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 การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถปุระสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤตกิรรมการตัดสินใจซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร และศึกษาความสมัพันธระหวางลักษณะทาง
ประชากรศาสตร และปจจัยดานสวนประสมทางตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการตดัสินใจซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ ผูบริโภคเพศหญิงที่มาใชบรกิารในรานวัตสัน ซ่ึงเปน
กลุมผูบริโภคที่เปนเพศหญงิที่อยูในวัยเจริญพันธในเขตกรุงเทพมหานคร โดยการกําหนดโควตาตาม
พ้ืนที่ 8 สาขา คือ เซ็นทรัลลาดพราว, มาบุญครอง, ติวานนท, รังสิต, มีนบุรี, บางแค, สําโรงและบาง
นา ในพ้ืนที่ตางๆ ในแตละพ้ืนที่เทากัน รวม ทั้งหมด 385 คน โดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือความถี่และคารอยละ การวิเคราะหหา
ความแตกตางระหวางตวัแปร 2 กลุมที่เปนอิสระจากกัน โดยใชสถติิ t–test และวิธวีิเคราะหความ
แปรปรวนปจจัยเดียว (One–Way Analysis of Variance) และวเิคราะหความสัมพันธโดยใชสถิติ
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
 ผลการิจัยพบวา ผูบริโภคทีต่อบแบบสอบถาม สวนใหญมีอายุระหวาง 26-35 ป สถานภาพ
โสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน มีรายไดตอเดือนระหวาง 
10,001–20,000 บาท สวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคมุกําเนิดในรานวตัสนั โดยยี่หอ
ผลิตภัณฑในปจจุบันที่ใช สวนใหญ คือ ออยเลซ วัตถุประสงคในการใชยาเม็ดคุมกาํเนิดสวนใหญ คือ 
รักษาสิว , ผิวหนามัน หลักเกณฑในการเลือกยาเม็ดคุมกําเนิดสวนใหญ คือ มีเภสัชกรใหคําปรึกษา
ตลอดเวลา คาใชจายในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดแตละครั้งโดยเฉลี่ย 267 บาท บุคคลที่มาเลือกซือ้ยา
เม็ดคุมกําเนดิสวนใหญ คือ เพ่ือน ผูบริโภคใหความสําคัญกับพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสันระดับความสําคญัปานกลาง คือ ซ้ือเน่ืองจากไดรับขอมูลขาวสารภายในราน ซ้ือเน่ืองจาก
เพ่ือนแนะนําและซื้อเน่ืองจาก Slogan ราน (วัตสันมีใหเลือกทุกสิ่ง)  
 ผูบริโภคใหความสําคญัปานกลางกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลติภัณฑคือ มี
ผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดหลากหลายยีห่อ ดานราคาคือ มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดที่มีราคาถูก
กวารานอ่ืนทีอ่ยูในหางสรรพสินคาเดียวกัน ดานนการสงเสริมการตลาดภายในรานคือ การวางสินคา
บนหัวชั้นวางสินคาพรอมปายภาพสินคา(POP) และรายละเอียดขอมูลของผลติภัณฑ ดานสภาพ 
แวดลอมภายในรานคือ มีการจัดรานที่สะดวก,สะอาด,สบายตา งายตอการเลือกหาสินคา  
 จากการทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิเทากบั 0.05 สามารถสรุปผลไดดังน้ี  
 1. อายุ สถานภาพ ระดับการศกึษาที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสันไมแตกตางกัน 
 2. อาชีพที่แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสนัแตกตางกัน 



 

 

 3. รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่แตกตางกันมีพฤตกิรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสนั
แตกตางกัน 
 4. ปจจัยสวนประสมทางการตลาด ดานผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย กิจกรรม
สงเสริมการตลาดภายในราน สภาพแวดลอมภายในราน มีความสัมพันธกับพฤตกิรรมของผูบริโภค
ที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันดานคาใชจายโดยรวม 
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 The purposes of this research were to study factors affecting buying behavior of 
Contraceptive in Watson Store in Bangkok, to study the relationship between the 
demographic characteristics and service marketing mix factors and buying behavior of 
Contraceptive in Bangkok. 
 The sample in this research consisted of 385 consumers, female growth and above 
who has consumed drugs in Watson store in Bangkok. Samples group were equally divided 
and collected in 8 areas as follows: Central Laoplaw, Mabonklong, Tiwanon, Rangsit, 
Minburi, Bangkae, Somrong and Bang Na. Questionnaire were used to collect the data. The 
statistical methods used was frequency, percentage, mean, standard deviation, Independent 
Sample t-test, One-Way Analysis of Variance and compare their average in pairs by using 
Least Significant Difference (LSD) and Pearson Product Moment Correlation Coefficient.  
 The research results also revealed that most of respondents were age between 26-
35 years old with single status; the most of them earned a Bachelor degree, working as 
employee in private company with a monthly income more than 10,000-20,000 Baht. The 
mostly of selecting for Oilezz brand as the purpose of using contraceptive is for treating a 
skin face and facial with getting consulting from chemists. The average spending is 267 Baht 
a time and visits mostly come with friends as the important factors of buying in Watson store 
was getting information, friend recommendation and Watson Slogan. 
 The important factors of service marketing mix in aspect of product were import 
goods; variety of products in aspect of price is a reasonable price compared to competitors, 
in aspect of place, in aspect promotion in store had information on Point of purchase (POP), 
in aspect of physical evidence is shop cleanliness and aspect. 
 The results of hypothesis testing with the statistical significant level of 0.05 are as 
follows 
 1. Consumers with different age status education had no different buying behavior 
of Contraceptive in Watson store in Bangkok. 
 2. Consumers with different occupation had different buying behavior of 
Contraceptive in Watson store in Bangkok. 
 3. Consumers with different income had different buying behavior of Contraceptive 
in Watson store in Bangkok. 



 

 

 4. Factors of service marketing mix product price place marketing activity in store 
had relationship with consumers’ buying behavior of Contraceptive total expense in Watson 
store in Bangkok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบบัน้ีสําเร็จลลุวงไดดวยดี เน่ืองจากความกรุณา และความชวยเหลือจาก 
อาจารยสิฏฐากร  ชูทรัพย อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่ใหคําแนะนํา ตรวจสอบ และแกไข
ขอบกพรองตางๆ ที่เปนประโยชนในการทําสารนิพนธครั้งน้ี นับตั้งแตเร่ิมดําเนินการจนกระทั่งเสร็จ
สมบูรณเปนสารนิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง
ไว ณ โอกาสนี้ 
 ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.สุภาพรรณ  สิริแพทยสุทธิ์ และ อาจารย.ดร.ไพบูลย  
อาชารุงโรจน  ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนผู เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
(แบบสอบถาม) ที่ใชในการวิจัยและใหคําแนะนําตาง ๆเพ่ือปรับปรุง แกไขขอบกพรองอันเปน
ประโยชนอยางยิ่ง 
 ขอขอบคุณ  รองศาสตราจารย.ดร.สุภาพรรณ  สิริแพทยสุทธิ์ และ อาจารย.ดร.ไพบูลย  
อาชารุงโรจน  ที่กรุณาเปนประธาน และคณะกรรมการสอบ รวมทั้งใหคําแนะนําในการวิจัยในครั้งน้ี
ดวย 
 ขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามทุกทานที่สละเวลาและใหความรวมมือในการตอบ
แบบสอบถาม 
          ขอขอบคุณรานวัตสัน และ เภสัชกรทุกทานที่ใหความรวมมือในการแจกแบบสอบถาม 
ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูตลอดจนใหประสบการณตางๆแก
ผูวิจัย 
 ขอขอบคุณเพ่ือนรวมรุนที่ใหคําแนะนํา และแสดงความหวงใยตอผูวิจัย 
 ขอขอบคุณ ครอบครัวทีใ่หกําลังใจผูวิจัยในการทําสารนิพนธฉบบัน้ี 
 

 คุณประโยชนอันพึงไดจากสารนิพนธฉบบัน้ี ผูวิจัยขอมอบใหกับครอบครัวทีป่ลูกฝง 
ความอดทน ความขยัน ความดี ตลอดจนอาจารยทุกทานที่ประสทิธิ์ประสาทวิชาความรูพ้ืนฐาน 
ซ่ึงสงใหสารนิพนธฉบบัน้ีเกดิผลสําเร็จได 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง  

 ปจจุบัน ตลาดยาเม็ดคุมกําเนิด ในประเทศไทยเปนตลาดที่ใหญที่สุดเทียบกับผลิตภัณฑยา
ทั้งหมด และเปนตลาดที่มีการเจริญเติบโตสูงเนื่องจากการใชยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทานเปน
วิธีการคุมกําเนิดที่งายและไมยุงยากเทากับวิธีการคุมกําเนิดประเภทอื่น ทําใหบริษัทฯ ผูผลิตยาเม็ด
คุมกําเนิดทําการวิจัยและพัฒนาในดานประสิทธิภาพในการคุมกําเนิด และ ความปลอดภัยที่มีมากขึ้น 
นอกจากนั้นยาเม็ดคุมกําเนิดในปจจุบันมีการผลิตมาเพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคที่เปน 
Niche market (ตลาดกลุมเฉพาะ) มากขึ้น จึงทําใหยาเม็ดคุมกําเนิดรุนใหมๆ นอกจากขายเรื่อง
ประสิทธิภาพการคุมกําเนิดที่ดีแลว ยาเม็ดคุมกําเนิดในทองตลาดปจจุบันยังสามารถมีผลประโยชน
อ่ืนๆ รวมดวยซึ่งเปนสิ่งที่ผูบริโภคมีความตองการ เชน ทานแลวพบผลขางเคียงจากยาเม็ดคุมกําเนิด
ต่ํา เชนอาการคลื่นไสอาเจียน ทานแลวน้ําหนักไมเพ่ิม ทานแลวรูปรางดี ทานแลวผิวพรรณดี ทาน
แลวรักษาสิวไดซ่ึงสิ่งที่กลาวมาขางตนน้ีเปนสิ่งที่ผูบริโภคตองการจากการทานยาเม็ดคุมกําเนิด ทํา
ใหยาเม็ดคุมกําเนิดที่ออกสูทองตลาดในปจจุบันมีการยอมรับจากเภสัชกร มากขึ้น และ สามารถ
แนะนําแกผูบริโภค และสงผลตอการยอมรับของผูบริโภคมากขึ้น ทําใหผูบริโภคซึ่งเปนสตรีวัยเจริญ
พันธมีความนิยมใชสูงขึ้นอยางตอเน่ือง   
 ตลาดยาเม็ดคุมกําเนิดในปจจุบันเปนตลาดที่มีการแขงขันสูง ทั้งในดานการทํากิจกรรม
ทางการตลาดรูปแบบตางๆ เน่ืองจากผูบริโภคมีการยอมรับการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดมากขึ้น 
และพฤติกรรมของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการรับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดในปจจุบัน มิได
หวังเพ่ือผลคุมกําเนิดเพียงอยางเดียว หากแตผูบริโภคสามารถไดผลประโยชนอ่ืนๆ นอกเหนือ จาก
การคุมกําเนิดไดดวย เชน สิว รอบเดือนมาไมปกติ ผิวพรรณ รูปราง จึงทําใหมีการทํากิจกรรมดาน
การตลาดในดานนี้มากขึ้น ผูบริโภคมีความรูเกี่ยวกับยาคุมกําเนิดในปจจุบันนอกจากเลือกใชวิธีการ
คุมกําเนิดดวยวิธีใชยาคุมกําเนิดชนิดรับประทานแลวนอกจากเลือกจากประสิทธิภาพในการ
คุมกําเนิดแลวยังเลือกจากผลประโยชนอ่ืนๆ ที่มีในยาเม็ดคุมกําเนิดอีกดวย จึงทําใหผูบริโภคใน
ปจจุบันมีทั้งทานเพ่ือคุมกําเนิดโดยตรง และทานเพื่อหวังผลอ่ืนๆ ของยาเม็ดคุมกําเนิดแตไมไดทาน
เพ่ือหวังผลเรื่องประสิทธิภาพเรื่องการทานคุมกําเนิดก็มีคอนขางมาก นอกจากนี้การหาซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานขายยายังหาซื้อไดโดยทั่วไป อีกทั้งยังมีเภสัชประจํารานที่สามารถใหคําแนะนํา และ 
ใหคําปรึกษาแกลูกคาได เน่ืองจากในปจจุบันยาเม็ดคุมกําเนิดของบริษัทฯ ซ่ึงเปนยาคุมกําเนิดชนิด
รับประทาน ที่ไดรับการยอมรับจากผูบริโภคดวยดีกลับมียอดขายที่ลดลงอยางตอเน่ืองซ่ึงสงผลตอ
ยอดขายโดยรวมของบริษัท 
 สําหรับความภักดีตอตราสินคานั้น กุญแจสําคัญอยูที่คุณภาพของผลิตภัณฑ เน่ืองจาก
ผูบริโภคที่รับประทานยาเม็ดคุมกําเนิดแลวใหผลดีทั้งในดานประสิทธิภาพของยาคุมแลว ยังไมพบ
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ผลขางเคียงจะทําใหผูบริโภคจะมีความจงรักภักดีกับผลิตภัณฑคอนขางสูงมากถึงขั้นไมยอม
เปลี่ยนไปทานยี่หออ่ืน อีกเลย เพราะกลัวเปลี่ยนแลวจะพบผลขางเคียงที่เกิดจากยาคุม โดยสวนใหญ
แลวจะเปนเรื่องอาการคลื่นไสอาเจียน ฉะน้ันยาคุมแผงสําหรับผูบริโภคจึงเปนเรื่องสําคัญมากสําหรับ
บริษัทฯ ผูผลิต นอกจากนั้นหากทานแลวดีจะเกิดการบอกตอทัน ซ่ึงเปนการตลาดอีกแบบหนึ่งที่มี
ผลดีในดานยอดขายของบริษัทฯ และ มีคาใชจายที่ไมสูงมาก 
ดังน้ันผูวิจัย จึงเห็นความสําคัญและมีความสนใจที่จะศึกษาถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการ
ตัดสินใจซ้ือยาเม็ดคุมกําเนิด วาปจจัยใดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
เพ่ือจะนําผลที่ไดทําการศึกษาวิจัยทั้งหมดนี้มาเปนแนวทางในการวางแผนการตลาด ขยายตลาด 
และนําไปใชในการวางแผนกลยุทธ ดานตางๆ ในการประกอบธุรกิจดานผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิด
ตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน โดย แบงเปนลักษณะ
ประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด และ สวนประสมทาง
การตลาด 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยน้ี จะเปนประโยชนตอบริษัท และ รานวัตสัน ซ่ึงขอมูลที่ไดจะสามารถทําให
ทราบปญหา และ แนวทางการแกไขหรือการวางแผนการตลาด และพัฒนาสวนตางๆ ใหดียิ่งขึ้น 
เพ่ือใหตรงตอความตองการของผูบริโภค และทันตอพฤติกรรมการซื้อหรือการเลือกที่จะใชบริการ
ของรานในปจจุบัน ซ่ึงผลงานวิจัยจะทําใหทราบขอมูลจากความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอยาเม็ด
คุมกําเนิดของบริษัทฯ เพ่ือนําไปวางแผน กลยุทธที่มีประสิทธิภาพในอนาคตและสามารถสราง
ยอดขายใหดียิ่งขึ้น  

 
ขอบเขตการวิจัย 
 ขอบเขตของการศึกษาคนควา ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจ
ซ้ือยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีผลตอ พฤติกรรมของผูบริโภคที่ตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 
 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
 ผูบริโภคเพศหญิงที่อยูในวัยเจริญพันธที่เขามาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดโดยไมทราบจํานวน
ประชากรที่แนนอนที่ซ้ือในรานวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี 
 ผูบริโภคที่มาใชบริการในรานวัตสัน เพศหญิงที่อยูในวัยเจริญพันธในเขตกรุงเทพมหานคร
เน่ืองจากผูวิจัยไมทราบจํานวนกลุมประชากรศึกษาที่แนนอนจึงคํานวณโดยใชสูตรของ กัลยา วา
นิชยบัญชา ไดเปน 385 คน ผูวิจัยขอเพ่ิมขนาดของกลุมตัวอยางเปน 400 คน เพ่ือเปนตัวแทนของ
ประชากร และกําหนดคาระดับความเชื่อม่ัน 95% (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 25-26) โดยกลุม
ตัวอยางไดจากการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota sampling) ซ่ึงจะเก็บเพียง 8 สาขาโดยจะเลือก
เก็บกลุมตัวอยางหางละ 50 คน เชน เซ็นทรัลลาดพราว, มาบุญครอง, ติวานนท, รังสิต, มีนบุรี,   
บางแค, สําโรง, บางนา  และใชการเลือกตัวอยางตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
  1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) 
   1.1  ลักษณะทางประชากรศาสตร 
   1.1.1 อายุ 
     1)  13 ป 
    2) 16 – 25 ป 
    3)  26 – 35 ป 
     4) 36 – 45 ป 
   1.1.2 สถานภาพสมรส 
     1) โสด      
    2) สมรส   
     3) หมาย/หยาราง 
   1.1.3 ระดับการศึกษา 
     1) ต่ํากวาปริญญาตรี    
     2) ปริญญาตรี 
     3) สูงกวาปริญญาตรี 
   1.1.4 อาชีพ 
     1) พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน   
     2) รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
     3) เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว   
     4) นักเรียน/นักศึกษา 
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   1.1.5 รายได 
     1) ต่ํากวาหรือเทากับ 10 ,000 บาท   
     2) 10,001 – 20 ,000 บาท 
     3) 20,001 – 30,000 บาท    
     4) 30,001 ขึ้นไป  
 2.  สวนประสมทางการตลาด 
  2.1 ผลิตภัณฑ 
  2.2 ราคา 
  2.3 สถานที่จัดจําหนาย 
  2.4 คุณภาพสินคา 
  2.5 คําแนะนําจากเภสัชกร 
  2.6 การโฆษณาภายในราน 
 3.  ตัวแปรตาม (Dependent Variables) พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสัน 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ลูกคา หมายถึง ประชากรเพศหญิง ผูใชยาเม็ดคุมกําเนิด ที่มีอายุตั้งแต 13 – 45 ป 
 2. ราคา หมายถึง ราคาที่บริษัทฯ กําหนดขึ้นและเปนที่ยอมรับของผูบริโภค และยินดีที่จะ
จายซึ่งผูบริโภคใชการพิจารณา ไดแก ความคุมคาของราคา ความเหมาะสม และ ภาพลักษณของ
ผลิตภัณฑ 
 3. ผลิตภัณฑ หมายถึง ยาเม็ดคุมกําเนิดที่ผูบริโภคใชการพิจารณา ไดแก คุณสมบัติทาง
กายภาพ ประสิทธิภาพในการคุมกําเนิด และ ประโยชนอ่ืนๆ นอกเหนือจากการคุมกําเนิด เชน สิว 
ผิวพรรณ รูปราง  
 4. การจัดจําหนายในรานวัตสัน หมายถึง สถานที่ที่มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑ ซ่ึง
ผูบริโภคใชการพิจารณาไดแก ความสะดวกในการซื้อ ทําเลที่ตั้งของสถานที่ที่มีการจัดจําหนาย และ 
การจัดวางตําแหนงของผลิตภัณฑภายในสถานที่ที่มีการจัดจําหนาย 
 5. การสงเสริมการตลาด หมายถึง ความพยายามในการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการซื้อ
ผลิตภัณฑเพ่ือคุมกําเนิด ในรานวัตสันซึ่งกระทําโดยบริษัทออรกานอน-เชอริ่งพลาว ไดแก การ
สงเสริมการตลาดในรานวัตสัน เชน Point of Purchase (POP) ,แผนปายสินคา,แผนพับHealth 
Magazine, Promotion price 
 5. การบริการ หมายถึง การใหคําแนะนําเกี่ยวกับยาเม็ดคุมกําเนิดของเภสัชกร ที่มีตอ
ผูบริโภคที่เขามาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดภายในราน 
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 7. พฤติกรรมการซื้อ หมายถึง การซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน โดยใชการสงเสริม
การตลาด หรือ ไมใชการสงเสริมการตลาด ในการตัดสินใจซื้อสินคาในรานวัตสัน 
 8. ยาเม็ดคุมกําเนิด หมายถึง ยาที่เปนฮอรโมนที่มีประสิทธิภาพในการปองกันการ
ตั้งครรภยี่หอ ออยเลซ, เมอซิลอน, มารวีลอน,เอ็กลูตอน 
 9. รานวัตสัน หมายถึง สถานที่ที่จัดไวสําหรับจําหนายยา เวชสําอาง ผลิตภัณฑอาหาร
เสริม วิตามินตางๆ ที่มีขายอยูในรานวัตสัน 
 
กรอบแนวคิดวิจัย 
 
 ตัวแปรอิสระ                                                       ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ 
2. ราคา 
3. สถานที่จัดจําหนาย 
4. คุณภาพสินคา 
5. การสงเสริมการตลาดภายในราน 
6. คําแนะนําจากเภสัชกร 

สภาพประชากรศาสตร 
1. อายุ 
2. สถานภาพ 
3. ระดับการศกึษา 
4. รายได 
5. อาชีพ 

 
 
 
 
 

พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 

   -       ยี่หอ 
- วัตถุประสงคในการซื้อ 

- หลักเกณฑในการเลือกซื้อ 

- บุคลลที่มาเลอืกซื้อ 

- คาใชจายเฉลีย่ตอครั้ง 
- เหตุผลในการเลือกซื้อ 
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สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ผูบริโภคที่มี อายุ ที่แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสันที่ แตกตางกัน 
 2. ผูบริโภคที่มี สถานภาพ ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสัน ที่แตกตางกัน 
 3. ผูบริโภคที่มี ระดับการศึกษา ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน ที่แตกตางกัน 
 4. ผูบริโภคที่มี อาชีพ ที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสัน ที่แตกตางกัน 
 5. ผูบริโภคที่มี รายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีผลตอพฤติกรรมการเลือกซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน ที่แตกตางกัน 
 6. สวนประสมการตลาดดาน ผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มา
ซ้ือยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 7. สวนประสมการตลาดดาน ราคา มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 8. สวนประสมการตลาดดาน ชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 9. สวนประสมการตลาดดาน การสงเสริมการตลาดภายในราน มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 10. สวนประสมการตลาดดานเภสัชกร มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อ
ยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 11. สวนประสมการตลาดดานกระบวนการ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มา
ซ้ือยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 12. สวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน มีความสัมพันธ กับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 
 
 



บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเอาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเน้ือหา
ของการวิจัยมาเปนแนวทางในการศึกษา ดังน้ีคือ 
 1.  ลักษณะทางประชากรศาสตร 
 2.  ความหมายของสวนประสมทางการตลาด 
 3.  ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 4.  ประวัติความเปนมาของรานวัตสัน  
 5.  ประวัติความเปนมาบริษัท ออรกานอน จํากัด 
 6.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. ลักษณะทางประชากรศาสตร 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2538: 41-42) กลาววาลักษณะทางประชากรศาสตร 
ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว รายได อาชีพ การศึกษา เหลานี้เปนเกณฑที่นิยมใชใน
การแบงสวนแบงตลาด ลักษณะทางประชากรศาสตรเปนลักษณะที่สําคัญ และสถิติที่วัดไดของ
ประชากรที่ชวยกําหนดตลาดเปาหมาย รวมทั้งงายตอการวัดมากกวาตัวแปรอ่ืน ตัวแปรทางดาน
ประชากรศาสตรที่สําคัญมีดังน้ี 
 1.  อายุ (Age) เน่ืองจากผลิตภัณฑสามารถตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคที่มี
อายุแตกตาง นักการตลาดจึงใชประโยชนจากอายุเปนตัวแปรดานทางประชากรศาสตรที่แตกตางกัน 
ของสวนตลาด นักการตลาดไดคนหาความตองการของสวนตลาดสวนเล็ก (Niche Market) โดยมุง
ความสําคัญที่ตลาดอายุสวนนั้น 
 2.  รายได การศึกษา สถานภาพและอาชีพ (Income, Education,Status and Occupation) 
เปนตัวแปรที่สําคัญในการกําหนดสวนของตลาด โดยทั่วไปนักการตลาดจะสนใจผูบริโภคที่มีความ
รํ่ารวย แตอยางไรก็ตามครอบครัวที่มีรายไดต่ําจะเปนตลาดที่มีขนาดใหญ ปญหาสําคัญในการแบง
สวนตลาดโดยถือเกณฑรายไดอยางเดียวก็คือ รายไดจะเปนตัวชี้การมีหรือไมมีความสามารถในการ
จายสินคา ในขณะเดียวกันการเลือกซื้อสินคาที่แทจริงอาจถือเกณฑรูปแบบการดําเนินชีวิต รสนิยม 
คานิยม อาชีพ การศึกษา ฯลฯ แมวารายไดจะเปนตัวแปรที่ใชบอยมาก นักการตลาดสวนใหญจะโยง
เกณฑ รายไดรวมกับตัวแปรดานประชากรศาสตร หรืออ่ืนๆ เพ่ือใหการกําหนดตลาดเปาหมายได
ชัดเจนยิ่งขึ้น เชน กลุมรายไดอาจจะเกี่ยวของกับเกณฑอายุ และอาชีพรวมกัน 
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2. ทฤษฏีและ แนวคิดเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 
 สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เปนตัวแปรทางการตลาด 4 ประการ ที่บริษัท
สามารถควบคุมไดและจําเปนตองนํามาใชรวมกัน เพ่ือสนองความตองการของกลุมเปาหมาย
ประกอบดวยผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) การจัดจําหนาย (Place) และ การสงเสริมการตลาด 
(Promotion) หรือ ที่เรียกวา 4P’S แตถาเปนธุรกิจบริการจะมี่สวนประสมทางการตลาดเพิ่มขึ้นคือ 
พนักงาน (People) กระบวนการใหบริการ (Process) และสิ่งตางๆ ภายในสํานักงาน (Physical 
evidence) รวมเรียกวา 7P’S (ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป. 2548:12-16) 
 โดยธุรกิจจะตองมีการจัดสรรงบประมาณ สําหรับสวนประสมทางการตลาดใหเหมาะสม
เพ่ือใหบรรลุเปาหมายที่วางไว โดยตองจัดสรรในสวนของสินคาและ บริการ ชองทางการจัดจําหนาย 
การสงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ ผูประกอบการตองมีการตัดสินใจและวางแผนในการ
จัดสรร ให กับแตละสวนวาจะเนนหนักในสวนใด ที่จะเปนตัวหลักในการจูงใจและกระตุนใหเกิดการ
ซ้ือสินคาของผูบริโภค หรือกําหนดงบประมาณใหเทากันในทุกโปรแกรม โดยสวนประสมทาง
การตลาดทุกตัวมีความสําคัญเทากันจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไมได เพียงแตวาในสถานการณที่แตกตาง
กันนั้นธุรกิจอาจเลือกใชสวนประสมทางการตลาดตัวใดตัวหน่ึงเปนกลยุทธหลักในการดําเนินการได 
แตจะขาดการสนับสนุนจากสวนประสมทางการตลาดอื่นๆ ไมได 
 บริษัทตองมีการกําหนดสวนประสมทางการตลาด โดยใหนํ้าหนักและความสําคัญกับ 4P’S 
เร่ิมตั้งแตการเชื่อมโยงความตองการของลูกคามาวางแผนดานสินคาและบริการ (Product and 
Service) ในดานคุณภาพ การออกแบบ รูปทรง ตราสินคา และการบรรจุหีบหอ ทําการผลิตและมีกา
ระบวนการใหบริการอยางไร ตอไปถึงสวนที่สําคัญคือ การจัดจําหนาย (Place) ที่ตองตัดสินใจวาจะ
ใชคนกลางทางการตลาดแบบใด มีชองทางการจัดจําหนายกี่ระดับ เชนมีผูคาสง (Wholesalers) หรือ
ผูคาปลีก (retailers) หลังจากนั้น บริษัทฯตองทําการสื่อสารกับผูบริโภค (Promotion) ใหทราบถึง
ลักษณะสินคาและคุณประโยชนของสินคาและบริการ โดยใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดที่เรียกวา 
สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การ
สงเสริมการขาย การขายตรงและการขายโดยใชพนักงานขาย เพ่ือกระตุนใหเกิดความตองการซื้อ
และสุดทายคือการตั้งราคา (Pricing) วาจะกําหนดราคาจากฐานของตนทุน หรือ ตั้งราคาตามกําไรที่
ตองการ หรือมีการใชราคาเปนการจูงใจ และกระตุนผูบริโภค โดยมีรายละเอียดของสวนประสมทาง
การตลาด ดังน้ี 
 1.  ผลิตภัณฑ (Product) ซ่ึงไดแกสินคา (Goods) และ บริการ (Service) ที่ธุรกิจพัฒนา
และผลิตขึ้นเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด ผลิตภัณฑ หรือสินคา
และบริการนั้น มีทั้งที่จับตองได เชน พัดลม โตะ ฯลฯ และไมสามารถจับตองได เชน การตัดผม การ
นวดแผนโบราณ บางครั้งเปนตัวบุคคลเชน ดารา นักรอง นักการเมือง ฯลฯ หรือสถาบันใดสถาบัน
หน่ึง ทั้งน้ี เน่ืองจากการตลาดสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกๆ สิ่ง จึงทําใหสิ่งที่เกี่ยวของกับเรื่อง
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น้ันเปนตัวผลิตภัณฑ เชน ในการเมือง ผูสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบงเขตเปนผลิตภัณฑที่
จําหนายหรือจูงใจใหกลุมเปาหมายหรือประชาชนเลือกเปน ส.ส. 
 นอกจากนี้ ผลิตภัณฑยังรวมไปถึงตราสินคา (Brand) การบรรจุหีบหอ (Packaging) การ
รับประกัน (Guarantee) คุณภาพผลิตภัณฑ (Quality) บางธุรกิจที่พัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถจับตอง
ไดเพียงอยางเดียวไมมีบริการเสริม เชน สินคาสะดวกซื้อ บางผลิตภัณฑรวมไปถึงบริการเสริม หรือ 
บางธุรกิจมีแตการบริการเทานั้นที่จําหนายใหกับลูกคา เชน รานตัดผม เปนตน 
 2. ราคา (Price) หมายถึง จํานวนเงินที่ลูกคาตองชําระใหกับผูขายเพื่อใหไดรับสินคาและ
บริการ โดยธุรกิจตองกําหนดราคาใหอยูในระดับที่ลูกคาสามารถซื้อได การกําหนดราคานั้นมี
จุดมุงหมายเพื่อสรางความไดเปรียบทางการแขงขันในระดับที่ธุรกิจยังคงมีกําไร และลูกคาสามารถ
ซ้ือได 
 3.  การจัดจําหนาย (Place) หมายถึง การจัดการเกี่ยวกับการอํานวยความสะดวกในการ
ซ้ือสินคาของลูกคากลุมเปาหมายใหมีความสะดวกสบายสูงสุด ดวยการนําสินคาและบริการไปสง
มอบใหกับลูกคาภายในเวลาที่ลูกคาตองการ ซ่ึงมีรูปแบบที่แตกตางกันตามลักษณะของสินคา 
พฤติกรรมของลูกคา สถานที่ตั้งของธุรกิจ และที่ตั้งของลูกคา โดยมีความเกี่ยวของกับงานของ
นักการตลาดในการออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการชองทางการตลาดใหเหมาะสมกับตัวสินคา
และกลุมลูกคาเปาหมาย 
 4.  การสงเสริมการตลาด (Promotion) หมายถึง การกําหนดแนวทางในการสื่อสารไปยัง
ลูกคากลุมเปาหมายเกี่ยวกับสินคาและบริการ ราคา และขอมูลอ่ืนๆ ของสินคาและ บริการ โดยมุง
หมายใหเกิดการตัดสินใจซื้อสินคาและบริการ ดวยการประสมประสานสวนประสมการสงเสริม
การตลาด ไดแก การโฆษณา การประชาสัมพันธ การสงเสริมการขาย การตลาดทางตรง และ การใช
พนักงานขาย นักการตลาดใชการสงเสริมการตลาดในการแจงขาวกระตุนจูงใจและการย้ําเตือนลูกคา 
โดยมุงใหเกิดการตัดสินใจซื้อ หรือในบางครั้งตองการเพิ่มยอดขายใหสูงขึ้นในระยะสั้นดวย แนวคิด
ปจจุบันเกี่ยวกับการสงเสริมการตลาด ไดมีนักวิชาการประยุกตแนวคิดและทฤษฏีใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมผูบริโภคใหมากขึ้น เปนการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated marketing 
communication: IMC) ดวยการใชเครื่องมือการสงเสริมการตลาดทั้ง 5 อยางประสมประสานกันตาม
กลุมลูกคาเปาหมายและงบประมาณที่บริษัทฯ มี โดยมุงเนนใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  4.1  การโฆษณา (Advertising) 
การโฆษณา คือ การสื่อสารที่มิใชระหวางบุคคล แตเปนการสื่อสารระดับมวลชลที่ผูสงสารจายเงิน
คาบริการในการสื่อสารขอความตางๆ ซ่ึง ผูสงสารอาจเปนธุรกิจเอกชน องคการหรือบุคคลใดๆ ที่
ผูรับสารจะรับรูไดจากขอความโฆษณา และ ผูสงสารหวังวาการสื่อสารสามารถชักจูงกลุมเหลานั้นให
ปฏิบัติตามขอแนะนําในโฆษณา 
   การโฆษณาเปนเครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ นํามาใชเ พ่ือใหขอมูลขาวสาร 
(Informing) ชักจูงโนมนาว (Persuading) เตือนความจํา (Reminding) และเพิ่มคุณภาพสินคา 
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(Adding value) นอกจากนี้การโฆษณาที่ประสบความสําเร็จจะตองสามารถเปลี่ยนผูบริโภคจาก
พฤติกรรมหนึ่งไปสูพฤติกรรมหนึ่งได 
 5.  พนักงาน (People) หมายถึง การจัดการบริการอยางมีประสิทธิภาพดวยบุคลากรของ
กิจการโดยเริ่มตั้งแตการสรรหาคัดเลือก การพัฒนาและฝกอบรม รวมไปถึงการจูงใจและปลูกฝง
ลักษณะที่จําเปนตอการใหบริการ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาหรือผูใชบริการใหมากที่สุด
ไดแก ดานทักษะในการแกไขปญหาเฉพาะหนา การทักทายลูกคาหรือผูใชบริการ การขอบคุณลูกคา 
หรือ ผูใชบริการทุกครั้งที่มาใชบริการ 
 6.  กระบวนการ (Process) หมายถึง การวางระบบและออกแบบใหมีขั้นตอนที่อํานวย
ความสะดวกใหกับลูกคาหรือผูใชบริการมากที่สุด ลดขั้นตอนที่ทําใหผูบริโภคตองรอนาน จัดระบบ
การไหลของการใหบริการ (Service flow) ใหมีอุปสรรคนอยที่สุด เน่ืองจากการรอคอยการใหบริการ
นานๆ อาจทําใหเกิดความไมพึงพอใจได โดยยึดแนวคิด one stop service ใหลูกคาอยูที่จุดเดียวคือ 
บริเวณดานหนาเคารเตอร และ ใหบริการลูกคาตามแนวคิดที่วา ลูกคาคือคนที่เรารัก รวมทั้งการ
พัฒนา sos หรือ Standard of Service น่ันคือมาตรฐานในการใหบริการ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับ
ลูกคา 
 7.  สิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงาน (Physical evidence) หมายถึง การออกแบบ
วางผังสํานักงาน อุปกรณตางๆ ที่ใชในสํานักงาน การจัดวางโตะทํางาน เฟอรนิเจอรภายใน
สํานักงาน กระถางตนไม ฯลฯ ใหเรียบรอยเปนระเบียบเหมาะสมกับลักษณะของบริษัท ลูกคาหรือ
ผูใชบริการจะรับรูและเขาใจภาพลักษณการใหบริการของกิจการจากสิ่งเหลานี้ เน่ืองจากเมื่อลูกคา
ติดตอกับบริษัทลูกคาจะมองไปรอบๆ ตัว บริษัทฯ ใดมีการตกแตงสถานที่ไดอยางเหมาะสมจะทําให
ลูกคาเกิดความมั่นใจมากขึ้น และอุปกรณสํานักงานไมจําเปนตองมีราคาแพง เพียงแตใหสอดคลอง
และเหมาะสมกับสภาพแวดลอมภายในบริษัท 
 

3. ทฤษฎี และแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 
 ผูบริโภค (Consumer) คือผูที่มีความตองการซื้อ (Need) มีอํานาจซื้อ (Purchasing power) 
ทําใหเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) และพฤติกรรมการใช (Using behavior) ดังน้ี 
 1.  ผูบริโภคเปนบุคคลที่มีความตองการ (Needs) การที่จะถือวาใครเปนผูบริโภคนั้นบุคคล
น้ันตองมีความตองการผลิตภัณฑ แตถาบุคคลนั้นไมมีความตองการก็จะไมใชผูบริโภคความตองการ
น้ันตองเปนนามธรรม เปนความตองการพื้นฐานเบื้องตนที่ไมใชกลาวถึงสินคา แตกลาวถึงสิ่งที่
เกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวบุคคล สินคาตางๆ ก็สามารถนําออกมาขายเพื่อตอบสนองความตองการขั้นปฐม 
ภูมิได 
 2.  ผูบริโภคเปนผูที่มีอํานาจซื้อ (Purchasing power) ผูบริโภคจะมีแคเพียงความตองการ
อยางเดียวไมไดแตตองมีอํานาจซื้อดวย ฉะนั้นการวิเคราะหพฤติกรรมของผูบริโภคตองวิเคราะหไปที่
ตัวเงินของผูบริโภคดวย 
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 3.  การเกิดพฤติกรรมการซื้อ (Purchasing behavior) ผูบริโภคซื้อที่ไหน ซ้ือเม่ือใดใคร 
เปนคนซื้อ ใชมาตรการอะไรในการตัดสินใจซื้อมากนอยแคไหน 
 4.  พฤติกรรมการใช (Using behavior) ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชอยางไร เชน ซ้ือกี่ครั้ง 
ครั้งละเทาไหรซ้ือกับใครเปนตนพฤติกรรมของผูบริโภค ถูกกําหนดดวยลักษณะทางกายภาพ 
(Physical) และลักษณะทางกายภาพถูกกําหนดดวยสภาพจิตวิทยา (Psychological) สภาพจิตวิทยา
ถูกกําหนดดวยครอบครัว (Family) ครอบครัวถูกกําหนดดวยสังคม (Social) รวมถึงสังคมถูกกําหนด
ดวยวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น (Cultural) ซ่ึงทั้งหมดนี้ตองคํานึงถึงพฤติกรรมการซื้อ และ
พฤติกรรมการใชของผูบริโภค  
 เสรี วงษมณฑา (2542: 32) พฤติกรรมผูบริโภค(Consumer behavior) หมายถึงพฤติกรรม
ซ่ึงผูบริโภคทําการคนหา การซื้อ การใช การประเมินผล การใชสอยผลิตภัณฑ และการบริการ ซ่ึง
คาดวาจะสนองตอบตอความตองการของเขา (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 3)  พฤติกรรมผูบริโภค 
(Consumer behavior) หมายถึง การศึกษาพฤติกรรม การตัดสินใจและการกระทําของผูบริโภคที่
เกี่ยวกับการซื้อและการใชสินคา นักการตลาดจําเปนตองศึกษา และวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคดวย
เหตุผลหลายประการ คือ 
 1.  พฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอกลยุทธการตลาดของธุรกิจ และมีผลทําใหธุรกิจประสบ
ความสําเร็จ ถากลยุทธทางการตลาดที่สามารถตอบสอนงความพึงพอใจของผูบริโภคได 
 2.  เพ่ือสอดคลองกับแนวคิดทางการตลาด (Marketing Concept) ที่วาการทําใหลูกคาพอใจ
ดวยเหตุน้ีจึงตองศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภค เพ่ือจัดสิ่งกระตุนกลยุทธทางการตลาดเพื่อ
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผูบริโภคได (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 124) 
พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง การกระทําของแตละบุคคลที่เกี่ยวของโดยตรง
กับการไดรับ และใชสินคาหรือบริการรวมถึงกระบวนการตัดสินใจที่เกิดขึ้นกอน และที่เปนตัว
กําหนดใหเกิดการกระทําตางๆ พฤติกรรมผูบริโภคมีความใกลชิดกับกิจการรานคาปลีกอยางมาก 
โดยที่ผูบริโภคจะมีกระบวนการซื้อในรานคาปลีกจากการตั้งใจไปซื้อสินคาที่ตองการ หรืออาจเกิด
จากไมไดตั้งใจซื้อสินคาแตไปเดินดูแลวเห็นจึงเกิดความตองการ (สมจิตร ลวนจําเริญ.  2541: 22-
24) 
 พฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior) หมายถึง ปฏิกิริยาของบุคคลที่เกี่ยวของ
โดยตรงกับการไดรับ และใชสินคาและบริการทางเศรษฐกิจ รวมทั้งกระบวนการตางๆ ของการ
ตัดสินใจซึ่งเกิดกอน และเปนตัวกําหนดปฏิกิริยาตางๆ เหลานั้น (อดุลย จาตุรงคกุล . 2539: 5)มี
เหตุผลหลายประการที่ชี้วาจําเปนตองศึกษาถึงพฤติกรรมผูบริโภค นักวิทยาศาสตรสาขาการตลาดได
เสนอวาผูบริโภคไมไดทําตามทฤษฎีเศรษฐศาสตรเสมอไป ขนาดของตลาดผูบริโภคมีความเจริญ มี
การขยายตัวอยางรวดเร็ว ความพอใจของผูบริโภคมีการเปลี่ยนแปลงและมีความตองการเพิ่มขึ้นใน
ดานตางๆ อยางมาก รวมทั้งในตลาดอุตสาหกรรมสินคา และบริการจะมีความคลายคลึงกัน ผูวิจัย
ทางการตลาดไดศึกษาพฤติกรรมทางการซื้อของผูบริโภคพบวาผูบริโภคจะมีพฤติกรรมแตกตางกัน 
ผลิตภัณฑที่มีลักษณะเดนและแตกตางกันจะมีผลกระทบตอความจําเปนเฉพาะอยาง รวมทั้ง
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บุคลิกภาพ และการดํารงชีวิต (ศิริวรรณ เสรีรัตน. 2538: 5)นอกจากนี้ยังมีงานเขียนอีกหลายชิ้นที่
ชี้ใหเห็นวา การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคเปนสิ่งจําเปนสําหรับนักการตลาด การเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผูบริโภค และปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภค ก็สงผลกระทบใหแตละบุคคลมีพฤติกรรมที่
แตกตางกัน ไดแก ลิขิต ฟาโยชนม (2538: สัมภาษณ) กลาววา พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคเปน
ปจจัยหนึ่งที่นับวันจะเพ่ิมศักยภาพกับทิศทางธุรกิจมากขึ้น นอกจากพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคที่
เปนปจจัยหลักในการบงชี้ความเปนไปของธุรกิจแลว ยังมีองคประกอบทางเศรษฐกิจที่จะเปนผูตัดสิน
ถึงความเปนไปของธุรกิจน้ีในอีกระดับหน่ึง เพราะเศรษฐกิจยอมสงผลกระทบถึงอุตสาหกรรมการ
ลงทุนในการผลิต ซ่ึงเปนรากฐานในการสรางใหเกิดความพรอมในตลาดมากนอยแตไหน ทั้งรายได
ผูผลิต ผูบริโภคและบางทีปจจัยในแงของวัฒนธรรม คานิยมของคนไทยก็จะเขามามีสวนเกี่ยวของ
เหมือนกัน ปจจุบันรานคาปลีกตางๆ ยังมีการรวมมือกับธนาคารหรือสถาบันทางการเงินในการ
ใหบริการชําระผานการหักบัญชีหรือ การใชบัตรเครดิต(ธีรภัทร มกรพันธ. 2539: 11-12) ไดกลาวไว
วา เม่ือพฤติกรรมผูบริโภคมีความสําคัญและมีความแตกตางกัน การจะคนหาอาจขึ้นกับหน่ึงตัวแปร
สําคัญ เกือบจะทุกการวิจัยการตลาดไดรวมเอา “รายได” เปนหนึ่งในกุญแจไขปญหาการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผูบริโภคเพราะแหลงที่มาของเศรษฐกิจหรือก็คือรายได ความมั่งคั่ง เปนปจจัยแรกของตัว
แปรในการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภค 
 

 กรอบแนวคิด พฤติกรรมผูบริโภคที่ใชในการศึกษา 
 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) ของ Philip Kotler เปนการศึกษา
ถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตน จากการเกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) 
ทําใหเกิดคามตองการ เม่ือสิ่งกระตุนนั้นผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค (Buying’s black 
box) ซ่ึงเปรียบเสมือนกลองดําที่ผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ซ่ึงความรูสึกนึกคิดตางๆ 
จะไดรับอิทธิพลตางๆ ภายในใจผูบริโภค แลวจะมีการตอบสนองของผูบริโภค (Buyer’s response) 
หรือ การตัดสินใจของผูบริโภค (Buyer’s purchase decision) โดยการซื้อหรือไมซ้ือสรุปแลว
จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่ การมีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทําใหเกิดการ
ตอบสนอง (Response) ดังน้ันโมเดลนี้จึงอาจ เรียกวา S-R Theory ดังแผนภาพตอไปน้ี 
 
             Stimulus Buyer’s          Black box                   Response 
         
 
 
 
 

ภาพประกอบ 2 รูปแบบพฤติกรรมผูบริโภคอยางงาย หรือ S-R Theory 
 

 ที่มา: Philip Kotler. (1997).  Marketing Management.   P. 172. 

