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กระบวนการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดของผู้บริโภค  ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
Decision Process Towards Buying Oral Contraceptive Pills of Consumers  

in Mueang Chiang Mai District. 
เสฏฐิภัคส์  วัชรศัสตรา* อรพิณ สันติธีรากุล** และเรนัส เสริมบุญสร้าง*** 

บทคัดย่อ 

การค้นคว้าแบบอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดของผู้บริโภคในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 ราย ที่มาซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดจากร้าน
ขายยา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และน าข้อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้สถิติพรรณนา ประกอบด้วย ความถี่ และค่าเฉลี่ย และ
สถิติเชิงอนุมาน ประกอบด้วย สถิติทดสอบ Independent Samples T-Test และ One-Way ANOVA 
 ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมาคือ ชายที่เป็นเพศทางเลือก ส่วนใหญ่อายุอยู่
ในช่วง 21-25 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001- 25,000 บาท 
สถานภาพโสด ซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดจากร้านยาแบบอิสระ ส่วนใหญ่ยาเม็ดคุมก าเนิดประเภท 28 เม็ด ความถี่ในการซื้อยาเม็ด
คุมก าเนิด เดือนละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดต่อการซื้อ 1 ครั้ง 150 ถึง 300 บาท ส่วนใหญ่รับประทานยาเม็ด
คุมก าเนิดยี่ห้อไดแอน (Diane) 
 ผลการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
ขั้นตอนการตระหนักถึงความต้องการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงส่วนใหญ่มีเหตุผลในการซื้อเพื่อคุมก าเนิด ส่วนชายที่เป็น
เพศทางเลือกส่วนใหญ่นั้น มีเหตุผลในการซื้อเพื่อลดฮอร์โมนเพศชาย ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
ทราบข้อมูลรายละเอียดของยาเม็ดคุมก าเนิดก่อนตัดสินใจซื้อท้ังยี่ห้อและคุณสมบัติของยาเม็ดคุมก าเนิดที่ต้องการซื้อ แต่ยังอยาก
ทราบข้อมูลรายละเอียดของยาเม็ดคุมก าเนิดในเรื่องทั้งยี่ห้อและคุณสมบัติของยาเม็ดคุมก าเนิดที่จะซื้อ โดยจะค้นหาข้อมูลโดยการ
สอบถามข้อมูลจากเภสัชกร ข้ันตอนการประเมินทางเลือก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญของปัจจัยโดยรวมที่มีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากทุกปัจจัย เรียงล าดับจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  ปัจจัยด้านสถานที่ จัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านราคา ตามล าดับ โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านผลิตภัณฑ์ คือ ยาเม็ดคุมก าเนิดมี
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ เลขที่ทะเบียนยา ระบุไว้อย่างชัดเจน ด้านราคา คือ ราคามีความเหมาะสมกับคุณค่าที่ได้รับ  
ด้านสถานที่จัดจ าหน่าย คือ สถานที่จ าหน่ายสามารถเดินทางได้สะดวก ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด คือ พนักงานขายเป็นเภสัชกรมีใบประกอบวิชาชีพ ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ พบว่าผู้ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
ของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คือ ตนเอง ข้ันตอนการประเมินหลังการซื้อ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึง
พอใจในระดับมากหลังการซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด และจะใช้ผลิตภัณฑ์นั้นต่อไป โดยจะแนะน าบอกต่อ เพื่อนหรือคนรู้จัก 
 

                                                           
* นักศึกษาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
** รองศาสตราจารย์ อาจารย์ภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ คณะบริหารธุรกจิ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
*** ดร. อาจารยภ์าควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



วารสารบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่                       ปีท่ี 5 ฉบับท่ี 3 (กรกฎาคม – กันยายน 2562) 

 

Vol. 5 No. 3 (July – September 2019)   169 

 

ABSTRACT 

This independence study observed contraceptive pill buyers in Muang District, Chiang Mai to examine 
factors affecting their buying decision-making process towards the observed product.  Using a quantitative 
research approach, questionnaires were applied to collect data from 400 people who purchase contraceptive 
pill from drugstores around the mentioned area.  The data were analyzed through descriptive statistics, via 
frequency and mean, along with inferential statistics using a hypothesis test known as Independent Samples 
T-Test and Analysis of Variance or ANOVA. 

