมุนไทยและยาแผนโบราณเพิ่มมากขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนายาสมุนไพรและยาแผนโบราณ การบริหารจัดการรวมถึงการกําหนดกลยุทธทางการตลาด (ศิริวรรณ, 2546) เพื่อที่จะสามารถ
ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางสูงสุด (วัลยา และกัลทิมา, 2553)

วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณเพื่อมาจําหนายในรานขายยาแผนปจจุบันใน อําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
2. เพื่อศึกษาปจ จัย ที่มีค วามสัม พันธกับ พฤติกรรมการเลือ กซื้ อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณเพื่อ มาจําหนายใน
รานขายยาแผนปจจุบันในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

2. วิธีการศึกษา
1. ผูประกอบการรานขายยาแผนปจจุบัน ในอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 66 คน คือ จํานวนประชากรทั้งหมด
2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย ซึ่งแบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนสวนที่เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของการประกอบการ ในเรื่อง ระยะเวลาที่เปดดําเนินการ ลักษณะการขายปลีก
หรือ ขายปลีก/สงเคยผานการเรียน/อบรมเรื่องยาสมุนไพรหรือไมมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาหรือไมผูที่มีอํานาจในการ
ตัดสินใจซื้อยาเขาราน
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ตอนที่ 2 เปนลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบปลายปด (Close-ended questions) แบบ Rating scale 5 ระดับ สอบถามเรื่อง
ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตามหลักทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix หรือ 4 Ps ) คือดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด (ศิริวรรณ, 2546) นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลอง
ใช (Try-out) กับผูประกอบการรานขายยาแผนปจจุบันในอําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพื่อศึกษาหาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามนําแบบสอบถามที่ไดไปหาคาความเชื่อมั่น(Reliability)โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronboch’s
alpha coefficient) คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.903

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ทําหนังสือขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
2. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองนําแบบสอบถามแจกใหผูประกอบการรานขายยาแผนปจจุบัน ในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ จํานวน 66 คน แลวรอเก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
3. ผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาภายในกําหนด 1 เดือน

การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการศึกษา
นําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
1. ขอมูลทั่วไปของผูประกอบการนํามาแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
2. พฤติกรรมการเลือกซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณเพื่อมาจําหนายในรานขายยาแผนปจจุบันในอําเภอหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ นํามาหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. ใชสถิติ ไคสแควร(Chi-square) เพื่อทดสอบความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของการประกอบการ ไดแก ระยะเวลาที่เปด
ดําเนินการ ลักษณะการขายสงหรือขายปลีก เคยผานการเรียน/อบรมเรื่องยาสมุนไพรหรือไม มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาหรือไม ผู
ที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อยาเขาราน กับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อตามหลัก ทฤษฎีสวนประสมการตลาด (Marketing mix
หรือ 4 P’s) โดยใชความเชื่อมั่นในการทดสอบทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.05 เปนเกณฑในการยอมรับสมมติฐาน

