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ปการศึกษา 2558 

 

บทคัดยอ 

 

การวิ จั ยป จจั ยท่ี มีผลตอการตั ดสินใจซ้ือยาในร านขายยาแผนปจจุ บันในเขต

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผน

ปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการมาศึกษา 

รวมถึงศึกษาความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรและผลตอการตัดสินใจซ้ือยารวมถึง

แนวโนมความตองการในอนาคตของผูบริโภคท่ีมีตอรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพ่ือทราบความตองการท่ีแทจริงของผูบริโภค สามารถนําไปปรับปรุงธุรกิจรานขายยาใหเกิดขอ

ไดเปรียบทางการแขงขันและเกิดประโยชนกับผูบริโภค โดยงานวิจัยนี้เก็บขอมูลเชิงปริมาณ แบบปฐม

ภูมิจากแบบสอบถามออนไลนชวงเดือนกุมภาพันธถึงมีนาคม 2559 จากกลุมตัวอยางซ่ึงเปนบุคคลท่ี

เคยซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 420 คน ผลการศึกษาพบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑและปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยา

แผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สําหรับการศึกษาดานความ

แตกตางของลักษณะประชากรศาสตรพบวา ลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกันสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน นอกจากนี้การสํารวจ

เรื่องความตองการในอนาคตท่ีมีตอรานขายยายาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครพบวาตองการให

รานขายยามีการเก็บบันทึกประวัติการรักษาและการแพยาไว รวมถึงบริการตอบปญหาดานยาผาน

ทางสื่อสังคมหรือ social mediaตางๆ และการติดตามการรักษาภายหลังการจายยาอีกดวย 

 

คําสําคัญ: รานขายยาแผนปจจุบัน, ยา 

 

 



 (2) 

Independent Study Title FACTORS AFFECTING BUYING DECISION ON 

MEDICINE IN DRUGSTORES IN BANGKOK 

Author Miss Waree Sutaksina 

Degree Master of Business Administration 

Faculty/University Faculty of Commerce and Accountancy 

Thammasat University 

Independent Study Advisor Associate Professor Monvika Phadoongsitthi, Ph.D. 

Academic Year 2015 

 

ABSTRACT 

 

 The 7Ps marking mix - people, product, price, promotion, place, process 

and physical evidence - was used to analyze consumer decisions in drugstores in the 

Bangkok metropolitan area. 420 samples who had shopped at Bangkok area 

drugstores were given an online questionnaire from February to March 2016. 31 

questions in the questionnaire were about marketing mix factors and five were 

demographic. Results indicated that product and physical evidence affected 

purchase decisions. Demographic factors did not play a significant role. Customer 

suggestions for future improvements included keeping medical histories and drug 

allergy information in drug store databases, as well as medical information on social 

media, and more treatment follow-up. These findings may help entrepreneurs 

develop marketing strategies to meet consumer expectations. 

 

Keywords: Drugstore, Medicine. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ปญหาและความสําคัญของปญหา 

 

รานขายยาเปนหนวยหนึ่งของระบบสุขภาพท่ีอยูใกลชิดประชาชน เปนทางเลือกหนึ่งท่ี

ประชาชนสามารถเลือกใชบริการเม่ือมีความเจ็บปวยเบื้องตนเกิดข้ึน รานขายยาเปนสถานท่ีจําหนาย

ยาตามความเหมาะสม รวมถึงการใหคําแนะนําในการดูแลสุขภาพตลอดจนการคัดกรองและสงตอไป

ยังโรงพยาบาล ในกรณีท่ีผูใชบริการจําเปนตองไดรับการรักษาท่ีตอเนื่อง เรงดวนจากแพทย

ผูเชี่ยวชาญ 

รานขายยาสามารถแบงไดออกเปน 4 ประเภท ไดแก 

1. รานขายยาแผนปจจุบัน (ข.ย.1) ขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษบางประเภทท่ี

อนุญาติใหเภสัชกรรานขายยาขายได ซ่ึงยาควบคุมพิเศษตองมีใบสั่งแพทย โดยรานขายยาประเภทนี้ 

“ตองมีเภสัชกร” ควบคุมรานตลอดเวลาทําการ 

2. รานขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จ ท่ีไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ 

(ขย.2) ยาเหลานี้ไมตองใชใบสั่งแพทยและ “ไมตองมี” เภสัชกรคุมราน 

3. รานขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว (ข.ย.3) ควบคุมการขายโดย

เภสัชกร หรือผูประกอบการบําบัดโรคสัตวชั้น 1 หรือชั้น 2 ประจําอยูตลอดเวลาท่ีเปดทําการ การซ้ือ

ยาไมตองใชใบสั่งยาของสัตวแพทย 

4. รานขายยาแผนโบราณ จําหนายยาแผนโบราณโดยตองมีผูประกอบโรคศิลปะแผน

โบราณปฏิบัติการประจําอยูตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (สํานักงานคณะกรรมอาหารและยา, 2553) 

ปจจุบันแนวโนมการเติบโตของรานขายยามีอัตราการเติบโตในเกณฑสูง และจาก

พฤติกรรมความนิยมซ้ือยาทานเองทําใหรานขายยาเปนทางเลือกแรกๆ ของประชาชนท่ีนิยมใชบริการ

เม่ือเจ็บปวยเบื้องตน ประกอบกับโอกาสท่ีสามารถทําตลาดไดเพ่ิมมากข้ึนจากการเปดประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําใหผูประกอบการคายตางๆ เรงขยายสาขาเพ่ิมข้ึนเพ่ือรองรับตลาดท่ีเพ่ิม

มากข้ึน โดยรานขายยาในปจจุบันนี้มีท้ังรานขายยาปลีกและสง โดยเปดจากทุนเจาของคนเดียว  

เชนสโตร และเปนเฟรนไชส ซ่ึงปจจุบันจํานวนรานขายยาท้ังประเทศมีประมาณ 19,500-20,000 ราน 

เปนรานขายยาแผนปจจุบัน (ขย.1) ประมาณ 13,000 ราน รานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จ (ขย.2) 

ประมาณ 4,000 ราน รานขายยาแผนปจจุบันบรรจุเสร็จสัตว (ขย.3) ประมาณ 900-1000 ราน และ

รานขายยาแผนโบราณ 2,000 ราน (ประชาชาติธุรกิจ, 2557) เม่ือพิจารณาเฉพาะสถิติจํานวนราน
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ขายยาแผนปจจุบัน (ขย.1) ในจังหวัดกรุงเทพมหานครเปรียบเทียบกับภูมิภาคป 2550-2556 ปรากฏ

ขอมูลดังนี้ 

 

ตารางท่ี 1.1 

 

จํานวนรานขายยาแผนปจจุบัน ขย.1  ป 2550-2556 

จังหวัด ป 2550 ป 2551 ป 2552 ป 2553 ป 2554 ป 2555 ป 2556 

กรุงเทพมหานคร 3765 3809 3849 3827 3923 4360 4443 

ภูมิภาค 6254 6254 7680 7680 7680 7680 7680 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงจํานวนรานขายยาแผนปจจุบัน ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและภูมิภาคตางๆ ป 

พ.ศ. 2550-2556 

ท่ีมา:  กลุมผูแทนยาและเวชภัณฑ. “ภาพรวมจํานวนรานขายยาในประเทศไทยป 2550-2556.” 

http://thaimedrep.blogspot.com/2014/07/2550-2556.html (สืบคนเม่ือวันท่ี 27 กันยายน 

2558). 

 

จากขอมูลจะพบวา แนวโนมการเติบโตของรานขายยาในประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิม

สูงข้ึนทุกป โดยเฉพาะในจังหวัดกรุงเทพมหานครมีการแขงขันอยางรุนแรง และการขยายจํานวนราน

ขายยาอยางตอเนื่อง 

3765 3809 3849 3827 3923 4360 4443 

6254 6254 

7680 7680 7680 7680 7680 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

จาํนวนร้านขายยาแผนปัจจุบัน 

กรุงเทพมหานคร ภมูิภาค 

http://thaimedrep.blogspot.com/2014/07/2550-2556.html
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาในหัวขอ “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหสวนผสมทางการตลาด 

(Marketing Mix: 7Ps)รวมถึงปจจัยสวนบุคคลอันไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได

ตอเดือนท่ีอาจจะสงผลถึงการตัดสินใจซ้ือ พรอมท้ังความตองการตางๆ ในอนาคตท่ีตองการจากการใช

บริการรานขายยา เพ่ือชวยใหเขาใจปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผน

ปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร และนําไปเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธทาง

การตลาดท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน อีกท้ังยังสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีพรอมดวย

คุณภาพและการไดเปรียบเชิงการแขงขัน 

 

1.2 วัตถุประสงคงานวิจัย 

 

1. เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลดานเพศ อายุ อาชีพ ระดับ

การศึกษา และรายไดตอเดือนวามีความแตกตางในการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันใน

เขตกรุงเทพมหานครหรือไม 

3. เพ่ือศึกษาถึงแนวโนมและความตองการในอนาคตของผูบริโภคท่ีมีตอรานขายยา

แผนปจจุบัน เพ่ือตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดมากข้ึน 

 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี้ศึกษาเก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันใน

เขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงความตองการในอนาคตของผูบริโภคท่ีมีตอรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยแบงปจจัยในการศึกษาออกเปนปจจัยสวนผสมทางการตลาดหรือ 7Ps และ

ปจจัยสวนบุคคลอันไดแก เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษาและรายไดตอเดือน โดยประชากรท่ีใชใน

การศึกษางานวิจัยนี้คือ กลุมคนท่ีซ้ือหรือเคยซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

โดยมีระยะเวลาในการดําเนินการตั้งแตเดือนมกราคม 2559-เดือนเมษายน 2559 
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1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

ผลของงานวิจัยในครั้งนี้จะเปนขอมูลท่ีมีประโยชนในเชิงพาณิชย โดยผลจากการศึกษา

เก่ียวกับปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครนั้น มี

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับดังตอไปนี้ 

1. ผูประกอบการธุรกิจรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร สามารถทราบ

ปจจัยตางๆ ท่ีสงผลในการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึง

ความตองการในอนาคตของผูบริโภคดังกลาว ทําใหสามารถนําเอาขอมูลท่ีไดจากการศึกษามาปรับใช

ในการใหบริการอยางเหมาะสมและตอบสนองความตองการของผูบริโภคอยางแทจริง รวมถึงการ

ออกแบบกลยุทธในการแขงขันไดอยางถูกตอง อันเปนขอไดเปรียบทางการแขงขันในปจจุบัน 

2. ผลงานวิจัยเปนประโยชนในการใชเปนขอมูลเพ่ือตอยอดการวิจัยเก่ียวกับปจจัยท่ีมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันของกลุมลูกคาในเขตกรุงเทพมหานครในอนาคต 

รวมถึงการประยุกตใชในการศึกษากลุมลูกคาอ่ืนและปจจัยท่ีมีผลตอการบริการทางดานสุขภาพใน

รูปแบบอ่ืนตอไป 

 

1.5 นิยามศัพท 

 

1. ยาในท่ีนี้ หมายถึง วัตถุท่ีใชเพ่ือบรรเทา รักษา หรือปองกันโรคของมนุษย 

2. รานขายยาแผนปจจุบัน หมายถึง สถานท่ีขายยาแผนปจจุบันท่ีไดรับอนุญาต นับ

รวมถึงรานขายยารานเดียว รานขายยาแบบสาขา รานขายยาแบบแฟรนไซส รานขายยาท่ีตั้งอยูท้ังใน

และนอกหางสรรพสินคาตลอดจนในศูนยการคาตางๆ 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

บททบทวนวรรณกรรมเปนการศึกษาเก่ียวกับขอมูลท่ีเก่ียวของกับงานวิจัย บทความ 

ผลงานวิจัยรวมถึงตําราและทฤษฎีตางๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนแนวทางในการสรางกรอบการวิจัยและ

แนวทางการศึกษาเก่ียวกับเรื่อง ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ขอมูลท่ีเก่ียวของกับรานขายยาแผนปจจุบันในประเทศไทย 

2.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาด 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

2.3 การทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

2.1 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับรานขายยาแผนปจจุบันในประเทศไทย 

 

รานขายยาแผนปจจุบัน (ข.ย.1) ขายยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษบางประเภทท่ี

อนุญาตใหเภสัชกรรานขายยาขายได ซ่ึงยาควบคุมพิเศษตองมีใบสั่งแพทย โดยรานขายยาประเภทนี้ 

“ตองมีเภสัชกร” ควบคุมรานตลอดเวลาทําการ  เม่ือตองการเปดรานขายยา ตาม พ.ร.บ. พ.ศ. 2510 

และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ไดมีการระบุบุคคลท่ีเก่ียวของคือ (สํานักยา, 2558) 

- ผูอนุญาต คือเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาหรือผู ซ่ึ งเลขาธิการ

คณะกรรมการอาหารและยามอบหมายในกรณีรานขายยาท่ีขออนุญาตเปดอยูในเขตกรุงเทพมหานคร 

หรือผูวาราชการจังหวัดในกรณีท่ีรานขายยาท่ีขออนุญาตเปดอยูในเขตตางจังหวัด 

- ผูรับอนุญาต คือ ผูท่ีจะขอเปดรานขายยาหรือเจาของรานขายยา 

- ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการ คือเภสัชกรโดยจําเปนตองมีเภสัชกรประจําการตลอดเวลาท่ี

เปดทําการ 

หนาท่ีผูรับอนุญาตขายยา ตามมาตรา 21/26 กําหนดวา 

- ตองมีเภสัชกรอยูตลอดเวลาเปดทําการ 

- จัดใหมีปายรานท่ีเปดเผยหนาสถานท่ีขายยา 

- จัดใหมีการแยกเก็บยาสําหรับสัตว เปนสัดสวนจากยาอ่ืน 

- จัดใหมีการแยกเก็บยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาอ่ืนๆ 
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- จัดใหมีท่ีเปนสัดสวนสําหรับปรุงยาตามใบสั่งยา 

- จัดใหมีฉลากท่ีภาชนะและหีบหอบรรจุยา ตาม มาตรา 25(3) อยูครบ 

- ทําบัญชียาท่ีซ้ือและขายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

- การอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงใหม ฉบับ พ.ศ. 2556 

หนาท่ีของเภสัชกรประจํารานขายยาแผนปจจุบัน ตามมาตรา 21 

- อยูประจํา ณ สถานท่ีขายยาแผนปจจุบันตลอดเวลาท่ีเปดทําการ 

- ควบคุมการแยกและจัดเก็บยาใหเปนสัดสวน เชน ยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ และ