สิ่งกระตุนทางการ 
ตลาด และสิ่ง 
กระตุนอ่ืนๆ 
 

กลองดํา หรือ  
ความรูสึกนึกคิด 
ของผูบริโภค 

การตอบสนองของ 
ผูบริโภค 
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 ปจจัยภายนอก ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายใน 
 (External factors) (Personal factors) (Internal factors) 
 

 
ภาพประกอบ 3 แสดงรูปแบบพฤติกรรมการซื้อ (ผูบริโภค) (Model of buyer (Consumer) behavior)  
     และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการซื้อของผูบริโภค (Factors influencing consumer’s buying behavior)  
 
 ที่มา: Philip Kotler. (1997).  Marketing Management.   P. 172. 
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 โมเดลพฤติกรรมผูบริโภค 
 โมเดลพฤตกรรมผูบริโภค (Consumer behavior model) เปนการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําให
เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ โดยมีจุดเริ่มตนจากการที่เกิดสิ่งกระตุน (Stimulus) ที่ทําใหเกิดความ
ตองการสิ่งกระตุนผานเขามาในความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือ (Buyer’s black box) ซ่ึงเปรียบเสมือน
กลองดําซึ่งผูผลิตหรือผูขายไมสามารถคาดคะเนได ความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือจะไดรับอิทธิพลจาก
ลักษณะตางๆ ของผูซ้ือ แลวจะมีการตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s response) หรือการตัดสินใจของผู
ซ้ือ (Buyer’s purchase decision)จุดเริ่มตนของโมเดลนี้อยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ในเกิดความ
ตองการกอนแลวทําใหเกิดการตอบสนอง (Response) ดังน้ันโมเดลนี้จึงอาจเรียกวา S-R Theory 
โดยมีรายละเอียดของทฤษฎีดังน้ีสิ่งกระตุนภายนอกสิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) 
เปนสิ่งที่ผูประกอบการสรางขึ้นเพ่ือดึงดูดผูบริโภค ใหเกิดความตองการซื้อสินคา และบริการ โดย
สวนประสมทางการตลาด(Marketing Mix) ซ่ึงใชในการกระตุน มีดังน้ี 
 1. สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) ออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงามเพื่อกระตุนความ
ตองการ 
 2. สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑโดย
พิจารณาลูกคาเปาหมาย 
 3. สิ่งกระตุนดานชองทางการจําหนาย (Distribution หรือ Place) เชน การจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑใหทั่วถึง เพ่ือใหความสะดวกแกผูบริโภค ถือวาเปนการกระตุนความตองการซื้อ 
 4. สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชนการแขงขันทําใหเกิดการดึงดูด 
การโฆษณาสม่ําเสมอ การใชความพยายามของพนักงานขาย การลด แลก แจก แถม การสราง
ความสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไปเหลานี้ถือวาเปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อสิ่งกระตุนอ่ืนๆ 
  Other Stimulus เปนสิ่งกระตุนความตองการของผูบริโภค ที่ผูประกอบธุรกิจไมสามารถ
ควบคุมได อาจเปนไปไดทั้งในทางที่จะสงเสริม หรือเปนอุปสรรคตอการบริโภค ไดแก 
 1. สิ่งกระตุนทางเศรษฐกิจ เชน ภาวะเศรษฐกิจ อัตราดอกเบี้ย รายไดของผูบริโภคเปนตน 
 2. สิ่งกระตุนทางเทคโนโลยี เชน เทคโนโลยีในการควบคุมระบบการจัดเก็บสินคาระบบ
บารโคด ระบบการกระจายสินคา 
 3. สิ่งกระตุนทางดานกฎหมาย เชน อัตราการเพิ่ม หรือลดลงในการเก็บภาษีเงินได มี
บทบาทในการเพิ่มขึ้น หรือลดลงในการบริโภค การจํากัดจํานวนสาขาของธุรกิจคาปลีกตางชาติ 
 4. สิ่งกระตุนทางดานวัฒนธรรม เชน ขนบธรรมเนียม ประเพณี เทศกาล อาจมีผลทําให
ผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาปริมาณมากราคาถูก 
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 กลองดําหรือความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ (Buyer’s black box) 
 เปนความรูสึกนึกคิดของผูซ้ือที่เปรียบเสมือนกลองดํา (Black box) ซ่ึงผูผลิต หรือผูขายไม
สามารถทราบได จึงตองพยายามคนหาความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคที่ไดรับอิทธิพลจากลักษณะของ
ผูบริโภค และขั้นตอนการตัดสินใจของผูบริโภคมีดังน้ี 
 1. ลักษณะของผูซ้ือ (Buyer Characteristics) ลักษณะของผูบริโภคมีอิทธิพลจากปจจัย
ตางๆ คือปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยดานสังคม ปจจัยสวนบุคคล และปจจัยดานจิตวิทยา 
 2. กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูซ้ือ (Buyer’s Response) ประกอบดวยขั้นตอน คือ การ
รับรูความตองการ (ปญหา) การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การตัดสินใจซื้อ และ
พฤติกรรมภายหลังการซื้อ กระบวนการนี้จะยากงาย และใชเวลามากหรือนอยจะขึ้นอยูกับประเภท
ของ ผลิตภัณฑ คุณภาพ ราคา การสงเสริมการจําหนาย ตลอดจนตัวผูตัดสินใจเองบางครั้งการซื้อ
อาจไมไดดําเนินไปจนสิ้นสุดกระบวนการ เพราะผูบริโภคอาจเปลี่ยนใจหรือมีอุปสรรค บางครั้ง
พฤติกรรมการบริโภคเกิดขึ้นเปนประจํา 
 การตอบสนองของผูซ้ือ (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคหรือผูซ้ือ 
(Buyer’s purchase decisions) ผูบริโภคจะมีการตัดสินใจในประเด็นตางๆ ดังน้ี 
 1. การเลือกผลิตภัณฑ (Product choice) 
 2. การเลือกตราสินคา (Brand choice) 
 3. การเลือกผูขาย (Dealer choice) 
 4. การเลือกเวลาในการซื้อ (Purchase timing) 
 5. การเลือกปริมาณการซื้อ (Purchase amount) 
 จาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภคในขางตนนี้ ทางผูวิจัยไดนํา
แนวคิดตางๆ มาใชเปนแนวทางในการออกแบบสอบถามตลอดจนนํามาใชในการวางสมมติฐานเพื่อ
การคนควาวิจัยในครั้งน้ี 
 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค 
 กระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Consumer buying decision process) เปนลําดับ
ขั้นตอนในการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค จากการสํารวจรายงานของผูบริโภคจํานวนมากใน
กระบวนการซื้อพบวาผูบริโภคผานกระบวนการ 5 ขั้นตอน คือ 
 1. การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) หรือการรับรูปญหา (Problem 
recognition) เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซ่ึงเกิดขึ้นเม่ือบุคคลระลึกถึงความ
แตกตางระหวางสิ่งที่เขามีอยูกับสิ่งที่เขาตองการ (Kerin, Hartley and Rudelius, 2004: 100 ) ซ่ึง
เกิดจาก (1) ตัวแปรภายใน หรือปจจัยดานจิตวิทยา ประกอบดวย ความตองการและการจูงใจ 
บุคลิกภาพและแนวคิดสวนตัว การรับรู การเรียนรู และทัศนคติ (2) ตัวแปรภายนอก หรือปจจัย
สิ่งแวดลอมดานสังคมวัฒนธรรม ประกอบดวย กลุมอางอิง ครอบครัว ชั้นทางสังคม วัฒนธรรม และ
วัฒนธรรมยอย ปจจัยเหลานี้จะสงผลตอการกําหนดความตองการของแตละบุคคล 
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 2. การคนหาขอมูล (Search for information) หรือการคนหาขอมูลกอนการซื้อ (Pre 
purchase search) เม่ือบุคคลไดรับรูถึงความตองการแลว เขาจะคนหาวิธีการที่จะทําใหความ
ตองการดังกลาวไดรับการตอบสนอง ซ่ึงผูบริโภคสามารถคนหาขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการ
ที่สามารถตอบสนองความตองการได 2 ทางคือ 
  2.1  การคนหาขอมูลจากภายใน (Internal search) โดยทบทวนความทรงจําในอดีต
เกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือตราสินคาที่ตนเองเคยซื้อ 
  2.2  การคนหาขอมูลจากภายนอก (External search) ซ่ึงสามารถคนหาไดจาก 5 แหลง 
ดังน้ี 
   2.2.1 แหลงบุคคล (Personal sources) ไดแก ครอบครัว เพ่ือน เปนตน 
   2.2.2 แหลงการคา (Commercial sources) หรือแหลงขอมูลที่จัดโดยนักการตลาด 
(Marketer dominated sources) ไดแก สื่อการโฆษณา พนักงานขาย 
   2.2.3 แหลงชุมชน (Public sources) ไดแก สื่อมวลชน องคกรคุมครองผูบริโภค 
เปนตน 
   2.2.4 แหลงประสบการณ (Experiential sources) ไดแก การควบคุม การ
ตรวจสอบการใชสินคา เปนตน 
   2.2.5 แหลงทดลง (Experimental sources) ไดแก หนวยงานที่สํารวจคุณภาพ
ผลิตภัณฑหรือหนวยวิจัยภาวะตลาดของผลิตภัณฑ ประสบการณตรงของผูบริโภคในการทดลองใช
ผลิตภัณฑ เปนตน 
  กระบวนการขอมูล (Information processing) หมายถึง กระบวนการซึ่งมีการรับรู 
(Received) ถึงสิ่งกระตุน (Stimulus) การตีความหมาย (Interpreted) การเก็บรักษาในความทรงจํา 
(Store in memory) และการนํากลับมาใชภายหลัง (Retrieved) (Blackwell, Miniard; & Engel. 
2006: 77) เม่ือผูบริโภคมีการคนหาขอมูลจากภายนอก ผูบริโภคจะไดรับอิทธิพลจากสิ่งกระตุนโดย
นักการตลาด เชน การโฆษณาผานสื่อตางๆ และสิ่งกระตุนโดยกลุมอ่ืนๆ ที่ไมใชนักการตลาด เชน 
ครอบครัว เพ่ือน 
 3.  การประเมินผลทางเลือกกอนการซื้อ (Alternative evaluation) หลังจากที่ไดคนหาขอมูล
แลวผูบริโภคไดทําการประเมินผลทางเลือกตางๆ ที่เปนไปไดกอนทําการตัดสินใจ ในขั้นนี้ผูบริโภค
ตองกําหนดเกณฑการพิจารณาที่จะใชสําหรับประเมินผล ซ่ึงเกณฑการพิจารณาเปนเรื่องของเหตุผล
ที่มองเห็นเชน ราคา ความคงทน หรือคุณสมบัติของสินคา หรือ เปนเรื่องของความพอใจสวนบุคคล 
เชน ชื่อเสี่ยงของตราสินคา แบบ หรือ สี เปนตนจากเกณฑที่กําหนดจะทําใหผูบริโภคทราบถึง
ทางเลือกที่เปนไปได  
 4.  การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) หลังจากการประเมินผลทางเลือกแลว จะเปน
ขั้นตอนที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อ การซื้อโดยทั่วไปเกิดขึ้นในรานคาปลีก แตอยางไรก็ตามอาจเกิดขึ้นใน
บานหรือสํานักงานของลูกคาก็ได เชน การซื้อผานทางแคดตาล็อกหรือทางอินเทอรเน็ต 
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 5.  พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavior) หรือผลลัพธภายหลังการซื้อ 
(Post purchase outcome) ในขั้นนี้ผูบริโภคจะเปรียบเทียบคุณคาที่ไดรับจริง (Perceived value) 
จากการบริโภคหรือใชผลิตภัณฑกับความคาดหวัง (Expectation) ถาคุณคาที่ไดรับจริงสูงกวาความ
คาดหวังผูบริโภคจะเกิดความพึงพอใจ แตถาคุณคาที่ไดรับจริงต่ํากวาความคาดหวัง ผูบริโภคจะเกิด
ความ ผูบริโภคจะเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfied) ทั้งนี้ผูบริโภคอาจจะขามหรือยอนกลับไป
เริ่มตนขั้นตอนกอนน้ีก็ได ซ่ึงแสดงใหเห็นวากระบวนการตัดสินใจซื้อเริ่มตนกอนการซื้อจริงๆ และมี
ผลกระทบหลังจากการซื้อ 
 
 โมเดล 5 ข้ันตอนในกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค  
 

1. การรับรูถึงความตองการ (Need recognition) หรือ การรับรูปญหา (Problem recognition) 

 

2. การคนหาขอมูล (Search for information) 

 

3. การประเมินผลทางเลอืกกอนการซ้ือ (Pre-purchase evaluation for alternatives) 

 

4. การตัดสินใจซื้อ (Purchase decision) 

 

5. พฤติกรรมภายหลังการซื้อ (Post-purchase behavior) 

 

5.1 การบริโภค (Consumption) 

 

5.2 การประเมินผลภายหลังการบริโภค (Post-consumption evaluate) 

 

5.3 การจัดการหลังการบริโภคแลว (Divestment) 

 
ภาพประกอบ 4  แสดงโมเดลกระบวนการตัดสินใจซื้อของผูบริโภค (Model of the consumers  
      buying decision process)  
 
 ที่มา: Philip Kotler. (1997).  Marketing Management.   P. 70. 
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3. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 
 บทบาทหนาที่ของผูบริโภคที่เก่ียวของกับการตัดสินใจซื้อ (Consumer buying 
roles) 
 นักการตลาดควรรูวา ผูบริโภคแตละคนที่อยูในตลาดตางมีหนาที่ที่เกี่ยวของกับการ
ตัดสินใจซื้อสินคาที่แตกตางกันตามสถานการณ เชน ผูบริโภคที่เปนลูกที่อยูในวัยเรียน อาจเปน“ผูมี
อิทธิพลตอผูซ้ือ (พอแม) ในการซื้อบาน และขณะเดียวกันผูเปนลูก ก็มีบทบาทในการเปน“ผูตัดสินใจ
ซ้ือ” เองในการซื้อของใชสวนตัว ฉะน้ันในการตัดสินใจซื้อ ผูบริโภคมักจะมีบทบาทหลายบทบาทที่
เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อสินคาของตนเอง และผูอ่ืนดวย ดังพิจารณาไดจาก 
รายละเอียดตอไปน้ี 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
ภาพประกอบ 5 บทบาทหนาที่ของผูบรโิภคที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจซื้อ 

 
 ที่มา: ศิริวรรณ เสรีรัตน. (2546). การบริหารการตลาดยุคใหม. หนา 217. 
 
 ผูบริโภคแตละคน มีบทบาทหนาที่ไดดังตอไปน้ี 
 1.  ผูริเริ่ม (Initiator) คือบุคคลผูริเริ่มคิดถึงการซื้อสินคาอยางใดอยางหนึ่ง 
 2.  ผูมีอิทธิพล (Influencer) คอืบุคคลผูที่มีความคิดเห็น อันมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อได 
 3.  ผูตัดสินใจซื้อ (Decider) คือ บุคคลผูมีอํานาจและหนาที่ในการตัดสินใจซื้อวาจะซื้อสินคา
อะไรซื้อที่ไหน ซ้ืออยางไร 
 4.  ผูซ้ือ (Buyer) คือ บุคคลที่ทําหนาที่ในการซื้อสินคา 
 5.  ผูใช (User) คือ บุคคลผูที่ทําหนาที่บริโภค หรือ ใชสินคาและบริการ 
 
 

ผูริเริ่ม 
ผูใช 

ผูมีอิทธิพล 

การตัดสินใจซื้อ 

ผูซื้อ 
ผูตัดสินใจซื้อ 
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 พฤติกรรมของผูบริโภคในการตัดสินใจซื้อ 
 การตัดสินใจซื้อสินคา และบริการใดๆ จะมีสาเหตุหรือปจจัยสําคัญในการตัดสินใจซื้อ 2 
ประการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2541: 41) ไดแก 
 1.  การซื้อดวยเหตุผล เปนการซื้อบริการโดยการหาขอมูลมาเปรียบเทียบกอนที่จะตัดสินใจ
เปนลูกคาธุรกิจใหบริการหนึ่ง แลวนําขอมูลมาวิเคราะหวาการใชบริการนั้นมีความคุมคาหรือไม การ
ตัดสินใจแบบนี้มักพบในเพศชายมากกวาเพศหญิง สาเหตุประการหนึ่งอาจมาจากเพศชายมีภาวะ
ทางอารมณที่คอนขางคงที่และม่ันคงกวาเพศหญิงนักการตลาดตองกระตุนลูกคากลุมที่ซ้ือดวย
เหตุผลนี้ใหเห็นคุมคาอยางแทจริง ดวยการใหขอมูลอยางเหมาะสมและชัดเจน ซ่ึงเปนสิ่งที่ควร
กระทําอยางยิ่งในยุคนี้ เน่ืองจากลูกคาทีการศึกษามากขึ้น การใหขอมูลเปนการกระตุนภาวการณ
ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลที่มีเหตุผล 
 2.  การซื้อดวยอารมณ มักเกิดกับเพศหญิงมากกวาเพศชาย การตัดสินใจแบบน้ีจะเปนการ
ตัดสินใจใชบริการอยางรวดเร็วเม่ือไดรับขอมูลบางอยางที่มากระตุนตอมความตองการการลดราคา
เปนการกระตุนตอมใหเกิดพฤติกรรมทันที นักการตลาดตองกระตุนลูกคาใหมากขึ้นเนื่องจากจะเปน
กลุมที่ยอมจายเงินมากสําหรับการบริการในครั้งหน่ึงๆ เพ่ือแลกกับความสะดวกความสบาย ความ
สวยงาม และความหรูหรา 
 

4. ประวัติความเปนมารานวัตสัน 
 รานวัตสัน(Watson’s Shop) เร่ิมตนจากบริษัท A.S. Watson & Co.,Ltd. เปนหนึ่งในธุรกิจ
ที่มีชื่อเสียงในทวีปเอเชีย ดําเนินธุรกิจคาปลีกดานการผลิตและจัดจําหนายที่ตอบสนองความตองการ
ของลูกคาในแถบทวีปเอเชีย และเขามาในประเทศไทยครั้งแรกเม่ือป ค.ศ. 1997 หรือ พ.ศ. 2539 
บริษัท A.S. Watson & Co.,Ltd ในเครือฮัทจิสันวัมเปาของมหาเศรษฐีชาวฮองกงรวมลงทุนกับบริษัท 
เซ็นทรัล รีเทล คอรปอเรชั่นจํากัด (ซีอารซี) โดยกลุมเปาหมายหลัก คือ กลุมลูกคาในเมืองที่มีวิถีชีวิต
ที่เรงรีบ และกลุมเปาหมายรองคือ กลุมนัก ชอบปงตามแหลงชุมชนหรือสํานักงานตางๆ โดยสวน
ใหญอยูในเขตกรุงเทพฯ 
 จุดเดนของราน คือ การบริการ ที่รานจะมีเภสัชกรประจํารานเพื่อใหบริการลูกคาตลอดเวลา
รวมทั้งจุดเดนในเรื่องสินคาที่มีการออกแบบสินคาใหมภายใตตราสินคาของวัตสันเอง โดยเนนการ
ผลิตสินคาเพื่อใชสวนตัว เชน แชมพู ครีมนวดผม เครื่องสําอาง รวมถึงผลิตภัณฑดูแลผิว ของใช
สําหรับเด็ก เปนตน ภายในรานแบงออกเปนแผนกตางๆ 7 แผนก ไดแก แผนก ยา สินคาเพื่อ
สุขภาพ ของใชประจําวัน สินคาตามสมัยนิยม ของเลนเด็ก อาหารและเครื่องด่ืม ของขวัญ และ
เครื่องสําอาง 
 กลยุทธที่สําคัญ คือ การขยายธุรกิจคาปลีกที่เนนของใชสวนตัวโดยเลือกสรรเฉพาะสินคาที่
มีคุณภาพและใหบริการที่มีประสิทธิภาพ ภายในรานจัดแบงพ้ืนที่อยางชัดเจน ตั้งอยูในทําเลที่
สะดวกสบายตอการจับจายสินคา การตกแตงรานที่สะดุดสายตา มีสินคาที่หลากหลาย และอีก
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ประการหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหวัตสันประสบความสําเร็จ คือการจัดแคมเปญโปรโมชั่นที่ตอเน่ืองตลอดป
โดยการขอความรวมมือกับตัวแทนจําหนายหรือซัพพรายเออรรวมรายการสินคาราคาพิเศษ แมวา
สินคาแตละรายการจะมีกําไรนอย แตหากขายไดจํานวนมากก็ชวยใหตัวแทนจําหนายหรือซัพพราย
เออรมีผลกําไรที่เพ่ิมขึ้นดวย 
 ปจจุบัน วัตสัน ยังคงขยายกิจการตอไปดวยการเปดสาขาเพิ่มขึ้นอีกทั้งประเทศ และทําการ
ปรับปรุงตกแตงรานใหดูทันสมัยและแตกตางจากเดิม พรอมกับการยึดหลักการสรางคุณคาเงินใหกับ
ลูกคาดวยการสรรหาสินคาที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา รวมทั้งการสงเสริมประสิทธิภาพการ
ใหบริการลูกคาอยางจริงจังเพ่ือนําไปสูความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดของลูกคา  
 

5. ประวัติบริษัท ออรกานอน จํากัด 
 บริษัท ออรกานอน จํากัด เปนบริษัทของประเทศเนเธอแลนด เปนบริษัทที่มีความ
เชี่ยวชาญในการทําธุรกิจผลิต วิจัยพัฒนา และ จําหนาย เกี่ยวกับประเภทฮอรโมนประเภทตางๆ 
เชน ยาเม็ดคุมกําเนิดชนิดรับประทาน,ชนิดฝง,ฮอรโมนเสริมสําหรับเพศชาย,ฮอรโมนทดแทนเพศ
หญิง ใหกับโรงพยาบาล และ รานยา บริษัทฯเขาในประเทศไทยครั้งแรกในป พ.ศ. 2520 ดวยความที่
ธุรกิจเปนธุรกิจประเภทยาฮอรโมน จึงทําใหบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญดานเวชภัณฑคุมกําเนิด เนน
นโยบายประกอบธุรกิจอยางมีจรรยาบรรณสูงสุด โดยเนนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัย
สูง ใหผลการรักษาที่ดีกับผูบริโภคสูงสุด 
 จึงทําใหบริษัทฯ ประกอบธุรกิจอยางประสบความสําเร็จในดานยอดขาย ทีมบริหาร และ 
การตลาด มีความนาเชื่อถือ และไววางใจจากลูกคา ดวยดีเสมอมา ยิ่งสงเสริมความมั่นใจใหกับลูกคา
ทุกรายวาผลิตภัณฑของบริษัททุกชนิด เปนผลิตภัณฑที่ดี มีความนาเชื่อถือ อีกทั้งดานผูบริโภคที่ใช
ผลิตภัณฑของ บริษัทฯก็เปนอีกทางหนึ่งของกระแสที่ดีอีกเสียงหนึ่งในตลาดวาฮอรโมนของบริษัทฯ 
เปนฮอรโมนที่ดีมีความนาเชื่อถือ ทั้งทางดานผลในการใช ทีมบริหาร ทีมการตลาด และ ทีมขาย ที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการบริการหลังการขายที่ใหความใสใจตอผูบริโภค ทําใหบริษัทเปนที่ไววางใจ
สําหรับคนไทยดวยดีเสมอมา 
  

6. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ศิริวรรณ รัตนธนารักษ (2545) ไดศึกษา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาใน
รานบูท ของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รานบูทมีความหลากหลายของสินคาเชน 
เครื่องสําอาง ยา วิตามินตาง ผูบริโภคมีความพึงพอใจในดานที่มีความหลากหลายยี่หอใหเลือกซื้อ
อยางครบถวนจึงเกิดพฤติกรรมการซื้อซํ้าครั้งตอไป ตรงกันขามกับรานวัตสันที่ผูบริโภคใหความพึง
พอใจสูงสุดในดานมีความหลากหลายยี่หอใหเลือกซื้ออยางครบถวน 
 พัชรินทร กวางอุเสน (2550) จากงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูที่มาใช
บริการเลือกซื้อยาในแผนกยาระหวางรานบูทกับรานวัตสัน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูที่มาใช
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บริการรานบูทมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับคอนขางนอย แตรานวัตสันมีความพึงพอใจอยูใน
ระดับปานกลาง และ รายดาน พบวาผูที่มาใชบริการรานบูทมีความพึงพอใจสูงสุดในดานที่มีราคา
เปนมาตรฐานตามราคาทองตลาด และ มีความพึงพอใจนอยที่สุดในดานราคาถูกวารานขายยา สวนผู
ที่มาใชบริการรานวัตสันมีความพึงพอใจสูงสุดในดานราคาถูกกวารานยาที่อยูในหางเดียวกัน และมี
ความพึงพอใจนอยที่สุดเม่ือเทียบกับราคายากับรานยา เน่ืองจากรานยาสามารถขายยาในราคาที่ถูก
กวาเพราะมีตนทุนที่ต่ํากวารานบูทและวัตสัน โดยเฉพาะรานยาที่เปนยี่ปว 
 นันทตณัฏฐ สมุทรวานิช (2549) จากงานวิจัยเรื่อการเปรียบเทียบทัศนคติ และภาพลักษณ 
ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการมาใชบริการหางคารฟูร กับหางบิ๊กซี สาขาเพชรเกษม พบวา 
ทัศนคติในดานสวนกระบวนการใหบริการที่มีตอหางกับหางบิ๊กซี สาขาเพชรเกษม น้ันไมมี
ความสัมพันธตอพฤติกรรมความถี่ในการเขามาใชบริการหางบิ๊กซี 
 วิมลมาศ ตันสถาวีรัฐ (2544) เปนการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอรานวัตสันที่
ตั้งอยูในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจุบันรานวัตสันใชกลยุทธที่สําคัญ คือ การ
ขยายธุรกิจคาปลีกที่เนนของใชสวนตัวโดยเลือกสรรเฉพาะสินคาที่มีคุณภาพและใหบริการที่มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงสภาพแวดลอมภายในรานที่ถูกแบงพ้ืนที่ประเภทสินคาอยางชัดเจน การตกแตง
รานที่สะดุดสายตา มีสินคาที่หลากหลาย  
 
 
 



บทที่  3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
 1.  การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 2.  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.  ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ 
 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 5.  การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 6.  สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
 

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย 
 ประชากรที่ทําการศึกษาคนควาสําหรับการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชากรที่มาใชบริการในราน
รานวัตสัน ในเขตกรุงเทพมหานครโดยไมทราบจํานวนที่แนนอน 
 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ี กลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาคนควาสําหรับการวิจัยครั้งน้ี คือ ลูกคาที่มาใช
บริการรานวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร ขนาดของกลุมตัวอยางซึ่งกําหนดจํานวนกลุมตัวอยางจาก
สูตรในการคํานวณหาประชากร (กัลยา วานิชยบัญชา.  2545: 25-26) ซ่ึงเปนสูตรในการคํานวณหา
จํานวนประชากร จะไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาดังน้ี     
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Zn = 
4e

 
 

 เม่ือ n  แทน  จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยาง 
   Z  แทน  คามาตรฐานที่ระดับความเชื่อม่ัน ที่ผูวิจัยกําหนดไว คือ 95% 
       ฉะน้ันจะมีคา Z1-a/2 = Z.975 =1.96  
   e  แทน  คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกิดขึ้นได 
       โดยกําหนดให คาความคลาดเคลื่อน 5% = 0.05 
 

 โดยแทนคาจะได  
2

2

(1.96) (0.5)(0.05)n = 
(0.05)

 

        = 384.16 กลุมตัวอยาง 
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 ไดเปนจํานวน 385 คน ผูวิจัยขอเพิ่มเปน 400 คน เพ่ือเปนตัวแทนของประชากร และ
กําหนดคาระดับความเชื่อม่ัน 95%  
 เน่ืองจากไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนและเลือกแจกแบบสอบถามใชวิธีการเลือกกลุม
ตัวอยางโดยพิจารณาตามความสะดวก (Convenience Sampling)  
 
 วิธีการสุมกลุมตัวอยาง 
 ใชการสุมตัวอยางและเลือกแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางโดยพิจารณาตามความ
สะดวก (Convenience Sampling) โดยแยกเปนผูที่มาใชบริการในรานวัตสันจํานวนทั้งหมด 400 ชุด 
โดยแบงออกเปน 8 สาขา สาขาละ 50 ชุดโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 วัตสันสาขา เซ็นทรัลลาดพราว 
 วัตสันสาขา มาบุญครอง 
 วัตสันสาขาบิ๊กซีติวานนท 
 วัตสันสาขาฟวเจอรพารครังสิต 
 วัตสันสาขาแฟชั่นไอซแลนดมีนบุรี 
 วัตสันสาขาเดอะมอลลบางแค 
 วัตสันสาขาบิ๊กซีสําโรง 
 วัตสันสาขาเซ็นทรัลบางนา 
 

เคร่ืองมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล ซ่ึงแบงเนื้อหาของแบบสอบถามออกเปน 3 สวนดังน้ี 
 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามที่เกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน มีลักษณะเปนคําถามปลายปด (Close-Ended Questions) 
โดยคําถามจะเปนลักษณะใหเลือกตอบ (Multiple Choice) ไดเพียงคําตอบเดียว จํานวนทั้งสิ้น 5 ขอ 
ไดแก 
 ขอที่ 1  อายุระดับการวัดขอมูลเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอที่ 2 สถานภาพการวัดประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 3 ระดับการศึกษาระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับ (Ordinal Scale) 
 ขอที่ 4  อาชีพระดับการวัดขอมูลประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale) 
 ขอที่ 5  รายไดระดับการวัดขอมูลประเภทเรียงลําดับเปนระดับการวัดขอมูลประเภท
เรียงลําดับ )Ordinal s cale(   
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 ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดของลูกคาที่มาเลือกซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน  
  2.1  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ Rating Scale (ศิริวรรณ เสรีรัตน; และคณะ. 2546: 
153) ซ่ึงเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น “Interval Scale” โดยมีหลักเกณฑในการให
คะแนนดังน้ี 
   เห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ 5 คะแนน 
   เห็นดวยมาก  เทากับ 4 คะแนน 
   เห็นดวย   เทากับ 3 คะแนน 
   ไมเห็นดวย  เทากับ 2 คะแนน 
   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เทากับ 1 คะแนน 
  
  ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล ซ่ึงผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณ
ความกวางของอันตรภาคชั้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 110) ดังน้ี 
 
 คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสดุ   
 

อันตรภาคชั้น = 
จํานวนชั้น   

 
 5 – 1  
 

= 
5 

=  0.8 
 

 
  จากนั้นนําเกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นสิ่งสําคัญ ดังน้ี 
  คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ปจจัยน้ีผูบริโภคใหระดับเห็นดวยมากที่สุด 
  คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ปจจัยน้ีผูบริโภคใหระดับเห็นดวยมาก 
  คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง ปจจัยน้ีผูบริโภคใหระดับเห็นดวยในระดับปานกลาง 
  คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ปจจัยน้ีผูบริโภคใหระดับเห็นดวยนอย 
  คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถงึ ปจจัยน้ีผูบริโภคใหระดับเห็นดวยนอยที่สุด 
 
 ตอนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิด 
  3.1  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดมีลักษณะเปน
คําถามปลายปด (Close-Ended Questions) โดยคําถามจะเปนลักษณะใหเลือกตอบ (Multiple 
Choice question) มีจํานวน 4 ขอ  
  3.2  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดมีลักษณะเปน
คําถามปลายเปด (Open-Ended Questions) จํานวน 1 ขอ 
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  3.2  แบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับคําถามเหตุผลในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดเปนแบบ 
Likert scale โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale method) จํานวน 3 ขอ โดยใชระดับการ
วัดขอมูลประเภทอัตรภาค (Interval scale) แบงออกเปน 5 ระดับ ซ่ึงกําหนดคะแนนดังตอไปน้ี 
    ระดับคะแนน 5  หมายถึง เหตุผลนี้ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุด 
   ระดับคะแนน 4  หมายถึง เหตุผลนี้ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมาก 
   ระดับคะแนน 3  หมายถึง เหตุผลนี้ผูบริโภคใหระดับความสําคัญปานกลาง 
   ระดับคะแนน 2  หมายถึง เหตุผลนี้ผูบริโภคใหระดับความสําคัญนอย 
   ระดับคะแนน 1  หมายถึง เหตุผลนี้ผูบริโภคใหระดับความสําคัญนอยที่สุด 
 
   ผูวิจัยใชเกณฑคาเฉลี่ยในการแปลผล ซ่ึงผลจากการคํานวณโดยใชสูตรการคํานวณ
ความกวางของอันตรภาคชั้น (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 110) ดังน้ี 
 
 คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสดุ   
 

อันตรภาคชั้น = 
จํานวนชั้น   

 
 5 – 1  
 

= 
5 

=  0.8 
 

 
   จากนั้นนําเกณฑการประเมินผลแบบสอบถามเกี่ยวกับเหตุผลในการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดเปนแบบระดับความสําคัญ ดังน้ี 
   คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง เหตุผลนี้ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมากที่สุด 
   คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง เหตุผลนี้ผูบริโภคใหระดับความสําคัญมาก 
   คะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40 หมายถึง เหตุผลนี้ผูบริโภคใหระดับความสําคัญปานกลาง 
   คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง เหตุผลนี้ผูบริโภคใหระดับความสําคัญนอย 
   คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง เหตุผลนี้ผูบริโภคใหระดับความสําคัญนอยมาก 
  

ขั้นตอนการสรางเคร่ืองมือ  
 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยดังน้ี 
 1. ศึกษาคนควาจากตํารา เอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ตัวแปรที่จะศึกษา เพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2. กําหนดขอบเขตของแบบสอบถามซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ที่สงผลตอการเลือกซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันโดยแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาจะตองมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 
นิยามศัพท และกลุมตัวอยาง 



 

 

26 

 3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปเสนอตออาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธเพ่ือพิจารณา
ตรวจสอบความถูกตอง และเสนอแนะเพิ่มเติมเพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 
 4. นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขในขั้นที่ 3 เสนอผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความ
เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  
 5. ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะผูเชี่ยวชาญจากนั้นนําเสนอตออาจารยที่ปรึกษา
สารนิพนธตรวจสอบอีกครั้ง เพ่ือปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายกอนนําไปทดลองใช (Try Out) โดยการนํา
แบบสอบถามฉบับสมบูรณน้ันไปทดลองใชกับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน เพ่ือหา
คาความเชื่อม่ัน (Reliability) โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาใชสูตรของ ครอนัค (Cronbach’s 
alpha)(กัลยา วานิชยบัญชา 2546: 144) การเก็บขอมูลรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลของผูตอบแบบสอบถามโดยทําการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมตัวอยางตามสถานที่ตั้งของ
รานวัตสันในเขตกรุงเทพมหานครแลวรอรับคืนดวยตนเอง 
 

การจัดกระทําขอมูล และการวิเคราะหขอมูล 
 1. นําไปวิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC 
(Statistical Package For The Social Sciences , Version/PC) 
 2. นําขอมูลที่ไดมาจําแนกตามหมวดหมูและแจงนับความถี่ (Frequency Distribution) 
 3. วิเคราะหเกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดของรานวัตสันโดยหา
คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) 
 4. วิเคราะหขอมูลจากการสํารวจขอมูลดานพฤติกรรมผูบริโภคตัดสินใจกับกิจกรรมแตละ
ชนิดของรานวัตสัน จะใชการทดสอบคาที (t-test),(F-test และ One way ANOVA )หากมีความมี
ความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจึงใช Pearson correlation ทดสอบความสัมพันธกัน 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลในการศึกษาคนควาครั้งน้ี ผูวิจัยใชการศึกษาดวยเครื่องคอมพิวเตอรใน
การประมวลผล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC for Windows เพ่ือหาคาสถิติดังน้ี 
 1. คาสถิติพ้ืนฐาน ไดแก 
  1.1  การหาคารอยละ (Percentage) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลทั่วไปของผูตอบ
แบบสอบถาม 
  1.2  การหาคาคะแนนเฉลี่ย (Mean) เพ่ือใชแปลความหมายของขอมูลดานตางๆ 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2542: 255) 
 

    XX = 
n
∑  
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   เม่ือ X   แทน คาคะแนนเฉลี่ย 
    ∑X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
    n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.3  ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) สําหรับการวิเคราะห
สถิติเชิงพรรณนา เพ่ือใหทราบถึงลักษณะพื้นฐานของขอมูล (ชูศรี วงศรัตนะ.  2541: 65)   
 

    
2 2n x  - ( x)S.D.  =    

n (n -1)
∑ ∑  

 
   เม่ือ S.D.  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุมตัวอยาง 

    (∑x)2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
    ∑x2  แทน ผลรวมของคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง 
    n   แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
 
  1.4  การหาคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  (Reliability of the test) โดยใชวิธีหาคา

สัมประสิทธิ์อัลฟา (α-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach)(กัลยา วานิชยบัญชา. 2546: 43) 
 

  Cronbach's alpha: α =  
variance/ covariance 1)(k1

variance/ covariance k
−+

 

 

   เม่ือ  α   แทน  คาความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
    k  แทน  จํานวนคําถาม 
  econvarianc  แทน  คาเฉลี่ยของคาแปรปรวนรวมระหวางคําถามตางๆ 
   variance   แทน  คาเฉลี่ยของคาความแปรปรวนของคําถาม 
 
 2.  สถิติ F-test แบบการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of 
Variance) (กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 293) มีสูตรดังน้ี 
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ตาราง 1  แสดงการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) 
 

 

    F  = 
)(

)(

W

B

MS
MS

   

 
 เม่ือ F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
   df   แทน  ชั้นแหงความเปนอิสระ ไดแก ระหวางกลุม (k-1) และภายในกลุม  
      (n-k) 
   k  แทน จํานวนกลุมของตัวอยางที่นํามาทดสอบสมมติฐาน 
   n  แทน จํานวนตัวอยางทั้งหมด  
   )(BSS   แทน ผลรวมกําลังสองระหวางกลุม(Between Sum of Squares) 
   )(WSS   แทน  ผลรวมกําลังสองภายในกลุม (Within Sum of Squares) 
   )(BMS   แทน  คาประมาณของความแปรปรวนระหวางกลุม (Mean Square  
      between groups) 
   )(WMS  แทน  คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม (Mean Square  
      within groups) 
 
 กรณีผลการทดสอบมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ตองทําการทดสอบ เปนราย
คูตอไป เพ่ือดูวามีคูใดบางที่แตกตางกัน โดยใชวิธี Fisher’s Least Significant Difference (LSD) 
(กัลยา วานิชยบัญชา. 2545: 333) มีสูตรดังน้ี  
   

    LSD  = kn/2;1
t

−−α  
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
+
jnin
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 โดยที่   ji nn ≠  

แหลงความแปรปรวน Df SS MS F 

ระหวางกลุม(B) 
k-1 

 )(BSS  
1
)(

)( −
=
k
SS

MS B
B  

ภายในกลุม(W) 
n-k 

 
)(WSS  

 kn
SS

MS W
W −

= )(
)(  

 

)(

)(

W

B

MS
MS

 

 

รวม (T) n-1 )(TSS    



 

 

29 

 เม่ือ   

 kn/2;1
t

−−α   แทน คาที่ใชพิจารณาในการแจกแจงแบบ t-test  

      ที่ระดับความเชื่อม่ัน 95% และชั้นแหงความเปนอิสระภายในกลุม  
      = n - k 
   MSE   แทน คาประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม ( )(WMS ) 
   in    แทน จํานวนตัวอยางของกลุมที่ i 
    jn    แทน จํานวนตัวอยางของกลุมที่ j 

   α   แทน คาความคลาดเคลื่อน 
 
 3.  สถิติสหสัมพันธอยางงายของ Pearson Correlation (Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient) ใชหาคาความสัมพันธของตัวแปรสองตัวที่เปนอิสระตอกัน เปนคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร 2 ตัว ที่แตละตัวตางมีระดับการวัดของขอมูล ในระดับ 
อันตรภาค (Interval Scale) ขึ้นไป (วิเชียร เกตุสิงห. 2541: 72) 
 

    r xy = 
( ) ( ) ⎥⎦

⎤
⎢⎣
⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡ ∑ ∑−∑ ∑−

∑ ∑ ∑−
2222 yynxxn
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 เม่ือ  rXY  แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
    x  แทน ผลรวมของคะแนน X 
    y  แทน ผลรวมของคะแนน Y 
    x2  แทน ผลรวมคะแนนชุด X แตละตัวยกกําลังสอง 
    y2  แทน ผลรวมคะแนนชุด Y แตละตัวยกกําลังสอง 
    xy  แทน ผลรวมของผลคูณระหวาง X และ Y ทุกคู 
    n  แทน จํานวนคน หรือกลุมตัวอยาง 
 
  โดยที่คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธจะมีคาระหวาง -1 ≤ r ≤1 โดย 
 คา r เปน - แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามคือ ถา X เพ่ิม Y จะลด 
แตถา X ลด Y จะเพ่ิม 
  คา r เปน + แสดงวา X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันคือ ถา X เพ่ิม Y จะเพ่ิม 
แตถา X ลด Y จะลด 
  ถา r มีคาเขาใกล 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันและมี
ความสัมพันธกัน มาก 
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  ถา r มีคาเขาใกล -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธในทิศทางตรงกันขามและมี 
ความสัมพันธกันมาก 
  ถา r มีคาเทากับ 0 หมายถึง X และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
 
 การอานความหมายคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (กัลยา วานิชยบัญชา หนังสือประกอบการ
สอนสถิติสําหรับงานวิจัย 2550) 
 
 คาสัมประสิทธิ์ (r) 
 0.00   หมายถึง ไมมีความสัมพันธเลย (No Correlation) 
 .01 - .20  หมายถึง แทบไมมีความสัมพันธเลย (Virtually No Correlation) 
 21 - .45  หมายถึง มีความสัมพันธกันนอย (Weak Correlation) 
 46 - .75  หมายถึง มีความสัมพันธปานกลาง (Moderate Correlation) 
 76 - .90  หมายถึง มีความสัมพันธมาก (Strong Correlation) 
 91 - .99  หมายถึง มีความสัมพันธมากที่สุด (Very Strong Correlation 
 1.00   หมายถึง มีความสัมพันธสมบูรณ (Perfect Correction) 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน เขต
กรุงเทพมหานคร ในการวิเคราะหขอมูลและการแปลผลความหมายของการวิเคราะหขอมูล เพ่ือให
เกิดความรูความเขาใจในการสื่อความหมายที่ตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณตางๆ ที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
 n  แทน ขนาดกลุมตัวอยาง 
 X  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง )Mean) 
 S.D แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน )Standard Deviation( 
 t  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา t-distribution 
 SS แทน ผลบวกกําลังสองของคะแนน )Sum of squares( 
 F  แทน คาสถิติที่ใชพิจารณา F-distribution 

 α  แทน คาความคลาดเคลื่อนในการทดสอบสมมติฐาน หรือระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
    ที่กําหนดไว (Level of significance) โดยกําหนดไวที่ระดับ 0.05 
 df  แทน ชั้นของความเปนอิสระ )Degree of freedom) 
 p  แทน คาความนาจะเปนสําหรับบอกนัยสําคัญทางสถิติ 
 r  แทน คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson Correlation) 
 Ho  แทน สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis) 
 H1  แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 *  แทน นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

การเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนําเสนอผลตามความมุงหมายของการวิจัย โดยแบงการ
นําเสนอออกเปน 2 สวน ตามลําดับตอไปน้ี 
 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนที่ 1  ลักษณะดานประชากรศาสตรของผูบริโภค 
 ตอนที่ 2  ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
 ตอนที่ 3  พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
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 สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
 สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มี อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสัน แตกตางกัน  
 สมมติฐานขอที่ 2 ผูบริโภคที่มี สถานภาพการสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน  
 สมมติฐานขอที่ 3 ผูบริโภคที่มี ระดับการศึกษาสูงสุด แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน  
 สมมติฐานขอที่ 4 ผูบริโภคที่มี อาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสัน แตกตางกัน  
 สมมติฐานขอที่ 5 ผูบริโภคที่มี รายไดตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน  
 สมมติฐานขอที่ 6 สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 สมมติฐานขอที่ 7 สวนประสมการตลาดดานราคา มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 สมมติฐานขอที่ 8 สวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 สมมติฐานขอที่ 9 สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม 
 สมมติฐานขอที่ 10 สวนประสมการตลาดดานเภสัชกร มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 สมมติฐานขอที่ 11 สวนประสมการตลาดดานกระบวนการ ราน มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 สมมติฐานขอที่ 12 สวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน มีความสัมพันธ 
กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกาํเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะดานประชากรศาสตรของผูบริโภค ที่ตอบ
แบบสอบถาม 
 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบดวย อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดตอเดือน โดยนําเสนอใน
รูปแบบการแจกแจงจํานวนความถี่และคารอยละ ปรากฏผลในตารางดังน้ี 
  
ตาราง 2 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภคที่ตอบ 
     แบบสอบถาม 
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน )คน( รอยละ 

1. อายุ   
   1.1 16 – 25 ป 108 28.0 
   2.2 26 – 35 ป  219 56.9 
   2.3 36 – 45 ป 58 15.1 

รวม 385 100.0 
2. สถานภาพสมรส   
   2.1 โสด 206 53.5 
   2.2 สมรส/อยูดวยกัน 161 41.8 
   2.3 หมาย/หยาราง/แยกกันอยู 18 4.7 

รวม 385 100.0 
3. ระดับการศึกษา   
   3.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 167 43.4 
   3.2 ปริญญาตรี 193 50.1 
   3.3 สูงกวาปริญญาตรี 25 6.5 

รวม 385 100.0 
4. อาชีพ   
   4.1 พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 250 64.9 
   4.2 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 33 8.6 
   4.3 เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว  48 12.5 
   4.4 นักเรียน/นักศึกษา 54 14.0 

รวม 385 100.0 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน )คน( รอยละ 

6. รายไดตอเดือน   
    6.1 ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท 118 30.6 
    6.2 10,001 – 20,000 บาท  173 45.0 
    6.3 20,001 – 30,000 บาท 53 13.8 
    6.4 30,001 บาทขึ้นไป 41 10.6 

รวม 385 100.0 
 
 

