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บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ใน

การซ้ือยาแผนโบราณ  โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้บริโภคท่ีเคยซ้ือยาแผนโบราณ

จากร้านขายยาแผนโบราณ ร้านขายยาแผนปัจจุบันและคลินิกแพทย์ทางเลือกในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ จํานวน 400 

ราย และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก ่ความถี่ ร้อยละ และคา่เฉล่ีย  พร้อมท้ังการวิเคราะห์ความแตกต่าง

ระหว่างกลุม่ โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่  T-test และ F-test 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 23 – 40 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตร ี 

มีสถานภาพโสด มีรายได้ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว / ค้าขาย ส่วนใหญ่เลือกซ้ือ

ประเภทของยาแผนโบราณท่ีใช้เฉพาะรับประทาน เลือกซ้ือยาแผนโบราณประเภทยาแก้ร้อนในมากท่ีสุด โดยให้เหตุผลใน

การเลือกซื้อยาแผนโบราณเน่ืองจากเชื่อม่ันในยาแผนโบราณว่าสามารถรักษาโรคได้ และได้รับคําแนะนําจากรุ่นต่อรุ่น เช่น 

จากพ่อแม่, ปู่ย่า และตายาย โดยตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเองเป็นผู้มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการซ้ือยาแผนโบราณในแต่ละ

ครั้ง โดยแหล่งข้อมูลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อยาแผนโบราณคือการบอกต่อของคนรู้จัก นิยมใช้บริการในช่วงเวลา 18.01 

- 22.00 น. ในย่านชุมชน, ที่อยู่อาศัย และเลือกซ้ือยาแผนโบราณจากร้านขายยาโดยตรง โดยมีร้านประจํา 1 ร้าน 

ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียท่ีซ้ือยาแผนโบราณแต่ละครั้งตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 300 บาท และใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน  

โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการซ้ือซ้ํา บอกต่อ 

ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซื้อยาแผนโบราณของผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก โดยด้านสินค้า ได้แก่ ยาแผนโบราณท่ีจําหน่ายภายในร้านมีคุณภาพตามมาตรฐาน  

โดยด้านราคา ได้แก่ ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยาแผนโบราณ โดยด้านทําเลที่ต้ัง ได้แก่ สภาพแวดล้อมภายใน

รา้นมีความสะอาดตามหลักสุขอนามัย และด้านการส่งเสริมการตลาด  ได้แก่ เภสัชกรมีความรู้ในข้อมูลยาแผนโบราณและ

สามารถให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี 
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ABSTRACT 

 This independent study aimed to examine behavior of working -aged consumers in Mueang Chiang Mai 

district towards buying traditional drugs. Questionnaires were used as the tool to collect data from 400 consumers 

who bought traditional drugs from traditional and conventional drugstores and alternative medical clinics in Mueang 

Chiang Mai district. Data were analyzed by descriptive statistics: frequency, percentage, and means as well as the 

inferential statistics: T-test and F-test to test differences. 

 The findings presented that most respondents were single female in the age of 23 - 40 years and held the 

Bachelor’ s degree.  They earned an income at less than or equal to 15,000 Baht and were self-employed or 

merchant.  Traditional drugs that the majority took were in the oral drug category. Top one traditional oral drugs that 

they bought were drugs for the following symptoms: Aphthous stomatitis. Reason of choosing traditional drugs was 

to trust in the efficiency of the certain drugs. They were advised to take the traditional drugs from generations to 

generations: grandparents to parents and parents to the consumers. In each time, person influencing them towards 

buying the traditional drugs the most was the consumers themselves. In each time, source of information affecting 

their buying decision towards traditional drugs was the recommendation from acquaintance. They usually bought the 

studied product during 18.01-22.00 hrs., directly from the drugstores located in community and residential areas. 

For them, they had one regular drugstore where they bought the traditional drugs and spent less than or equal to 

300 Baht for it in each time at the frequency of less than once a month. Most of them revealed that they intended 

to repurchase and recommend others to purchase the studied products.  

 According to this study, marketing mix factors affected the working-aged consumers in Mueang Chiang Mai 

district towards buying traditional drugs at high level with the following details.  In product factor, it was to sell 

traditional drugs with standard quality. In price factor, it was to offer reasonable price to product quality. In place 

factor, it was clean environment of the drugstore.  In promotion factor, it was to have pharmacist who knew well 

about the traditional drugs and was able to give proper advices.  