ยาอ่ืนๆ 

- ควบคุมการปฏิบัติเก่ียวกับฉลาก 

- ควบคุมการขายยาใหเปนไปตาม พ.ร.บ.ยา 

- ปรุงยาในท่ีท่ีผูรับอนุญาตไดจัดไว 

- ดําเนินการจัดใหมีฉลากท่ีภาชนะและหีบหอบรรจุยาท่ีปรุงตามใบสั่งยาใหเปนไปตาม

หลักเกณฑท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

- ควบคุมการทําบัญชียา 

- ควบคุมการสงมอบยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษหรือยาตามใบสั่ง 

- การอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงใหม ฉบับ พ.ศ. 2556 

มาตรฐานรานขายยา 

มาตรฐานท่ี 1 สถานท่ี อุปกรณ และส่ิงสนับสนุนการบริการ 

สถานท่ี 

กําหนดใหสถานท่ีปฏิบัติการมีความม่ันคง มีพ้ืนท่ีจัดวางยาและใหคําแนะนํายาเปน

สัดสวน มีความสะอาด อากาศถายเทสะดวกและแสงสวางเหมาะสม รวมถึงตองมีจัดการควบคุมใหมี

สภาวะเหมาะสมตอการเก็บรักษายาและมีอุปกรณปองกันอัคคีภัยดวย ในกรณีการติดปายสัญลักษณ

ตางๆ กําหนดใหมีปายแสดงวาเปนรานขายยา และปายแสดงชื่อ รูปถาย เลขท่ีใบประกอบวิชาชีพ 

และเวลาปฏิบัติการของเภสัชกรท่ีชัดเจนไวในท่ีเปดเผย 

อุปกรณ 

จัดใหมีอุปกรณท่ีใชในการบริการท่ีสะอาด เหมาะสม เชน อุปกรณนับเม็ดยาจําแนก

ตามกลุมยา มีตูเย็นเก็บยาท่ีเปนสัดสวนและบันทึกอุณหภูมิสมํ่าเสมอ ภาชนะท่ีใชบรรจุยามีฉลาก

ครบถวน หากมีการจัดเตรียมภาชนะในการใหบริการตอแกผูปวย ตองคํานึงความเหมาะสม และการ

ปองกันการเสื่อมสภาพของยา 



 7 

ส่ิงสนับสนุนบริการ 

มีตํารา เอกสารใหความรูเสริมการบริการอยางเหมาะสม 

มาตรฐานท่ี 2 การบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพ 

บุคลากร 

มีเภสัชกรปฏิบัติหนาท่ีตลอดเวลาทําการ สวมใสเครื่องแบบตามขอกําหนดสภาเภสัช

กรรมเพ่ือการแสดงตนใหชัดเจน มีความสามารถในการสื่อสารท่ีเหมาะสม สุขภาพดีไมเปนแหลงแพร

เชื้อโรค 

กระบวนการคุณภาพ 

มีเอกสารท่ีจําเปน และระบบจัดการเอกสารท่ีเหมาะสม เชน ใบสั่งยา กฎหมาย

ขอบังคับ แนวทางการดูแลผูปวย มีการประกาศสิทธิผูปวย ในกระบวนการปฏิบัติงานควรมการคนหา

ความตองการท่ีแทจริงของลูกคา บันทึกการใชยาของผูปวยในกรณีท่ีตองติดตามการใชยาอยาง

ตอเนื่อง มีตัวชี้วัดคุณภาพท่ีสําคัญ รวมถึงผูปฏิบัติงานมีการเพ่ิมเติมความรูในการปฏิบัติงานดวย 

มาตรฐานท่ี 3 การบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพ 

มีการจัดหา และควบคุมยาและเวชภัณฑทุกข้ันตอน อยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงการ

สํารองยาและเวชภัณฑท่ีจําเปนตอการปฐมพยาบาล การชวยชีวิตและยาตานพิษท่ีจําเปน มีแนวทาง

การใหบริการทางเภสัชกรรมท่ีเหมะสม อาทิเชน มีการสงเสริมการใชยาอยางเหมาะสม มีการประเมิน

ใบสั่งยาและสอบถามความเห็นชอบจากผูสั่งจายยาทุกครั้งเม่ือจําเปนตองแกไขหรือปรับเปลี่ยนใบสั่ง

ยา สงมอบยาโดยเภสัชกร โดยฉลากยาท่ีครบถวน และไมควรสงมอบยาใหเด็กอายุต่ํากวา 12 ป โดย

ไมทราบวัตถุประสงค และหามสงมอบยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทใหกับเด็กท่ี

ต่ํากวา12 ปในทุกกรณี 

มาตรฐานท่ี 4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม 

ผูปฏิบัติงานตองไมถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรืออยูในระหวางการพักใชใบอนุญาติ 

ปฏิบัติตามกฎระเบียบและจัดทํารายงานในสวนท่ีเก่ียวของ กรณีท่ีจายยาตามใบสั่งแพทยใหเก็บใบสั่ง

ยาไวเปนหลักฐานเปนเวลาอยางนอย 1 ป พรอมจัดทําบัญชีการจายยาตามใบสั่งยา รวมถึง

ผูปฏิบัติงานตองเก็บรักษาความลับขอมูลของผูปวยพรอมจัดทําระบบปองกันขอมูลของผูปวย 

มาตรฐานท่ี 5 การใหบริการและการมีสวนรวมในชุมชนและสังคม 

มีการใหบริการขอมูลพรอมคําแนะนําเก่ียวกับยาเสพติด การใหความรวมมือกับราชการ

ในเรื่องเบาะแสเก่ียวกับยาและสารเสพติด มีการใหคําแนะนําเรื่องยา การสงเสริมการใชยาอยาง

เหมาะสม การปองกันปญหาจากการใชยาใหแกชุมชน และตองไมมีผลิตภัณฑท่ีบั่นทอนสุขภาพอยูใน

บริเวณท่ีรับอนุญาต (สภาเภสัชกรรม, 2545) 
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2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 

2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสวนประสมทางการตลาด 

Kotler (2003, p. 24) ไดกลาวเก่ียวกับความหมายของสวนประสมทางการตลาด ไว

วา สวนประสมทางการตลาดเปนเครื่องมือทางการตลาดท่ีควบคุมไดโดยกิจการใชดําเนินการเพ่ือให

ตอบสนองและกอใหเกิดความพึงพอใจใหกับกลุมผูบริโภคท่ีเปนเปาหมายของกิจการ โดยแบงเปน 4 

กลุม ไดแก 

2.2.1.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ผลิตภัณฑ คือสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได แบง

ไดเปนผลิตภัณฑท่ีจับตองได (Tangible Products) และผลิตภัณฑท่ีจับตองไมได (Intangible 

Products) โดยเปนสิ่งท่ีผูขายสงมอบใหกับลูกคา โดยลูกคาสามารถรับคุณคาและประโยชนไดจาก

ผลิตภัณฑดังกลาว 

2.2.1.2 ดานราคา (Price) 

ราคาคือคุณคาของผลิตภัณฑหรือบริการในรูปของตัวเงิน หรือหมายถึง

จํานวนเงินท่ีตองจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงสินคาหรือบริการ 

2.2.1.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับสิ่งแวดลอมในการนําเสนอสินคาหรือบริการ

ใหกับลูกคา สงผลตอการรับรูในคุณคาของบริการท่ีนําเสนอ อาทิ ชองทางในการนําเสนอบริการและ

ทําเลท่ีตั้งในการใหบริการ เปนตน 

2.2.1.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

การสงเสริมทางการตลาด เปนเครื่องมือในการติดตอกับผูบริโภค เพ่ือ

แจงขาวสารหรือชักจูงใหเกิดความตองการในการใชสินคาหรือบริการ นําไปสูการตัดสินใจซ้ือ เปน

เครื่องมือสําคัญในการสรางความสัมพันธกับผูบริโภคเปาหมาย 

นอกจากสวนผสมทางการตลาดท่ีแบงไดเปน 4 กลุมแลว การนํามาใช

กับธุรกิจบริการอาจไมเพียงพอ โดย Boom และ Bitner (1981) ไดเสนอสวนประสมทางการตลาด

เพ่ิมอีก 3 ดานดังนี้ 

2.2.1.5 ดานบุคคล (People) 

บุคคลท่ีใหบริการแกผูบริโภค สามารถสรางความพึงพอใจใหแกผูบริโภค

ได โดยปฏิสัมพันธของบุคคลทําใหผูบริโภคเกิดการรับรูคุณคาท่ีไดรับจากการใชบริการได ท้ังนี้

เจาหนาท่ีหรือบุคคลท่ีใหบริการควรมีความสามารถในการดําเนินงานและสามารถแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดข้ึนในระหวางการทํางาน มีทัศนคติท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูใชบริการและสราง
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คานิยมใหกับองคกรได ดังนั้น องคการจึงควรมีการคัดเลือก อบรม พนักงานหรือบุคคลท่ีใหบริการ

เพ่ือท่ีจะสามารถสรางคุณคาใหกับริการและความพึงพอใจใหกับผูใชบริการได 

2.2.1.6 ดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

สิ่งท่ีลูกคามองเห็นไดในขณะท่ีขายสินคาหรือบริการ ซ่ึงสงผลตอการรับรู

และความพึงพอในการใชบริการ ยกตัวอยางเชน สภาพแวดลอมภายในราน ความสะอาด ความ

สะดวกสบายในการใชบริการ 

2.2.1.7 ดานกระบวนการ (Process) 

กระบวนการหรือระเบียบข้ันตอนในการบริหารจัดการการใหบริการ

เพ่ือใหเกิดการบริการท่ีถูกตองรวดเร็วและสรางความพึงพอใจใหกับผูใชบริการ กอใหเกิดความ

ประทับใจและความภักดีตอการใชบริการดังกลาว 

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมของผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริ โภค คือพฤติกรรมท่ีผูบริ โภคคนหา การซ้ือ ใชและการ

ประเมินผลท้ังในรูปแบบผลิตภัณฑและการบริการท่ีคาดหมายวาจะสามารถตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภคได (Schiffman and Kanuk, 1994) 

โดยการศึกษาพฤติกรรมของผูบริโภคนั้นสามารถทําการศึกษาไดโดยดูวา ใครคือ

ผูบริโภค ผูบริโภคซ้ืออะไร เหตุใดจึงซ้ือ มีการซ้ือยางไร เม่ือไรท่ีซ้ือ ซ้ือท่ีไหน ซ้ือและใชบอยเพียงใด 

รวมถึงใครมีอิทธิพลตอการซ้ือดวย หากทําการศึกษาประเด็นดังกลาวจะทําใหทราบพฤติกรรม

ผูบริโภคได 

แบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภค 

Kotler & Keller (2012, p.183) อธิบายถึงแบบจําลองพฤติกรรมผูบริโภคนนั้น

เริ่มจากมีสิ่งกระตุนความตองการ ผานความรูสึกนึกคิดหรือกลองดําของผูบริโภคท่ีมีปจจัยตางๆ โดยมี

อิทธิพลทําใหเกิดการตอบสนองท่ีแตกตางกันแตละบุคคล โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. สิ่งกระตุน เปนสิ่งกระตุนท่ีอาจเกิดข้ึนและจากภายในรางกายและสิ่งกระตุน

ท่ีเกิดจากภายนอกรางกาย นักการตลาดจะจัดการสิ่งกระตุนภายนอกเพ่ือกระตุนใหผูบริโภคเกิดความ

ตองการผลิตภัณฑ โดยสามารถกระตุนใหเกิดแรงจูงใจดานเหตุผลหรืออารมณในการซ้ือสินคาหรือ

บริการ สามารถแบงสิ่งกระตุนภายนอกได 2 สวนดังนี้ 

ก. สิ่งกระตุนทางการตลาด เปนสิ่งกระตุนท่ีเก่ียวกับสวนผสมทางการตลาด

ซ่ึงสามารถควบคุมและจัดใหมีได ประกอบดวย 

- ปจจัยดานผลิตภัณฑและการบริการท่ีตรงตามความตองการของ

ผูบริโภค 
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- ปจจัยดานราคา มีการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมกับสินคาและบริการ

นั้นๆ โดยพิจารณาจากคุณภาพและกลุมเปาหมายเปนหลัก 

- ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีชองทางการจัดจําหนายให

ท่ัวถึงแกผูบริโภค 

- ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด เชนมีการใชพนักงานขาย การให

ขาวและประชาสัมพันธ การโฆษณา และกิจกรรมสงเสริมการขายตางๆ 

ข.  สิ่งกระตุนอ่ืนๆ เชน เศรษฐกิจท่ีดี เทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

การเมืองและวัฒนธรรม เปนตน 

2. ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคหรือกลองดํา เปนความรูสึกนึกคิดของผูบริโภค

ท่ีนักการตลาดไมสามารถทราบแนชัดได จึงมาจากการคนหา ความรูสึกนึกคิดของผูบริโภคท่ีแทจริง 

โดยรับอิทธิพลมาจากปจจัยตางๆ เชน ลักษณะของผูบริโภคและกระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค 

ก.  ลักษณะของผูบริโภค ลักษณะของผูบริโภคแตละคนจะมีลักษณะท่ี

แตกตางกันออกไปตามอิทธิพลจากปจจัยทางวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม ปจจัยสวนบุคคลและปจจัย

ทางจิตวิทยา 

ข. กระบวนการตัดสินใจของผูบริโภค ในกระบวนการตัดสินใจซ้ือของ

ผูบริโภคนั้น เริ่มจากการตระหนักรับรูถึงปญหา และนําไปสูการแสวงหาขอมูล การประเมินทางเลือก 

การตัดสินใจซ้ือ และพฤติกรรมหลังการซ้ือตามลําดับ 

3. การตอบสนองของผูบริโภค การตัดสินใจของผูบริโภคนั้นอาจมีเกณฑในการ

ตัดสินใจตางๆ อาทิ การเลือกดานประเภทผลิตภัณฑ ตรายี่หอ ผูขาย เวลา และปริมาณในการซ้ือเปน

ตน 

 

2.3 การทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

จากการทบทวนงานวิจัยพบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินซ้ือยาในรานขายยาแผน

ปจจุบันแบงเปนสองปจจัยหลัก ประกอบดวย ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด และปจจัยดาน

ประชากรศาสตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

2.3.1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

2.3.1.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 

จากการทบทวนงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีมีผลตอ

การตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาอยางมีนัยสําคัญ
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ดังปรากฏในสารนิพนธของ คุลิกา วัฒนสุวกุล (2555) ท่ีไดทําการศึกษา ปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจ และความตั้งใจซ้ือซํ้าของลูกคา กรณีศึกษาแผนกยา

ของรานวัตสัน พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมากโดยให

ความสําคัญเก่ียวกับรายละเอียดท่ีชัดเจนบนบรรจุภัณฑ เชน ราคา สวนประกอบ ฉลากยาท่ีครบถวน