3. ผลการศึกษา
1. ลักษณะการประกอบการสรุปไดวาจากผูตอบแบบสอบถาม 66 ชุด รานขายยาสวนใหญมีระยะเวลาที่เปดดําเนินการ
อยูในชวง 6 – 10 ป จํานวน 21 ราน คิดเปนรอยละ 31.8 ลักษณะการขายปลีกหนารานเพียงอยางเดียว จํานวน 46 ราน คิดเปน
รอยละ 69.7 เคยผานการเรียน/การอบรมเรื่อยาสมุนไพร จํานวน 44 ราน คิดเปนรอยละ 66.7 เภสัชกรอยูประจําหนารานบาง
ชวงเวลา จํานวน40 ราน คิดเปนรอยละ 60.6 เภสัชกรประจํารานเปนผูที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อยาเขาราน จํานวน 41 ราน
คิดเปนรอยละ 62.1 ขมิ้นชันแคปซูลเปนยาสมุนไพรที่ขายดีอันดับ 1 จํานวน 27 คิดเปนรอยละ 48.2
2. ระดับการตัดสินใจซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณเพื่อมาจําหนาย ซึ่งรานขายยาแผนปจจุบันมีระดับการตัดสินใจ
ซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณในคือดานผลิตภัณฑ ( = 4.73) ระดับการตัดสินใจ มากที่สุด รองลงมา ดานราคา ( = 4.10)
ระดับการตัดสินใจ มาก ดานการจัดจําหนาย ( = 3.94) ระดับการตัดสินใจ มาก และใหความสําคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อ
นอยที่สุด คือดานการสงเสริมการตลาด ( = 3.32) ระดับการตัดสินใจ ปานกลาง
3. ผลการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อยาสมุนไพรและยาแผนโบราณเพื่อมาจําหนายใน
รานขายยาแผนปจจุบัน ซึ่งมีปจจัยที่นํามาหาความสัมพันธไดแก ระยะเวลาที่เปดดําเนินการ ลักษณะการขายสงหรือขายปลีก เคยผาน
การเรียน/อบรมเรื่องยาสมุนไพรหรือไม มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาหรือไม พบวา การเคยผานการเรียนการอบรม มีความสัมพันธ
กับดาน ผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดจําหนาย และ พบวาเภสัชกรประจําอยูรานตลอดเวลาที่เปดทําการและเปนผู
ที่มีอํานาจในการตัดสินใจซื้อยาเขาราน มีความสัมพันธกับดาน ผลิตภัณฑ ดานการสงเสริมการตลาด ดานการจัดจําหนาย
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4. สรุปผล
จากการศึกษาวิจัยพบวาพฤติกรรมในการตัดสินใจเลือกซื้อดานผลิตภัณฑ จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการรานยาให
ความสําคัญกับปจจัยดานนี้อยูในระดับมากที่สุดและปจจัยยอยที่ใหความสําคัญในระดับมาก 3 อันดับแรก ไดแก ผลิตภัณฑ
ไดรับการรับรองจาก อย. หรือมีผลการวิจัยรองรับ รองลงมา คือ โรงงานผลิตมีมาตรฐาน เชน ISO GMP และ มีฉลากและ
คําอธิบายวิธีใชโดยละเอียด เขาใจงาย เนื่องจากยาเปนผลิตภัณฑเฉพาะทางใชรักษาอาการเจ็บปวยของมนุษย ซึ่งหากไมถูกตอง
หรือ ผลิตภัณฑไมมีคุ ณภาพอาจกอ ใหเกิดอันตรายถึงชีวิตไดจึงตอ งอาศัยความรูความชํานาญของแพทยห รือเภสั ชในการ
เลือกสรรผลิตภัณฑใหตรงกับอาการของผูปวย ผูประกอบการรานขายยาสวนใหญจึงตองการใหผลิตภัณฑ มีเอกสารคําอธิบาย
คุณประโยชน วิธีใช ผลขางเคียง รวมไปถึงวันผลิต วันหมดอายุ บนฉลากเอกสารกํากับยาใหชัดเจน (อดิศร, 2550)
ดานราคา จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการรานยาใหความสําคัญกับปจจัยดานนี้อยูในระดับมากและปจจัยยอยที่ให
ความสําคัญในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ มีระบบสินเชื่อ หรือ เครดิต รองลงมา คือ ราคาถูกกวายี่หออื่น และ สามารถนําไปขาย
ทํากําไรไดมากสามารถนําไปขายทํากําไรไดมาก เนื่องจาก ผูประกอบการทําการคาเพื่อมุงหวังผลกําไร ยิ่งมีผลกําไรมาก ยอม
หมายถึงรายไดที่ผูประกอบการจะไดรับ (จิตาภรณ, 2548) มากขึ้นตามไปดวย
ดานการจัดจําหนาย จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการรานยาใหความสําคัญกับปจจัยดานนี้อยูในระดับมากและปจจัยยอย
ที่ใหความสําคัญในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ คุณภาพในการจัดสงสินคาคงสภาพเดิมไมชํารุดเสียหาย รองลงมา คือ ระยะเวลาใน
การจัดสงสินคารวดเร็ว และ สะดวกสบายในการสั่งซื้อสามารถสั่งสินคาทางโทรศัพทหรือทางจดหมาย เนื่องจากผูประกอบการ
จะตอง นําผลิตภัณฑท่ีไดรับมาไปขายตอใหกับผูบริโภค จึงตองการผลิตภัณฑที่มีสภาพคงเดิมเหมือน ออกมาจากผูผลิตใหม ๆ
แตบางครั้งการขนสงที่บกพรอง ความไมระมัดระวังของพนักงานขนสง สินคาก็สงผลใหบรรจุภัณฑของผลิตภัณฑนั้นเสีย
รูปทรงไป บรรจุภัณฑบุบเบี้ยวบาง หรือ มีรอย ถลอกบาง สงผลใหผูบริโภคไมแนใจในคุณภาพของผลิตภัณฑนั้น ๆ จิตาภรณ
(2548)
ดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา ผูประกอบการรานยาใหความสําคัญกับปจจัยดานนี้อยูในระดับปาน
กลางและปจจัยยอยที่ใหความสําคัญในระดับมาก 3 อันดับแรก คือ เปนผลิตภัณฑที่มีลูกคาถามหา รองลงมา คือ มีการโฆษณา
ทางโทรทัศน วิทยุ และ มีโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถม สินคา เนื่องจากผูประกอบการทําการคาเพื่อมุงแสวงหาผลกําไรยอม
คํานึงถึงผลพลอยไดจากการไดสวนลดพิเศษ หรือสินคาสมนาคุณที่แถมให ในชวงระยะเวลาการ จัดรายการสงเสริมการขาย
เพราะสวนลดที่ไดรับยอมหมายถึงตนทุนสินคาที่ต่ําลง สามารถขายได กําไรมากขึ้น และสินคาสมนาคุณที่ไดรับบางครั้ง
ผูประกอบการก็นําสินคานั้นออกมาขายเพื่อใหไดผลกําไรมากขึ้นอีก (เก็จมาศ, 2544)