The survey respondents of this study were females and transgenders.  The majority of these 
respondents were private sector employees who have completed bachelor’ s degree and earn monthly 
income from 15,001 to 25,000 baht. Mostly between the age of 21 to 25 with single status, the respondents 
preferred purchasing 28-days-pack combination pills from drugstores once per month, which cost them 
between 150 to 300 baht each purchase. In addition, among variety of contraceptive pill brands, the most 
purchased brand was Diane. The result of an analysis of buyer decision making process towards contraceptive 
pill revealed as follows: In the Need Recognition stage, female respondents were concerned that they need 
to prevent conception. While transgender respondents, on the other hand, needed to use the pill in order to 
suppress male hormones.  In the Information Search stage, it was found that the respondents had 
acknowledged information related to the product, including its properties and effects, prior to purchasing. 
However, they still preferred to study more detail about the product through pharmacist’s instruction. 

In the Evaluation of Alternatives stage, the result showed that the mean of all factors which the 
respondents consider when purchasing contraceptive pill is high.  Factors that carried great weight in their 
purchase choice were product, distribution, promotion and price respectively.  In terms of product, clear 
certification mark and medication label were found to take an important role in decision making. In terms of 
distribution, accessibility of drugstore was the most important factor. Thus, the drugstores located in shopping 
malls or neighborhoods were more preferable.  In terms of promotion, a pharmacist with a professional 
license was the most persuasive. In terms of price, the price had to be reasonable with the promised quality 
of the product. In the Purchase Decision stage, high percentage of the respondents said that their decisions 
were influenced mostly by themselves.       
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บทน า  

 ปัจจุบัน ตลาดยาเม็ดคุมก าเนิด ในประเทศไทยเป็นตลาดใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ยาทั้งหมด เป็นตลาดที่มีการ
เจริญเติบโตสูง และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี มีมูลค่าตลาดรวมสูงถึง 1,000 ล้านบาท เนื่องจากการ
คุมก าเนิดด้วยวิธีการรับประทานยา เป็นวิธีการที่ง่ายและไม่ยุ่งยากเมื่อเทียบกับวิธีการคุมก าเนิดประเภทอื่นๆ และยังเป็นยา 
ที่สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป บริษัทฯผู้ผลิตยาเม็ดคุมก าเนิดจึงได้มีการท าการวิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพ 
ยาเม็ดคุมก าเนิด รวมถึงความปลอดภัยอยู่เสมอ เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัย
ที่ท าให้ยาเม็ดคุมก าเนิดรุ่นใหม่ๆ ในท้องตลาดปัจจุบัน สามารถตอบสนองความต้องการในด้านอื่นๆ ของผู้บริโภคนอกเหนือจาก
การคุมก าเนิดด้วย เช่น ผิวพรรณดีมีน้ ามีนวล สามารถรักษาสิวได้ หรือทานยาคุมก าเนิดเพื่อรักษาอาการผิดปกติ ช่วงก่อนมี
ประจ าเดือน เช่น อาการหงุดหงิด หรือซึมเศร้า เป็นต้น ท าให้ยาเม็ดคุมก าเนิดที่ออกสู่ท้องตลาดในปัจจุบันได้รับการยอมรับใน
ประโยชน์ด้านอื่นๆ มากขึ้น  