บทนํา  

 ปัจจุบัน  เม่ือมีอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นหรืออาการเจ็บป่วยท่ีไม่รุนแรงมากนัก เช่น ไอ ปวดหัว ไข้หวัด เป็นต้น 

ร้านขายยาจึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงของคนไทยในการเลือกเข้าใช้บริการ (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558: ออนไลน์) ประกอบ

กับผู้บริโภคเร่ิมหาข้อมูลของยาด้วยตนเอง ทําให้กลยุทธ์ ณ จุดขายมีความสําคัญมากขึ้น  นอกจากน้ี ด้วยความเร่งรีบใน

ชีวิตประจําวันสําหรับอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย  ผู้บริโภคจึงเลือกซื้อยาด้วยตนเองมากกว่าไปใช้เวลาหลายช่ัวโมง 

ท่ีโรงพยาบาล (ยอดขายตลาดร้านยา, 2558: ออนไลน์)  พฤติกรรมการเลือกซ้ือยาจากร้านขายยามารับประทานเองของ

คนไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ โดยดูจากมูลค่าตลาดของธุรกิจร้านขายยาประมาณ 34,000-35,000 ล้านบาท 
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ขยายตัวเพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 10-12 เม่ือเทียบกับปีท่ีผ่านมา (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2558: ออนไลน์) การบริโภคยา   

บางชนิดเกินความจําเป็นก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย สะสมสารเคมี และเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยา เพื่อลดปัญหา

ดังกล่าว กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ จึงคัดเลือกยาสมุนไพร 10 รายการ ท่ีควรมีติดบ้านไว้ ช่วยบรรเทาโรคเบ้ืองต้น  

สร้างทางเลือกใหม่ หากเจ็บป่วยครั้งใด ใช้ยาไทยก่อนไปหาหมอ (สํานักข่าวไทย, 2557: ออนไลน์) ซ่ึงจากการสํารวจ

มูลค่าตลาดความต้องการสมุนไพรของกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยในไทยพบว่า มีมูลค่า

ประมาณ 10,000 ล้านบาท (พรชัย ลุยะพันธ์, 2557: ออนไลน์)  และจากการสํารวจพฤติกรรมการดูแลรักษาตนเองด้วย

แพทย์แผนไทยและสมุนไพรท่ัวประเทศพบว่า ยาสมุนไพรยังคงมีบทบาทไม่น้อยในชีวิตของคนไทย โดยกว่าร้อยละ 58.4 

ของกลุ่มตัวอย่างชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันคนไทยยังคงรู้จักยาแผนไทยและสมุนไพรเพื่อการรักษา  ในด้านพฤติกรรมของผู้ใช้ยา

แผนไทยพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 82.2 นิยมใช้ยาแผนไทยและสมุนไพรไทยในฐานะยาท่ีใช้ในการรักษาอาการเจ็บป่วย

เบ้ืองต้นก่อนไปพบแพทย์ และร้อยละ 16 กรณี ท่ีแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาโรคให้แก่ผู้ป่วยได้ (ม่ิงสรรพ ์        

ขาวสอาด, 2558: ออนไลน์)   โดยช่องทางการจําหน่ายสําคัญของสมุนไพรไทย คือ ร้านขายยาซ่ึงมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด 

50% ขายตรง 27% ขายในร้านค้าปลีก 17% (นลินี โหมาศวิน, 2554: ออนไลน์)  

จากสถิติสถิติใบอนุญาตประกอบธุรกิจเก่ียวกับยาของจังหวัดเชียงใหม่ประจําปี 2557 มีจํานวน 546 ใบอนุญาต 

ซ่ึงหมายรวมถึงสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบัน สถานท่ีขายยาแผนโบราณ  สถานท่ีขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ

สําหรับสัตว์และสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไม่ใช่ยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ (สํานักยา, 2557: 

ออนไลน์) ดังนั้น ผู้ศึกษาต้องการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ เพื่อเป็นประโยชน์ด้านการวางแผนทางการตลาดและเปิดร้านขายยาโดยเน้นยาแผนโบราณที่เหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการซ้ือยาแผนโบราณ 