ในระดับสูงสุด รองลงมา ไดแก การท่ีเวชภัณฑไดรับมาตรฐานและความปลอดภัย คุณภาพ ความมี

ชื่อเสียง ความสวยงามและมาตรฐานบรรจุภัณฑ และความหลากหลายของยี่หอเวชภัณฑตามลําดับ 

สอดคลองกับผลงานวิจัยของจุฑามาศ ทาระพันธและปนัดดา มากระจัน (2550) ท่ีไดศึกษาปจจัย

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีไดสรุปวา 

คุณภาพของยา ความมีชื่อเสียงของผลิตภัณฑมีความสําคัญตอการเลือกซ้ือในระดับมาก เชนเดียวกับ

งานวิจัยของ อานนท ศรีพงษ (2556) ท่ีทําการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของผูบริโภค

ในอําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว ระบุวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 

โดยยาท่ีจําหนายภายในรานขายยาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ลักษณะบรรจุภัณฑมีความสะอาดเหมาะสม 

และประเภทของยาในรานมีความหลากหลาย มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากรองลงมาตามลําดับ 

2.3.1.2 ปจจัยดานราคา (Price) 

จากการทบทวนงานวิจัยตางๆ พบวา ปจจัยดานราคามีผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันดวยเชนกัน ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ กนกกาญจน โชคกาญจนวัฒน 

(2554) ท่ี ศึกษาปจจัยการตลาดท่ีมี อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาในเขต

พระนครศรีอยุธยา พบวา ปจจัยดานราคามีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานขายยาสูงท่ีสุด 

เชนเดียวกับงานวิจัยของ ออมทอง ทิพยภูวตานนท (2557) ท่ีไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาด

ท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรานขายยาของผูบริโภค กรณีศึกษา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ โดยผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานราคามีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกรานขายยา

อยางมีนัยสําคัญ 

อยางไรก็ตาม งานวิจัยของ สมประสงค แตงพลอย (2553) ท่ีไดศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ผลการวิจัยระบุใหเห็นวาราคามีผลตอพฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของผูบริโภคในสถานการณ

การซ้ือท่ีตางกัน โดย ราคาจะมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาหากมองในแงดานบุคคลท่ีมี

อิทธิพลตอการซ้ือยา ดานชวงเวลาท่ีซ้ือยาจากรานขายยา ดานประเภทสินคาและกลุมยาท่ีซ้ือ ดาน

แนวโนมการซ้ือยาในอนาคต แตราคาจะไมมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยา หากวัดจาก

ชวงเวลาท่ีซ้ือยาจากรานขายยาเปนหลัก 
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2.3.1.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

ในการวิจัยตางๆ ท่ีไดศึกษาและทบทวนผลการวิจัยเก่ียวกับปจจัยดาน

ชองทางการจัดจําหนาย พบวา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ลวนแลวแตสงผลสัมพันธตอการ

ตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบัน ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ นพรัตน ศรีวงศพานิช (2548) 

ท่ีไดทําการศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือยาของผูบริโภคในรานขายยาองคการเภสัชกรรม เขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริโภคเลือกใชบริการรานขายยาท่ีตั้งอยูในทําเลท่ีสะดวกในการเดินทางไป

ใชบริการ สอดคลองกับสารนิพนธของ คุลิกา วัฒนสุวกุล (2555) ท่ีศึกษาเก่ียวกับปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจและความตั้งใจซ้ือซํ้าของลูกคา 

กรณีศึกษาแผนกยาของรานวัตสัน พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนายในระดับมาก โดยใหความสําคัญกับความเหมาะสมของชวงเวลาในการเปดทําการของราน 

คือชวง 10.00-21.00 อยูในระดับมาก และใหความสําคัญกับความสะดวกของสถานท่ีตั้งรองลงมา 

เชนเดียวกับงานวิจัยของ อานนท ศรีพงษ (2556) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของ

ผูบริโภคในอําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว โดยไดระบุผลงานวิจัยวาสถานท่ีใชบริการมีผลตอพฤติ

กรรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของผูบริโภคอยางมีนัยสําคัญ 

2.3.1.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

เม่ือพิจารณาจากปจจัยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีตอพฤติกรรมการ

ซ้ือยาจากรานขายยานั้นพบวาปจจัยดังกลาวมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยา โดยจะเห็นได

จากการศึกษาของ จินตนา ออนลา (2558) ท่ีศึกษากลยุทธการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมของผูบริโภคในเขตอําเภอ วารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี พบวาในดานการ

สงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก โดยเนนในเรื่องการมีพนักงานท่ีให

แนะนํารายละเอียดสินคาท่ีดี มีการจัดรายการลดราคาผลิตภัณฑ การโฆษณารานผานปายโฆษณา

ตางๆ ทําใหเกิดความสนใจได สอดคลองกับสารนิพนธของ สมประสงค แตงพลอย (2553) ท่ีไดศึกษา

พฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบวา 

ปจจัยทางการสงเสริมการตลาดมีอิทธิพลตอการซ้ือยาจากรานขายยาท้ังในดานของบุคคลท่ีมีอิทธิพล

ในการซ้ือ ชวงเวลาท่ีซ้ือยา ระยะเวลาเฉลี่ยท่ีทําการซ้ือ ประเภทสินคาหรือกลุมยาท่ีซ้ือ รวมถึง

แนวโนมในการซ้ือยาจากรานขายยาในอนาคตลวนแลวแตไดรับอิทธิพลจากปจจัยการสงเสริมทาง

การตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาท้ังสิ้น และเม่ือพิจารณาผลการวิจัยของ เอกราช ทองสุข 

(2554) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภค

จังหวัดชุมพร พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการรานขายยา

แผนปจจุบันในระดับปานกลาง 
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2.3.1.5 ปจจัยดานบุคคล (People) 

จากการศึกษาผลงานวิจัยเก่ียวกับปจจัยดานบุคคลท่ีมีผลตอการซ้ือยาใน

รานขายยาพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับบุคลากรท่ีใหบริการในระดับสูง ดังจะเห็นไดจาก

ผลงานวิจัยท่ีสนับสนุนมากมาย อาทิ ผลการวิจัยของ ปยะวรรณ รัตนฤขัตร (2547) ท่ีไดศึกษาปจจัย

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาภายในหางสรรพสินคาในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวา ผูใชบริการใหความสําคัญกับบุคคลท่ีใหบริการในระดับสูง โดยใหความสําคัญ

กับการมีเภสัชกรประจําตลอดเวลาทําการ มีความรูความสามารถในเรื่องของการใชยา สามารถ

วินิจฉัยโรคพ้ืนฐานได และสามารถใหคําแนะนําในการใชยาท่ีเขาใจงาย มีการสอบถามถึงประวัติการ

แพยาและโรคประจําตัวกอนจายยาทุกครั้ง รวมถึงใหความสําคัญในเรื่องของการแตงกาย บุคลิกภาพ 

มนุษยสัมพันธและจริยธรรมอีกดวย สอดคลองกับผลงานวิจัยของ คุลิกา วัฒนสุวกุล(2555) ท่ีได

ทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจและความ

ตั้งใจซ้ือซํ้าของลูกคา กรณีศึกษาแผนกยาของรานวัตสัน พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ

ปจจัยดานบุคคลในระดับสูง โดยสนใจในเรื่องของการไดรับยาจากเภสัชกรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพ การ

ใหการตอนรับลูกคาท่ีดี ความกระตือรือรนในการบริการ การใหคําแนะนําท่ีดี การมีความรูในเรื่องยา

ของเภสัชกรมากรองลงมาตามลําดับ สอดคลองกับผลการวิจัยของ กุลธิดา เปรมปราคิน (2557) ท่ี

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยารักษาโรคในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ไดสรุปผลการศึกษาวา ปจจัยดานบุคคลมีความสําคัญกับการตัดสินใจซ้ือยาในระดับสูง 

โดยใหความสําคัญในเรื่องเภสัชกรมีความรู วินิจฉัยโรคพ้ืนฐานได การใหคําแนะนําท่ีดีมากท่ีสุด 

รองลงมาเปนพนักงานขายมีความรูเก่ียวกับยาท่ีดี 

2.3.1.6 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพลวนเปนปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอ

พฤติกรรมการซ้ือยาในรานขายยาของผูบริโภคในระดับสูง โดยผลงานวิจัยของ ปยะวรรณ รัตนฤขัตร 

(2547) ซ่ึงไดศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาท่ี

หางสรรพสินคาในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพท่ีผูตอบแบบสอบถาม

ใหความสําคัญมาก ไดแก ปายราน การโชวผลิตภัณฑจํานวนมากในรานเดนสะดุดตา จัดเรียงสินคา

เปนระเบียบเรียบรอยและเปนหมวดหมูชัดเจน สอดคลองกับงานวิจัยของออมทอง ทิพยภูวตานนท 

(2557)ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือยาในราน

ขายยาของผูบริโภค โดยทําการศึกษาท่ีอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ในปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท้ัง 7 ปจจัย ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือยา

มากท่ีสุด เชนเดียวกับผลการวิจัยของ คุลิกา วัฒนสุวกุล (2555) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสม

ทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจและความตั้งใจซ้ือซํ้าของลูกคา 
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กรณีศึกษาแผนกยาของรานวัตสันท่ีสรุปวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะ

ทางกายภาพในระดับสูง โดยใหความสําคัญในเรื่องความสะอาดภายในรานมากท่ีสุดและให

ความสําคัญกับการจัดวางสินคาเปนหมวดหมู ความสวาง อุณหภูมิในราน และการตกแตงรานให

ทันสมัยรองลงมาตามลําดับ 

2.3.1.7 ปจจัยดานกระบวนการ (Process) 

จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา ปจจัยดานกระบวนการสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาในระดับสูง จากผลงานวิจัยของ ปยะวรรณ รัตนฤขัตร (2547) ไดทํา 

การศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาในหางสรรพสินคา

เขตกรุงเทพมหานคร พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาวในระดับสูง โดยมี

ความตองการการบริการท่ีรวดเร็ว จัดบริเวณท่ีสามารถเดินเลือกสินคาไดเอง มีการระบุชื่อและวิธีใช

ยาท่ีถูกตองในฉลาก สอดคลองกับงานวิจัยของ คุลิกา วัฒนสุวกุล (2555) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัย 

สวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจและความตั้งใจซ้ือซํ้าของ

ลูกคา กรณีศึกษาแผนกยาของรานวัตสันท่ีระบุวา ปจจัยดานกระบวนการมีผลตอการตัดสินใจซ้ือใน

ระดับสูง โดยใหความสําคัญในเรื่องของความถูกตองของการจายยามากท่ีสุด ความสะดวกในการ

ชําระเงิน ความรวดเร็วในการบริการอยูในระดับรองลงมาตามลําดับ เชนเดียวกับงานวิจัยของกุลธิดา 

เปรมปราคิน (2557) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยารักษาโรคในรานขายยาแผนปจจุบันใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไดสรุปวา ปจจัยดานกระบวนการมีความสําคัญตอการตัดสินใจ

ซ้ือยาในระดับสูงมาก คือ การระบุชื่อผูปวยและเขียนฉลากบอกวิธีการใชท่ีถูกตอง และปจจัยดาน

กระบวนการท่ีมีความสําคัญในระดับสูงรองลงมาคือ การมีข้ันตอนการใชบริการท่ีไมซับซอนนั่นเอง 

2.3.2 ปจจัยดานประชากรศาสตร 

2.3.2.1 ปจจัยดานเพศ (Sex) 

จากการทบทวนงานวิจัยในปจจัยดานเพศพบวาเพศท่ีตางกัน มีการ

ตัดสินใจเลือกซ้ือยาในรานขายยาท้ังท่ีแตกตางและไมแตกตางกัน เชน ในงานวิจัยของจําลอง ลิมปวิริยจิต 

(2557) ท่ีไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากรานขาย

ยาฮกแซตึ้ง จังหวัดตราด พบวาผูใชบริการท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฮกแซตึ้ง จังหวัดตราด โดยภาพรวมไมแตกตางกัน แตในขณะเดียวกันใน

งานวิจัยของ อานนท ศรีพงษ (2556) ไดศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของผูบริโภคใน

อําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว พบวา โดยภาพรวมเพศมีผลตอพฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยา

ของผูบริโภคในอําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกวในดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือยาในรานขายยา 

ดานชวงเวลาท่ีใชบริการ ดานระยะเวลาเฉลี่ยท่ีใชบริการ ดานประเภทของสินคาและกลุมยาท่ีใช
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บริการ แตสําหรับในดานแนวโนมในอนาคตท่ีมีตอการซ้ือยาในรานขายยาดังกลาว เพศกลับไมมีผลตอ

การตัดสินใจ 

2.3.2.2 ปจจัยดานอายุ (Age) 

จากการทบทวนงานวิจัยในดานของอายุกับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขาย

ยา พบวามีผลการวิจัยท่ีไมสอดคลองกัน คือมีท้ังผลงานวิจัยท่ีแสดงวาอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือยาท่ีเหมือนและแตกตางกันตามสภาวะแวดลอมท่ีทําการวิจัย ดังงานวิจัยของกุลธิดา 

เปรมปราคิน (2557) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยารักษาโรคในรานขายยาแผนปจจุบันใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลเรื่องอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับการตัดสินใจซ้ือยา

รักษาโรคในรานขายยาแผนปจจุบันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงขัดแยง

กับผลการวิจัยของ ทัศนัย เบี้ยวสมบูรณ (2553) ท่ีไดศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยาในรานขายยาของ

พนักงานบริษัทนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยสรุปผลการศึกษาไดวา อายุท่ีแตกตางกันของ

พนักงานมีผลตอระดับความพอใจในปจจัยสวนผสมทางการตลาดท้ังสี่ปจจัยท่ีแตกตางกัน 

2.3.2.3 ปจจัยดานอาชีพ (Occupation) 

จากผลการทบทวนงานวิจัยท่ีไดศึกษาเก่ียวกับปจจัยดานอาชีพท่ีมีตอ

การตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาพบวามีงานวิจัยหลายงานท่ีสรุปผลท่ีขัดแยงกัน นั่นคือ อาชีพท่ีตางกัน

มีผลตอการตัดสินซ้ือยาในรานขายยาท่ีเหมือนกันและแตกตางกัน อันไดแก งานวิจัยของ กนกกาญจน 

โชคกาญจนวัฒน (2554) ไดศึกษาปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการราน

ขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา ท่ีสรุปวา อาชีพท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานขาย

ยาในเขตพระนครศรีอยุธยาไมแตกตางกัน ซ่ึงขัดแยงกับผลการวิจัยของ อานนท ศรีพงษ (2556) ได

ศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว ท่ีได

สรุปวาอาชีพมีผลตอพฤติกรรมการใชบริการรานขายยาท่ีแตกตางกันท้ังในดานบุคคลท่ีมีอิทธิพลตอ

การซ้ือ ชวงเวลาในการใชบริการ เวลาเฉลี่ยท่ีใชบริการ รวมถึงประเภทสินคา กลุมยาท่ีซ้ือ และ

พฤติกรรมแนวโนมการซ้ือยาในอนาคต 

2.3.2.4 ปจจัยดานระดับการศึกษา (Education) 

จากการทบทวนงานวิจัยเก่ียวกับปจจัยดานระดับการศึกษาและผลการ

ตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาพบวา ระดับการศึกษาท่ีแตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาท่ีแตกตาง

กัน ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยของ เอกราช ทองสุข (2553) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับ

การเลือกใชบริการรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคในจังหวัดชุมพร พบวาระดับการศึกษาท่ี

แตกตางกันมีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการในรานขายยาท่ีแตกตางกัน สอดคลองกับผลการวิจัย

ของ นงนุช งามสุริยโรจน (2546) ท่ีไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการรานขายยาในเขต
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กรุงเทพมหานคร พบวากลุมผูตอบแบบสอบถามท่ีมีระดับการศึกษาท่ีสูงกวามีความพึงพอใจในการใช

บริการรานขายยามากกวา กลุมท่ีมีระดับการศึกษาต่ํากวา 

2.3.2.5 ปจจัยดานรายไดเฉล่ียตอเดือน (Income) 

จากการทบทวนการวิจัยเก่ียวกับปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนและการ

ตัดสินใจในการเลือกซ้ือยาในรานขายยาพบวามีผลการวิจัยท่ีแตกตางกันไป คือมีท้ังงานวิจัยท่ี

สนับสนุนและขัดแยงเก่ียวกับความสัมพันธระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนและการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยา อาทิเชน งานวิจัยของคุลิกา วัฒนสุวกุล(2555) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจและความตั้งใจซ้ือซํ้าของลูกคา กรณีศึกษา

แผนกยาของรานวัตสันท่ีสรุปวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดตอเดือนท่ีแตกตางกันมีผลตอ

พฤติกรรมในการซ้ือยาในรานขายยาท่ีตางกัน ท้ังในดานของจํานวนครั้งในการซ้ือ และคาใชจายใน

การซ้ือเฉลี่ยตอครั้ง ขัดแยงกับงานวิจัยของจําลอง ลิมปวิริยจิต(2557) ท่ีไดศึกษาความคิดเห็นของ

ประชาชนเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฮกแซตึ้ง จังหวัดตราด ท่ีได

สรุปวา ผูใชบริการท่ีมีรายไดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑในรานขายยา

ดังกลาวโดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
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2.4 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

จากการศึกษาแนวคิดพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดและทบทวน

วรรณกรรมตางๆ สามารถเขียนกรอบงานวิจัยไดดังนี้ 

 

ตัวแปรอิสระ        ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

- ผลิตภัณฑ 

- ราคา 

- ชองทางการจัดจําหนาย 

- การสงเสริมการตลาด 

- บุคคล 

- ลักษณะทางกายภาพ 

- กระบวนการ 

 

การตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- ระดับการศึกษา 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีการวิจัย 

 

การวิจัยนี้ทําการศึกษา “ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันใน

เขตกรุงเทพมหานคร” โดยเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใชวิธีวิจัยดวยการ

สํารวจ (Survey Research) และเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีการดําเนินการ

ศึกษาคนควาดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

3.3 สมมติฐานการวิจัย 

3.4 เครื่องมือท่ีใชทําการวิจัย 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

จํานวนประชากรในกรุงเทพมหานครป 2558 มีจํานวน 5,696,409 คน (กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย 2558) (ท่ีมา www.dopa.go.th) เนื่องจากทราบขนาดประชากรเปาหมายท่ี

ทําการศึกษา และสามารถกําหนดระดับความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางท่ียอมรับได จึงสามารถ

ใชสูตรคํานวณของ Taro Yamane (1973) โดยยอมรับความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางได 5% 

ในการคํานวณไดดังนี้ 

n =  
)Ne(1

N
2+

 

โดย n = ขนาดของกลุมตัวอยาง 

N = ขนาดของประชากรท้ังหมด 

e = ความนาจะเปนของความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนได 

  งานวิจัยนี้กําหนดให e = 0.05 

แทนคา 

n =  
)05.0x409,696,5(1

409,696,5
2+

 

= 399.97 

http://www.dopa.go.th/
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จากการคํานวณพบวาตองทําการสุมตัวอยางจากประชากรมาข้ันต่ํา 400 คน เพ่ือให

สามารถวิเคราะหสมมติฐานไดอยางแมนยํา โดยทําการเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) นั่นคือ กลุมคนท่ีเคยซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 

ในงานวิจัยนี้ ไดแบงตัวแปรเปนตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 

 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ  

3.2.1.1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด 

- ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

- ปจจัยดานราคา 

- ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

- ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 

- ปจจัยดานบุคคล 

- ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

- ปจจัยดานกระบวนการ 

3.2.1.2 ปจจัยดานประชากรศาสตร 

- ปจจัยดานเพศ 

- ปจจัยดานอายุ 

- ปจจัยดานอาชีพ 

- ปจจัยดานระดับการศึกษา 

- ปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

3.2.2 ตัวแปรตาม  

คือ การตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.3 สมมติฐานของงานวิจัย 

 

3.3.1 ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาด  

ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการ

จัดจําหนาย ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ และ 
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ปจจัยดานกระบวนการนั้น มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร 

3.3.2 ปจจัยดานประชากรศาสตร  

ซ่ึงประกอบดวย ปจจัยดานเพศ ปจจัยดานอายุ ปจจัยดานอาชีพ ปจจัยดาน

ระดับการศึกษา และ ปจจัยดานรายไดเฉลี่ยตอเดือนนั้น มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

3.4 เครื่องมือท่ีใชทําการวิจัย 

 

งานวิจัยนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการทําวิจัย โดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 

สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1  แบบสอบถามสวนท่ีคัดกรองผูตอบแบบสอบถาม และสอบถามเก่ียวกับ

พฤติกรรมท่ัวไปเก่ียวกับการซ้ือยาในรานขายยา โดยมีคําตอบใหเลือกหลายคําถาม (Multiple 

Choices) 

สวนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับสวนประสมทางการตลาดท้ัง 7 ปจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบัน โดยใชเครื่องมือประเภทมาตรสวนประมาณคา (Rating 

Scale) และเกณฑในการกําหนดคาน้ําหนักการประเมินตามวิธีลิเคิรท (Likert Scale) เปน 5 ระดับ

ดังนี้ 

 

 

ตารางท่ี 3.1  

 

เกณฑกําหนดคาน้ําหนักคะแนนของระดับความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็น ระดับคะแนน 

มากท่ีสุด 5 คะแนน 

มาก 4 คะแนน 

ปานกลาง 3 คะแนน 

นอย 2 คะแนน 

นอยท่ีสุด 1 คะแนน 

ไมสามารถประเมินได 0 คะแนน 
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สําหรับเกณฑการใหการแปลความหมายจากแบบสอบถามใชการคํานวณจากสูตรการ

หาความกวางอันตรภาคชั้น ดังนี้ 

ความกวางของอันตรภาคชั้น = 
จํานวนชั้น

พิสัย
 

       
=  

5−1
5

 

= 0.8 

 

ตารางท่ี 3.2  

 

เกณฑจัดระดับคะแนนเฉลี่ยของระดับความคิดเห็นและระดับการตัดสินใจ 

ระดับความคิดเห็น / ระดับการตัดสินใจ ระดับคะแนน 

เห็นดวยมากท่ีสุด / ซ้ืออยางแนนอน 4.21-5.00 

เห็นดวยมาก / นาจะซ้ือ 3.41-4.20 

เห็นดวยปานกลาง / ไมแนใจ 2.61-3.40 

เห็นดวยนอย / ไมนาซ้ือ 1.81-2.60 

เห็นดวยนอยท่ีสุด / ไมซ้ือแนนอน 1.00-1.80 

 

สวนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับขอมูลประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

ในการดําเนินการทําแบบสอบถาม ไดมีการประเมินนาเชื่อถือ (Reliability) และความ

เท่ียงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบถึงความ

ครอบคลุม สอดคลอง และความเขาใจงายของเนื้อหา เพ่ือนํามาปรับปรุงและแกไขตามขอแนะนํา

ดังกลาว เพ่ือใหเกิดความพรอมและถูกตองของแบบสอบถามกอนดําเนินการเก็บขอมูลจริง 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การเก็บรวบรวมขอมูลจากงานวิจัยนี้ทําโดยการเก็บขอมูลแบบปฐมภูมิ (Primary Data) 

จากการสอบถามกลุมตัวอยางจํานวน 400 คน  โดยใหกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามผานชองทาง

ออนไลน 
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3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

หลังจากรวบรวมขอมูลผูตอบแบบสอบถามครบตามจํานวนท่ีกําหนดไวแลว จะทําการ

ประมวลผลผานโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยมีการวิเคราะหขอมูลตามรายละเอียดดังนี้ 

 

3.6.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ใชในการอธิบายขอมูลท่ีรวบรวมไดจากกลุมตัวอยาง โดยนําเสนอในรูปแบบของ

ตารางแจกแจงความถ่ี อัตราสวน รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แผนภูมิแทงและแผนภูมิ

วงกลม 

3.6.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

ทําการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากกลุมตัวอยาง ดวยการทดสอบสมมติฐาน 

(Hypothesis Testing) โดยใชเครื่องมือจากโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติดังตอไปนี้ 

3.6.2.1 การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) 

เพ่ือทําการจัดกลุมปจจัยท่ีสัมพันธกันใหเปนองคประกอบเดียวกัน 

3.6.2.2 การวิเคราะหการถดถอย (Regression) 

เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางปจจัยตางๆ กับการตัดสินใจซ้ือยาใน

รานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

3.6.2.3 การวิเคราะห Independent Sample T Test และ One Way 

ANOVA 

เ พ่ือทดสอบความแตกตางของปจจัยทางประชากรศาสตร กับ

ความสัมพันธของการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 4 

ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

หลังจากท่ีไดคํานวณจํานวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเหมาะสมในบทท่ี 3 แลว พบวาควร

เก็บแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางข้ันต่ํา 400 คน ผูวิจัยไดทําการกระจายแบบสอบถามออนไลนและ

เก็บรวบรวมผลตอบแบบสอบถามไดท้ังสิ้น 448 ชุด โดยมีจํานวน 28 ชุดท่ีไมเคยซ้ือยาในรานขาย

แผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร ทําใหไดขอมูลผลการตอบแบบสอบถามท่ีสามารถนํามาใชในการ

วิเคราะหขอมูลไดจํานวน 420 ชุด โดยผูวิจัยไดนําผลการตอบแบบสอบถามมาประมวลผานโปรแกรม

สําเร็จรูปทางสถิติและสามารถวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยไดดังนี้ 

 

4.1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

 

จากการศึกษาลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 420 คน มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 

 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา 

ปจจัยประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ (%) 

1.  เพศ 

หญิง 

ชาย 

 

293 

127 

 

69.76% 

30.24% 

2.  อายุ 

ต่ํากวา 20 ป 

20 - 30 ป 

31 - 40 ป 

41 - 50 ป 

มากกวา 50 ป 

 

2 

280 

96 

30 

12 

 

0.48% 

66.76% 

22.86% 

7.14% 

2.86% 



 24 

ตารางท่ี 4.1 

 

ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา  (ตอ) 

ปจจัยประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ (%) 

3.  ระดับการศึกษา 

ไมสําเร็จการศึกษา 

ประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา/ปวช 

อนุปริญญา/ปวส 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

 

2 

6 

42 

14 

229 

121 

6 

 

0.48% 

1.43% 

10.00% 

3.33% 

54.52% 

28.81% 

1.43% 

4.  อาชีพ 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ 

นักเรียน/นักศึกษา 

พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง 

ไมไดประกอบอาชีพ 

อ่ืนๆ (พนักงานมหาวิทยาลัย, อาชีพอิสระ) 

 

66 

66 

15 

251 

9 

13 

 

15.71% 

15.71% 

3.57% 

59.76% 

2.14% 

3.10% 

5.  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

นอยกวา 15,000 บาท 

15,000-30,000 บาท 

30,001-50,000 บาท 

50,001-100,000 บาท 

มากกวา 100,000 บาท 

 

60 

144 

130 

71 

15 

 

14.29% 

34.29% 

30.95% 

16.90% 

3.59% 

 

จากขอมูลท่ีไดทําการสํารวจพบวา กลุมตัวอยางท่ีรวบรวมไดสวนใหญเปนเพศหญิง 

69.76% และเปนเพศชาย 30.24% โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุอยูในชวง 20-30 ป 

จํานวน 66.76% อายุ 31-40 ป จํานวน 22.86% โดยระดับการศึกษาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

จะจบสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี คิดเปน 54.52% และปริญญาโทคิดเปน 28.81% อาชีพของผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญคือ พนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจาง มีมากถึง 59.76% รองลงมาประกอบ
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อาชีพธุรกิจสวนตัว15.71%ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 15.71% สําหรับรายไดเฉลี่ยตอเดือน

ของผูตอบแบบสอบถามอยูท่ี 15,000-30,000 บาท 34.29% และ 30,001-50,000 บาท 30.95% 

 

4.2 ขอมูลพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

เม่ือพิจารณาพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวากลุมตัวอยาง 420 คน มีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือยาในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

 

 
ภาพท่ี 4.1 ความถ่ีในการซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

25.95% 

24.29% 

37.86% 

5.48% 

6.43% 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

มากกว่า 3 เดือนต่อครัง้ 

 

2-3 เดือนต่อครัง้ 

1-2 ครัง้ต่อเดือน 

3-5 ครัง้ต่อเดือน 

> 5 ครัง้ต่อเดือน 

ความถ่ีในการซือ้ยาในร้านขายยาแผนปัจจบุนั 

มากกว่า 3 เดือนต่อครัง้ 

 

2-3 เดือนต่อครัง้ 1-2 ครัง้ต่อเดือน 3-5 ครัง้ต่อเดือน > 5 ครัง้ต่อเดือน 
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ภาพท่ี 4.2  คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการซ้ือยาจากรานขายแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
ภาพท่ี 4.3  จํานวนการซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันประเภทตางๆในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 

16.90% 

56.90% 

13.33% 

7.38% 

5.48% 

0 50 100 150 200 250 300

น้อยกว่า 100 บาท 

100 – 300 บาท 

301 – 500 บาท 

501 – 1,000 บาท 

มากกว่า 1,000 บาท 

คา่ใช้จ่ายเฉลีย่ตอ่ครัง้ในการซือ้ยาจากร้านขายยาแผนปัจจบุนั 

น้อยกว่า 100 บาท 100 – 300 บาท 301 – 500 บาท 501 – 1,000 บาท มากกว่า 1,000 บาท 

23.33% 

3.81% 

37.14% 

35.71% 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

คลงัยาราคาถกูต่างๆ 

ร้านขายยาแฟรนไชส์ 

ร้านขายยาแบบสาขา 

ร้านขายยาเด่ียวตามชมุชน 

จํานวนการซือ้ยาในร้านขายยาแผนปัจจบุนัประเภทตา่งๆ 

คลงัยาราคาถกูต่างๆ ร้านขายยาแฟรนไชส์ ร้านขายยาแบบสาขา ร้านขายยาเด่ียวตามชมุชน 
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ภาพท่ี 4.4  ลักษณะรานขายยาแผนปจจุบันท่ีผูบริโภคตองการเลือกใชบริการในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
ภาพท่ี 4.5  ชวงเวลาท่ีซ้ือยาจากรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

52.25% 

23.03% 

24.72% 

0 50 100 150 200 250 300

ร้านขายยาใกล้บ้าน ใกล้ท่ีทํางาน 

ร้านขายยาท่ีมีเภสชักรไว้ใจได้ 

คลงัยา ร้านยาราคาถกูกว่าท้องตลาด 

ลกัษณะร้านขายยาแผนปัจจบุนัท่ีผู้บริโภคต้องการเลอืกใช้บริการ 

ร้านขายยาใกล้บ้าน ใกล้ท่ีทํางาน ร้านขายยาท่ีมีเภสชักรไว้ใจได้ คลงัยา ร้านยาราคาถกูกว่าท้องตลาด 

5.95% 

14.29% 

61.43% 

10.24% 

0.71% 

7.38% 

0 50 100 150 200 250 300

12.01-13.00 น. 

