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การศึกษาปัจจัยส่ วนประสมการค้ าปลีกทีม่ ผี ลต่ อการตัดสิ นใจซื้อยาแผนไทย
กรณีศึกษา ร้ านนราโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง
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บทคัดย่อ
การศึกษาเรื่ อง การศึกษาปัจจัยส่ วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยาแผนไทย กรณี ศึกษา ร้าน
นราโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง เป็ นการศึกษาเชิงปริ มาณ มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาพฤติกรรม
ผูบ้ ริ โภคในการเลือกซื้ อยาแผนไทย ของร้ านนราโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง และเพื่อศึกษาปั จจัยส่ วน
ประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อยาแผนไทยของร้านนราโอสถ (หมอบัว) ในเขตจังหวัดระยอง โดยสุ่ ม
ตัว อย่า งโดยวิ ธี ก ารสุ่ ม แบบเจาะจง จากผูบ้ ริ โ ภคที่ ม าซื้ อ ยาแผนไทยที่ ร้ า น นราโอสถ (หมอบัว ) โดยการเก็ บ
แบบสอบถาม จานวน 200 คน วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้ อยละ ส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน และใช้ สถิติทดสอบที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ และ การวิเคราะห์
ถดถอยพหุนาม
ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิ ง มี อายุ 40- 49 ปี มี ระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริ ญญาตรี มี การ
ประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ/ราชการ มากที่สุด มีรายได้ต่อเดือนโดยเฉลี่ย คือ รายได้ 15,000 - 25,000 บาท มี
สถานภาพการสมรส และมีภมู ิลาํ เนาอยูใ่ นเขตอําเภอเมืองระยอง
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยส่ วนประสมการค้าปลีกที่มีผลต่อการซื้ อยาแผนไทยอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ เรี ยง
ตามลําดับความสําคัญ ได้แก่ ปั จจัยด้านการบริ การลูกค้า ปั จจัยด้านสถานที่ต้ งั และปั จจัยด้านการจัดการผลิตภัณฑ์
ส่ วนปั จจัยด้านราคา ด้านส่ วนประสมการสื่ อสารการตลาด และด้านด้านการออกแบบร้านค้าปลีกและการแสดงสิ นค้า
พบว่าไม่มีผลต่อผูต้ อบแบบสอบถามในการตัดสิ นใจซื้ อยาแผนไทย
คําสํ าคัญ: ส่ วนประสมการค้าปลีก, พฤติกรรมผูบ้ ริ โภค, การตัดสิ นใจซื้ อ, ยาแผนไทย, นราโอสถ (หมอบัว)
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Abstract
This quantitative research aimed to study consumer buying behavior of Thai traditional medicine from
Naraosoth (Mor Bua) Pharmacy in Rayong Province and to identify the effect of retail mix of consumer buying
decision toward Thai traditional medicine. Data were collected from consumers at Naraosoth (Mor Bua) Pharmacy
using questionnaire-based surveys. The purposive sampling was used to collect data from 200 samples. The
statistics used in the study were descriptive statistics such as mean, percentage, standard deviation, t-test, One-Way
ANOVA, Correlation Analysis and Multiple Regression Analysis.
The majority of respondents were female, age between 40-49 years old; the highest education level was
lower than bachelor’s degree. Most of them, employed in state-owned organizations and government sector with
the salary range of 15,000-25,000 baht/month, lived in Amphoe Muang Rayong.
The results showed that the retail mix factors that significantly affected consumer buying decision toward
Thai traditional medicine were customer service, location, and merchandising respectively. However, the other
retail mix factors consisting of pricing, communication mix and store design and display had no effect.
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