แนวคิดและทฤษฎี 

แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior) เพื่อให้ทราบถึงลักษณะความต้องการและ

พฤติกรรมการซ้ือ  การบริ โภค  การเลือกบ ริการ  แนวคิด  หรือประสบการณ์ ท่ี จะทํ าให้ ผู้ บ ริโภคพึ งพอใจ  

(ปณิศาลัญ ชานนท์, 2548) โดยสามารถใช้ 7 คําถาม (6Ws 1H) ท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ได้แก่ ใครอยู่

ในตลาดเป้าหมาย  ผู้บริโภคซื้ออะไร  ทําไมถึงซ้ือ  ใครมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซ้ือ  ผู้บริโภคซ้ือเม่ือใด  ผู้บริโภคซ้ือท่ีไหน 

และผู้บริโภคซ้ืออย่างไร  

แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ เเละคณะ, 2552: 142) เพื่อใช้ใน  

การตอบสนองความพึงพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหน่าย (Place)  

และการส่งเสริมการตลาด (Promotion)  
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วิธีการดําเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ ประชากรวัยทํางานท้ังเพศชายและเพศหญิงที่เคยซ้ือยาแผนโบราณจาก

ร้านขายยาแผนโบราณ ร้านขายยาแผนปัจจุบันและคลินิกแพทย์ทางเลือกในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ เน่ืองจากไม่ทราบ

จํานวนประชากรท่ีแน่นอน ดังนั้นจึงกําหนดขนาดตัวอย่างโดยใช้สูตรคํานวณในกรณี ไม่ทราบจํานวนประชากร  

(จิรานุวัฒน์  เทมวรรธน์ , 2559 :อ้างถึงใน Ken Black, 2007) จึงกําหนดขนาดตัวอย่างเพื่อทําการศึกษาท้ังสิ้นจํานวน 

400ตัวอย่างและทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรวัยทํางานท้ังเพศชายและเพศ

หญิงท่ีเคยซ้ือยาแผนโบราณจากร้านขายยาแผนโบราณ ร้านขายยาแผนปัจจุบันและคลินิกแพทย์ทางเลือกในเขตอําเภอ

เมืองเชียงใหม่ โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก ( Convenience Sampling ) และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิง

พรรณนา ได้แก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย  พร้อมทั้งการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

ไดแ้ก่  T-test และ F-test 

ผลการศึกษา  

ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปข องผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ การศึกษาและอาชีพ  

จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 23 – 40 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพ

โสด รายได้ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท  ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการซ้ือยาแผน

โบราณ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซ้ือประเภทของยาแผนโบราณท่ีใช้เฉพาะรับประทาน เช่น ยาเขียวหอม   

ยาหอมเทพวิจิตร  ยาอมสมุนไพร เป็นต้น เลือกซื้อยาแผนโบราณประเภทยาแก้ร้อนในมากท่ีสุด โดยมีเหตุผลในการเลือก

ซ้ือยาแผนโบราณเน่ืองจากเชื่อม่ันในยาแผนโบราณว่าสามารถรักษาโรคได้ และ ได้รับคําแนะนําจากรุ่นต่อรุ่น เช่น  

จากพ่อแม่  ปู่ย่า และตายาย โดยตัวของผู้ตอบแบบสอบถามเองเป็นผู้มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการซ้ือยาแผนโบราณใน      

แต่ละคร้ัง โดยแหล่งข้อมูลท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซ้ือยาแผนโบราณคือการบอกต่อของคนรู้จัก ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่นิยมใช้บริการในช่วงเวลา 18.01 - 22.00 น. ส่วนใหญ่ใช้ยาแผนโบราณเมื่อรู้สึกมีอาการเจ็บป่วยในทุกๆคร้ัง โดยใช้

เวลาในการตัดสนิใจใชย้าแผนโบราณในแต่ละคร้ังน้อยกว่า 10 นาที โดยนิยมไปใช้บริการ ย่านชุมชน, ท่ีอยู่อาศัย และเลือก

ซ้ือยาแผนโบราณจากร้านขายยาโดยตรง โดยมีร้านประจํา 1 ร้าน ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียท่ีซ้ือยาแผนโบราณแต่ละครั้งตํ่ากว่า