แต่อย่างไรก็ตาม ยาเม็ดคุมก าเนิดก็สามารถท าให้เกิดผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ได้ เช่นการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดสูตรที่มี
ปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนมาก อาจท าให้เกิด อาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดศีรษะไมเกรน หรือเป็นฝ้า ในขณะที่ การใช้ยาเม็ด
คุมก าเนิดสูตรที่มีปริมาณเอสโตรเจนน้อย ก็อาจท าให้เกิด อาการเลือดออกกระปิดกระปอยในช่วงแรกของรอบเดือน บริษัทผลิตยา
คุมก าเนิดจึงปรับเปลี่ยนสูตรตวัยาส าคัญในแต่ละตรายีห่้อ เพื่อให้ยามีประสิทธิภาพในการรักษาสงูสุด และเกิดผลข้างเคียงน้อยทีส่ดุ 
โดยยาเม็ดคุมก าเนิดที่มีจ าหน่ายในประเทศไทยมีมากถึงกว่า  70 ตรายี่ห้อ ผู้บริโภคจึงมีทางเลือกมากมายในการเลือกใช้ 
ยาคุมก าเนิดแต่ละตรายี่ห้อ เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของตน รวมทั้งความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการสื่อสารท าให้
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลของยา และน าไปสู่การตัดสินใจเลือกซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด  และจากข้อมูลทางการตลาดพบว่า  
ตรายี่ห้อที่ขายดีที่สุดในร้านยา คือ Diane® Yasmin® และ Mercilon® ตรายี่ห้อที่มีคุณสมบัติที่ต่างกัน ย่อมส่งผลต่อการรักษา
รวมทั้งผลข้างเคียงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น ตรายี่ห้อDiane®มีข้อดีคือ สามารถลดการเกิดสิวได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก  
แต่อาจท าให้บวมน้ าจึงไม่เหมาะกับผู้ที่ควบคุมน้ าหนัก หรือ ตรายี่ห้อ Mercilon®  ที่ทานแล้วไม่ท าให้เกิดผลที่บวมน้ า  
แต่อาจมีผลข้างเคียงท าให้เลือดออกกระปิดกระปอย เป็นต้น ดังนั้น การที่บริษัทผู้ผลิตยาเข้าใจผู้บริโภค จะท าให้ บริษัทสามารถ
วางแผนกลยุทธ์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ตรงจุด  

จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมด จึงท าให้ผู้ศึกษาสนใจที่จะศึกษาถึง กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด  
ของผู้บริโภค ในอ าเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการในการตัดสินใจซื้อของผู้บรโิภค 5 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 
การตระหนักถึงปัญหา การแสวงหาข้อมูล การประเมินทางเลือก การซื้อ และ การประเมินหลังการซื้อ เพื่อเป็นประโยชน์  
แก่ผู้ที่สนใจสามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไปใช้เป็นแนวทางวางแผนการตลาด พร้อมทั้งปรับกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึงความ
ต้องการของผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

แนวคิดและทฤษฎี  

แนวคิดเร่ืองกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 
กระบวนการตัดสินใจซื้อ (Buying Decision Process) เป็นล าดับขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค  

จากการส ารวจรายงานของ ผู้บริโภคจ านวนมากในกระบวนการซื้อ พบว่าผู้บริโภคผ่านกระบวนการ  5 ขั้นตอน คือ 
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1. การรับรู้ถึงความต้องการ (Need Recognition) หรือการรับรู้ปัญหา (Problem Recognition) การที่บุคคล
รับรู้ถึงความต้องการภายในของตน ซึ่งอาจเกิดขึ้นเองหรือเกิดจากสิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก  

2. การค้นหาข้อมูล (Information Search) ถ้าความต้องการถูกกระตุ้นมากพอและสิ่งที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการอยู่ใกล้กับผู้บริโภค ผู้บริโภคจะด าเนินการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากขึ้น แหล่งข้อมูลที่ผู้บริโภคแสวงหาและ  
มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเลือก  

3. การประเมินผลทางเลือก (Evaluation of Alternatives) เมื่อผู้บริโภคได้รับข้อมูลมาแล้ว จากขั้นที่สอง 
ผู้บริโภคจะเกิดความเข้าใจและประเมินผลทางเลือกต่างๆ  

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase Decision) ผู้บริโภคจะตัดสนิใจซื้อผลิตภณัฑ์ที่เขาชอบมากที่สุดและปัจจัยตา่งๆ 
ที่เกิดขึ้นระหว่างประเมินผลพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อ 3 ประการคือ หลังจากประเมินทางเลือก ก่อนที่จะเกิดความตั้งใจซื้อ
และเกิดการตัดสินใจซื้อ  