13.01-17.00 น. 

17.01-20.00 น. 

20.01-22.00 น. 

6.01-8.00 น. 

8.01-12.00 น. 

ช่วงเวลาท่ีซือ้ยาจากร้านขายยาแผนปัจจบุนั 

12.01-13.00 น. 13.01-17.00 น. 17.01-20.00 น. 20.01-22.00 น. 6.01-8.00 น. 8.01-12.00 น. 
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ภาพท่ี 4.6 วันท่ีซ้ือยาจากรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
ภาพท่ี 4.7  วัตถุประสงคในการซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

70.71% 

29.29% 
 

0 50 100 150 200 250 300 350

วนัจนัทร์ – ศกุร์ 

วนัเสาร์ – อาทิตย์ 

วนัท่ีซือ้ยาจากร้านขายยาแผนปัจจบุนั 

วนัจนัทร์ – ศกุร์ วนัเสาร์ – อาทิตย์ 

48.43% 

23.84% 

25.79% 

1.95% 

0 50 100 150 200 250 300 350

รักษาโรคท่ีป่วยอยู่ 

สาํรองไว้ในยามเจ็บป่วย 

ซือ้ให้คนอื่น 

ซือ้ตามใบสัง่แพทย์ 

วตัถปุระสงค์ในการซือ้ยาในร้านขายยาแผนปัจจบุนั 

รักษาโรคท่ีป่วยอยู่ สาํรองไว้ในยามเจ็บป่วย ซือ้ให้คนอื่น ซือ้ตามใบสัง่แพทย์ 
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ภาพท่ี 4.8  ลักษณะการซ้ือยาจากรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

 
ภาพท่ี 4.9 ลักษณะอาการเจ็บปวยท่ีซ้ือยาท่ีรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

6.67% 

0.95% 

57.14% 

35.24% 

0 50 100 150 200 250 300

ซือ้ยาตามคนแนะนํา 

ซือ้ยาตามโฆษณา 

ซือ้ยาท่ีเคยใช้แล้วได้ผล 

ให้เภสชักรเป็นคนจดัยาให้ 

ลกัษณะการซือ้ยาจากร้านขายยาแผนปัจจบุนัในเขตกรุงเทพมหานคร 

ซือ้ยาตามคนแนะนํา ซือ้ยาตามโฆษณา ซือ้ยาท่ีเคยใช้แล้วได้ผล ให้เภสชักรเป็นคนจดัยาให้ 

อาการปวดต่างๆ ,27.80% 

ไข้หวดั,30.99% 
โรคผิวหนงั,10.86% 

โรคตา ห,ู2.66% 

อาการระบบทางเดินอาหาร

,14.06% 

อาการระบบขบัถ่าย,13.63% 

ลกัษณะอาการเจ็บป่วยท่ีซือ้ยาท่ีร้านยาแผนปัจจบุนั 

อาการปวดต่างๆ ไข้หวดั โรคผิวหนงั โรคตา ห ู อาการระบบทางเดินอาหาร เช่น กรดไหลย้อน อาการระบบขบัถ่าย เช่น ท้องเสยี ริดสดีวง 



 30 

 
ภาพท่ี 4.10 ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคใหความสําคัญกับตรายี่หอ 

ภาพท่ี 4.11  สินคาท่ีตองการใหมีจําหนายในรานขายยานอกจากยารักษาโรค 

 

ทกุกลุม่ยา,17.61% 

อาหารเสริม,31.70% 

ยาฆ่าเชือ้,7.47% 

 

ผลติภณัฑ์ท่ีใช้กบัผิวหน้า,11.21% 

ยาโรคเรือ้รัง,2.88% 

ยาใช้เฉพาะท่ี,4.59% 

ยาแก้ปวด,8.43% 

สมนุไพร,4.27% 

อื่นๆ ,0.21% 

ไม่ให้ความสาํคญักบัตรายี่ห้อ

,11.63% 

ผลติภณัฑ์ท่ีผู้บริโภคให้ความสาํคญักบัตรายี่ห้อ 

ให้ความสาํคญัทกุกลุม่ยา อาหารเสริม ยาฆ่าเชือ้ 

ผลติภณัฑ์ท่ีใช้กบัผิวหน้า ยาโรคเรือ้รังเช่นเบาหวาน ภมูิแพ้ ยาใช้เฉพาะท่ี เช่น ยาตา ห ู

ยาแก้ปวด สมนุไพร อื่นๆ (รักษาแผลในปาก,ยาพ่น) 

ไม่ให้ความสาํคญักบัตรายี่ห้อทกุผลติภณัฑ์ 

อาหารเสริมบาํรุงร่างกาย

,34.93% 

เคร่ืองสาํอาง เวชสาํอาง,35.07% 

อาหารเสริมเพื่อความสวยงาม

,21.79% 

นมผง,7.46% 
อื่นๆ ,0.75% 

สนิค้าท่ีต้องการให้มีจําหนา่ยในร้านขายยานอกจากยารักษาโรค 

อาหารเสริมบาํรุงร่างกาย เคร่ืองสาํอาง เวชสาํอาง อาหารเสริมเพื่อความสวยงาม นมผง อื่นๆ (คอนแทคเลนส์ อปุกรณ์การแพทย์) 
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ภาพท่ี 4.12  การเปรียบเทียบราคายากอนตัดสินใจซ้ือ 

 

 
ภาพท่ี 4.13  ความพอใจในการเก็บประวัติการรักษาของผูใชบริการ 

 

ยาบางโรค,8.33% 

ยาท่ีมีราคาแพง,20.95% 

ทกุรายการ,14.52% 

ยาท่ีจําเป็นต้องใช้บอ่ยๆ ,26.43% 

ไม่เปรียบเทียบ,29.76% 

การเปรียบเทียบราคายากอ่นตดัสนิใจซือ้ 

เปรียบเทียบเฉพาะยาบางโรค เปรียบเทียบเฉพาะยาแพง เปรียบเทียบทกุรายการถ้าทําได้ 

เปรียบเทียบยาเฉพาะยาท่ีจําเป็นต้องใช้บอ่ยๆ ไม่เปรียบเทียบ 

ยินดี,70.00% 

ไม่ยินดี,30.00% 

 

ความพอใจในการเก็บประวตักิารรักษาของผู้ใช้บริการ 

ยินดีให้เก็บประวติัการรักษา ไม่ยินดีให้เก็บประวติัการรักษา 
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ภาพท่ี 4.14  ลักษณะรานขายยาท่ีเลือกใชบริการแมจําหนายยาในราคาท่ีสูงกวารานอ่ืน 

 

จากภาพท่ี 4.1-4.14 จะเห็นไดวากลุมตัวอยางท่ีเคยซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันใน

เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 420 คน มีพฤติกรรมการซ้ือยาในดานตางๆ ดังตอไปนี้ 

ความถ่ีในการซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญอยูท่ี 1-2 

ครั้งตอเดือน คิดเปน 37.86% รองลงมาคือ มากกวา 3 เดือนตอครั้ง 25.95% 2-3 เดือนตอครั้ง 

24.29% มากกวา 5 ครั้งตอเดือน 6.43% และ 3-5 ครั้งตอเดือน 5.48% ตามลําดับ 

คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการซ้ือยาจากรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร

สวนใหญอยูท่ี 100-300 บาทคิดเปน 56.90% รองลงมาคือ นอยกวา 100 บาท 16.90% 301-500 

บาท 13.33% 501-1000 บาท 7.38% และมากกวา 1000 บาท 5.48% ตามลําดับ 

จํานวนการซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันประเภทตางๆ ในเขตกรุงเทพมหานครสวน

ใหญคือ รานขายยาประเภทสาขา คิดเปน 37.14% รองลงมาคือรานขายยาเดี่ยวตามชุมชน 35.71% 

คลังยาราคาถูก 23.33% และรานขายยาแฟรนไซส 3.81% ตามลําดับ 

ลักษณะรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีผูบริโภคตองการเลือกใช

บริการสวนใหญคือ รานขายยาใกลบานใกลท่ีทํางาน คิดเปน 52.25% รองลงมาเปนคลังยา รานขาย

ยาราคาถูกกวาทองตลาด 24.72% และรานขายยาท่ีมีเภสัชกรไวใจได 23.03% ตามลําดับ 

ชวงเวลาท่ีซ้ือยาจากรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร สวนใหญคือชวง 

17.01-20.00 น. คิดเปน 61.43% รองลงมาคือ 13.01-17.00 น. 14.29% 20.01-22.00 น. 10.24% 

8.01-12.00 น. 7.38% 12.01-13.00 น. 5.95% และ 6.01-8.00 น. 0.71% ตามลําดับ 

มีเภสชักรประจํา,36.41% 

พนกังานมีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีใจ

บริการ,22.01% 

เก็บประวติัการรักษา,9.63% 

มีบริการตรวจสขุภาพ,12.17% 

พนกังานให้คําแนะนําเป็นอย่างดี

,19.57% 

อื่นๆ ,0.20% 

ลกัษณะร้านยาท่ีเลอืกใช้บริการแม้จําหนา่ยยาในราคาท่ีแพงกวา่ร้านอ่ืน 

มีเภสชักรประจํา มีความรู้ความสามารถในการวินิจฉยัโรคและการใช้ยา มีพนกังานมีมนษุยสมัพนัธ์ดี มีใจบริการ 

มีการเก็บประวติัการรักษาและการใช้ยาของท่านไว้ มีบริการตรวจสขุภาพ เช่นวดัความดนั เบาหวาน ให้ความรู้เร่ืองโรคระบาด 

พนกังานมีการให้คําแนะนําการใช้อย่างละเอียดเป็นอย่างดี อื่นๆ (มียาใหม่เสมอ ใกล้บ้าน เปิด24ชัว่โมง) 
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วันท่ีซ้ือยาจากรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญคือวันจันทร-

ศุกร 70.71% และวันเสาร อาทิตย 29.29% 

วัตถุประสงคในการซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครสวนใหญคือ 

รักษาโรคท่ีเปนอยูคิดเปน 48.43% รองลงมาคือซ้ือใหคนอ่ืนคิดเปน 25.79% สํารองไวในยาม

เจ็บปวย 23.84% และซ้ือตามใบสั่งแพทย 1.95% ตามลําดับ 

ลักษณะอาการเจ็บปวยท่ีซ้ือยาท่ีรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

สวนใหญคือ ไขหวัด 30.99% รองลงมาคืออาการปวดตางๆ 27.80% อาการระบบทางเดินอาหาร 

14.06% อาการระบบขับถาย 13.63% โรคผิวหนัง 10.86% และโรคตา หู 2.66% ตามลําดับ 

ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคใหความสําคัญกับตรายี่หอเวลาเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ อาหารเสริม 

31.70% รองลงมาคือผูบริโภคสวนใหญตอบวาใหความสําคัญกับตรายี่หอทุกกลุมยา 17.61% 

ผลิตภัณฑท่ีใชกับผิวหนา 11.21% ยาแกปวด 8.43% ยาฆาเชื้อ 7.47% ยาใชเฉพาะท่ี 4.59% 

สมุนไพร 4.27% ยาโรคเรื้อรังเชน เบาหวาน ภูมิแพ 2.88% อ่ืนๆ เชน ยารักษาแผลในปาก ยาพน 

0.21% ตามลําดับ สําหรับกลุมคนท่ีไมใหความสําคัญกับตรายี่หอไมวาเปนผลิตภัณฑกลุมใด คิดเปน 

11.63% 

สินคา ท่ีตองการให มีจําหนายในรานขายยานอกจากยารักษาโรคสวนใหญคือ 

เครื่องสําอาง เวชสําอาง คิดเปน 35.07% รองลงมาคืออาหารเสริมบํารุงรางกาย 34.93% อาหาร

เสริมเพ่ือความสวยงาม 21.79% นมผง 7.46% อ่ืนๆ เชน สินคาจําพวกคอนแทคเลนส อุปกรณ

การแพทย คิดเปน 0.75% ตามลําดับ 

การเปรียบเทียบราคายากอนตัดสินใจซ้ือของกลุมตัวอยางสวนใหญไมมีการเปรียบเทียบ

ราคายากอนซ้ือคิดเปน 29.76% รองลงมามีการเปรียบเทียบราคายาเฉพาะยาท่ีจําเปนตองใชบอยๆ 

26.43% เปรียบเทียบเฉพาะยาท่ีมีราคาแพง 20.95% เปรียบเทียบทุกรายการถาทําได 14.52% และ