หรือเท่ากับ 300 บาท และใช้บริการน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือน โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการซ้ือซ้ําและบอกต่อ 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อผู้บริโภคในการเลือกซ้ือยาแผนโบราณของ

ผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ 

ปัจจัยด้านสินค้า มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อยาแผนโบราณของผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม่ อยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจอันดับแรกคือ ยาแผนโบราณท่ีจําหน่ายภายในร้านมีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน  
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ปัจจัยด้านราคา มีต่อผลการตัดสินใจเลือกซ้ือยาแผนโบราณของผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยด้านราคาท่ีมีผลต่อการตัดสินใจ อันดับแรกคือ ราคามีความเหมาะสมกับ

คุณภาพของยาแผนโบราณ  

ปัจจัยด้านทําเลที่ต้ัง มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อยาแผนโบราณของผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมืองจังหวัด

เชียงใหม่ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านทําเลท่ีต้ังท่ีมีผลต่อการตัดสินใจในระดับมากอันดับแรกคือ 

สภาพแวดล้อมภายในรา้นมีความสะอาดตามหลักสุขอนามัย  

ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด  มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซ้ือยาแผนโบราณของผู้บริโภควัยทํางานใน

อําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยปัจจัยย่อยด้านส่วนส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ       

การตัดสินใจในระดับมากอันดับแรกคือ เภสัชกรมีความรู้ในข้อมูลยาแผนโบราณและสามารถให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี  

ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคกับพฤติกรรมผู้บริโภควัย

ทํางานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ในการซ้ือยาแผนโบราณ จําแนกตามเพศ และอายุ 

ลูกค้าเพศชายพบว่าเพศชายเลือกซ้ือยาแผนโบราณท่ีใช้เฉพาะรับประทาน เช่น ยาเขียวหอม, ยาหอมเทพวิจิตร, 

ยาอมสมุนไพร เป็นต้น โดยเลือกซื้อยาแผนโบราณประเภทยาแก้ร้อนในมากท่ีสุด เหตุผลเพราะเชื่อม่ันในยาแผนโบราณว่า

สามารถรักษาโรคได้ ผู้ท่ีมีอิทธิพลมากที่สุดในการซ้ือยาแผนโบราณในแต่ละคร้ัง คือตัวเอง โดยมีแหล่งข้อมูลยาแผน

โบราณจากการบอกต่อของคนรู้จัก ช่วงเวลาที่ซื้อยาแผนโบราณคือ 18.01 - 22.00 น. มีการใช้ยาแผนโบราณเม่ือรู้สึกมี

อาการเจ็บป่วย ในทุก ๆ ครั้ง เวลาโดยเฉล่ียในการตัดสินใจน้อยกว่า 10 นาที โดยนิยมไปใช้บริการย่านชุมชน, ท่ีอยู่อาศัย 

และซื้อจากร้านขายยาโดยตรง ซ่ึงไม่มีร้านประจํา ค่าใช้จ่ายโดยเฉล่ียท่ีซ้ือยาแผนโบราณแต่ละครั้ง ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 

300 บาท โดยนิยมไปใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือนต้องการซ้ือซ้ํา บอกต่อ 

ลูกค้าเพศหญิง พบว่าเพศหญิงเลือกซ้ือยาแผนโบราณท่ีใช้เฉพาะรับประทาน เช่น ยาเขียวหอม, ยาหอมเทพ

วิจิตร, ยาอมสมุนไพร เป็นต้น โดยเลือกซ้ือยาแผนโบราณประเภทยาถ่ายหรือยาระบายมากท่ีสุด เหตุผลเพราะเช่ือม่ันใน

ยาแผนโบราณวา่สามารถรักษาโรคได้ ผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการซ้ือยาแผนโบราณในแต่ละครัง้ คือตัวเอง มีแหล่งข้อมูล

ยาแผนโบราณจากการบอกต่อของคนรู้จัก ช่วงเวลาที่ซื้อยาแผนโบราณคือ 18.01 - 22.00 น. มีการใช้ยาแผนโบราณเม่ือ