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post Purchase Behavior) ภายหลังจากท่ีผู้บริโภคได้ซื้อ สินค้าหรือบริการแล้ว 
พฤติกรรมหลังการซื้อบางอย่างก็จะตามมา เช่น อาจซื้อเพิ่มขึ้น หรืออาจประเมินการซื้อท่ีได้ตัดสินใจซื้อไปแล้ว  
 
 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 
  ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง องค์ประกอบท่ีส าคัญในการด าเนินงานการตลาด เป็นปัจจัย
ที่กิจการสามารถควบคุมได้ กิจการธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมการตลาดที่เหมาะสมในการวางกลยุทธ์ทางการตลาด 
ประกอบด้วยเครื่องมือต่อไปนี้    
  1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง กลุ่มของสิ่งที่มีตัวตนหรือไม่มีตัวตนท่ีสามารถตอบสนองความพอใจของผู้ซื้อ 
ซึ่งอาจรวมถึงการบรรจุภัณฑ์ สี ราคา คุณภาพ และตราสินค้า ตลอดจนบริการและช่ือเสียงของผู้ขาย ผลิตภัณฑ์ต้องมี
อรรถประโยชน์ (Utility) มีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าจึงจะสามารถขายได้  
  2. ราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า ผู้บริโภคจะเปรียบเทียบ
ระหว่างคุณค่าของผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์ ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อ  

 3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ
กิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันที่น าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือสถาบัน
การตลาด ส่วนกิจกรรมที่ช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง  
การจัดจ าหน่ายจึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจัดจ าหน่าย และ การกระจายตัวสินค้า  
  4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมเพื่อสื่อสารถึงข้อดีของ ผลิตภัณฑ์และชักชวนให้กลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายซื้อผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย การโฆษณา การขายโดยบุคคล การส่งเสริมการตลาด การแจ้งข่าวและการ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง   
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตการศึกษา  
 เนื้อหาในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดของผู้บริโภค  ในอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  โดยศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ ได้แก่ 1) ตระหนักถึงความต้องการ 2) การค้นหาข้อมูลข่าวสาร  
3) การประเมินทางเลือก จากส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริม
การตลาด  4) การตัดสินใจซื้อ 5) พฤติกรรมภายหลังการซื้อ  

2. ขอบเขตประชากร  
ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดจากร้านขายยา ในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

 3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษา  
 เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  

ส่วนที่ 2 กระบวนการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้รูปแบบให้เลือกตอบ ในขั้น
การรับรู้ปัญหาหรือการรับรู้ถึงความต้องการ ขั้นการค้นหาข้อมูล ขั้นการตัดสินใจซื้อ และขั้นพฤติกรรมภายหลังการซื้อ  
ส่วนข้ันประเมินทางเลือก จะใช้รูปแบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 5 ระดับ ตามระดับความคิดเห็น 
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะ จากการใช้ยาเม็ดคุมก าเนิด 

ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 1. ผลการศึกษา 
 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 400 ราย ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง รองลงมา
คือ ชายที่เป็นเพศทางเลือก ส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง 21-25 ปี การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001- 25,000 บาท สถานภาพโสด ซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดจากร้านยาแบบอิสระ ส่วนใหญ่ยาเม็ดคุมก าเนิด
ประเภท 28 เม็ด ความถี่ในการซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด เดือนละครั้ง ค่าใช้จ่ายในการซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดต่อการซื้อ 1 ครั้ง 150  
ถึง 300 บาท ส่วนใหญ่รับประทานยาเม็ดคุมก าเนิดยี่ห้อไดแอน (Diane) 
 จากการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อการเลือกซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด ในอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
สามารถสรุปได้ดังนี้ ขั้นตอนการตระหนักถึงความต้องการ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีเหตุผลในการเลือกรับประทานยาเม็ด
คุมก าเนิด เพื่อคุมก าเนิด รองลงมาคือ รับประทานเพื่อผิวพรรณ (รักษาสิว ผิวหน้ามัน ขนดก) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
เสกสรรค์ อัครวนาธร (2554) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ยาเม็ด คุมก าเนิด
ของผู้บริโภค ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทราบข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ
ยาเม็ดคุมก าเนิดบ้างแล้ว แต่มีเพียงบางส่วนที่ยังต้องการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งข้อมูลส่วนใหญ่ที่ผู้ตอบแบบสอบถามค้นหา  
คือ ผลข้างเคียงของยาเม็ดคุมก าเนิดที่อาจเกิดขึ้น โดยค้นหาข้อมูลจากการสอบถามข้อมูลจาก เภสัชกร มากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง 
กับการศึกษาของระพีพรรณ ฉลองสุข (2548) ที่ได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรมและความรู้การใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดชนิด
รับประทานของสตรีที่ใช้ยาเม็ดคุมก าเนิดในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ขั้นตอนการประเมินทางเลือก ปัจจัยที่ผู้ตอบ
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แบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความส าคัญในการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ โดยปัจจัยย่อย  
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยาเม็ดคุมก าเนิดมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เลขที่ระเบียนยา ระบุไว้อย่างชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของ เสกสรรค์ อัครวนาธร (2554) ที่ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาเม็ดคุมก าเนิดของผู้บริโภค ในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ขั้นตอนการตัดสินใจซื้อ  จากการศึกษาพบว่า  
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ ผู้ที่มาส่วนร่วมต่อการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมก าเนิดมากที่สุด คือ ตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของฐานยา แดงเจริญ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด ในร้านวัตสัน  
ในเขตกรุงเทพมหานคร ข้ันตอนการประเมินหลังการซื้อ จากการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจ 
ในระดับมากหลังการซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด และจะใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนั้นต่อไป โดยจะแนะน าบอกต่อเพื่อนหรือคนรู้จัก ซึ่งสอดคล้อง  
กับการศึกษาของฐานยา แดงเจริญ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด  
ในร้านวัตสัน ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 นอกจากนี้ยังพบว่า กระบวนการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคต่อการซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด จ าแนกตามเพศ อายุ รายได้  
และระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ในข้ันตอนการประเมินทางเลือกนั้น มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ในทุกปัจจัย 
 2. ข้อเสนอแนะ  

ขั้นตอนการตระหนักถึงความต้องการ บริษัทผู้ผลิตยาเม็ดคุมก าเนิด ควรสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค ถึงประโยชน์ 
ด้านอื่นๆ ของยาเม็ดคุมก าเนิด ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในด้านผิวพรรณ คือทานเพื่อรักษาสิว โดยการจัดท าเอกสารทางวิชาการ  
ถึงประโยชน์ด้านอื่นของยาเม็ดคุมก าเนิด ไว้ตามจุดต่างๆที่ผู้บริโภคสามารถพบเห็นได้บ่อย ไม่ว่าจะเป็นร้านขายยา ในส่วนของ
ผู้ประกอบการร้านขายยา ควรสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภค โดยอาจจัดท าป้ายที่หน้าร้านว่า “มีปัญหาการใช้ยาคุมก าเนิด  
โปรดปรึกษาร้านขายยาใกล้บ้านท่าน” เพื่อเปิดช่องทางในการสื่อสารให้ผู้บริโภคได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิด 

ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล ผลการศึกษาพบว่าผู้บริโภคส่วนใหญ่จะศึกษาข้อมูลจากเภสัชกร หรือ บุคลากรทางการแพทย์ 
บริษัทผู้ผลิตยาเม็ดคุมก าเนิดจึงควรจะให้ความรู้ และข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิด แก่เภสัชกร หรือบุคลากรทาง
การแพทย์ เช่น การจัดการประชุมวิชาการโดยการเชิญบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลไปยังผู้บริโภคต่อไป  
และเนื่องด้วยในยุคปัจจุบันผู้บริโภคจะค้นหาข้อมูลผ่านทางสื่อออนไลน์ หรือ Blog ต่างๆ มากขึ้น บริษัทผู้ผลิตยาเม็ดคุมก าเนิด 
จึงควรน าเสนอข้อมูล โดยสร้างเนื้อหาให้ดูน่าสนใจ เช่น การรีวิวจากผู้ใช้งานจริง ถึงข้อดีและข้อเสีย ของแต่ละยี่ห้อ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผลข้างเคียงของแต่ละยี่ห้อ ซึ่งพบว่าเป็นข้อมูลที่ผู้บริโภคบางส่วนต้องการทราบ  