 ผลจากตาราง 2 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของ
ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน มีรายละเอียดดังน้ี 
 อายุ  พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 219 
คน คิดเปนรอยละ 56.9 รองลงมา คือ อายุระหวาง 16 – 25 ป จํานวน 108 คน คิดเปนรอยละ 28.0 
และอายุระหวาง 36 – 45 ปจํานวน 58 คน คิดเปนรอยละ 15.1 ตามลําดับ  
 สถานภาพ  พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพโสด จํานวน 206 
คน คิดเปนรอยละ 53.5 รองลงมา สถานภาพสมรส /อยูดวยกัน จํานวน 161 คน คิดเปนรอยละ 41.8 
และสถานภาพหมาย/หยาราง/แยกกันอยู จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.7 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา  พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรี จํานวน 193คน คิดเปนรอยละ 50.1 รองลงมา คือ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 167 คน คิด
เปนรอยละ 43.4และระดับสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 6.5 ตามลําดับ 
 อาชีพ  พบวา ผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอาชีพพนักงาน /ลูกจาง
บริษัทเอกชน จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 64.9 รองลงมา คือ มีอาชีพนักเรียน /นักศึกษา จํานวน 
54 คน คิดเปนรอยละ 14.0 มีอาชีพเจาของกิจการ /ธุรกิจสวนตัว จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 12.5 
และมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 8.6 ตามลําดับ 
 รายไดตอเดือน  ผูใชบริการที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีรายไดตอเดือนระหวาง 
10,001–20,000 บาท จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมา คือ รายไดตอเดือนต่ํากวาหรือ
เทากับ 10,000 บาท จํานวน 118 คน คิดเปนรอยละ 30.6 รายไดตอเดือนระหวาง 20,001 – 30,000 
บาทจํานวน 53 คน คิดเปนรอยละ 13.8 และรายไดตอเดือน 30,001 บาทขึ้นไป จํานวน 41 คน คิด
เปนรอยละ 10.6 ตามลําดับ 
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ตาราง 3 แสดงจํานวนความถี่และคารอยละ ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภคที่ตอบ 
     แบบสอบถาม จําแนกตามสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ที่จัดกลุมใหม 
 

ขอมูลลักษณะประชากรศาสตร จํานวน )คน( รอยละ 

1. สถานภาพสมรส   
   1.1 โสด/หยาราง/แยกกันอยูหมาย 290 72.5 
   1.2 สมรส/อยูดวยกัน 110 27.5 

รวม 385 100.0 
2. ระดับการศึกษา   
   2.1 ต่ํากวาปริญญาตรี 167 43.4 
   2.2 ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี 218 56.6 

รวม 385 100.0 
3. อาชีพ   
   3.1 พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 250 64.9 
   3 .2  รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ 
        เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว  

81 21.1 

 3.3 นักเรียน/นักศึกษา 54 14.0 
รวม 385 100.0 

 

 ผลจากตาราง 3 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของ
ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม จํานวน 385 คน จําแนกตาม สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาและ
อาชีพ ที่จัดกลุมใหม มีรายละเอียดดังน้ี  
 สถานภาพสมรส พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีสถานภาพ โสด/หยา
ราง/แยกกันอยูหมายจํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 72.50 รองลงมา คือ สถานภาพสมรส /อยู
ดวยกัน จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 27.50 ตามลําดับ 
 ระดับการศึกษา พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีการศึกษาระดับปริญญา
ตรีและสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 56.6 รองลงมา คือ ต่ํากวาปริญญาตรี 
จํานวน 167 คน คิดเปนรอยละ 43.4 ตามลําดับ 
 อาชีพ พบวา  ผูบริ โภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ  มีอาชีพพนักงาน  /ลูกจาง
บริษัทเอกชน จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 64.9 รองลงมา คือ รับราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ/
เจาของกิจการ /ธุรกิจสวนตัว จํานวน 81 คน คิดเปนรอยละ 21.1 และ นักเรียน /นักศึกษา จํานวน 54 
คน คิดเปนรอยละ 14.0 ตามลําดับ  
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 ตอนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในรานวัตสัน ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา 
ดานบุคลากร ดานสถานที่จัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดภายในราน ดานเภสัชกร ดาน
กระบวนการบริการ และดานสภาพแวดลอมภายในราน โดยนําเสนอในรูปแบบคาเฉลี่ยและคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ปรากฏผลในตารางดังน้ี 
 
ตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ใน 
     รานวัตสัน โดยรวม  
 

X  S.D. 
ระดับ 

ความสําคัญ 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

ในรานวัตสนัโดยรวม 
3.17 0.749 ปานกลาง 

 
 ผลจากตาราง 4 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดในรานวัตสัน โดยรวม พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดบริการในรานวัตสันโดยรวม อยูในระดับความสําคัญปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.17  
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ตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ใน 
     รานวัตสัน ดานผลิตภัณฑ 
 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในรานวัตสนั 
ดานผลิตภัณฑ X  S.D. 

ระดับ 
ความคิดเห็น 

1. มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดหลากหลายยี่หอ 3.25 1.168 ปานกลาง 

2. มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่
ไดมาตรฐาน 

3.15 
 

1.086 
 ปานกลาง 

3. จําหนายผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่ตรงตามความ
ตองการของลูกคา 

3.15 
 

1.164 
 ปานกลาง 

4.มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่ มีความทันสมัย,นา
เลือกใช 

3.19 
 

1.161 
 ปานกลาง 

5. มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีฉลากบอกสรรพคุณ 
และ วิธีใชอยางถูกตองและชัดเจน 

3.21 
 

1.142 
 ปานกลาง 

6. สวนใหญมีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่นําเขาจาก
ตางประเทศ 3.24 0.921 ปานกลาง 

โดยรวม 3.20 0.998 ปานกลาง 

  
 ผลจากตาราง 5 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดในรานวัตสัน ดานผลิตภัณฑ พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในรานวัตสัน ดานผลิตภัณฑโดยรวมและรายดานอยูในระดับ
ปานกลาง อยูในระดบัความสําคัญปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.20 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ  
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ตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ใน 
     รานวัตสัน ดานราคา 
 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในรานวัตสนั 
ดานราคา X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดที่มีราคาถูกกวารานอ่ืนที่
อยูในหางสรรพสินคาเดียวกัน 3.15 0.870 ปานกลาง 

2. มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคาถูกกวารานยา ดาน
นอก 

2.85 
 

0.954 
 ปานกลาง 

3. มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคาถูกกวาราคาที่
แสดงไวขางกลอง 

3.11 
 

0.859 
 ปานกลาง 

โดยรวม 3.03 0.730 ปานกลาง 

 
 ผลจากตาราง 6 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดในรานวัตสัน ดานราคา พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการในรานวัตสัน ดานราคาโดยรวมและรายดาน อยูในระดับความสําคัญ
ปานกลาง  
 
ตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ใน 
     รานวัตสัน ดานสถานที่จัดจําหนาย 
 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในรานวัตสนั 
ดานสถานที่จัดจําหนาย X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีความสะดวกในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด คือมีขายใน
รานวัตสันทุกสาขา 3.21 1.106 ปานกลาง 

2. มีการจัดวางตําแหนงของยาเม็ดคุมกําเนิดในชั้นวางที่
โดดเดนเห็นงาย 

3.13 
 

1.008 
 ปานกลาง 

3.มีการจัดวางเปนแผนก และ ประเภทสินคาที่ชัดเจน 3.11 1.038 ปานกลาง 

โดยรวม 3.15 0.970 ปานกลาง 

  
 ผลจากตาราง 7 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดในรานวัตสัน ดานสถานที่ จัดจําหนาย พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามให
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ความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในรานวัตสัน ดานสถานที่จัดจําหนายโดยรวม 
และ รายดาน อยูในระดับความสําคัญปานกลาง  
 
ตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ใน 
     รานวัตสัน ดานการสงเสริมการตลาดภายในราน 
 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในรานวัตสนั 
ดานการสงเสริมการตลาดภายในราน X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. การวางสินคาบนหัวชั้นวางสินคา พรอมปายภาพสินคา
(POP) 3.14 0.913 ปานกลาง 

2. แผนพับรายละเอียดขอมูลของผลิตภัณฑ 3.16 0.852 ปานกลาง 

3. มีสินคาวางแสดงตรงเคารเตอรเภสัชกร 3.08 0.920 ปานกลาง 

4. ไดรับขอมูลของผลิตภัณฑจาก free magazine ของ
รานวัตสัน 

3.07 
 

0.846 
 ปานกลาง 

5. มีการจัดรายการสงเสริมการขายดานราคาพิเศษอยู
ตลอดเวลา 

3.09 
 

0.885 
 ปานกลาง 

โดยรวม 3.11 0.720 ปานกลาง 

  
 ผลจากตาราง 8 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดในรานวัตสัน ดานการสงเสริมการตลาดภายในราน พบวา ผูบริโภคที่ตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในรานวัตสัน ดานการสงเสริม
การตลาดภายในรานโดยรวมและรายดาน อยูในระดับความสําคัญปานกลาง  
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ตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ใน 
     รานวัตสัน ดานเภสัชกร 
 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในรานวัตสนั 
ดานเภสัชกร X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. เภสัชกรในรานวัตสันใหความรู และ อธิบายเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ เขาใจงาย 3.25 1.034 ปานกลาง 

2. เภสัชกรในรานวัตสันอธิบายอยางถูกตองและชัดเจน 3.22 1.032 ปานกลาง 

3. เภสัชกรในรานวัตสันเอาใจใสตอผูบริโภคทุกครั้งที่เขา
ไปปรึกษา และ ขอคําแนะนํา 

3.24 
 

1.061 
 ปานกลาง 

4. เภสัชกรในรานวัตสันมีความรวดเร็วในการให
คําปรึกษา 

3.19 
 

1.057 
 ปานกลาง 

โดยรวม 3.23 0.980 ปานกลาง 

  
 ผลจากตาราง 9 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดในรานวัตสัน ดานเภสัชกรโดย พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในรานวัตสัน ดานเภสัชกรโดยรวม และ รายดาน อยูในระดับ
ความสําคัญปานกลาง  
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ตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ใน 
     รานวัตสัน ดานกระบวนการ 
 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในรานวัตสนั 
ดานกระบวนการ X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีขั้นตอนการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว 3.24 0.953 ปานกลาง 

2. มีระบบการชําระเงินที่รวดเร็ว 3.23 0.923 ปานกลาง 

โดยรวม 3.23 0.890 ปานกลาง 

  
 ผลจากตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสม
ทางการตลาดในรานวัตสัน ดานกระบวนการ พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในรานวัตสัน ดานกระบวนการโดยรวมและรายดาน อยูใน
ระดับความสําคัญปานกลาง 
  
ตาราง 11 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ใน 
     รานวัตสัน ดานสภาพแวดลอมภายในราน 
 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในรานวัตสนั 
ดานสภาพแวดลอมภายในราน X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

1. มีการจัดวางสินคาที่เปนหมวดหมูสามารถหาไดงาย 3.18 0.992 ปานกลาง 
2.มีการจัดสินคาที่เปนระบบไดมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา 3.20 0.990 ปานกลาง 

3. มีการจัดรานที่สะดวก ,สะอาด ,สบายตา งายตอการ
เลือกหาสินคา 

3.25 
 

0.996 
 ปานกลาง 

4. มีภาพลักษณที่ดี 3.22 0.970 ปานกลาง 

โดยรวม 3.21 0.900 ปานกลาง 

  
 ผลจากตาราง 11 ผลจากตาราง 10 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ 
ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดในรานวัตสัน ดานสภาพแวดลอมภายในราน พบวา ผูบริโภคที่
ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการในรานวัตสัน ดาน
สภาพแวดลอมภายในรานโดยรวมและรายดานอยูในระดับความสําคัญปานกลาง  
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 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ซ่ึงปรากฏผลใน
ตารางดังน้ี 
 
ตาราง 12 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  
     ดานยี่หอผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิด 
 

ยี่หอผลิตภัณฑยาเม็ดคมุกําเนิด จํานวน )คน( รอยละ 
เมอซิลอน 112 29.0 
ออยเลซ 145 37.7 
มารวีลอน 34 8.8 
เอ็กซลูตอน 4 1.0 
อ่ืนๆ เชน ไดแอน,ยัสมิน 90 23.5 

รวม 385 100.0 

 
 จากตาราง 12 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานยี่หอ
ผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิด พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเลือกใชยี่หอผลิตภัณฑ คือ 
ออยเลซ จํานวน 145 คน คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมา คือ เมอซิลอน จํานวน 112 คน คิดเปนรอย
ละ 29.0 อ่ืนๆ เชน ไดแอน แวเลี่ยม จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.5 มารวีลอน จํานวน 34 คน 
คิดเปนรอยละ 8.8 และเอ็กซลูตอนจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.5 
 
ตาราง 13 แสดงจํานวนและคารอยละของขอมูลพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  
     ดานวัตถุประสงคในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด (ตอบไดมากกวา 1 ขอ(    
 

วัตถุประสงคในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด จํานวน )คน( รอยละ 
คุมกําเนิด 158 41.0 
รักษาสิว,ผวิหนามัน 254 66.0 
ผิวพรรณสดใส 232 60.3 
ชวยลดภาวะกอนมีประจําเดือน 
เชน หงุดหงิด, ซึมเศรา, ปวดหัว, ปวดทอง, ปวดหลัง 37 9.6 

รวม 385 100.0 
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 จากตาราง 13 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
วัตถุประสงคในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีวัตถุประสงค
ในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด คือ รักษาสิว   ,ผิวหนามัน จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 66.0 รองลงมา 
คือ ผิวพรรณสดใส จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 60.3 คุมกําเนิด จํานวน 158 คน คิดเปนรอยละ 
41.0 และชวยลดภาวะกอนมีประจําเดือน เชน หงุดหงิด, ซึมเศรา, ปวดหัว,  ปวดทอง, ปวดหลัง 
จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.6 
 
ตาราง 14 แสดงจํานวนและคารอยละ ของขอมูลพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  
    ดานหลักเกณฑในการเลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 
 

หลักเกณฑในการเลือกซือ้ยาเม็ดคุมกําเนิด จํานวน )คน( รอยละ 
ราคาถูกกวาที่อ่ืน 44 11.4 
มีหลากหลายยี่หอ 109 28.3 
มีเภสัชกรใหคาํปรึกษาตลอดเวลา 173 45.0 
มีแหลงขอมูลในการพิจารณาเลือกชนิดยี่หอของยาเม็ด
คุมกําเนิด )ปายแสดงรายละเอียดสินคา( 59 15.3 

รวม 385 100.0 

 
 จากตาราง 14 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
หลักเกณฑในการเลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี
หลักเกณฑในการเลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดคือ มีเภสัชกรใหคําปรึกษาตลอดเวลา จํานวน 173 คน 
คิดเปนรอยละ 45.0 รองลงมา คือ มีหลากหลายยี่หอ จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.3 มี
แหลงขอมูลในการพิจารณาเลือกชนิดยี่หอของยาเม็ดคุมกําเนิด  )ปายแสดงรายละเอียดสินคา  (
จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 15.3 และราคาถูกกวาที่อ่ืน จํานวน 44 คน คดิเปนรอยละ 11.4 
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ตาราง 15 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน 
    รานวัตสัน ดานคาใชจายในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดโดยเฉลี่ย 
 

พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน X  S.D. 

คาใชจายโดยเฉลี่ยในการใชบริการ (บาท) 267 7.38 

 
 จากตาราง 15 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดโดยเฉลี่ย พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมี
พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน โดยมีคาใชจายในการใชบริการแตละครั้งโดยเฉลี่ย 
267 บาท  
 
ตาราง 16 แสดงจํานวนและคารอยละ ของขอมูลพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  
     ดานบุคคลที่มาเลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 
 

บุคคลที่มาเลือกซื้อยาเมด็คุมกําเนิด จํานวน )คน( รอยละ 
เพ่ือน 245 63.6 
แฟน/คูรัก/สามี 126 32.7 
ญาต ิ 5 1.3 
แม/พ่ีนอง 9 2.4 

รวม 385 100.0 

 
 จากตาราง 16 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานบุคคล
ที่มาเลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญบุคคลที่มาเลือกซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิด คือ เพ่ือน จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 63.6 รองลงมา คือ แฟน/คูรัก/สามี จํานวน 
126 คน คิดเปนรอยละ 32.7 แม/พ่ีนอง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.4 และญาติ จํานวน 5 คน คิด
เปนรอยละ 1.3  
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ตาราง 17 แสดงคาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของขอมูลพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน 
     รานวัตสัน ดานพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
 

พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัต
สัน เหตุผลในการซื้อ X  S.D. 

ระดับความ
คิดเห็น 

ซ้ือเน่ืองจากไดรับขอมูลขาวสารภายในราน 3.16 0.056 ปานกลาง 
ซ้ือเน่ืองจากเพื่อนแนะนํา 3.13 0.043 ปานกลาง 

ซ้ือเน่ืองจาก Slogan ราน (วัตสันมีใหเลือกทุกสิ่ง) 3.02 0.049 ปานกลาง 

 
 จากตาราง 17 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
กับพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน อยูในระดับความสําคัญปานกลาง คือ ซ้ือ
เน่ืองจากไดรับขอมูลขาวสารภายในราน ซ้ือเน่ืองจากเพื่อนแนะนําและซื้อเน่ืองจาก Slogan ราน (วัต
สันมีใหเลือกทุกสิ่ง) โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.16 3.13 และ 3.02 ตามลําดับ 
 
 สวนที่ 2  การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐาน ดังน้ี 
 สมมติฐานสวนที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะดานประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ 
สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการ
ซ้ือยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน  
 สมมติฐานขอที่ 1.1 อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน
แตกตางกัน 
 ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถติิไดดังน้ี 
 H0: เพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ไมแตกตางกัน 
 H1: เพศ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันแตกตางกัน  
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวา 2 
กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way 
ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน 
ถาความแปรปรวนแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาคาความ
แปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซ่ึงจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน
จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant 
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Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังแสดงในตารางดังตอไปน้ี 
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test โดยมี
สมมติฐานดังน้ี  
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง 18 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน 
     วัตสัน กับอายุ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
Levene’s 
Statistic 

df1 df2 p 

พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสัน 

1.156 2 382 .316 

  
 จากตาราง 18 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสันกับอายุ พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.316 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความแปรปรวนของอายุแตละ
กลุมไมแตกตางกัน จะใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
ตาราง 19 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกตางระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด 
     คุมกําเนิดในรานวัตสัน กับอายุ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสัน 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

64.736 
798.873 

3 
382 

32.368 
20.913 

1.548 
 

0.214 

 รวม 805.346 385    

 
 จากตาราง 19 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน กับอายุ โดยใชการทดสอบแบบ One Way ANOVA พบวา มีคา Probability 
(p) เทากับ 0.214 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
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(H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มี อายุแตกตางกัน พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ไม
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 

 สมมติฐานขอที่ 1.2 สถานภาพการสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน  
 ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0: สถานภาพการสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ไม
แตกตางกัน 
 H1: สถานภาพการสมรส แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
แตกตางกัน 
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมที่เปน
อิสระตอกัน )Independent t-test (ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )Ho (ก็
ตอเม่ือ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 ดังแสดงในตารางดังตอไปน้ี 
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test โดย
มีสมมติฐานดังน้ี  
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง 20 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน 
    วัตสัน กับสถานภาพการสมรส 
 

Levene’s Test for Equality of Variances 

F p พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 

13.60* 0.000 

  
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 20 ผลการทดสอบความแปรปรวนพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน  
วัตสัน กับสถานภาพการสมรส พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา สถานภาพการสมรสทั้ง
สองกลุมมีความแปรปรวนแตกตางกัน จะใชสถิติ t-test กรณี Equal Variances not assumed ใน
การทดสอบสมมติฐาน 



 
 
ตาราง 21 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกตางระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน กับสถานภาพการสมรส 

 
 
 จากตาราง 21  ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกตางระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดรานวัตสันโดยรวมและแตละดาน กับ
สถานภาพการสมรส แตกตางกัน โดยกลุมสถานภาพโสด/หมายมีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันมากกวากลุมสมรส อยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  
 
 

สถานภาพการสมรส 

โสด/หมาย สมรส 

n = 224 n = 161 พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 

X  S.D 
ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

t Prob. 

ซื้อเนื่องจากไดรับขอมูลขาวสารภายในราน 3.16 1.089 ปานกลาง 3.16 1.118 ปานกลาง 0.079 0.995 

ซื้อเนื่องจากเพื่อนแนะนํา 3.18 0.793 ปานกลาง 3.06 0.889 ปานกลาง 1.498 0.135 

ซื้อเนื่องจาก Slogan ราน (วัตสันมีใหเลือกทุกสิ่ง) 3.08 0.934 ปานกลาง 2.94 0.989 ปานกลาง 1.377 0.169 

พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันโดยรวม 9.43 2.141 ปานกลาง 9.16 2.479 ปานกลาง -0.423 0.274 
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 สมมติฐานขอที่ 1.3 ระดับการศึกษาสูงสุด แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน  
 ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0: ระดับการศึกษาสูงสุด แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  
ไมแตกตางกัน 
 H1: ระดับการศึกษาสูงสุด แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  
แตกตางกัน 
  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุมที่เปน
อิสระตอกัน )Independent t-test (ใชระดับความเชื่อม่ัน 95% ดังน้ัน จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก )Ho (ก็
ตอเม่ือ 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 ดังแสดงในตารางดังตอไปน้ี 
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s Test โดย
มีสมมติฐานดังน้ี  
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง 22 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน 
     วัตสัน กับระดับการศึกษาสูงสุด  
 

Levene’s Test for Equality of Variances 

F p พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 

0.120 0.729 

 
 จากตาราง 22 ผลการทดสอบความแปรปรวนพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัต
สัน กับระดับการศึกษาสูงสุด พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.729 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ระดับการศึกษาสูงสุด ทั้ง
สองกลุมมีความแปรปรวนไมแตกตางกัน จะใชสถิติ t-test กรณี Equal Variances assumed ในการ
ทดสอบสมมติฐาน 

 

 
 
 
 



 
 
ตาราง 23 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกตางระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน กับระดับการศึกษาสูงสุด 

 

 

 
 จากตาราง  23 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกตางระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันโดยรวมและแตละดาน กับระดับ
การศึกษา ผูบริโภคที่มี ระดับการศึกษาแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ไมแตกตางกัน โดยกลุมปริญญาตรีและสูงกวาปริญญา
ตรีมีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันมากกวาระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 
 
 

ระดับการศึกษา 

ต่ํากวาปริญญาตร ี ปริญญาตรี และ สูงกวาปริญญาตรี 

n = 224 n = 161 พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 

X  S.D 
ระดับ 

ความคิดเห็น X  S.D 
ระดับ 

ความคิดเห็น 

t Prob. 