เปรียบเทียบเฉพาะยาบางโรค 8.33% ตามลําดับ 

เม่ือศึกษาความพอใจในการเก็บประวัติการรักษาของผูใชบริการพบวามีผูยินดีใหเก็บ

ประวัติการรักษา 70.00% และไมยินดีใหเก็บประวัติการรักษา 30.00% 

ลักษณะรานขายยาท่ีเลือกใชบริการแมจําหนายยาในราคาท่ีสูงกวารานอ่ืนสวนใหญคือ

รานท่ีมีเภสัชกรประจํามีความรูความสามารถในการใชยาคิดเปน 36.41% รองลงมาคือพนักงานมี

มนุษยสัมพันธดี มีใจบริการ 22.01% พนักงานมีการใหคําแนะนําการใชอยางละเอียดเปนอยางดี 

19.57% มีบริการตรวจสุขภาพ 12.17% มีการเก็บประวัติการรักษาและการใชยา 9.63% อ่ืนๆ เชนมี

การจําหนายยาท่ีใหมเสมอ ใกลบาน เปดบริการ 24 ชั่วโมง คิดเปน 0.20% ตามลําดับ 

นอกจากนี้การสํารวจเรื่องความตองการในอนาคตท่ีมีตอรานขายยายาแผนปจจุบันใน

เขตกรุงเทพมหานครพบวาตองการใหรานขายยามีการเก็บบันทึกประวัติการรักษาและการแพยาไว 
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รวมถึงบริการตอบปญหาดานยาผานทางสื่อสังคมหรือ social mediaตางๆ และการติดตามการรักษา

ภายหลังการจายยาอีกดวย 

 

4.3 ระดับความคิดเห็นแตละปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

ขอมูลผลลัพธจากการสํารวจความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดและ

การตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครของกลุมตัวอยางจํานวน 420 คน 

สามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังนี้ 

 

4.3.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานผลิตภัณฑท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก

ท่ีสุดคือการขายยาท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย (คาเฉลี่ย 4.45) มีรายละเอียดท่ีชัดเจนบนบรรจุภัณฑ

ของราน (คาเฉลี่ย 4.39) และการขายยาหลากหลายรายการครบครันครอบคลุมทุกโรค (คาเฉลี่ย 

4.25) ระดับเห็นดวยมากคือ มีการขายยาหลากหลายยี่หอ (คาเฉลี่ย 4.02) การขายยามีชื่อเสียง 

(คาเฉลี่ย 3.57) บรรจุภัณฑของรานสวยงาม (คาเฉลี่ย 3.42) เม่ือพิจารณาภาพรวมระดับความคิดเห็น

ของกลุมตัวอยางดานปจจัยผลิตภัณฑพบวาอยูในระดับเห็นดวยมากถึงมากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.2 

 

รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

ขายยาท่ีมีชื่อเสียง 3.57 1.01 เห็นดวยมาก 

ขายยาท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย 4.45 0.82 เห็นดวยมากท่ีสุด 

มีรายละเอียดท่ีชัดเจนบนบรรจุภัณฑ 4.39 0.90 เห็นดวยมากท่ีสุด 

บรรจุภัณฑทางรานสวยงาม 3.42 1.07 เห็นดวยมาก 

ขายยาหลากหลายยี่หอ 4.02 0.97 เห็นดวยมาก 

ขายยาหลายรายการครอบคลุมทุกโรค 4.25 0.92 เห็นดวยมากท่ีสุด 
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4.3.2 ปจจัยดานราคา 

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานราคาท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด

คือการขายยาในราคาท่ีเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.35) สําหรับระดับเห็นดวยมากคือ มีการขายยาในราคา

ท่ีต่ํากวาทองตลาด (คาเฉลี่ย 3.80) และสามารถตอรองราคายาท่ีรานได (คาเฉลี่ย 3.51) เม่ือพิจารณา

ภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดานปจจัยราคาพบวาอยูในระดับเห็นดวยมากถึงมาก

ท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.3  

 

รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปจจัยดานราคา 

ปจจัยดานราคา Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

ขายยาในราคาต่ํากวาทองตลาด 3.80 0.95 เห็นดวยมาก 

ขายยาในราคาท่ีเหมาะสม 4.35 0.76 เห็นดวยมากท่ีสุด 

ตอรองราคายาท่ีรานได 3.51 1.18 เห็นดวยมาก 

 

4.3.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวย

ในระดับมากท่ีสุดคือรานขายยาไมไกล เดินทางสะดวก (คาเฉลี่ย 4.41) รานเปดทําการในเวลาท่ี

เหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.39) สําหรับระดับเห็นดวยมากคือ การมีทีจอดรถเพียงพอ (คาเฉลี่ย 4.09) เม่ือ

พิจารณาภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดานปจจัยชองทางการจัดจําหนายท่ีพบวาอยูใน

ระดับเห็นดวยมากถึงมากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.4 

 

รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

รานขายยาไมไกล เดินทางสะดวก 4.41 0.70 เห็นดวยมากท่ีสุด 

มีท่ีจอดรถเพียงพอ 4.09 0.88 เห็นดวยมาก 

รานเปดทําการในเวลาท่ีเหมาะสม 4.39 0.67 เห็นดวยมากท่ีสุด 
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4.3.4 ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาดอยูในระดับเห็นดวย

มาก นั่นคือมีการสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย (คาเฉลี่ย 3.46) 

 

ตารางท่ี 4.5  

 

รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปจจัยดานการสงเสริมทาง

การตลาด 

ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

มีการสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย 3.46 1.18 เห็นดวยมาก 

 

4.3.5 ปจจัยดานบุคคล 

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานบุคคลท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมากท่ีสุด

คือมีเภสัชกรประจําตลอดเวลาทําการอยางสมํ่าเสมอ (คาเฉลี่ย 4.48) พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี

(คาเฉลี่ย 4.34) พนักงานมีวิธีการแนะนําการใชยาท่ีเขาใจงาย (คาเฉลี่ย 4.31) พนักงานมีความรูเรื่อง

การวินิจฉัยโรคและการใชยา (คาเฉลี่ย 4.28) สําหรับระดับเห็นดวยมากคือ พนักงานแตงกายดี 

บุคลิกภาพดี นาเชื่อถือ(คาเฉลี่ย 4.18) เม่ือพิจารณาภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดาน

ปจจัยบุคคลพบวาอยูในระดับเห็นดวยมากถึงมากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.6  

 

รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปจจัยดานบุคคล 

ปจจัยดานบุคคล Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

มีเภสัชกรประจําตลอดเวลาทําการอยางสมํ่าเสมอ 

พนักงานมีความรูเรื่องการวินิจฉัยโรคและการใชยา 

พนักงานมีวิธีการแนะนําการใชยาท่ีเขาใจงาย 

พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี 

พนักงานแตงกายดี บุคลิกภาพดีนาเชื่อถือ 

4.48 

4.28 

4.31 

4.34 

4.18 

0.81 

0.94 

0.89 

0.86 

0.94 

เห็นดวยมากท่ีสุด 

เห็นดวยมากท่ีสุด 

เห็นดวยมากท่ีสุด 

เห็นดวยมากท่ีสุด 

เห็นดวยมาก 
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4.3.6 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานลักษณะทางกายภาพท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยใน

ระดับมากท่ีสุดคือรานดูสะอาด (คาเฉลี่ย 4.45) รานสวาง สะดุดตา(คาเฉลี่ย 4.34) มีปายแสดงราคา

ยาชัดเจน(คาเฉลี่ย 4.30) วางสินคาเปนหมวดหมู มีปายบอกกลุมยาชัดเจน(คาเฉลี่ย 4.23) สําหรับ

ระดับเห็นดวยมากคือ บรรยากาศของรานเย็นสบาย(คาเฉลี่ย 4.15) มีพ้ืนท่ีใหเลือกซ้ือสินคาเอง 

(คาเฉลี่ย 3.98) พ้ืนท่ีในรานกวาง (คาเฉลี่ย 3.87) ปายรานขายยาโดดเดน (คาเฉลี่ย 3.85) รานมีการ

โชวผลิตภัณฑไวจํานวนมาก (คาเฉลี่ย 3.81) เม่ือพิจารณาภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุม

ตัวอยางดานปจจัยลักษณะทางกายภาพพบวาอยูในระดับเห็นดวยมากถึงมากท่ีสุด 

 

ตารางท่ี 4.7 

 

รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

ปายรานขายยาโดดเดน 

วางสินคาเปนหมวดหมู มีปายบอกกลุมยาชัดเจน 

รานมีการโชวผลิตภัณฑไวจํานวนมาก 

รานดูสะอาด 

รานสวาง สะดุดตา 

บรรยากาศของรานเย็นสบาย 

พ้ืนท่ีในรานกวาง 

มีพ้ืนท่ีใหเลือกซ้ือสินคาเอง 

มีปายแสดงราคายาชัดเจน 

3.85 

4.23 

3.81 

4.45 

4.34 

4.15 

3.87 

3.98 

4.30 

0.94 

0.85 

0.91 

0.77 

0.80 

0.85 

0.93 

0.98 

0.90 

เห็นดวยมาก 

เห็นดวยมากท่ีสุด 

เห็นดวยมาก 

เห็นดวยมากท่ีสุด 

เห็นดวยมากท่ีสุด 

เห็นดวยมาก 

เห็นดวยมาก 

เห็นดวยมาก 

เห็นดวยมากท่ีสุด 

 

4.3.7 ปจจัยดานกระบวนการ 

ระดับความคิดเห็นตอปจจัยดานกระบวนการท่ีกลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับ

มากท่ีสุดคือการจายยาถูกตอง (คาเฉลี่ย 4.55) สําหรับระดับเห็นดวยมากคือ การบริการท่ีรวดเร็ว

(คาเฉลี่ย 4.13) มีการชําระเงินไดหลายชองทาง (คาเฉลี่ย 3.98) มีการบันทึกประวัติการใชยาอยาง

เหมาะสม(คาเฉลี่ย3.92) เม่ือพิจารณาภาพรวมระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางดานปจจัย

กระบวนการพบวาอยูในระดับเห็นดวยมากถึงมากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.8 

 

รายละเอียดคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของปจจัยดานกระบวนการ 

ปจจัยดานกระบวนการ Mean S.D. ระดับความคิดเห็น 

การบริการท่ีรวดเร็ว 

มีการชําระเงินไดหลายชองทาง 

การจายยาถูกตอง 

มีการบันทึกประวัติการใชยาอยางเหมาะสม 

4.13 

3.98 

4.55 

3.92 

0.87 

1.04 

0.91 

1.07 

เห็นดวยมาก 

เห็นดวยมาก 

เห็นดวยมากท่ีสุด 

เห็นดวยมาก 

 

4.4 ขอมูลระดับความคิดเห็นตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือ 

 

จากผลการตอบแบบสอบถามท่ีไดรวบรวมไดจากกลุมตัวอยางพบวา กลุมตัวอยาง

ดังกลาวมีระดับการตัดสินใจซ้ือโดยเฉลี่ยอยูในระดับซ้ืออยางแนนอน โดยมีคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของระดับการตัดสินใจอยูท่ี 4.57 และ 0.58 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.9  

 

ระดับการตัดสินใจซ้ือโดยเฉลี่ยท่ีมีตอกระบวนการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร 

กระบวนการตัดสินใจซ้ือ Mean S.D. ระดับการตัดสินใจซ้ือ 

ในการซ้ือยาครั้งถัดไป ทานยังจะซ้ือยาในรานขาย

ยาท่ีทานประเมินอยูหรือไม 

4.57 0.58 ซ้ืออยางแนนอน 

 

4.5 ขอมูลปจจัยประชากรศาสตรกับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

จากสมมติฐานงานวิจัยท่ีไดระบุวาปจจัยประชากรศาสตรมีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

ซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดทดสอบความแตกตางแตละปจจัย

ประชากรศาสตรเพ่ือดูความแตกตางของการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานครโดยการใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป วิเคราะห Independent Simple T Test 

สําหรับทดสอบความแตกตางกันของลักษณะประชากรศาสตรดานเพศ และใชการวิเคราะห One 
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Way ANOVA สําหรับทดสอบความแตกตางของลักษณะประชากรศาสตรดาน อายุ ระดับการศึกษา 

อาชีพ และรายได 

4.5.1 เพศและระดับการตัดสินใจซ้ือ 

ในการทดสอบสมมติฐานวาเพศท่ีตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขาย

ยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือไม ผลการทดสอบ

เปนดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.10 

 

ผลการวิเคราะหเพศและระดับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

เพศ จํานวน คาเฉลี่ยการตัดสินใจซ้ือ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Sig 

หญิง 

ชาย 

 293 4.59 0.58 0.285 

 127 4.53 0.59  

 

ผลการทดสอบความแตกตางของเพศและการตัดสินใจ ซ้ือผานการวิ เคราะห 

Independent Simple T Test พบวาคา Sig เทากับ 0.285 ซ่ึงมีคามากกวา α 0.05 จึงสรุปไดวา

เพศท่ีแตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครไม

แตกตางกัน เนื่องจากท้ังเพศหญิงและชายจะซ้ือยาเพ่ือรักษาโรคเปนหลัก โดยจะซ้ือยาท่ีตนเองใชแลว

ไดผล ดังนั้น เพศจึงไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยา สอดคลองกับงานวิจัยของจําลอง ลิมปวิริยจิต 

(2557) ท่ีไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากรานขาย

ยาฮกแซตึ้ง จังหวัดตราด พบวาผูใชบริการท่ีมีเพศตางกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจ

ซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฮกแซตึ้ง จังหวัดตราด โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 

4.5.2 อายุและระดับการตัดสินใจซ้ือ 

ในการทดสอบสมมติฐานวาอายุท่ีตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขาย

ยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือไม ผลการทดสอบ

เปนดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.11  

 

ผลการวิเคราะหอายุและระดับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

อายุ จํานวน 

คาเฉลี่ย 

การตัดสินใจซ้ือ 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน F 

 

Sig 

ต่ํากวาหรือเทากับ 30 ป 282 4.57 0.56   

31-40 ป 96 4.60 0.62 0.286 0.751 

มากกวา 40 ป 42 4.52 0.67   

 

ผลการทดสอบความแตกตางของอายุและการตัดสินใจซ้ือผานการวิเคราะห One Way 

ANOVA พบวาคา Sig เทากับ 0.751 ซ่ึงมีคามากกวา α 0.05 จึงสรุปไดวาอายุท่ีแตกตางกัน มีระดับ

การตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน เนื่องจากทุกชวง

อายุตางตองการสุขภาพท่ีดี การซ้ือยาเพ่ือรักษาโรคของคนทุกชวงอายุจึงไมแตกตางกัน สอดคลองกับ

งานวิจัยของกุลธิดา เปรมปราคิน (2557) ท่ีศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยารักษาโรคในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สรุปผลเรื่องอายุท่ีแตกตางกันมีผลตอระดับ