รู้สึกมีอาการเจ็บป่วย ในทุกๆคร้ัง เวลาโดยเฉลี่ยในการตัดสินใจน้อยกว่า 10 นาที โดยนิยมไปใช้บริการย่านชุมชน   

ท่ีอยู่อาศัย และซ้ือจากร้านขายยาโดยตรง ซ่ึงมีร้านประจํา 1 ร้าน ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่ซ้ือยาแผนโบราณแต่ละคร้ัง ตํ่ากว่า

หรือเท่ากับ 300 บาท โดยนิยมไปใช้บริการน้อยกว่า 1 คร้ังต่อเดือนต้องการซ้ือซํ้า บอกต่อ 

 

ผู้บริโภคที่มีอายุตํ่ากว่า 22  ปี เลือกซ้ือยาแผนโบราณท่ีใช้เฉพาะรับประทาน เช่น ยาเขียวหอม, ยาหอมเทพ

วิจิตร, ยาอมสมุนไพร เป็นต้น โดยเลือกซ้ือยาแผนโบราณประเภทยาแก้ร้อนในมากที่สุด เลือกซื้อยาแผนโบราณเพราะ

เช่ือม่ันในยาแผนโบราณว่าสามารถรักษาโรคได้ ผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในการซ้ือยาแผนโบราณในแต่ละคร้ัง เลือกซ้ือยาแผน

โบราณเพราะตัวท่านเองมีแหล่งข้อมูลยาแผนโบราณจากเภสัชกร/คนขายยา ช่วงเวลาท่ีซื้อยาแผนโบราณ 10.01-14.00 น. 

มีการใช้ยาแผนโบราณเม่ือรู้สึกมีอาการเจ็บป่วย ปี มีการใช้เวลาโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 10 นาที นิยมไปใช้บริการย่านชุมชน   
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ท่ีอยู่อาศัย  นิยมซื้อจากร้านขายยาโดยตรง มีร้านประจํา 1 ร้าน 301 – 500 บาท นิยมไปใช้บริการ 1 – 2 คร้ังต่อเดือน 

ต้องการซือ้ซํ้า บอกต่อ 

ผู้บริโภคที่มีอายุ 23–40 ปี เลือกซื้อยาแผนโบราณท่ีใช้เฉพาะรับประทาน เช่น ยาเขียวหอม  ยาหอมเทพวิจิตร 

ยาอมสมุนไพร เป็นต้น โดยเลือกซ้ือยาแผนโบราณประเภทยาแก้ร้อนในมากท่ีสุด เลือกซ้ือยาแผนโบราณเพราะได้รับ

คําแนะนําจากรุ่นต่อรุ่น เช่น จากพ่อ แม่ ปู่ย่า ตายาย ผู้มีอิทธิพลมากที่สุดในการซ้ือยาแผนโบราณในแต่ละคร้ัง เลือกซ้ือ

ยาแผนโบราณเพราะตัวท่านเองมีแหล่งข้อมูลยาแผนโบราณจากเภสัชกร/คนขายยา เลือกช่วงเวลาท่ีซ้ือยาแผนโบราณ 

18.01 - 22.00 น.มีการใช้ยาแผนโบราณเม่ือรู้สึกมีอาการเจ็บป่วย ปี มีการใช้เวลาโดยเฉล่ียน้อยกว่า 10 นาที นิยมไปใช้

บริการย่านชุมชน, ท่ีอยู่อาศัย นิยมซ้ือจากร้านขายยาโดยตรง ไม่มีร้านประจํา ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 300 บาท นิยมไปใช้

บริการน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ต้องการซือ้ซํ้า บอกต่อ 

ผู้บริโภคที่มีอายุ 41 – 52 ปี เลือกซื้อยาแผนโบราณท่ีใช้เฉพาะรับประทาน เช่น ยาเขียวหอม, ยาหอมเทพวิจิตร

, ยาอมสมุนไพร เป็นต้น โดยเลือกซ้ือยาแผนโบราณประเภทยาแก้ร้อนมากที่สุด เลือกซื้อยาแผนโบราณเพราะเช่ือม่ันในยา

แผนโบราณว่าสามารถรักษาโรคได้ ผู้มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการซ้ือยาแผนโบราณในแต่ละครั้ง เลือกซ้ือยาแผนโบราณ

เพราะตัวท่านเองมีแหล่งข้อมูลยาแผนโบราณจากเภสัชกร/คนขายยา เลือกช่วงเวลาท่ีซ้ือยาแผนโบราณ 18.01 - 22.00 น. 