ซื้อเนื่องจากไดรับขอมูลขาวสารภายในราน 3.07 1.106 ปานกลาง 3.22 1.092 ปานกลาง 1.584 0.559 

ซื้อเนื่องจากเพื่อนแนะนํา 3.16 0.927 ปานกลาง 3.11 0.76 ปานกลาง 1.711 0.088 

ซื้อเนื่องจาก Slogan ราน (วัตสันมีใหเลือกทุกสิ่ง) 2.93 1.033 ปานกลาง 3.1 0.893 ปานกลาง 1.154 0.249 
พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันโดยรวม 9.16 2.46 ปานกลาง 9.44 2.189 ปานกลาง 1.395 0.164 
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 สมมติฐานขอที่ 1.4 อาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน
แตกตางกัน  
 ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0: อาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ไมแตกตางกัน 
 H1: อาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน  
 
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวา 2 
กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way 
ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน 
ถาความแปรปรวนแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาคาความ
แปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซ่ึงจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน
จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังแสดงในตารางดังตอไปน้ี 
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test โดยมี
สมมติฐานดังน้ี  
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 
ตาราง 24 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน 
     วัตสัน กับอาชีพ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
Levene’s 
Statistic 

df1 df2 p 

พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 0.700 2 382 .497 

  
 จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสันกับอาชีพ พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.316 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความแปรปรวนของอาชีพแตละ
กลุมไมแตกตางกัน จะใชสถิติ F-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
 
 



 

 

52 

ตาราง 25 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกตางระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด 
     คุมกําเนิดในรานวัตสัน กับอาชีพ 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
แหลงความ
แปรปรวน 

SS df MS F p 

พฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน 
 

ระหวางกลุม 
 
ภายในกลุม 

32.788 
 

772.558 

2 
 

383 

163.940 
 

20.240 

8.106* 
 

0.000 

 รวม 805.346 385    
 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
 จากตาราง 25 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน กับอาชีพ โดยใชการทดสอบแบบ One Way ANOVA พบวา มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มี อาชีพแตกตางกัน พฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่   
ตั้งไว  
 ดังนั้นจึงได นําผลวิ เคราะหไปทดสอบดวยวิธีการเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple 
Comparisons) โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Fisher’s Least-Significant Difference (LSD) ตอไป 
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ตาราง 26 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน 
     วัตสัน กับอาชีพ 
 

อาชีพ Χ  

พนักงาน/ 
ลูกจาง

บริษัทเอกชน 
 

 
246.97 

รับราชการ/
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

/เจาของกิจการ/
ธุรกิจสวนตัว 

317.73 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

 
 

 
285.83 

พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน 246.97 - 
 

-70.76* 
(0.000) 

-38.87 
(0.069) 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ 
เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตวั 

317.73  
- 
 

31.90 
(0.203) 

นักเรียน/นักศกึษา 285.83  
 
 

- 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 26 พบวา  
 ผูบริโภคที่มีอาชีพ พนักงาน /ลูกจางบริษัทเอกชน กับผูบริโภคที่มีอาชีพ รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจาของธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
กับอาชีพ แตกตางกัน โดยมีคา Probability เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีอาชีพ พนักงาน /ลูกจางบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
นอยกวาผูบริโภคที่มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจาของธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว โดยผลตาง
คาเฉลี่ยเทากับ70.76 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 1.5 รายไดตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสัน แตกตางกัน  
 ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
 H0: รายไดตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ไม
แตกตางกัน 
 H1: รายไดตอเดือน แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตาง
กัน  
 สําหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะห จะใชการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยมากกวา 2 
กลุม โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way Analysis of Variance: One Way 
ANOVA) โดยใชระดับความเชื่อม่ัน 95% โดยจะทําการทดสอบความแปรปรวนของแตละกลุมกอน 
ถาความแปรปรวนแตละกลุมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง F-test และถาคาความ
แปรปรวนแตละกลุมไมเทากัน ใหทดสอบสมมติฐานจากตาราง Brown-Forsythe test ซ่ึงจะปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา 2-tailed Prob. (p) มีคานอยกวา 0.05 และถาสมมติฐานขอใด
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ที่มีคาเฉลี่ยอยางนอยหนึ่งคูที่แตกตางกัน
จะนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (Multiple Comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Least Significant 
Difference (LSD) หรือ Dunnett’s T3 เพ่ือหาวาคาเฉลี่ยคูใดบางแตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.05 ดังแสดงในตารางดังตอไปน้ี 
 โดยจะทําการตรวจสอบคาความแปรปรวนของแตละกลุมกอน โดยใช Levene’s test โดยมี
สมมติฐานดังน้ี  
 Ho: คาความแปรปรวนของแตละกลุมไมแตกตางกัน 
 H1: คาความแปรปรวนของแตละกลุมแตกตางกัน 
 

ตาราง 27 แสดงผลการทดสอบความแปรปรวนระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน 
     วัตสัน กับรายไดตอเดือน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
Levene’s  
Statistic 

df1 df2 p 

พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 4.052* 3 381 .007 
  

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 27 ผลการทดสอบความแปรปรวนระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสันกับรายไดตอเดือน พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.007 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ความแปรปรวนของ
รายไดตอเดือน แตละกลุมแตกตางกัน จะใชสถิติ Brown-Forsythe ในการทดสอบสมมติฐาน 
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ตาราง 28 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกตางระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด 
     คุมกําเนิดในรานวัตสัน กับรายไดตอเดือน 
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 

Levene’s 
Statistic 

df1 df2 p 

พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 5.911* 2 116.87 0.001 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 28 ผลการทดสอบสมมติฐานของความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน กับรายไดตอเดือน โดยใชการทดสอบแบบ One Way ANOVA พบวา มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Ho) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ผูบริโภคที่มี รายไดตอเดือนแตกตางกัน พฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้ง
ไว  
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ตาราง 29 แสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางของพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน 
     วัตสัน กับรายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดอืน Χ  

ต่ํากวาหรือ 
เทากับ 
10,000 
บาท 

224.37 

10,001– 
20 ,000  
บาท 

 
272.77 

20,001– 
30,000 
บาท 

 
294.04 

30,001 
บาทขึ้นไป 

 
 

333.27 
ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท  
 

224.37 - 
 

-48.40* 
(0.004) 

-69.66* 
(0.003) 

-108.90* 
(0.000) 

10,001–20 ,000 บาท 
  

272.77 
 

- 
 

-21.27 
(0.339) 

-60.50 
(0.014) 

20,001–30,000 บาท   
  

294.04 
 

 - 
 

-39.23 
(0.183) 

30,001 บาทขึ้นไป 333.27    - 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 29 พบวา  ผูบริโภคที่มีรายได 10,001-20,000,20,001-30,000,30,001 ขึ้นไป 
กับ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสัน กับรายไดเฉลี่ย แตกตางกัน โดยมีคา Probability เทากับ 0.004 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 
หมายความวา หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายได 10,001-20,000,20,001-30,000,30,001 ขึ้นไป มี
พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันมากกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาหรือเทากับ 
10,000 บาทโดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 48.40 สวนคูอ่ืนๆ แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 
 
 สมมติฐานสวนที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัด
จําหนาย ดานการสงเสริมการตลาดภายในราน เภสัชกร กระบวนการ และสภาพแวดลอมภายในราน 
มีความสัมพันธกับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม 
 ซ่ึงสามารถเขียนสมมติฐานทางสถิติไดดังน้ี 
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 สมมติฐานขอที่ 1.6 สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H0: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ  ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H1: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 
ตาราง 30 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด รายดาน 
     ผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย 
     โดยรวม 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคทีม่าซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 
ในรานวัตสนั ดานคาใชจายโดยรวม  

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานผลิตภัณฑ 

Pearson 
Correlation 

( r ) 
p 

ทิศทาง 
ความสัมพันธ 

ระดับ
ความสัมพันธ 

มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดหลากหลาย
ยี่หอ 0.167* 0.001 เดียวกัน ต่ํา 
มีการตรวจสอบคุณภาพผลติภัณฑยาเม็ด
คุมกําเนิดที่ไดมาตรฐาน 0.229* 0.000 เดียวกัน ต่ํา 
จําหนายผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่ตรง
ตามความตองการของลูกคา 0.187* 0.000 เดียวกัน ต่ํา 
มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีความ
ทันสมัย,นาเลอืกใช 0.174* 0.001 เดียวกัน ต่ํา 
มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีฉลาก
บอกสรรพคุณ และ วิธใีชอยางถูกตองและ
ชัดเจน 0.137* 0.007 เดียวกัน ต่ํา 

มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่นําเขาจาก
ตางประเทศ 0.141* 0.006 เดียวกัน ต่ํา 

โดยรวม 0.192* 0.000 เดียวกัน ต่ํา 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
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 จากตาราง 30 ผลการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาด ดานผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวม กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน  )Pearson Product  Moment Correlation Coefficient   (พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  )Ho   (และยอมรับสมมติฐานรอง  ) )H1  (
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.192 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน ระดับต่ํา กลาวคือ ถาปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑโดยรวม อยูในเกณฑที่ดี 
จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดหลากหลายยี่หอ 
กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  )Ho   (และยอมรับ
สมมติฐานรอง  ) )H1   (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.167 แสดงวา มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑยาเม็ด
คุมกําเนิดที่ไดมาตรฐาน กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )Ho (และยอมรับสมมติฐานรอง ))H1 (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มี
ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.229 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีจําหนายผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่ตรงตาม
ความตองการของลูกคา กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )Ho (และยอมรับสมมติฐานรอง ))H1 (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มี
ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.187 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีความทันสมัย
 ,นาเลือกใช กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  )Ho   (และ
ยอมรับสมมติฐานรอง ))H1 (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.174 แสดงวา มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีฉลากบอก
สรรพคุณ และวิธีใชอยางถูกตองและชัดเจน กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ 
ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  )Ho   (และยอมรับสมมติฐานรอง  ) )H1   (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาว
ขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) 
มีคาเทากับ 0.137 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่นําเขาจาก
ตางประเทศ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  )Ho   (และ
ยอมรับสมมติฐานรอง ))H1 (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.141 แสดงวา มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 
 สมมติฐานขอที่ 1.7 สวนประสมการตลาดดานราคา มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H0: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา  ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H1: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มา
ซ้ือยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
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ตาราง 31 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด รายดาน 
     ราคา กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคทีม่าซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 
ในรานวัตสนั ดานคาใชจายโดยรวม  

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานราคา 

Pearson 
Correlation 

( r ) 
p 

ทิศทาง 
ความสัมพันธ 

ระดับ
ความสัมพันธ 

มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดที่มี
ราคาถูกกวารานอ่ืนที่อยูใน
หางสรรพสินคาเดียวกัน 0.181* 0.000 เดียวกัน ต่ํา 
มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคา
ถูกกวารานยาดานนอก 0.071 0.065 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 
มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคา
ถูกกวาราคาที่แสดงไวขางกลอง -0.005 0.920 ตรงกันขาม ไมมีความสัมพันธ 

โดยรวม 0.100* 0.049 เดียวกัน ต่ํา 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

  
 จากตาราง 31 ผลการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาด ดานราคา กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาโดยรวม กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียร
สัน )Pearson Product Moment Correlation Coefficient (พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.049 
ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  )Ho   (และยอมรับสมมติฐานรอง  ) )H1   (หมายความวา 
ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.100 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา 
กลาวคือ ถาปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาโดยรวม อยูในเกณฑที่ดี จะทําใหผูบริโภคมี
พฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีการจัดจําหนายยา
คุมกําเนิดที่มีราคาถูกกวารานอ่ืนที่อยูในหางสรรพสินคาเดียวกัน กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อ
ยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึง
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นอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )Ho (และยอมรับสมมติฐานรอง ))H1 (หมายความวา ตวั
แปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.181 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคาถูกกวารานยา
ดานนอก กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.065 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  )Ho   (และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง  ) )H1   (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคาถูกกวาราคาที่
แสดงไวขางกลอง กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.920 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก 
(Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ((H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสมัพันธ
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.8 สวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนายมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H0: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H1: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
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ตาราง 32 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด รายดาน 
     สถานที่จัดจําหนาย กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  
     ดานคาใชจายโดยรวม 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคทีม่าซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 
ในรานวัตสนั ดานคาใชจายโดยรวม  

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานสถานที่จัดจําหนาย 

Pearson 
Correlation 

( r ) 
p 

ทิศทาง 
ความ 
สัมพันธ 

ระดับ
ความสัมพันธ 

มีความสะดวกในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 
คือมีขายในรานวัตสันทุกสาขา 0.105* 0.039 เดียวกัน ต่ํา 
มีการจัดวางตําแหนงของยาเม็ดคุมกําเนิด
ในชั้นวางที่โดดเดนเห็นงาย 0.076 0.136 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 
มีการจัดวางเปนแผนก และ ประเภทสินคาที่
ชัดเจน 0.185* 0.000 เดียวกัน ต่ํา 

โดยรวม 0.133* 0.009 เดียวกัน ต่ํา 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 32 ผลการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาด ดานสถานที่จัดจําหนาย กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
ดานคาใชจายโดยรวม พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนายโดยรวม กับพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยาง
งายของเพียรสัน  )Pearson Product  Moment Correlation Coefficient   (พบวา มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.009 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  )Ho   (และยอมรับสมมติฐานรอง  ) )H1  (
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.133 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน ระดับต่ํา กลาวคือ ถาปจจัยสวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนายโดยรวม อยูใน
เกณฑที่ดี จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย มีความ
สะดวกในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด คือมีขายในรานวัตสันทุกสาขา กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อ
ยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.039 ซ่ึง
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นอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )Ho (และยอมรับสมมติฐานรอง ))H1 (หมายความวา ตวั
แปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.105 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย มีการจัดวางตําแหนงของยาเม็ด
คุมกําเนิดในชั้นวางที่โดดเดนเห็นงาย กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัต
สัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.136 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ 
ยอมรับสมมติฐานหลัก  )Ho   (และปฏิเสธสมมติฐานรอง  ) )H1   (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาว
ขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย มีการจัดวางเปนแผนก และ ประเภท
สินคาที่ชัดเจน กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.000 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
 )Ho   (และยอมรับสมมติฐานรอง  ) )H1   (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธ
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.185 
แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 
 สมมติฐานขอที่ 1.9 สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม 
 H0: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน ไมมีความสัมพันธ 
กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H1: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
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ตาราง 33 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด รายดาน 
     การสงเสริมการตลาดภายในราน กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน 
     วัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคทีม่าซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 
ในรานวัตสนั ดานคาใชจายโดยรวม 

 
ปจจัยสวนประสมการตลาด 

ดานการสงเสริม 
การตลาดภายในราน 

Pearson 
Correlation 

( r ) 
p 

ทิศทาง 
ความ 
สัมพันธ 

ระดับ 
ความสัมพันธ 

เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเนื่องจาก
การวางสินคาบนหัวชั้นวางสินคา พรอมปายภาพ
สินคา(POP) 0.105* 0.040 เดียวกัน ต่ํา 
เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเนื่องจาก
แผนพับรายละเอียดขอมูลของผลิตภัณฑ 0.089 0.081 เดียวกัน 

ไมมี 
ความสัมพันธ 

เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเนื่องจากมี
สินคาวางแสดงตรงเคารเตอรเภสัชกร 0.122* 0.017 เดียวกัน ต่ํา 
เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเนื่องจาก
ทานไดรับขอมูลของผลิตภัณฑจาก free 
magazine ของรานวัตสัน 0.044 0.386 เดียวกัน 

ไมมี 
ความสัมพันธ 

เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเนื่องจากมี
การจัดรายการสงเสริมการขายดานราคาพิเศษอยู
ตลอดเวลา 0.079 0.122 เดียวกัน 

ไมมี 
ความสัมพันธ 

โดยรวม 0.108* 0.034 เดียวกัน ต่ํา 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 

 จากตาราง 33 ผลการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาด ดานการสงเสริมการตลาดภายในราน กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในรานโดยรวม กับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  )Pearson Product  Moment Correlation Coefficient   (พบวา มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.034 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  )Ho   (และยอมรับ
สมมติฐานรอง  ) )H1   (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมี
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นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.108 แสดงวา มี
ความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา กลาวคือ ถาปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริม
การตลาดภายในรานโดยรวม อยูในเกณฑที่ดี จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
ภายในราน เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเนื่องจากการวางสินคาบนหัวชั้นวางสินคา พรอม
ปายภาพสินคา(POP) กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.040 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก )Ho (และยอมรับสมมติฐานรอง ))H1 (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มี
ความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ 0.105 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสันเนื่องจากมีสินคาวางแสดงตรงเคารเตอรเภสัชกร กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.017 ซ่ึงนอย
กวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก )Ho (และยอมรับสมมติฐานรอง  ))H1   (หมายความวา ตัวแปร
ทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.122 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสันเนื่องจากแผนพับรายละเอียดขอมูลของผลิตภัณฑ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.081 ซ่ึง
มากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก )Ho (และปฏิเสธสมมติฐานรอง ))H1   (หมายความวา ตัว
แปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสันเนื่องจากทานไดรับขอมูลของผลิตภัณฑจาก Free magazine ของรานวัตสัน กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.386 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  )Ho   (และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง  ) )H1   (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสันเนื่องจากมีการจัดรายการสงเสริมการขายดานราคาพิเศษอยูตลอดเวลา กับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability 
(p) เทากับ 0.122 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  )Ho   (และปฏิเสธสมมติฐานรอง 
))H1 (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
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 สมมติฐานขอที่ 1.10 สวนประสมการตลาดดานเภสัชกร มีความสัมพันธ กับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H0: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกร ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H1: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกร มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 
ตาราง 34 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด รายดาน 
     เภสัชกร กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคทีม่าซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 
ในรานวัตสนั ดานคาใชจายโดยรวม  

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานเภสัชกร 

Pearson 
Correlation 

( r ) 

 
p 

ทิศทาง 
ความ 
สัมพันธ 

 
ระดับความสมัพันธ 

1. เภสัชกรในรานวัตสันใหความรู และ อธิบาย
เกี่ยวกับคุณสมบัติ ของ ผลติภัณฑ เขาใจ
งาย 0.154 0.069 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 

2. เภสัชกรในรานวัตสันอธบิายอยางถูกตอง
และชัดเจน 0.058 0.379 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 

3. เภสัชกรในรานวัตสันเอาใจใสตอผูบริโภค
ทุกครั้งที่เขาไปปรึกษา และ ขอคําแนะนํา 1.078 0.082 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 

4. เภสัชกรในรานวัตสันมีความรวดเรว็ในการ
ใหคําปรึกษา 0.087 0.090 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 

โดยรวม 0.090 0.079 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 

 
 จากตาราง 34 ผลการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาด ดานเภสัชกร กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกรโดยรวม กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสันดานคาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียร
สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.079 
ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา 
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ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ถาปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกรโดยรวม อยูใน
เกณฑที่ดี จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันไมเพ่ิมขึ้น 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกร ในรานวัตสันให
ความรู และ อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ เขาใจงาย กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อ
ยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันดานคาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.069 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกร ในรานวัตสันอธิบายอยางถูกตองและชัดเจน กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันดานคาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.379 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกร ในรานวัตสันเอาใจใสตอผูบริโภคทุกครั้งที่เขาไป
ปรึกษา และ ขอคําแนะนํา กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันดาน
คาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.082 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ัน
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสอง
ดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกร ในรานวัตสันมีความรวดเร็วในการใหคําปรึกษา 
กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันดานคาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 
พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.090 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และ
ปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
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 สมมติฐานขอที่ 1.11 สวนประสมการตลาดดานกระบวนการ มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H0: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H1: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 
ตาราง 35 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด รายดาน 
     กระบวนการ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย 
     โดยรวม 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคทีม่าซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 
ในรานวัตสนั ดานคาใชจายโดยรวม  

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานกระบวนการ 

Pearson 
Correlation 

( r ) 
p 

ทิศทาง 
ความ 
สัมพันธ 

ระดับ
ความสัมพันธ 

1. มีขั้นตอนการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว 0.091 0.092 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 
2. มีระบบการชําระเงินที่รวดเร็ว 0.196 0.067 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 

โดยรวม 0.039 0.447 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 

 
 จากตาราง 35 ผลการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาด ดานกระบวนการ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการโดยรวม กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของ
เพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 
0.092 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) 
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว กลาวคือ ถาปจจัยสวนประสมการตลาดกระบวนการ
โดยรวม อยูในเกณฑที่ดี จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันไม
เพ่ิมขึ้น 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการ. มีขั้นตอน
การใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
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คาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient) พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.447 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ัน
คือ ยอมรับสมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสอง
ดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการ. มีระบบการชําระเงินที่รวดเร็ว กับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธอยางงายของเพียรสัน  )Pearson Product  Moment Correlation Coefficient   (พบวา มีคา 
Probability (p) เทากับ 0.067 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับสมมติฐานหลัก  )Ho   (และปฏิเสธ
สมมติฐานรอง  )H1   (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน ไมมีความสัมพันธกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว 
 
 สมมติฐานขอที่ 1.12 สวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม 
 H0: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน ไมมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 H1: ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
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ตาราง 36 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสมการตลาด รายดาน 
     สภาพแวดลอมภายในราน กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน 
     คาใชจายโดยรวม 
 

พฤติกรรมของผูบริโภคทีม่าซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด 
ในรานวัตสนั ดานคาใชจายโดยรวม  

ปจจัยสวนประสมการตลาด 
ดานสภาพแวดลอมภายในราน 

Pearson 
Correlation 

( r ) 
p 

ทิศทาง 
ความ 
สัมพันธ 

ระดับ
ความสัมพันธ 

มีการจัดวางสินคาที่เปนหมวดหมู
สามารถหาไดงาย 0.034 0.506 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 
มีการจัดสินคาที่เปนระบบได
มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา 0.132* 0.010 เดียวกัน ต่ํา 
มีการจัดรานที่สะดวก,สะอาด,สบาย
ตา งายตอการเลือกหาสินคา 0.095 0.063 เดียวกัน ไมมีความสัมพันธ 
มีภาพลักษณที่ดี 0.164* 0.001 เดียวกัน ต่ํา 

โดยรวม 0.116* 0.022 เดียวกัน ต่ํา 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 

 
 จากตาราง 36 ผลการทดสอบสมมติฐานของความสัมพันธระหวางปจจัยสวนประสม
การตลาด ดานสภาพแวดลอมภายในราน กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มา
ซ้ือยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม โดยใชสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย
ของเพียรสัน  )Pearson Product  Moment Correlation Coefficient   (พบวา มีคา Probability (p) 
เทากับ 0.022 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  )Ho   (และยอมรับสมมติฐานรอง  ) )H1  (
หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.116 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน ระดับต่ํา กลาวคือ ถาปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในรานโดยรวม อยู
ในเกณฑที่ดี จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้น
เล็กนอย 
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 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน 
มีการจัดสินคาที่เปนระบบไดมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.010 ซ่ึงนอยกวา 
0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  )Ho   (และยอมรับสมมติฐานรอง  ) )H1   (หมายความวา ตัวแปรทั้ง
สองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.132 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน ระดับต่ํา  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน  มีภาพลักษณที่ดี กับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability 
(p) เทากับ 0.001 ซ่ึงนอยกวา 0.05 น่ันคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก  )Ho   (และยอมรับสมมติฐานรอง 
 ) )H1   (หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ 0.164 แสดงวา มีความสัมพันธในทิศทาง
เดียวกัน ระดับต่ํา  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในรานมีการจัดวางสินคาที่เปน
หมวดหมูสามารถหาไดงาย กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.506 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ((H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน 
ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน มีการจัดรานที่สะดวก, สะอาด
,สบายตา งายตอการเลือกหาสินคา กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
ดานคาใชจายโดยรวม พบวา มีคา Probability (p) เทากับ 0.063 ซ่ึงมากกวา 0.05 น่ันคือ ยอมรับ
สมมติฐานหลัก (Ho) และปฏิเสธสมมติฐานรอง ((H1) หมายความวา ตัวแปรทั้งสองดังกลาวขางตน 
ไมมีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ตาราง 37  ตารางสรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิต ิ