ในส่วนของผู้ประกอบการร้านขายยา ควรมีการจัดแผ่นพับหรือเอกสารวิชาการเกี่ยวกับยาเม็ดคุมก าเนิด ไว้ในร้านขายยา 
รวมถึงเภสัชกรควรศึกษาข้อมูลและงานวิจัยของยาเมด็คุมก าเนิดอยู่เสมอ เพราะปัจจุบันยาเม็ดคุมก าเนิดมมีากมายหลากหลายยีห่อ้ 
เภสัชกรควรทราบถึงข้อดีและ ข้อเสียของแต่ละยี่ห้อ เพื่อเปรียบเทียบให้ผู้บริโภคเข้าใจ และเห็นภาพได้ง่าย เช่น ผู้บริโภคกลุ่มเพศ
ทางเลือก จะมีความต้องการยี่ห้อที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดฮอร์โมนเพศชายมากที่สุด หรือกลุ่มอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการยาเม็ด
คุมก าเนิดที่ช่วยรักษาอาการขาดฮอร์โมนในวัยหมดประจ าเดือน 

ขั้นตอนการประเมินทางเลือก 
 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์เป็นปัจจัยที่ผู้ตอบแบบสอบถาม 
ให้ความส าคัญมากที่สุด โดยเฉพาะในเรื่อง  ยาเม็ดคุมก าเนิดมีเครื่องหมายรับรองคุณภาพ เลขที่ทะเบียนยา ระบุไว้อย่างชัดเจน 
บริษัทผู้ผลิตยาควรมีการค้นคว้าพัฒนาเพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้แก่ผู้บริโภค โดยเฉพาะในส่วนของผลข้างเคียงต่างๆ ของยาเม็ด
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คุมก าเนิด ที่ท าให้ผู้บริโภคไม่มั่นใจ และไม่สบายใจที่จะทานยาต่อไป โดยหากผู้ประกอบการน าประเด็นดังกล่าวมาปรับปรุง
ผลิตภัณฑ์ ก็จะท าให้สามารถตอบสนองผู้บริโภคได้ดีมากยิ่งข้ึน 
 ด้านราคา (Price) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องของราคามีความเหมาะสมกับ
คุณค่าที่ได้รับ รองลงมาคือ มีป้ายราคาก ากับชัดเจน บริษัทผู้ผลิตยาและผู้ประกอบการร้านขายยา ควรวางแผนกลยุทธ์ในการตั้ง
ราคาให้เหมาะสม โดยควรก าหนดราคาให้มีความใกล้เคียงกับราคาที่ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่าย ซึ่งจากการศึกษาพบว่า ค่าใช้จ่าย
โดยประมาณในการซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด ต่อการซื้อ 1 ครั้ง ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงราคา 150 บาท ถึง 300 บาท ดังนั้นผู้ประกอบการ
ร้านขายยา จึงไม่ควรตั้งราคาไว้สูงเกินไปกว่านี้ 
 นอกจากนี้ ความเหมาะสมของราคา เป็นข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่า ราคาของยาเม็ดคุมก าเนิด
ควรเท่ากันทุกร้านหรือยาเม็ดคุมก าเนิดมีราคาแพง ผู้ประกอบการร้านขายยาควรศึกษาราคาของคู่แข่งขัน หรือ ควรมีราคากลางใน
การจ าหน่าย ในส่วนของบริษัทผู้ผลิตควรมีราคาก ากับไว้อย่างชัดเจนท่ีข้างกล่อง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบ 