มีการใช้ยาแผนโบราณเม่ือรู้สึกมีอาการเจ็บป่วยปี มีการใช้เวลาโดยเฉล่ียน้อยกว่า 10 นาที นิยมไปใช้บริการย่านชุมชน  

ท่ีอยู่อาศัย นิยมซ้ือจากร้านขายยาโดยตรง ไม่มีร้านประจํา ตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 300 บาท นิยมไปใช้บริการน้อยกว่า 1 ครั้ง

ต่อเดือน ต้องการซือ้ซํ้า บอกต่อ 

ผู้บริโภคท่ีมีอายุ 53 – 60 ปี เลือกซื้อยาแผนโบราณท่ีใช้เฉพาะรับประทาน เช่น ยาเขียวหอม  ยาหอม        

เทพวิจิตร  ยาอมสมุนไพร เป็นต้น โดยเลือกซ้ือยาแผนโบราณประเภทยาถ่ายหรือยาระบายมากที่ สุด เลือกซื้อ             

ยาแผนโบราณเพราะเชื่อม่ันในยาแผนโบราณว่าสามารถรักษาโรคได้   ผู้มีอิทธิพลมากท่ีสุดในการซื้อยาแผนโบราณใน   

แต่ละครัง้ เลือกซ้ือยาแผนโบราณเพราะตัวท่านเองมีแหล่งขอ้มูลยาแผนโบราณจากเภสัชกร/คนขายยา เลือกช่วงเวลาท่ีซ้ือ

ยาแผนโบราณ 18.01 - 22.00 น. มีการใช้ยาแผนโบราณเม่ือรู้สึกมีอาการเจ็บป่วย การใช้เวลาโดยเฉล่ียมากกว่า 30 นาที 

นิยมไปใช้บริการย่านชุมชน, ท่ีอยู่อาศัย นิยมซ้ือจากร้านขายยาโดยตรง มีร้านประจํา 1 ร้าน 301 – 500 บาท นิยมไปใช้

บริการน้อยกว่า 1 ครั้งต่อเดือน ต้องการซือ้ซํ้า บอกต่อ 

ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมืองเชียงใหม ่

ตามแนวคิดพฤติกรรมผู้บริโภคและแนวคิดส่วนประสมทางการตลาดครั้งน้ี  มีข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์ด้านการ

วางแผนทางการตลาดและเปิดร้านขายยาโดยเน้นยาแผนโบราณท่ีเหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภควัยทํางานใน

อําเภอเมืองเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้  

ด้านสินค้า เน่ืองจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านยาแผนโบราณที่จําหน่ายภายในร้านมีคุณภาพตามมาตรฐาน   

มีผลต่อผู้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกยาแผนโบราณของผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่  เป็นอันดับแรก

ดังน้ันผู้ประกอบการควรท่ีจะเลือกยาแผนโบราณท่ีมีคุณภาพ ผลิตจากโรงงานผลิตยาแผนโบราณท่ีมีมาตรฐานการผลิต
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และมีใบอนุญาตการผลิตยาแผนโบราณอย่างถูกต้อง อีกท้ังควรเลือกตัวสินค้าที่มีช่ือเสียงเป็นที่รู้จักและควรได้รับการข้ึน

ทะเบียนตํารับยาอย่างถูกต้อง 

ด้านราคา เน่ืองจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยาแผนโบราณมีผลต่อ

ผู้บริโภค ในการตัดสินใจเลือกยาแผนโบราณของผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ เน่ืองจากยาแผน

โบราณเป็นสินค้าแสวงซ้ือ ทุกคนต้องใช้ดังน้ันราคาไม่ได้เป็นตัวกําหนดหรือเป็นตัวกระตุ้นในการตัดสินใจเลือกยาแผน

โบราณ ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสนใจกับคุณภาพของยาแผนโบราณ เลือกยาแผนโบราณท่ีมีผู้ใช้แล้วเกิดผลดีหรือ  

มีชื่อเสียงมาวางจําหน่าย และควรท่ีจะกําหนดราคาขายโดยพิจารณาถึงคุณภาพสินค้าเป็นหลัก อีกท้ังควรสํารวจราคา