การตัดสินใจซ้ือยารักษาโรคในรานขายยาแผนปจจุบันไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

4.5.3 ระดับการศึกษาและระดับการตัดสินใจซ้ือ 

ในการสมมติฐานวาระดับการศึกษาท่ีตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือไม ผลการ

ทดสอบเปนดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.12  

 

ผลการวิเคราะหระดับการศึกษาและระดับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร 

ระดับการศึกษา จํานวน 

คาเฉลี่ย 

การตัดสินใจซ้ือ 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน F 

 

Sig 

ต่ํากวาปริญญาตรี 64 4.63 0.55   

ปริญญาตร ี 229 4.59 0.59 1.099 0.334 

สูงกวาปริญญาตรี 127 4.51 0.59   
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ผลการทดสอบความแตกตางของระดับการศึกษาและการตัดสินใจซ้ือผานการวิเคราะห 

One Way ANOVA พบวาคา Sig เทากับ 0.334 ซ่ึงมีคามากกวา α 0.05 จึงสรุปไดวาระดับ

การศึกษาท่ีแตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร

ไมแตกตางกันซ่ึงไมสอดคลองกับงานวิจัยในอดีตท่ีกลาวไวในบทท่ี 2 อาจเปนเพราะวาไมวาผูซ้ือจะจบ

การระดับการศึกษาระดับใด การซ้ือยาของผูซ้ือจะคํานึงถึงเรื่องการหายจากโรคภัยเปนหลัก และนิยม

ซ้ือยาท่ีตนเคยรักษาและหายจากโรคจึงทําใหระดับการศึกษาไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขาย

ยาแผนปจจุบัน 

4.5.4 อาชีพและระดับการตัดสินใจซ้ือ 

ในการทดสอบสมมติฐานวาอาชีพท่ีตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือไม ผลการ

ทดสอบเปนดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.13  

 

ผลการวิเคราะหอาชีพและระดับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

อาชีพ จํานวน 

คาเฉลี่ย 

การตัดสินใจซ้ือ 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน F 

 

Sig 

ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 66 4.59 0.55   

ธุรกิจสวนตัว 66 4.64 0.55 0.562 0.640 

พนักงานบริษัทเอกชน 251 4.57 0.59   

อ่ืนๆ 37 4.49 0.65   

 

ผลการทดสอบความแตกตางของอาชีพและการตัดสินใจซ้ือผานการวิเคราะห One 

Way ANOVA พบวาคา Sig เทากับ 0.640 ซ่ึงมีคามากกวา α 0.05 จึงสรุปไดวาอาชีพท่ีแตกตางกัน 

มีระดับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน เนื่องจาก

ทุกอาชีพตางตองการมีสุขภาพท่ีดีและไมมีโรค การซ้ือยาเพ่ือรักษาโรคนั้นคํานึงถึงการหายจากโรคภัย

เปนหลักสอดคลองกับงานวิจัยของกนกกาญจน โชคกาญจนวัฒน (2554) ไดศึกษาปจจัยทางการ

ตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา ท่ีสรุปวา อาชีพท่ี

แตกตางกันมีผลตอการตัดสินใจใชบริการรานขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยาไมแตกตางกัน 
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4.5.5 รายไดเฉล่ียตอเดือนและระดับการตัดสินใจซ้ือ 

ในการทดสอบสมมติฐานวารายไดเฉลี่ยตอเดือนท่ีตางกัน สงผลตอการตัดสินใจ

ซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครท่ีแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05 หรือไม 

ผลการทดสอบเปนดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.14  

 

ผลการวิเคราะหรายไดเฉลี่ยตอเดือนและระดับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 

คาเฉลี่ย 

การตัดสินใจซ้ือ 

สวนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน F 

 

Sig 

นอยกวา 15,000 บาท 60 4.48 0.65   

15,000 - 30,000 บาท 144 4.63 0.54 1.645 0.178 

30,001-50,000 บาท 130 4.52 0.60   

มากกวา 50,000 บาท 86 4.63 0.58   

 

ผลการทดสอบความแตกตางของรายไดเฉลี่ยตอเดือนและการตัดสินใจซ้ือผานการ

วิเคราะห One Way ANOVA พบวาคา Sig เทากับ 0.178 ซ่ึงมีคามากกวา α 0.05 จึงสรุปไดวา

อาชีพท่ีแตกตางกัน มีระดับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครไม

แตกตางกัน เนื่องจากพฤติกรรมในการซ้ือยาในรานขายยานั้น ผูซ้ือมาคาใชจายตอครั้งในการซ้ือยา

ประมาณ 100-300 บาทซ่ึงเปนคาใชจายท่ีไมสูงมากนัก ประกอบกับยาเปนสินคาท่ีเก่ียวของกับ

สุขภาพและความปลอดภัย ทําใหการตัดสินใจในการซ้ือยาของคนท่ีมีระดับรายไดตางๆ ไมแตกตางกัน

สอดคลองกับงานวิจัยของจําลอง ลิมปวิริยจิต (2557) ท่ีไดศึกษาความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับ

ปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฮกแซตึ้ง จังหวัดตราด ท่ีไดสรุปวา ผูใชบริการท่ีมี

รายไดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑในรานขายยาดังกลาวโดยภาพรวมไม

แตกตางกัน 
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4.6 วิเคราะหปจจัยและความสัมพันธกับการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร 

 

หลังจากท่ีผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรม กําหนดกรอบการวิจัย และรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถามแลว ข้ันตอนตอไปจะเปนการนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหความเหมาะสมและความสัมพันธ

ของตัวแปรอิสระกอนนําไปวิเคราะหวิธีทางสถิติ 

 

4.6.1 การวิเคราะหความเหมาะสมของปจจัยสวนประสมทางการตลาด โดยวิธี

วิเคราะหปจจัย 

ผูวิจัยไดวิเคราะหตัวแปรอิสระตางๆ ท้ัง 31 ตัวแปรดวยสถิติทดสอบ โดย

พิจารณาคา KMO เพ่ือดูความเหมาะสมของขอมูลท่ีจะนํามาวิเคราะหโดยเทคนิคสกัดปจจัย หากคา 

KMO มีคานอยเขาใกล 0 แสดงวาไมควรนําเทคนิควิเคราะหปจจัยมาใช หลังจากนั้นทดสอบหาคา

สหสัมพันธโดยรวมของตัวแปรยอยโดย Barlett’s test of sphericity โดยกําหนดสมมติฐานคือ 

H0 : ตัวแปรท่ีทดสอบไมมีความสัมพันธระหวางกัน 

H1 : ตัวแปรท่ีทดสอบมีความสัมพันธระหวางกัน 

หากผลการทดสอบพบวาคา Sig นอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีกําหนดหรือ 0.05 

แสดงวาตัวแปรท่ีทําการทดสอบมีความสัมพันธระหวางกัน 

 

ตารางท่ี 4.15  

 

คา KMO และ Belett’s test of sphericity 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.901 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 6287.067 

df 465 

Sig. 0.000 

 

จากผลการทดสอบดังตารางท่ี 4.15 พบวาคา KMO เทากับ 0.901 ดังนั้นสามารถใช

เทคนิค การวิเคราะหปจจัย ในการแบงกลุมตัวแปรได และคา Sig 0.000 ท่ีไดจากการทดสอบ 

Bertlett’s test of sphericity แสดงใหเห็นวาตัวแปรอิสระท้ัง 31 ตัวแปรมีความสัมพันธระหวางกัน 

ดังนั้น ตัวแปรดังกลาวจึงมีความเหมาะสมในการใชเทคนิควิเคราะหปจจัย 
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4.6.2 การกําหนดกลุมปจจัย 

หลังจากท่ีไดทําการทดสอบความเหมาะสมของการใชเทคนิควิเคราะหปจจัย

แลว ข้ันตอนตอไปจะเปนการสกัดปจจัยแบบ Principal component analysis (PCA) โดยหมุนแกน

ปจจัยแบบ Varimax เพ่ือกําหนดปจจัยท่ีเหมาะสมเพ่ือใชในการวิเคราะหหาสมการถดถอยเชิงเสน 

โดยเกณฑท่ีใชตัดสินจํานวนปจจัยท่ีเหมาะสมคือ คา Eigenvalue มากกวา 1 คา Factor loading 

ของตัววัดในแตละปจจัยตองไมนอยกวา 0.3 โดยท่ีไมมีคา Factor loading ใกลเคียงกัน ในปจจัย

มากกวา 1 ปจจัย โดยจากตารางท่ี ข.1 และตารางท่ี ข.2 ในภาคผนวก ข พบวา คา initial eigenvalues 

แสดงใหเห็นวากลุมปจจัย สามารถอธิบายความแปรปรวนไดเทากับ 66.16% และสามารถจัดกลุม

ปจจัยใหมได 8 ปจจัย โดยสามารถเปรียบเทียบปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและปจจัยท่ีได

จากการวิเคราะหปจจัยไดดังตารางท่ี 4.16 

 

ตารางท่ี 4.16 

 

เปรียบเทียบปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย 

ปจจัยจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยจากการวิเคราะหปจจัย 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

1) มีการขายยาท่ีมีชื่อเสียง 

2) มีการขายยามีมาตรฐานและความ

ปลอดภัย 

3) มีรายละเอียดท่ีชัดเจนบนบรรจุภัณฑ

ของราน 

4) บรรจุภัณฑของรานสวยงาม 

5) มีการขายยาหลากหลายยี่หอ 

6) มีการขายยาหลายรายการครอบคลุมทุก

โรค 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

1) มีรายละเอียดท่ีชัดเจนบนบรรจุภัณฑของ

ราน 

2) มี ก า ร ข ายยา มี มาตร ฐ านและคว าม

ปลอดภัย 

3) มีการขายยาหลายรายการครอบคลุมทุก

โรค 

4) มีการขายยาหลากหลายยี่หอ 

 

2. ปจจัยดานราคา 

1) ขายยาในราคาต่ํากวาทองตลาด 

2) ขายยาในราคาท่ีเหมาะสม 

3) สามารถตอรองราคาท่ีรานได 

2. ปจจัยดานการตอรองราคา 

1) สามารถตอรองราคาท่ีรานได 

2) ขายยาในราคาต่ํากวาทองตลาด 
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ตารางท่ี 4.16 

 

เปรียบเทียบปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย  (ตอ) 

ปจจัยจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยจากการวิเคราะหปจจัย 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

1) รานขายยาไมไกล เดินทางสะดวก 

2) มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

3) เปดรานในเวลาท่ีเหมาะสม 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

1) รานขายยาไมไกล เดินทางสะดวก 

2) เปดรานในเวลาท่ีเหมาะสม 

3) มีท่ีจอดรถเพียงพอ 

4. ปจจัยดานการสงเสริมทางการตลาด 

1) มีการสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย 

4. ปจจัยดานการบันทึกประวัติการใชยาและ

กิจกรรมสงเสริมการตลาด 

1) มีการบันทึกการใชยาอยางเหมาะสม 

2) มีการสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลาย 

5. ปจจัยดานบุคคล 

1) มีเภสัชกรประจําตลอดเวลาทําการ

สมํ่าเสมอ 

2) พนักงานมีความรูเรื่องการวินิจฉัยโรค

และการใชยา 

3) พนักงานมีวิธีการแนะนําการใชยาท่ี

เขาใจงาย 

4) พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี 

5) พนักงานแตงกายดี บุคลิกภาพดี 

นาเชื่อถือ 

5. ปจจัยดานบุคคล 

1) พนักงานมีวิธีการแนะนําการใชยาท่ีเขาใจ

งาย 

2) พนักงานมีความรูเรื่องการวินิจฉัยโรคและ

การใชยา 

3) พนักงานแตงกายดี บุคลิกภาพดี นาเชื่อถือ 

4) พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี 

5) มีเภสัชกรประจําตลอดเวลาทําการ

สมํ่าเสมอ 

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

1) ปายรานขายยาโดดเดน 

2) วางสินคาเปนหมวดหมู 

3) โชวผลิตภัณฑไวในรานเปนจํานวนมาก 

4) รานดูสะอาด 

5) รานสวาง สะดุดตา 

6) บรรยากาศรานเย็นสบาย 

7) พ้ืนท่ีในรานกวาง 

8) มีพ้ืนท่ีใหเลือกซ้ือสินคาเอง 

9) มีปายแสดงราคายาชัดเจน 

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

1) พ้ืนท่ีในรานกวาง 

2) มีพ้ืนท่ีใหเลือกซ้ือสินคาเอง 

3) รานสวาง สะดุดตา 

4) บรรยากาศรานเย็นสบาย 

5) มีปายแสดงราคายาชัดเจน 

6) รานดูสะอาด 

 



 46 

ตารางท่ี 4.16 

 

เปรียบเทียบปจจัยท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและปจจัยท่ีไดจากการวิเคราะหปจจัย  (ตอ) 

ปจจัยจากการทบทวนวรรณกรรม ปจจัยจากการวิเคราะหปจจัย 

7. ปจจัยดานกระบวนการ 

1) บริการรวดเร็ว 

2) ชําระเงินไดหลายชองทาง 

3) จายยาถูกตอง 

4) มีการบันทึกการใชยาอยางเหมาะสม 

7. ปจจัยดานกระบวนการ การจัดเรียงสินคา

เปนหมวดหมูและความเหมาะสมของราคา 

1) จายยาถูกตอง 

2) บริการรวดเร็ว 

3) ชําระเงินไดหลายชองทาง 

4) วางสินคาเปนหมวดหมู 

5) ขายยาในราคาท่ีเหมาะสม 

 8. ปจจัยด านความโดดเดนของรานและ

ช่ือเสียงของยา 

1) โชวผลิตภัณฑไวในรานเปนจํานวนมาก 

2) มีการขายยาท่ีมีชื่อเสียง 

3) ปายรานขายยาโดดเดน 

4) บรรจุภัณฑของรานสวยงาม 

 

จากกลุมปจจัยใหม 8 ปจจัยท่ีจัดกลุมได สามารถปรับเปลี่ยนสมมติฐานการวิจัยให

สอดคลองกับผลการจัดกลุมปจจัยใหมไดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1  ปจจัยดานบุคคลมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบัน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2  ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขาย

ยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 3  ปจจัยดานกระบวนการ การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและความ

เหมาะสมของราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 4  ปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผน

ปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 5  ปจจัยดานความโดดเดนของรานและชื่อเสียงของยา มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 
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สมมติฐานท่ี 6  ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 7  ปจจัยดานการตอรองราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยา

แผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 8  ปจจัยดานการบันทึกประวัติการใชยาและกิจกรรมสงเสริมการตลาดมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