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่องสถานที่
จ าหน่ายสามารถเดินทางได้สะดวก ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่งชุมชน รองลงมาคือ สภาพแวดล้อมภายนอกร้าน มีท่ีจอดรถ
เพียงพอ และ มียาเม็ดคุมก าเนิดให้เลือกมากมายหลากหลายยี่ห้อ ผู้ประกอบการร้านขายยา ควรหาท าเลที่ตั้งให้เหมาะสม เช่น  
ตั้งบนห้างสรรพสินค้า หรือตั้งใกล้เคียงกับแหล่งชุมชน เช่น ในตลาด และควรจัดเรียงสินค้าให้สะดวกต่อการเลือกซื้อ ควรเก็บรักษา
อย่างถูกต้อง เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ยา จึงควรให้ความส าคัญกับการจัดเก็บรักษา ให้อยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่ร้อนจนเกินไป    

นอกจากนี้ จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่า เคยซื้อยาคุมก าเนิดมาผิดยี่ห้อ เนื่องจากยาเม็ด
คุมก าเนิดมีมากมายหลายยี่ห้อ และมีช่ือท่ีค่อนข้างใกล้เคียงกัน ผู้ประกอบการร้านขายยาควรจัดเรียงสินค้าให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
หรือ แยกยี่ห้อท่ีมีชื่อใกล้เคียงกันให้แยกจากกัน 
 ด้านส่งเสริมการตลาด (Promotion) จากผลการศึกษาจะเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญในเรื่อง พนักงาน
ขายเป็นเภสัชกร มีใบประกอบวิชาชีพ รองลงมาคือ พนักงานขายมีความรู้ในยาเม็ดคุมก าเนิด สามารถให้ค าแนะน า ให้ความรู้  
และตอบปัญหาได้ดี  ดังนั้นการให้ความรู้กับเภสัชกรหรือบุคลากรประจ าร้านขายยาเพื่อให้สามารถอธิบาย ถึงข้อดีของยาเม็ด
คุมก าเนิดรวมไปถึงผลข้างเคียงของยาเม็ดคุมก าเนิด จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
 นอกจากนี้ จากข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะว่า พนักงานขายควรมีความรู้ในยาเม็ดคุมก าเนิด 
กรณีเกิดปัญหาจากการทานยา เช่น กรณีลืมรับประทานยาคุมก าเนิด ซึ่งในยาเม็ดคุมก าเนิดแต่ละยี่ห้อจะมีข้อปฏิบัติในการ
รับประทานยาที่แตกต่างกัน จึงเป็นหน้าที่ของเภสัชกรหรือบุคลากรประจ าร้านขายยาที่ต้องให้ค าแนะน าที่ถูกต้อง 
  ขั้นตอนการตัดสินใจซ้ือ 

ทางบริษัทผู้ผลิตยา ควรมีการจัดท าของสมนาคุณ หรือของแถมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสินค้า ไม่ว่าจะเป็น  
กระจกพกพา กระดาษซับมัน หรือกระเป๋าใส่เครื่องส าอาง  เพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ส่วนผู้ประกอบการร้านขายยา 
สามารถกระตุ้นให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้โดยการเพิ่มช่องทางในการรับช าระเงิน เช่น การรับช าระผ่านบัตรเครดิต หรือการช าระ
ผ่านการ สแกน QR-code เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในยุคปัจจุบัน ที่คนส่วนใหญ่มักไม่พกเงินสด 

ขั้นตอนการประเมินหลังการซ้ือ 
ภายหลังจากการซื้อยาเม็ดคุมก าเนิด เมื่อผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจ นอกจากจะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อในครั้งต่อไป

แล้ว ยังส่งผลต่อพฤติกรรมการแนะน าและบอกต่อแก่ผู้อื่นด้วย ดังน้ันการสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง 
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ทางบริษัทผู้ผลิตยาเม็ดคุมก าเนิด และผู้ประกอบการร้านขายยา ควรมีช่องทางให้แก่ผู้บริโภคในการแสดงความคิดเห็น เพื่อที่ผู้ผลิต
ยาเม็ดคุมก าเนิดจะได้น าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ รวมทั้งผู้ประกอบการร้านขายยาในการพัฒนาคุณภาพการบริการ  
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