ของร้านคู่แข่งอื่นๆด้วยเพื่อกําหนดราคาไม่ให้แตกต่างจากร้านท่ัวไป 

ด้านทําเลที่ตั้ง เน่ืองจากการศึกษาพบว่า ทําเลท่ีต้ัง อยู่ใกล้บ้าน/ท่ีทํางาน/ทางผ่าน และสภาพแวดล้อมภายใน

ร้านมีความสะอาดตามหลักสุขอนามัย มีผลในการตัดสินใจเลือกยาแผนโบราณของผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมือง

จังหวัดเชียงใหม่ ดังน้ันผู้ประกอบการท่ีเปิดดําเนินการอยู่แล้ว ควรมีการส่ือสารให้แก่ลูกค้าได้รับทราบถึงสถานท่ีต้ังของ

ร้าน อาทิเช่น การทําการส่ือสารผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์, ติดป้ายแสดงตําแหน่งร้านท่ีชัดเจน เป็นต้น สําหรับ

ผู้ประกอบการท่ีกําลังจะเปิดดําเนินการ ควรให้ความสําคัญในด้านทําเลท่ีต้ังต้องสะดวกต่อการเดินทางและท่ีมีจอดรถ 

อาจอยู่บนถนนสายหลัก มีระบบขนส่งมวลชนท่ีเดินทางเข้าถึงได้สะดวก อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า 

เป็นต้น อีกท้ังความสะอาดภายในร้านและสภาพแวดล้อมโดยรอบบริเวณร้าน ก็ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

เช่นกัน 

ด้านการส่งเสริมการตลาด เน่ืองจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านเภสัชกรมีความรู้ในข้อมูลยาแผนโบราณและ

สามารถให้คําแนะนําได้เป็นอย่างดี และมีเภสัชกรประจําร้านตลอดเวลาทําการ มีผลในการตัดสินใจเลือกยาแผนโบราณ

ของผู้บริโภควัยทํางานในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ดังน้ันควรมีเภสัชกรประจําร้านตลอดเวลาทําการและเภสัชกรต้อง  

มีความรู้ในข้อมูลยาแผนโบราณเป็นอย่างดี ผู้ประกอบการควรท่ีจะเน้นอบรมพนักงานภายในร้านและเภสัชกรให้มีความรู้

ในตัวยาแผนโบราณแต่ละตัว ท้ังน้ีควรมีการอบรมจากบริษัทยา รวมถึง การอบรมภายในโดยเภสัชกรเป็นประจําสมํ่าเสมอ 

และจากข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีร้านประจํา 1 ร้าน ร้อยละ 45.30 รองลงมาคือ ไม่มีร้านประจํา ร้อยละ 

44.00  และมีร้านประจํา 2 - 3 ร้าน ร้อยละ 10.80 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคร้อยละ 44.00 ไม่มี Brand Royalty 

ดังน้ันทางผู้ประกอบควรที่จะสร้างกลยุทธ์ให้ผู้บริโภคเกิดการซ้ือซ้ํา 

ข้อเสนอแนะสําหรับการตลาดเฉพาะกลุ่ม 

ลูกค้าเพศชาย ควรมีการส่ือสารให้แก่ลูกค้าเพศชายได้รับทราบถึงสถานท่ีต้ังของร้าน การทําการส่ือสารผ่าน

ช่องทางส่ือสังคมออนไลน์  ติดป้ายแสดงตําแหน่งร้านท่ีชัดเจน มีป้ายบอกทางชัดเจน  สะดวกต่อการเดินทาง เพราะ     

เพศชายมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือในแต่ละคร้ังด้วยตัวเอง อีกท้ังมีแหล่งข้อมูลยาแผนโบราณจากการบอกต่อของคนรู้จัก  

และสามารถจอดรถได้สะดวก อาจต้ังอยู่บนถนนสายหลัก อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ภายในร้านควรมี

การจัดวางสินค้าให้มองเห็นง่าย สะดวกในการเลือกซื้อ เพราะเพศชายมีพฤติกรรมการเลือกซื้อจากร้านขายยาโดยตรง  
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ซ่ึงไม่มีร้านประจํา  อีกท้ังควรมีเภสัชกรหรือพนักงานขายมาให้คําแนะนําเกี่ยวตัวสินค้าและอํานวยความสะดวก             