ขอเสนอแนะ
1. คุณภาพของผลิตภัณฑเปนปจจัยสําคัญที่สุดที่ทั้งผูประกอบการและ ผูบริโภคคํานึงถึง เนื่องจากยาเปนผลิตภัณฑที่มี
ผลกระทบตอชีวิตผูบริโภค ดังนั้นผูผลิต นักการตลาด จึงควรมุงพัฒนาผลิตภัณฑใหมีคุณภาพมาตรฐานสูงมากขึ้นและมีความ
ปลอดภัยตอ ผูบริโภคตอไป
2. ปจจัยการตัดสินใจเลือกยาสมุนไพรและยาแผนโบราณ ดานราคา ผูประกอบการไมไดให น้ําหนักการตัดสินใจใน
ผลิตภัณฑราคาถูกที่สุดเปนสําคัญ แตกลับใหน้ําหนักการตัดสินใจกับ มีระบบสินเชื่อ หรือ เครดิต นักการตลาดสามารถนําขอมูล
ดังกลาวใชประโยชนใน การวางแผนเพื่อกําหนดกลยุทธดานราคาผลิตภัณฑ
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3. ผูผลิต ผูจัดจําหนาย และนักการตลาด ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณควรมุงเนนในการ สงเสริมการตลาดและการ
บริการ โดยถายทอดใหความรู ความเขาใจและคุณประโยชน ของ ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณกับผูประกอบการและผูบริโภค
มากขึ้น เพื่อเปนประโยชนตอตัวผูบริโภคเองที่จะสามารถ เลือกใชยาสมุนไพรและยาแผนโบราณไดถูกตอง
4. ในอนาคต สภาวะการตลาดยาสมุนไพรและยาแผนโบราณอาจมีการแขงขันดานราคาที่ สูงขึ้นจากการเปดเสรี
ทางการคา การแขงขันจากผลิตภัณฑตางประเทศที่จะเขามา นักการตลาดควร มุงเนนการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคที่มีตอ
ยาสมุนไพรและยาแผนโบราณของไทยวามีคุณภาพดีไมดอยไปกวา ผลิตภัณฑจากตางประเทศ และสรางความสัมพันธกับลูกคา
เพื่อรักษาสวนแบงทางการตลาดตอไป
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