สมมติฐานขอที่ 1 ผูบริโภคที่มีลักษณะดาน
ประชากรศาสตร ประกอบดวย อายุ สถานภาพการสมรส 
ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และรายไดตอเดือน 
แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสัน แตกตางกัน  

  

1.1 ผูบริโภคที่มี อายุ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน  

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน One Way 
ANOVA 

1.2 ผูบริโภคที่มี สถานภาพสมรส แตกตางกัน มี
พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตาง
กัน  

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน t-test 

1.3 ผูบริโภคที่มี ระดับการศึกษา แตกตางกัน มี
พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตาง
กัน  

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน t-test 

1.4 ผูบริโภคที่มี อาชีพ แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อ
ยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกนั  

สอดคลองกับสมมติฐาน One Way 
ANOVA 

1.5 ผูบริโภคที่มี รายไดเฉลี่ย แตกตางกัน มีพฤติกรรม
การซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน  

สอดคลองกับสมมติฐาน One Way 
ANOVA 

สมมติฐานขอที่ 2 ปจจัยสวนประสมการตลาดดาน
ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานสถานที่จัดจําหนาย ดานการ
สงเสริมการตลาดภายในราน เภสัชกร กระบวนการ และ
สภาพแวดลอมภายในราน มีความสัมพันธกับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม 

  

2.1 สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ 
กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสัน  

สอดคลองกับสมมติฐาน 
ทิศทางเดียวกัน 
ในระดับต่ํา 

Pearson 
Correlation 

2.2 สวนประสมการตลาดดานราคา มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสัน  

สอดคลองกับสมมติฐาน 
ทิศทางเดียวกัน 
 

Pearson 
Correlation 
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ตาราง 37 (ตอ( 
 

สมมติฐาน ผลการทดสอบสมมติฐาน สถิติ 

2.3 สวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน  

สอดคลองกับสมมติฐาน 
ทิศทางเดียวกัน 
ในระดับต่ํา 

Pearson 
Correlation 

2.4 สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาด
ภายในราน มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  

สอดคลองกับสมมติฐาน 
ทิศทางเดียวกัน 
ในระดับต่ํา 

Pearson 
Correlation 

2.5 สวนประสมการตลาดดานเภสัชกร มีความสัมพันธ 
กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสัน  

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ทิศทางเดียวกัน 
 

Pearson 
Correlation 

2.6 สวนประสมการตลาดดานกระบวนการ ราน มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน 

ไมสอดคลองกับสมมติฐาน 
ทิศทางเดียวกัน 

Pearson 
Correlation 

 สวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน  

สอดคลองกับสมมติฐาน 
ทิศทางเดียวกัน 
ในระดับต่ํา 

Pearson 
Correlation 

 

 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สังเขปความมุงหมาย สมมุติฐาน และวิธีการศึกษาคนควา 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมุงศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตร สวน
ประสมทางการตลาดในการซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทาง
การจัดจําหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานสภาพแวดลอม
ภายในราน และ พฤติกรรมในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน เขตกรุงเทพมหานคร 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดตั้งความมงหมายไวในประเด็นดังตอไปน้ี 
 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน โดย แบงเปนลักษณะ
ประชากรศาสตร ไดแก อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ 
 2.  เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด และ สวนประสมทา
การตลาด 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจัยน้ี จะเปนประโยชนตอบริษัท และ รานวัตสัน ซ่ึงขอมูลที่ไดจะสามารถทําใหทรา
ปญหา และ แนวทางการแกไขหรือการวางแผนการตลาด และพัฒนาสวนตางๆ ใหดียิ่งขึ้น เพ่ือให
ตรงตอความตองการของผูบริโภค และทันตอพฤติกรรมการซื้อหรือการเลือกที่จะใชบริการของราน
ในปจจุบัน ซ่ึงผลงานวิจัยจะทําใหทราบขอมูลจากความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีตอยาเม็ดคุมกําเนิด
ของบริษัทฯ เพ่ือนําไปวางแผน กลยุทธที่มีประสิทธิภาพในอนาคตและสามารถสรางยอดขายใหดี
ยิ่งขึ้น  
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1. ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูบริโภคเพศหญิงที่อยูในวัยเจริญพันธที่เขามาซื้อ
ยาเม็ดคุมกําเนิดโดยไมทราบจํานวนประชากรที่แนนอนในรานวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร 
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 2. กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ ใช ในการวิ จัยครั้ ง น้ี ไดแก  เพศหญิงที่ อยู ในวัยเจริญพันธ ในเขต
กรุงเทพมหานคร จํานวน 385 คน  
 
 สมมติฐานที่ใชในการวิจัย 
 1.  ผูบริโภคที่มีอายุแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดแตกตางกัน 
 2.  ผูบริโภคที่มีสถานภาพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดแตกตาง
กัน 
 3.  ผูบริโภคที่มีการศึกษาตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดแตกตาง
กัน 
 4.  ผูบริโภคที่มีอาชีพตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดแตกตางกัน 
 5.  ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิด
ที่แตกตางกัน คาสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน คือ การวิเคราะหคาสหสัมพันธอยางงายแบบ
เพียรสัน (Pearson correlation) ไดแก 
 6.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
 7.  ปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคา มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
 8.  สวนประสมการตลาดดาน ชองทางการจัดจําหนาย มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  
 9.  สวนประสมการตลาดดาน การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  
 10. สวนประสมการตลาดดานบุคลากร มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อ
ยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  
 11. สวนประสมการตลาดดานกระบวนการ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มา
ซ้ือยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน  
 12. สวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอม มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภค
ที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
 
 วิธีดําเนินการวิจัย 
 ผูบริโภคที่เปนเพศหญิงที่อยูในวัยเจริญพันธในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 385 คน เปน
กลุมตัวอยางไดแบบสอบถามที่สมบูรณกลับคืนจํานวน 385 ชุด คิดเปนรอยละ 100 
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 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือและขั้นตอนการสรางเครื่องมือ หรือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงประกอบดวยคําถาม 3 สวนดังน้ี 
 สวนที่ 1 เปนแบบขอมูลทางดานลักษณะประชากรศาสตรประกอบดวย อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และระดับรายไดตอเดือน มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด 
(Close-End response question) คําตอบมีหลายตัวเลือก (Multiple choices) มีคําตอบหลาย
ตัวเลือกจํานวน 5 ขอ 
 สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความสําคัญเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาดใน
การซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิด ในดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดาน
การสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานสภาพแวดลอม ซ่ึงลักษณะเปนคําถาม
เปนแบบ Likert Scale จํานวน 18 ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) 
มี 5 ระดับ 
 สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดมีลักษณะ
คําถามปลายปด (Close-End response question) คําตอบมีหลายตัวเลือก (Multiple choices) มี
คําตอบหลายตัวเลือกจํานวน 4 ขอ (ขอ 1-3, 5) ลักษณะเปนแบบสอบถามปลายเปด (Open-End 
response question) จํานวน 1 ขอ (ขอ 4) และลักษณะเปนคําถามเปนแบบ Likert Scale จํานวน 3 
ขอ โดยใชระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาค (Interval scale) มี 5 ระดับ 
 
 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  ขอมูลทุติยภูมิ 
  เปนการเก็บขอมูลที่ไดจาก งานวิจัยในอดีตที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑปองกันริ้วรอยบน
ผิวหนา ทัศนคติ และ พฤติกรรมการรวบรวมขอมูลจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ วารสาร สิ่งพิมพ 
และขอมูลที่เผยแพรทางอินเตอรเน็ต 
 2.  ขอมูลปฐมภูมิ 
  เปนการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม จํานวน 400 ชุด ผูวิจัยเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมผูบริโภคเพศหญิง ที่เคยใชและซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน เขต
กรุงเทพมหานคร 
 
 การจัดกระทําขอมูลและการวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาแลว ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาดําเนินการ
ดังน้ี 
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 1. การจัดทําขอมูล 
   1.1 ทดสอบแบบสอบถามที่ไดทําการออกแบบไว (Try out) แลวดําเนินการแกไข
ขอบกพรองขอบแบบสอบถามพรอมตรวจสอบความเชื่อม่ัน (Validity) ของแบบสอบถามดวยวิธีการ 
Cronbach’s (α) ดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC  
  1.2 นําแบบสอบถามที่แกไขขอบกพรองเรียบรอยแลว ออกเก็บขอมูลจริว 
  1.3 นําแบบสอบถามที่ไดเก็บขอมูลแลว มาตรวจสอบความสมบูรณ 
  1.4 นําแบบสอบถามที่ตรวจสอบความถูกตองแลวมาลงรหัส (Codeing) ในแบบลงรหัส
สําหรับประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอร 
  1.5 นําขอมูลที่ลงรหัสแลวไปบันทึกในเครื่องคอมพิวเตอร เพ่ือประมวลผลโดยโปรแกรม 
SPSS for Window Version 15 ในการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลตามสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 2. การวิเคราะหขอมูล 
  2.1 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) โดย 
    2.1.1  นําขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถามในแบบสอบถาม
สวนที่ 1 คือ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ ระดับรายไดตอเดือน และ สวนที่ 3 
พฤติกรรมการชื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิด (ขอ 1-8) มาแจกแจงความถี่ และรอยละ (Percentage) 
    2.1.2  นําขอมูลของผูตอบแบบสอบถามในแบบสอบถามสวนที่ 2 คือ ขอมูลสวน
ประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัดจําหนาย ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการ ดานสภาพแวดลอม และสวนที่ 3 พฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิด (ขอ 4) มาหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) 
  2.2 การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือทําการ
ทดสอบสมมติฐาน โดยจะนําขอมูลมาวิเคราะหทางสถิติดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS เพ่ือทดสอบสมมุติฐานแตละขอ โดยใชสถิติตางๆ ในการวิเคราะห 

 
สรุปผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยปจจัยที่ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเขต 
กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลไดดังน้ี 
 ตอนที่ 1 การวิเคราะหเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และ สถาณภาพการสมรส ผูบริโภค 
 พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 219 คน คิด
เปนรอยละ 56.9 สถานภาพการสมรสโสด/หยาราง/แยกกันอยูหมาย จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 
72.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 56.6 อาชีพ
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พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 64.9 รายไดตอเดือน 10,000-20,000 
บาท จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 45.0  
 ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดาน
ผลิตภัณฑ ราคา สถานที่จัดจําหนาย การสงเสริมการตลาดภายในราน เภสัชกร กระบวนการ 
สภาพแวดลอมภายในราน 
 ดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในรานวัตสัน ดานผลิตภัณฑ อยูในระดับความสําคัญปานกลาง คือ มีผลิตภัณฑยาเม็ด
คุมกําเนิดหลากหลายยี่หอ มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่นําเขาจากตางประเทศ มีผลิตภัณฑยาเม็ด
คุมกําเนิดที่มีฉลากบอกสรรพคุณ และ วิธีใชอยางถูกตองและชัดเจน มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนดิทีมี่
ความทันสมัย,นาเลือกใช มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่ไดมาตรฐาน และ
จําหนายผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่ตรงตามความตองการของลูกคา โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.25 
3.24 3.21 3.19 และ 3.15 ตามลําดับ 
 ดานราคา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด
ในรานวัตสัน ดานราคา อยูในระดับความสําคัญปานกลาง คือ มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดที่มีราคา
ถูกกวารานอ่ืนที่อยูในหางสรรพสินคาเดียวกัน มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคาถูกกวาราคาที่
แสดงไวขางกลอง และมีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคาถูกกวารานยาดานนอก โดยมีคาเฉลี่ย 
เทากับ 3.15 3.11 และ 2.85 ตามลําดับ 
 ดานสถานที่จัดจําหนาย ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสม
ทางการตลาดในรานวัตสัน ดานสถานที่จัดจําหนาย อยูในระดับความสําคัญปานกลาง คือ มีความ
สะดวกในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด คือมีขายในรานวัตสันทุกสาขา มีการจัดวางตําแหนงของยาเม็ด
คุมกําเนิดในชั้นวางที่โดดเดนเห็นงาย และมีการจัดวางเปนแผนกและประเภทสินคาที่ชัดเจน โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับ 3.21 3.13และ 3.11 ตามลําดับ 
 ดานการสงเสริมการตลาดภายในราน ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
สวนประสมทางการตลาดในรานวัตสัน ดานการสงเสริมการตลาดภายในราน อยูในระดับความสําคัญ
ปานกลาง คือ แผนพับรายละเอียดขอมูลของผลิตภัณฑ การวางสินคาบนหัวชั้นวางสินคาพรอมปาย
ภาพสินคา(POP) มีการจัดรายการสงเสริมการขายดานราคาพิเศษอยูตลอดเวลา มีสินคาวางแสดง
ตรงเคารเตอรเภสัชกรและไดรับขอมูลของผลิตภัณฑจาก free magazine ของรานวัตสัน โดยมี
คาเฉลี่ย เทากับ 3.16 3.14 3.09 3.08 และ 3.07 ตามลําดับ 
 ดานเภสัชกร ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในรานวัตสัน ดานเภสัชกร อยูในระดับความสําคัญปานกลาง คือ เภสัชกรในรานวัตสันให
ความรู และ อธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑเขาใจงาย เภสัชกรในรานวัตสันเอาใจใสตอ
ผูบริโภคทุกครั้งที่เขาไปปรึกษาและขอคําแนะนํา เภสัชกรในรานวัตสันอธิบายอยางถูกตองและ
ชัดเจนและเภสัชกรในรานวัตสันมีความรวดเร็วในการใหคําปรึกษา โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.25 3.24 
3.22 และ 3.19 ตามลําดับ 
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 ดานกระบวนการ ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดในรานวัตสัน ดานกระบวนการ อยูในระดับความสําคัญปานกลาง คือ มีขั้นตอนการ
ใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว และมีระบบการชําระเงินที่รวดเร็ว โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.24 และ 3.23 
ตามลําดับ 
 ดานสภาพแวดลอมภายในราน ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยสวน
ประสมทางการตลาดในรานวัตสัน ดานสภาพแวดลอมภายในราน อยูในระดับความสําคัญปานกลาง 
คือ มีการจัดรานที่สะดวก,สะอาด,สบายตา งายตอการเลือกหาสินคา มีภาพลักษณที่ดี มีการจัดสินคา
ที่เปนระบบไดมาตรฐานเดียวกันทุกสาขาและมีการจัดวางสินคาที่เปนหมวดหมูสามารถหาไดงาย 
โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.25 3.22 3.20 และ 3.18 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
เขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานยี่หอผลิตภัณฑยาเม็ด
คุมกําเนิด พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญเลือกใชยี่หอผลิตภัณฑ คือ ออยเลซ จํานวน 
145 คน คิดเปนรอยละ 37.7 รองลงมา คือ เมอซิลอน จํานวน 112 คน คิดเปนรอยละ 29.0 อ่ืนๆ 
เชน ไดแอน แวเลี่ยม จํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.5 มารวีลอน จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 
8.8 และเอ็กซลูตอนจํานวน 90 คน คิดเปนรอยละ 23.5 
 ดานวัตถุประสงคในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
มีวัตถุประสงคในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด คือ รักษาสิว, ผิวหนามัน จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 
66.0 รองลงมา คือ ผิวพรรณสดใส จํานวน 232 คน คิดเปนรอยละ 60.3 คุมกําเนิด จํานวน 158 คน 
คิดเปนรอยละ 41.0 และชวยลดภาวะกอนมีประจําเดือน เชน หงุดหงิด, ซึมเศรา, ปวดหัว, ปวดทอง, 
ปวดหลัง จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 9.6 
 ดานหลักเกณฑในการเลือกซื้อ พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญมีหลักเกณฑ
ในการเลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดคือ มีเภสัชกรใหคําปรึกษาตลอดเวลา จํานวน 173 คน คิดเปนรอย
ละ 45.0 รองลงมา คือ มีหลากหลายยี่หอ จํานวน 109 คน คิดเปนรอยละ 28.3 มีแหลงขอมูลในการ
พิจารณาเลือกชนิดยี่หอของยาเม็ดคุมกําเนิด (ปายแสดงรายละเอียดสินคา) จํานวน 59 คน คิดเปน
รอยละ 15.3 และราคาถูกกวาที่อ่ืน จํานวน 44 คน คิดเปนรอยละ 11.4 
 ดานคาใชจายในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดโดยเฉลี่ย พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม 
สวนใหญมีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน โดยมีคาใชจายในการใชบริการแตละครั้ง
โดยเฉลี่ย 267 บาท 
 ดานบุคคลที่มาเลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถาม สวนใหญ
บุคคลที่มาเลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด คือ เพ่ือน จํานวน 245 คน คิดเปนรอยละ 63.6 รองลงมา คือ 
แฟน/คูรัก/สามี จํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 32.7 แม/พ่ีนอง จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.4 
และญาติ จํานวน 5 คน คิด 
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 ดานเหตุผลในการเลือกซื้อ พบวา ผูบริโภคที่ตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน อยูในระดับความสําคัญปานกลาง คือ ซ้ือเน่ืองจาก
ไดรับขอมูลขาวสารภายในราน ซ้ือเน่ืองจากเพื่อนแนะนําและซื้อเน่ืองจาก Slogan ราน (วัตสันมีให
เลือกทุกสิ่ง) โดยมีคาเฉลี่ย เทากับ 3.16 3.13 และ 3.02 ตามลําดับ 
 ตอนที่ 4 การวิเคราะหขอมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 การทดสอบสมมติฐาน อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน แตกตางกัน 
  พบวา ผูบริโภคที่มี อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา แตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ไมแตกตางกัน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว สรุปไดวา กลุม
ผูบริโภคที่เขามาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันในกลุมอายุ สถานภาพ และ ระดับการศึกษา ที่
แตกตางกันสามารถซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดไดเหมือนกัน 
 การทดสอบสมมติฐานขอที่ 4 อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสัน แตกตางกัน 
 พบวา  ผูบริโภคที่มี อาชีพแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 ผลการทดสอบรายคูพบวา ผูบริโภคที่มีอาชีพ พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน กับผูบริโภคที่
มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจาของธุรกิจ/ธุรกิจสวนตัว มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน กับอาชีพ แตกตางกัน โดยมีคา Probability เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 
0.05 หมายความวา ผูบริโภคที่มีอาชีพ พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน นอยกวาผูบริโภคที่มีอาชีพ รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจาของธุรกิจ/
ธุรกิจสวนตัว โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ70.76 
 สวนคูอ่ืนๆ ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 5 รายไดแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสัน แตกตางกัน 
 พบวา ผูบริโภคที่มี รายไดตอเดือนแตกตางกัน มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสัน แตกตางกัน ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
 เม่ือทดสอบเปนรายคูพบวา 
 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย 
10,001 – 20,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน กับรายไดเฉลี่ย แตกตาง
กัน โดยมีคา Probability เทากับ 0.004 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 หมายความวา หมายความวา 
ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสัน นอยกวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาท โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 48.40 
ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 
30,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน กับรายไดเฉลี่ย แตกตางกัน โดยมีคา 
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Probability เทากับ 0.003 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 หมายความวา หมายความวา ผูบริโภคที่มีรายได
เฉลี่ยต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน นอยกวา
ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย 20,001 – 30,000 บาท โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 69.66 
 ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ยต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท กับ ผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย 
30,001 บาทขึ้นไป มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน กับรายไดเฉลี่ย แตกตางกัน 
โดยมีคา Probability เทากับ 0.000 ซ่ึงมีคานอยกวา 0.05 หมายความวา หมายความวา ผูบริโภคที่มี
รายไดเฉลี่ยต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท มีพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน นอย
กวาผูบริโภคที่มีรายไดเฉลี่ย 30,001 บาทขึ้นไป โดยผลตางคาเฉลี่ยเทากับ 108.90 
 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 6 สวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม กลาวคือ ถาปจจัยสวนประสม
การตลาดดานผลิตภัณฑ อยูในเกณฑที่ดี จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดหลากหลายยี่หอ มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑยาเม็ด
คุมกําเนิดที่ไดมาตรฐาน มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีจําหนายผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่ตรงตาม
ความตองการของลูกคา มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีความทันสมัย
นาเลือกใช มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีฉลากบอก
สรรพคุณ และวิธีใชอยางถูกตองและชัดเจน มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานผลิตภัณฑ มีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่นําเขาจาก
ตางประเทศ มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 7 สวนประสมการตลาดดานราคา มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคาโดยรวม มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม กลาวคือถาปจจัยสวนประสม
การตลาดดานราคาโดยรวม อยูในเกณฑที่ดี จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้นเล็กนอย  
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดที่มีราคาถูกกวารานอ่ืน
ที่อยูในหางสรรพสินคาเดียวกัน มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคาถูกกวารานยา
ดานนอก ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานราคา มีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคาถูกกวาราคาที่
แสดงไวขางกลอง ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัต
สัน ดานคาใชจายโดยรวม  
  ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 8 สวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม 
 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย มีความสัมพันธ กับพฤติกรรม
ของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม กลาวคือ ถาปจจัยสวน
ประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนายโดยรวม อยูในเกณฑที่ดี จะทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการ
ใชจายซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย มีความสะดวกในการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิด คือมีขายในรานวัตสันทุกสาขา มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย มีการจัดวางตําแหนงของยาเม็ด
คุมกําเนิดในชั้นวางที่โดดเดนเห็นงาย ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสถานที่จัดจําหนาย มีการจัดวางเปนแผนก และ ประเภท
สินคาที่ชัดเจน มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม  
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 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 9 สวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายใน
ราน มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม 
 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในรานมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม กลาวคือ ถา
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในรานโดยรวม อยูในเกณฑที่ดี จะทําให
ผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสันเนื่องจากการวางสินคาบนหัวชั้นวางสินคา พรอมปายภาพสินคา(POP) มีความสัมพันธ
กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสันเนื่องจากมีสินคาวางแสดงตรงเคารเตอรเภสัชกร มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสันเนื่องจากแผนพับรายละเอียดขอมูลของผลิตภัณฑ ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสันเนื่องจากทานไดรับขอมูลของผลิตภัณฑจาก Free magazine ของรานวัตสัน ไมมี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานการสงเสริมการตลาดภายในราน เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสันเนื่องจากมีการจัดรายการสงเสริมการขายดานราคาพิเศษอยูตลอดเวลา ไมมี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม  
 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 10 สวนประสมการตลาดดานเภสัชกร มีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกร ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันดานคาใชจายโดยรวม กลาวคือ ถาปจจัยสวนประสม
การตลาดดานเภสัชกรโดยรวม อยูในเกณฑที่ดี ก็จะไมทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชจายซื้อยา
เม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้น 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
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 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกร ในรานวัตสันใหความรู และ อธิบายเกี่ยวกับ
คุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ เขาใจงาย ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสันดานคาใชจายโดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกร ในรานวัตสันอธิบายอยางถูกตองและชัดเจน ไมมี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันดานคาใชจายโดยรวม
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกร ในรานวัตสันเอาใจใสตอผูบริโภคทุกครั้งที่เขาไป
ปรึกษา และ ขอคําแนะนํา ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสันดานคาใชจายโดยรวม  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานเภสัชกร ในรานวัตสันมีความรวดเร็วในการใหคําปรึกษา 
ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันดานคาใชจาย
โดยรวม  
 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 11 สวนประสมการตลาดดานกระบวนการ มีความสัมพันธ 
กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการ ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของ
ผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม กลาวคือ ถาปจจัยสวนประสม
การตลาดกระบวนการโดยรวม อยูในเกณฑที่ดี จะไมทําใหผูบริโภคมีพฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้น 
 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการ. มีขั้นตอนการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว ไมมี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานกระบวนการ. มีระบบการชําระเงินที่รวดเร็ว ไมมี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม  
 ผลการทดสอบสมมติฐานขอที่ 12 สวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน มี
ความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจาย
โดยรวม 
 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในรานมีความสัมพันธ กับ
พฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม กลาวคือ ถา
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในรานโดยรวม อยูในเกณฑที่ดี จะทําใหผูบริโภค
มีพฤติกรรมการใชจายซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้นเล็กนอย 
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 เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน มีการจัดสินคาที่เปนระบบได
มาตรฐานเดียวกันทุกสาขา มีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดใน
รานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน มีภาพลักษณที่ดี มีความ 
สัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม 
ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในรานมีการจัดวางสินคาที่เปนหมวดหมูสามารถ
หาไดงาย ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ดาน
คาใชจายโดยรวม  
 ปจจัยสวนประสมการตลาดดานสภาพแวดลอมภายในราน มีการจัดรานที่สะดวก, สะอาด
สบายตา งายตอการเลือกหาสินคา ไมมีความสัมพันธ กับพฤติกรรมของผูบริโภคที่มาซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสัน ดานคาใชจายโดยรวม  
 

การอภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในราน
วัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร มีประเด็นที่นํามาอภิปรายตามพฤติกรรมผูบริโภคดังน้ี 
 1. ผลการศึกษาขอมูลทั่วไปของผูบริโภคสตรีที่เขามาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
พบวา ผูบริโภคสตรีเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญ มีอายุระหวาง 26-35 ป จํานวน 219 คน คิดเปน
รอยละ 56.9 สถานภาพการสมรสโสด/หยาราง/แยกกันอยูหมาย จํานวน 290 คน คิดเปนรอยละ 
72.5 ระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรี จํานวน 218 คน คิดเปนรอยละ 56.6 อาชีพ
พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน จํานวน 250 คน คิดเปนรอยละ 64.9 รายไดตอเดือน 10,000-20,000 
บาท จํานวน 173 คน คิดเปนรอยละ 45.0 สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร กวางอุเสน (2550) 
เปนการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการเลือกซื้อยาในแผนกยาระหวาง
รานบูทกับรานวัตสัน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผูบริโภคมีอายุระหวาง 23-30 ป การศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีอาชีพพนักงานเอกชน มีรายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวา กลุม
ผูบริโภคเปนกลุมที่ใกลเคียงกันมีพฤติกรรมการเขามาซ้ือยาในรานคอนขางใกลเคียงกันซึ่งงานวิจัย
สอดคลองและเปนไปในทิศทางเดียวกับงานวิจัยขางตนที่กลาวมา 
 2.  ผลการศึกษาปจจัยทางดานตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางการจัด
จําหนาย ดานสงเสริมการตลาดภายในราน ดานเภสัชกร ดานกระบวนการ ดานสภาพแวดลอม
ภายในราน  ที่ มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันในเขต
กรุงเทพมหานครของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  
  2.1 ดานผลิตภัณฑ จากงานวิจัยพบวาผูบริโภคเห็นวา ผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิด มีผล
ตอพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากรานวัตสันเปนรานที่ผูบริโภครับรู
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ในดานความหลากหลายของสินคาวาเปนรานที่มียาเม็ดคุมกําเนิดขายที่ไดรับความนิยมในทองตลาด
ทุกยี่หอ จะหายาคุมยี่หอไหนใหเขามาหาไดในรานวัตสัน เปนรานที่ขายยาคุมที่นําเขาจาก
ตางประเทศเปนสวนใหญ มีสลากบอกสรรพคุณ และ วิธีใชอยางถูกตองชัดเจน ผลิตภัณฑแตละยี่หอ
มีความทันสมัยนาเลือกใช แตละยี่หอที่มีขายในรานวัตสันเปนยี่หอที่ตรงตามความตองการของ
ผูบริโภค และ ไดมาตรฐาน ซ่ึงสอดคลอง กับงานวิจัยของ ศิริวรรณ รัตนธนารักษ (2545) เปนการ
วิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาในรานบูท ของผูบริโภคเขตกรุงเทพมหานคร 
พบวา รานบูทมีความหลากหลายของสินคาเชน เครื่องสําอาง ยา วิตามินตาง ผูบริโภคมีความพึง
พอใจในดานที่มีความหลากหลายยี่หอใหเลือกซื้ออยางครบถวนจึงเกิดพฤติกรรมการซื้อซํ้าครั้งตอไป 
ตรงกันขามกับรานวัตสันที่ผูบริโภคใหความพึงพอใจสูงสุดในดานมีความหลากหลายยี่หอใหเลือกซื้อ
อยางครบถวน 
  2.2 ดานราคา จากงานวิจัยพบวา ผูบริโภคเห็นวา ราคามีผลตอพฤติกรรมการซื้อยาเม็ด
คุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากผูบริโภคมีความเห็นวาราคาของยาเม็ดคุมกําเนิดในราน   
วัตสันมีราคาถูกกวารานยาอื่นในหางสรรพสินคาเดียวกันอยูเสมอ แตถาเทียบราคากับรานยาดาน
นอกหางสรรพสินคารานวัตสันยังขายยาคุมราคาแพงกวา สวนการขายราคาที่ถูกกวาราคาที่แสดงไว
ขางกลองไมไดใหผลในดานความรูสึกของผูบริโภคเนื่องจากรานยาจะไมขายยาตามราคาที่แสดงไว
ขางกลองเพราะโดยสวนใหญจะขายถูกกวา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร กวางอุเสน 
(2550) จากงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการเลือกซื้อยาในแผนกยา
ระหวางรานบูทกับรานวัตสัน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ผูที่มาใชบริการรานบูทมีความพึงพอใจ
โดยรวมอยูในระดับคอนขางนอย แตรานวัตสันมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง และ รายดาน 
พบวาผูที่มาใชบริการรานบูทมีความพึงพอใจสูงสุดในดานที่มีราคาเปนมาตรฐานตามราคาทองตลาด 
และ มีความพึงพอใจนอยที่สุดในดานราคาถูกวารานขายยา สวนผูที่มาใชบริการรานวัตสันมีความพึง
พอใจสูงสุดในดานราคาถูกกวารานยาที่อยูในหางเดียวกัน และมีความพึงพอใจนอยที่สุดเม่ือเทียบกับ
ราคายากับรานยา เน่ืองจากรานยาสามารถขายยาในราคาที่ถูกกวาเพราะมีตนทุนที่ต่ํากวารานบูท
และวัตสัน โดยเฉพาะรานยาที่เปนยี่ปว 
  2.3 ดานสถานที่จัดจําหนาย จากงานวิจัยพบวา ผูบริโภคเห็นวา สถานที่จัดจําหนายมี
ผลตอพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากยาคุมยี่หอที่ตองการมีขายใน
รานวัตสันทุกสาขา สะดวก หาซื้องาย มีการจัดวางในแผนกยาที่ชัดเจน และ รานวัตสันมีที่ตั้งอยูใน
หางสรรพสินคาทั่วกรุงเทพ สามารถหาซื้อไดตลอดเวลาที่ตองการ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ   
พัชรินทร กวางอุเสน (2550) จากงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูที่มาใชบริการ
เลือกซื้อยาในแผนกยาระหวางรานบูทกับรานวัตสัน ในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา มีชองทางการจัด
จําหนายที่สามารถครอบคลุมกลุมเปาหมายไดดี จึงทําใหผูบริโภคหาซื้อไดงาย เม่ือผูบริโภคมีความ
ตองการจะซื้อยาเมื่อใดก็สามารถหาซื้อไดทันที 
  2.4  ดานการสงเสริมการตลาดภายในราน จากงานวิจัยพบวาผูบริโภคเห็นวา การ
สงเสริมการตลาดภายในรานมีผลตอพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้น 
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เน่ืองจาก การวางสินคาบนหัวชั้นวางสินคา พรอมปายภาพสินคา (POP) พรอมทั้งมีสินคาวางตรง
เคารเตอรเภสัชกร ทั้งน้ีเปนเพราะผูบริโภคที่เขามาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันในเบื้องตนจะมา
สืบคนในดานขอมูลของยาคุมแตละยี่หอกอนวามีความแตกตางกันอยางไรในทุกๆ ดาน และ ขอมูล
สินคาและตัวสินคาที่ผูบริโภคไดโดยสวนใหญจะไดจาก สินคาบนหัวชั้นวางสินคา พรอมปายภาพ
สินคา (POP) และเกิดการตัดสินใจซื้อในเวลาตอมา ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน 
(2539:95) ที่กลาววา การตลาดทางตรงเปนการติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายโดยตรงกับผูซ้ือ เพ่ือ
ทําใหเกิดการตอบสนองทันที รวมถึงเปนการกระตุนใหเกิดการรับรูในตัวสินคาเพิ่มขึ้น 
  2.5  ดานเภสัชกร จากงานวิจัยพบวา ผูบริโภคเห็นวา เภสัชกรไมมีผลตอพฤติกรรมการ
ซ้ือยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากรานวัตสันมีแหลงขอมูลตามจุดตางๆ ใน POP 
ของรานอยูแลว และ พฤติกรรมผูบริโภคโดยสวนใหญที่เขามาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันจะ
เปนลักษณะที่รูอยูแลววาตองการยี่หออะไร เพราะ ยาเม็ดคุมกําเนิดเปนสินคาประเภทใชดีแลวบอก
ตอ (World of mount) เพียงแตเขามาหาซื้อเพราะรูวารานวัตสันมียาคุมหลากหลายยี่หอ และ อีกทั้ง
การวางสินคายังเปนการวางสะดวกสามารถหยิบไดโดยไมตองใหเภสัชกรเปนผูจาย ทําใหผูบริโภค
รูสึกวา การเขามาซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันจึงไมจําเปนตองเขามาปรึกษากับเภสัชกร ซ่ึงไม
สอดคลองกับงานวิจัยของ พัชรินทร กวางอุเสน (2550) จากงานวิจัยเรื่องการเปรียบเทียบความพึง
พอใจของผูที่ มาใชบริการเลือกซื้ อยาในแผนกยาระหวางร านบูทกับร านวัตสัน  ในเขต
กรุงเทพมหานคร ที่กลาววาผูที่มาใชบริการรานวัตสันมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง
ในดานการมีเภสัชกรใหรายละเอียดหรือใหคําปรึกษากับลูกคาเกี่ยวกับยาไดอยางชัดเจน 
  2.6  ดานกระบวนการ จากงานวิจัยพบวา ผูบริโภคเห็นวา กระบวนการภายในรานวัต
สันไมมีผลตอพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากกระบวนของรานวัต
สันในดานขั้นตอนในการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว และ ระบบการชําระเงินยังไมมีความรวดเร็วและ
ความสะดวกใหกับลูกคาหรือผูใหบริการมากนักเนื่องจากจุดชําระเงินในรานมีเพียง 2 จุดเทานั้น ทํา
ใหเสียเวลารอนาน ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ นันทตณัฏฐ สมุทรวานิช (2549) จากงานวิจัยเรื่อ
การเปรียบเทียบทัศนคติ และภาพลักษณ ที่มีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคในการมาใชบริการหาง
คารฟูร กับหางบิ๊กซี สาขาเพชรเกษม พบวา ทัศนคติในดานสวนกระบวนการใหบริการที่มีตอหางกับ
หางบิ๊กซี สาขาเพชรเกษม น้ันไมมีความสัมพันธตอพฤติกรรมความถี่ในการเขามาใชบริการหางบิ๊กซี 
  2.7  ดานสภาพแวดลอมภายในราน จากงานวิจัยพบวา ผูบริโภคเห็นวา สภาพแวดลอม
ภายในรานมีผลตอพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก รานวัตสันมีการ
จัดสินคาที่เปนระบบไดมาตรฐานเดียวกันทุกสาขา ทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี ทําใหผูบริโภคมีความ
เพลิดเพลินในการเลือกซื้อสินคา และ ทําใหผูบริโภคอยูในรานนานขึ้นเกิดการซื้อสินคาที่มากขึ้น ซ่ึง
สอดคลองกับวิมลมาศ ตันสถาวีรัฐ (2544) เปนการวิจัยเรื่อง ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอรานวัต
สันที่ตั้งอยูในหางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาปจจุบันรานวัตสันใชกลยุทธที่สําคัญ คือ 
การขยายธุรกิจคาปลีกที่เนนของใชสวนตัวโดยเลือกสรรเฉพาะสินคาที่มีคุณภาพและใหบริการที่มี
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ประสิทธิภาพ รวมถึงสภาพแวดลอมภายในรานที่ถูกแบงพ้ืนที่ประเภทสินคาอยางชัดเจน การตกแตง
รานที่สะดุดสายตา มีสินคาที่หลากหลาย     
  

ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด
ในรานวัตสันในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา 
 1.  รานวัตสันควรวางตําแหนงยาใหชัดเจนมากขึ้น และ ควรวางยาใหเต็มอยูเสมอในชั้นวาง 
เพ่ือใหผูบริโภคเห็นงาย  
 2.  ผูบริโภคใหความสําคัญกับการวางสินคาบนหัวชั้นวางสินคา พรอมปายภาพสินคา 
(POP) มาก จึงควรมีการวางสินคาบนหัวชั้นวางสินคาอยางเต็มชั้นและสมบูรณเพ่ือเปนการดึงดูด
สายตาลูกคามากขึ้น 
 3.  รานวัตสันควรปรับปรุงรานในดานสีสันภายในรานใหดูสวางสบายตามากขึ้น 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป 
 สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยมีขอเสนอแนะวา 
 1.  ควรมีการวิจัยและศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดในเขตกรุงเทพมหานครโดยทําการศึกษากับกลุมผูบริโภคที่ซ้ือยาตามราน
ขายยาทั่วไป 
 2.  ควรศึกษาเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติและความพึงพอใจของผูบริโภคที่มีตอผลิตภัณฑยาเม็ด
คุมกําเนิดของสตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง 
ปจจัยที่มีผลตอการตัดสนิใจซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน เขตกรุงเทพมหานคร 

 
 แบบสอบถามชุดนี้จัดทําขึ้นเพ่ือการรวบรวมขอมูลในการจัดทําสารนิพนธของนิสิตปริญญา
โทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒโดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคที่เขามาใชซ้ือยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน ซ่ึงผลที่ไดรับ
จากการศึกษาจะเปนประโยชนเพ่ือนําไปใชเปนแนวทางและขอมูลในการทํากิจกรรมการตลาดเพิ่ม
มากขึ้น และ ปรับปรุงดานกลยุทธทางการตลาดตอไป โดยแบบสอบถามนี้ ประกอบดวยคําถาม 3 
ตอน คือ 
 
 ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 
 ตอนที่ 3 พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ 
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ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง □ หนาขอความที่ตรงกับตัวทานมากที่สุด 
 1. อายุ 
  □  1.16 – 25 ป    
  □  2. 26 – 35 ป  
  □  3. 36 – 45 ป 
 2. สถานภาพการสมรส 
  □  1.โสด      
  □  2.สมรส   
  □  3.หมาย/หยาราง    
 3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
  □  1.ต่ํากวาปริญญาตรี    
  □  2.ปริญญาตรี 
  □  3.สูงกวาปริญญาตรี 
 4. อาชีพ 
  □  1.พนักงาน/ลูกจางบริษัทเอกชน   
  □  2.รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
  □  3.เจาของกิจการ/ธุรกิจสวนตัว   
  □  4.นักเรียน/นักศึกษา 
  □  5.อ่ืนๆ..................................... 
 5. รายไดตอเดือน 
  □  1. ต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 บาท   
  □  2. 10,001 – 20,000 บาท 
  □  3. 20,001 – 30,000 บาท    
  □  4. 30,001 บาทขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

 
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับความคิดเห็นที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 มากที่สุด 
 ชองหมายเลข 5  หมายถึง เห็นดวยอยางยิ่ง 
 ชองหมายเลข 4 หมายถึง เห็นดวยมาก 
 ชองหมายเลข 3 หมายถึง เห็นดวย 
 ชองหมายเลข  2 หมายถึง ไมเห็นดวย 
 ชองหมายเลข 1 หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 
 

ระดับความคิดเห็น 
สวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ 

5 4 3 2 1 

ดานผลิตภัณฑ      
1. รานวัตสันมีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดหลากหลายยี่หอ      
2. รานวัตสันมีการตรวจสอบคณุภาพผลิตภัณฑยาเม็ด

คุมกําเนิดที่ไดมาตรฐาน 
     

3. รานวัตสันจําหนายผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่ตรงตาม
ความตองการของลูกคา 

     

4. รานวัตสันมีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีความทันสมยั,นา
เลือกใช 

     

5. รานวัตสันมีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่มีฉลากบอก
สรรพคุณ และ วิธใีชอยางถูกตองและชดัเจน 

     

6. รานวัตสันโดยสวนใหญมีผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดที่นําเขา
จากตางประเทศ 

     

ดานราคา      
1. รานวัตสันมีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดที่มีราคาถูกกวาราน

อ่ืนที่อยูในหางสรรพสินคาเดียวกัน 
     

2. รานวัตสันมีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคาถูกกวารานยา
ดานนอก 

     

3. รานวัตสันมีการจัดจําหนายยาคุมกําเนิดราคาถูกกวาราคาที่
แสดงไวขางกลอง 
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ระดับความคิดเห็น 
สวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ 

5 4 3 2 1 

ดานสถานที่จัดจําหนาย      
1. มีความสะดวกในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิด คือมีขายในรานวัต

สันทุกสาขา 
     

2. มีการจัดวางตําแหนงของยาเม็ดคุมกําเนิดในชั้นวางที่โดด
เดนเห็นงาย 

     

3. มีการจัดวางเปนแผนก และ ประเภทสินคาที่ชัดเจน      
ดานการสงเสริมการตลาดภายในราน      

1. เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเนื่องจาก การวาง
สินคาบนหัวชัน้วางสินคา พรอมปายภาพสินคา(POP) 

     

2. เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเนื่องจากแผนพับ
รายละเอียดขอมูลของผลิตภัณฑ 

     

3. เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเนื่องจากมีสินคาวาง
แสดงตรงเคารเตอรเภสัชกร 

     

4. เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเนื่องจากทานไดรับ
ขอมูลของผลติภัณฑจาก free magazine ของรานวัตสนั 

     

5 เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันเนื่องจากมีการจัด
รายการสงเสริมการขายดานราคาพิเศษอยูตลอดเวลา 

     

ดานเภสัชกร      
1. เภสัชกรในรานวัตสันใหความรู และ อธิบายเกี่ยวกับ

คุณสมบัติ ของ ผลิตภัณฑ เขาใจงาย 
     

2. เภสัชกรในรานวัตสันอธิบายอยางถูกตองและชัดเจน      
3. เภสัชกรในรานวัตสันเอาใจใสตอผูบริโภคทุกครั้งที่เขาไป

ปรึกษา และ ขอคําแนะนํา 
     

4. เภสัชกรในรานวัตสันมีความรวดเร็วในการใหคําปรึกษา      
ดานกระบวนการ      

1. รานวัตสันมีขัน้ตอนการใหบริการที่สะดวกรวดเร็ว      
2. รานวัตสันมีระบบการชําระเงินที่รวดเร็ว      
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ระดับความคิดเห็น 
สวนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ 

5 4 3 2 1 

ดานสภาพแวดลอมภายในราน      
1. รานวัตสันมีการจัดวางสินคาที่เปนหมวดหมูสามารถหาได

งาย 
     

2. รานวัตสันมีการจัดสินคาที่เปนระบบไดมาตรฐานเดียวกันทุก
สาขา 

     

3. รานวัตสันมีการจัดรานที่สะดวก,สะอาด,สบายตา งายตอการ
เลือกหาสินคา 

     

4. รานวัตสันมีภาพลักษณที่ดี      
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ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวตัสัน 

 
คําชี้แจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองขอความที่ตรงกับพฤติกรรมของทาน 
 
 1.  ปจจุบันทานใชผลิตภัณฑยาเม็ดคุมกําเนิดยี่หอใด (ตอบ 1 ขอ) 
    เมอซิลอน     
    ออยเลซ 
     มารวีลอน     
    เอ็กซลูตอน 
    อ่ืนๆ ................................. 
 2.  วัตถุประสงคในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดของทานคือ (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)    
   1. คุมกําเนิด 
   2. รักษาสิว, ผิวหนามัน 
   3. ผิวพรรณสดใส 
   4. ชวยลดภาวะกอนมีประจําเดือน เชน หงุดหงิด, ซึมเศรา, ปวดหัว, ปวดทอง, 
ปวดหลัง 
 3.  ทานเลือกหลักเกณฑอยางไรในการเลือกยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 
   1. ราคาถูกกวาที่อ่ืน 
   2. มีหลากหลายยี่หอ 
   3. มีเภสัชกรใหคําปรึกษาตลอดเวลา 
   4. มีแหลงขอมูลในการพิจารณาเลือกชนิดยี่หอของยาเม็ดคุมกําเนิด (ปายแสดง
รายละเอียด สินคา) 
 4.  ทานมีคาใชจายในการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันโดยเฉลี่ย.........................บาท 
 5.  ปกติทานมา เลือกซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสันกับใคร 
   1. เพ่ือน 
   2. แฟน/คูรัก/สามี 
   3. ญาติ 
   4. แม/พ่ีนอง 
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คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับความสําคัญที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมาก 
 ที่สุด 
 ชองหมายเลข 5  หมายถึง สําคัญมากที่สุด 
 ชองหมายเลข 4 หมายถึง สําคัญมาก 
 ชองหมายเลข 3 หมายถึง สําคัญปานกลาง 
 ชองหมายเลข  2 หมายถึง สําคัญนอย 
 ชองหมายเลข 1 หมายถึง  สําคัญนอยที่สุด 
 

ระดับความสําคัญ 
พฤติกรรมการซื้อยาเม็ดคุมกําเนิดในรานวัตสัน 

5 4 3 2 1 

6. ซ้ือเน่ืองจากไดรับขอมูลขาวสารภายในราน      
7. ซ้ือเน่ืองจากเพื่อนแนะนํา      
8. ซ้ือเน่ืองจาก Slogan ราน (วัตสันมีใหเลือกทุกสิ่ง)      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

รายนามผูเชีย่วชาญตรวจแบบสอบถาม 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถาม 
 
 รายชื่อ     ตําแหนงและสถานที่ทํางาน 
 
1. รศ.ดร.สุภาพรรณ สิริแพทยสุทธิ์ อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ  
       คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
2. อ.ดร.ไพบูลย อาชารุงโรจน  อาจารยประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ  
       คณะสังคมศาสตร  
       มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

103 
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ชื่อ ชื่อสกุล     นางสาวฐานยา แดงเจริญ 
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สถานที่เกิด     กรุงเทพฯ 
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ตําแหนงหนาที่การงานปจจุบัน พนักงานฝายขายดูแลกลุมลูกคาหลัก  
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