ในการเลือกซือ้  

ลูกค้าเพศหญิง ควรมีเภสัชกรหรือพนักงานขายมาให้คําแนะนําเกี่ยวตัวสินค้าและอํานวยความสะดวก          

ในการเลือกซื้อ และการจัดโปรโมชั่นของแถมเพื่อดึงดูดความสนใจ อีกท้ังควรมีการส่ือสารให้แก่ลูกค้าเพศหญิงได้

รับทราบถึงสถานท่ีต้ังของร้าน โปรโมช่ันต่างๆ โดยการทําการส่ือสารผ่านช่องทางส่ือสังคมออนไลน์ เพราะเพศหญิง       

มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือในแต่ละครั้งด้วยตัวเอง อีกท้ังมีแหล่งข้อมูลยาแผนโบราณจากการบอกต่อของคนรู้จัก อาจต้ังอยู่

บนถนนสายหลัก อยู่ใกล้แหล่งชุมชน ตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ภายในร้านควรมีการจัดวางสินค้าให้มองเห็นง่าย สะดวก

ในการเลือกซือ้ เพราะเพศหญิงมีพฤติกรรมการเลือกซ้ือจากร้านขายยาโดยตรง ซ่ึงไม่มีร้านประจํา  

ลูกค้าที่มีอายุตํ่ากว่า 22 ป ีลูกค้าที่มีอายุตํ่ากว่า 22 ปี มีพฤติกรรมการเลือกซ้ือในแต่ละคร้ังโดยได้รับข้อมูลยา

แผนโบราณจากเภสัชกร/คนขายยา ดังนั้น การเสนอขายยาแผนโบราณ ณ.จุดขายมีความสําคัญอย่างย่ิง เภสัชกรหรือ

พนักงานขายควรมีความรู้ในตัวสินค้าคอยให้คําแนะนําเก่ียวตัวสินค้า และอํานวยความสะดวกในการเลือกซ้ือ อีกท้ัง       

มีการจัดโปรโมช่ันของแถมเพื่อดึงดูดความสนใจ  

ลูกค้าที่มีอายุ 23 – 40 ปีและลูกค้าที่มีอายุ 41 – 52 ปี เภสัชกรหรือพนักงานขายควรมีวิธีการนําเสนอให้

ลูกค้ารับทราบราคาสินค้าท่ีจัดจําหน่ายเหมาะสมกับคุณภาพของยาแผนโบราณ โดยอาจกล่าวถึงในเร่ืองของโรงงานที่

ผลิต, ตราของสินค้า หรือรางวัลการันตีต่างๆ อาจจะมีการจัดบูทให้ความรู้เกี่ยวสุขภาพ แนะนําตัวสินค้าต่างๆ อาจจะ

หมุนเวียนกันไปตามความนิยม เช่นช่วงนิยมทานขม้ินชัน ทางร้านควรจัดบูธอธิบายถึงกรรมวิธีการผลิตและวิธีใช้ เพ่ือ  

สร้างการรับรู้และสร้างความประทับใจในการเข้ามาใช้บริการ ในการท่ีจะกระตุ้นให้เกิดความสนใจซ้ือสินค้าน้ัน                  

อาจใช้การโฆษณา ต่างๆ ที่หลากหลาย   มีการออกแบบส่ือท่ีง่ายต่อการเข้าใจและตรงประเด็น   อาทิ   แผ่นพับ  ใบปลิว 

และป้ายไวนิล เป็นต้น 

ลูกค้าที่มีอายุ 53 – 60 ปี ลูกค้ากลุ่มน้ีเภสัชกรหรือพนักงานขายมีความสําคัญอย่างย่ิง ควรมีการอบรมให้

ความรู้ความเข้าใจแก่เภสัชกรหรือพนักงานขายในเร่ืองของตัวสินค้า ข้อบ่งใช้ และอาการข้างเคียง อีกท้ังควรม ี           

การตรวจวัดสุขภาพ เช่น วัดความดัน มีการจัดทําประวัติหรือซักถามประวัติและอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นก่อนการจําหน่าย     

ยาแผนโบราณ 
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