4.6.3 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน 

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

สามารถใชเพ่ือหาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันใน

เขตกรุงเทพมหานครได ในการทดสอบครั้งนี้ผูวิจัยกําหนดระดับนัยสําคัญท่ี 0.05 โดยหลังจากท่ีนํา

ขอมูลท่ีไดจากการจัดกลุมปจจัยใหมเขาสูการวิเคราะหสมการถดถอยเชิงพหุคูณไดผลการวิเคราะห

ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.17  

 

ประสิทธิภาพของสมการถดถอยระหวางการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานครและปจจัยอิสระดวยวิธี Enter regression 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 .298a 0.089 0.071 0.563 

 

ตารางท่ี 4.18  

 

ผลการวิเคราะหสมมติฐานของสมการถดถอยระหวางการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันใน

เขตกรุงเทพมหานครและปจจัยอิสระดวยวิธี Enter regression 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 12.666 8 1.583 5.004 0.000b 

Residual 130.046 411 0.316   

Total 142.712 419    
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จากตารางท่ี 4.17 ตัวแปรอิสระมีคาความผิดพลาดมาตรฐาน 0.563 และมีคาสัมประสิทธิ์

ตัวกําหนด หรือ R Square 0.089 แสดงใหเห็นวาปจจัยอิสระท้ัง 8 ตัวสามารถทําอธิบายการตัดสินใจ

ซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครได รอยละ 8.9 และจากตารางท่ี 4.18 พบวา 

มีอยางนอยหนึ่งปจจัยท่ีสามารถอธิบายการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานครได 

 

ตารางท่ี 4.19  

 

ผลการทดสอบปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร

ดวยการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple regression analysis) 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 
 (Constant) 3.328 0.248  13.437 0.000 

ปจจัยดานบุคคล 0.006 0.009 0.040 0.683 0.495 

ปจจัยดานลักษณะทาง

กายภาพ 

0.027 0.009 0.184 2.799 0.005 

ปจจัยดานกระบวนการ -0.008 0.012 -0.042 -0.640 0.522 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 0.039 0.011 0.187 3.410 0.001 

ปจจัยดานความโดดเดนของ

รานและชื่อเสียงของยา 

-0.013 0.012 -0.065 -1.122 0.262 

ปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนาย 

0.021 0.018 0.067 1.167 0.244 

ปจจัยดานการตอรองราคา -0.009 0.017 -0.028 -0.548 0.584 

ปจจัยดานการบันทึกประวัติ

การใชยาและกิจกรรมสงเสริม

การตลาด 

-0.009 0.018 -0.027 -0.492 0.623 
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จากตารางท่ี 4.19 พบวามีปจจัย 2 ปจจัยจาก 8 ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาใน

รานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร นั่นคือปจจัยดานลักษณะทางกายภาพและปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ เนื่องจากผลการทดสอบพบวาปจจัยท้ังสองมีคา Sig นอยกวา ระดับนัยสําคัญ 0.05 และ

เม่ือพิจารณาดูคาสัมประสิทธิ์ของสมการถดถอย (Beta coefficient) พบวาปจจัยดานผลิตภัณฑ ซ่ึงมี

คา Beta coefficient มากกวาจะสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานครมากกวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

จากผลการวิเคราะหปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบัน

ในเขตกรุงเทพมหานครสามารถตอบสมมติฐานงานวิจัยไดดังนี้ 

สมมติฐานท่ี 1 ปจจัยดานบุคคลมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผน

ปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหสถิติ t-test พิจารณาคา Sig ของปจจัยดานบุคคล เทากับ 0.495 

มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 1 ท่ีกลาววา ปจจัยดานบุคคลมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร นั่นคือ ปจจัยดานบุคคล 

เก่ียวกับการมีพนักงานแนะนําการใชยาท่ีเขาใจงาย มีความรูเรื่องการวินิจฉัยโรคและการใชยา แตง

กายดี บุคลิกนาเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธดี และมีเภสัชกรประจําตลอดเวลาท่ีการอยางสมํ่าเสมอ ไมมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 อาจเปนเพราะพฤติกรรมการซ้ือยาในรานขายยาปจจุบันมีแนวโนมซ้ือยาท่ีตนเองเคยทานแลว

หายจากโรค และซ้ือยาท่ีรักษาอาการเจ็บปวยเล็กนอย เชน ไขหวัด ยาแกปวดเม่ือย ทําใหลูกคามียาท่ี

ตองการซ้ือในใจกอนการซ้ืออยูแลว สงผลใหปจจัยดานบุคคลไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขาย

ยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

สมมติฐานท่ี 2 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขาย

ยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหสถิติ t-test พิจารณาคา Sig ของปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

เทากับ 0.005 นอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานท่ี 2 ท่ีกลาววา 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร นั่นคือปจจัยท่ีเก่ียวกับรานขายยามีความสะอาด สวางสะดุดตา บรรยากาศในราน

เย็นสบาย พ้ืนท่ีในรานกวาง มีพ้ืนท่ีใหเลือกซ้ือยาเองและมีปายบอกราคายาชัดเจน สงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจากยาเปนสิ่งท่ีสําคัญตอ

สุขภาพ ผูบริโภคจึงใหความสําคัญกับลักษณะทางกายภาพของรานดวยเนื่องจากอาจสะทอนใหเห็น

ถึงความสะอาดและมาตรฐานของสินคาท่ีขายภายในราน สอดคลองกับงานวิจัยของออมทอง ทิพยภูว

ตานนท (2557) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกราน
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ขายยาของผูบริโภค โดยทําการศึกษาท่ีอําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ พบวา ในปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดท้ัง 7 ปจจัย ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพอาทิ เชน รานขายยาดูสวาง 

บรรยากาศเย็นสบายมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือยามากท่ีสุด เชนเดียวกับผลการวิจัยของ คุลิกา 

วัฒนสุวกุล (2555) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ 

ความพึงพอใจและความตั้งใจซ้ือซํ้าของลูกคา กรณีศึกษาแผนกยาของรานวัตสันท่ีสรุปวา ผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพในระดับสูง โดยใหความสําคัญในเรื่อง

ความสะอาดภายในรานมากท่ีสุดและใหความสําคัญกับ ความสวาง อุณหภูมิในราน รองลงมา

ตามลําดับ 

สมมติฐานท่ี 3 ปจจัยดานกระบวนการ การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและความ

เหมาะสมของราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหสถิติ t-test พิจารณาคา Sig ของปจจัยดานกระบวนการ เทากับ 

0.522 มากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ดังนั้น จึงปฏิเสธสมมติฐานท่ี 3 ท่ีกลาววา ปจจัยดาน

กระบวนการมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร นั่นคือ 

ปจจัยเก่ียวกับการจัดยาและจายยาท่ีถูกตอง การบริการท่ีรวดเร็ว การชําระเงินไดหลายชองทาง  

การวางสินคาเปนหมวดหมู และการขายยาในราคาท่ีเหมาะสม ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อาจเปนเพราะพฤติกรรม

ในการซ้ือยาปจจุบันมีการซ้ือยาท่ีเคยรักษาแลวหายจากโรคหรือเปนยาสามัญประจําบานมากกวาท่ีจะ

ใหเภสัชกรเปนผูจายยา ทําใหการจัดยาและจายยาท่ีถูกตองไมมีผลตอตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยา

แผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากกลุมคนท่ีมาซ้ือยาสวนใหญมาซ้ือ

เฉพาะยาท่ีตนเคยรักษาแลวไดผลเทานั้น การวางสินคาใหเปนหมวดหมูไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยา

ในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเปนเพราะเม่ือมีการซ้ือยาแตละครั้งผูบริโภคได

ใหพนักงานในรานเปนผูหยิบยาให ทําให ไมใหความสําคัญดานนี้อยางมีนัยสําคัญ เรื่องความรวดเร็ว

ในการจายยาไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากการซ้ือยาไมไดใชเวลานานมากในการซ้ือตอครั้ง สําหรับเรื่องราคาของสินคาและความ

หลากหลายในการชําระเงินไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากคาใชจายแตละครั้งในการซ้ือยาจากการสํารวจในหัวขอพฤติกรรมการซ้ือ

ยานั้นสวนใหญมีคาใชจายตอครั้งอยูท่ี 100 - 300 บาท ถึง56.9% ซ่ึงเปนราคาท่ีไมสูงมากและ

สามารถชําระเงินดวยเงินสดได 
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สมมติฐานท่ี 4 ปจจัยดานผลิตภัณฑผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผน

ปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหสถิติ t-test พิจารณาคา Sig ของปจจัยดานผลิตภัณฑเทากับ 

0.001 ซ่ึงนอยกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงสามารถยอมรับสมมติฐานท่ี 4 ท่ีกลาววา ปจจัย

ดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร นั่นคือการ

มีรายละเอียดท่ีชัดเจนบนบรรจุภัณฑของราน การขายยาท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย การขายยาหลาย

รายการครอบคลุมทุกโรค และการขายยาหลากหลายยี่หอ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยา

แผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 สอดคลองกับงานวิจัยของคุลิกา 

วัฒนสุวกุล (2555) ท่ีไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ 

ความพึงพอใจ และความตั้งใจซ้ือซํ้าของลูกคา กรณีศึกษาแผนกยาของรานวัตสัน พบวาผูตอบ

แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑในระดับมากโดยใหความสําคัญเก่ียวกับ

รายละเอียดท่ีชัดเจนบนบรรจุภัณฑ เชน ราคา สวนประกอบ ฉลากยาท่ีครบถวนในระดับสูงสุด 

รองลงมา ไดแก การท่ีเวชภัณฑไดรับมาตรฐานและความปลอดภัย คุณภาพ และความหลากหลาย

ของยี่หอเวชภัณฑตามลําดับ สอดคลองกับผลงานวิจัยของจุฑามาศ ทาระพันธและปนัดดา มากระจัน 

(2550) ท่ีไดศึกษาปจจัยการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีไดสรุปวา คุณภาพของยา มีความสําคัญตอการเลือกซ้ือในระดับมาก เชนเดียวกับ

งานวิจัยของอานนท ศรีพงษ (2556) ท่ีทําการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของผูบริโภค

ในอําเภอวังสมบูรณ จังหวัดสระแกว ระบุวาปจจัยดานผลิตภัณฑมีผลตอการตัดสินใจซ้ือในระดับมาก 

โดยยาท่ีจําหนายภายในรานขายยาท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ลักษณะบรรจุภัณฑมีความสะอาดเหมาะสม 

และประเภทของยาในรานมีความหลากหลาย มีผลตอการตัดสินใจซ้ือมากรองลงมาตามลําดับ 

สมมติฐานท่ี 5 ปจจัยดานความโดดเดนของรานและช่ือเสียงของยา มีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหสถิติ t-test พิจารณาคา Sig ของปจจัยดานความโดดเดนของราน

และชื่อเสียงของยาเทากับ 0.262 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงสามารถปฏิเสธ

สมมติฐานท่ี 5 ท่ีกลาววา ปจจัยดานความโดดเดนของรานและชื่อเสียงของยามีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร นั่นคือการท่ีรานมีการโชวผลิตภัณฑไวจํานวน

มาก การขายยาท่ีมีชื่อเสียง การมีปายรานขายยาท่ีโดดเดนและการมีบรรจุภัณฑท่ีสวยงามไมสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

เนื่องจากยาเปนสินคาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพท่ีลูกคาใหความสําคัญดานมาตรฐานและความปลอดภัย

ของสินคามากกวาการเลือกซ้ือสินคาท่ีมีตรายี่หอท่ีมีชื่อเสียงโดงดังหรือบรรจุภัณฑของรานท่ีสวยงาม 
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อีกท้ังการท่ีมีปายรานขายยาท่ีโดดเดนหรือการมีโชวผลิตภัณฑจํานวนมากในรานไมไดมีผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือเทากับรานท่ีมีการจําหนายยาหลากหลายตรายี่หอและมียาหลายชนิดครอบคลุมทุกโรค 

สมมติฐานท่ี 6 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหสถิติ t-test พิจารณาคา Sig ของปจจัยดานชองทางการจัด

จําหนายเทากับ 0.244 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานท่ี 6 ท่ี

กลาววา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันใน

เขตกรุงเทพมหานคร นั่นคือการท่ีรานขายยาอยูไมไกล เดินทางสะดวก เปดรานในเวลาท่ีเหมาะสม

และมี ท่ีจอดรถเพียงพอไมส งผลตอการตัดสินใจ ซ้ือยาในร านขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากยาเปนสินคาท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ในการซ้ือยา

แตละครั้ง ปจจัยท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือและคํานึงถึงเปนอันดับตนๆ คือ คุณภาพของสินคา นอกจากนี้ 

กลุมตัวอยางสวนใหญมักจะซ้ือยาจากรานขายยาใกลท่ีทํางานหลังจากเลิกงาน ซ่ึงเปนสถานท่ีท่ี

สะดวกอยูแลว ดังนั้น ปจจัยทางดานสถานท่ี เวลาท่ีเปดทําการจึงไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาอยางมี

นัยสําคัญของผูบริโภค 

สมมติฐานท่ี 7 ปจจัยดานการตอรองราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยา

แผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหสถิติ t-test พิจารณาคา Sig ของปจจัยดานการตอรองราคาเทากับ 

0.584 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึงสามารถปฏิเสธสมมติฐานท่ี 7 ท่ีกลาววา ปจจัย

ดานการตอรองราคามีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร นั่น

คือการท่ีสามารถตอรองราคายาท่ีรานได และการขายยาในราคาท่ีต่ํากวาทองตลาด ไมสงผลตอการ

ตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

เนื่องจากยาเปนสินคาท่ีเก่ียวกับสุขภาพและเปนสินคาท่ีมีราคากําหนดคอนขางแนนอนเปนมาตรฐาน

เหมือนๆ กันในแตละราน ราคาจึงไมใชปจจัยแรกท่ีผูบริโภคคํานึงถึง อีกท้ังคาใชจายสวนใหญในการ

ซ้ือยาแตละครั้งท่ีสํารวจไดจากสวนพฤติกรรมในการซ้ือยาสวนใหญจะอยูท่ี 100 -300 บาทถึง 56.9% 

ซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีไมสูงมากนัก ผูบริโภคจึงไมไดคํานึงถึงปจจัยราคาเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจซ้ือ

ยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 8 ปจจัยดานการบันทึกประวัติการใชยาและกิจกรรมสงเสริมการตลาด

มีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

จากผลการวิเคราะหสถิติ t-test พิจารณาคา Sig ของปจจัยดานการบันทึกประวัติการ

ใชยาและกิจกรรมสงเสริมการตลาดเทากับ 0.623 ซ่ึงมากกวาระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 จึง

สามารถปฏิเสธสมมติฐานท่ี 8 ท่ีกลาววา ปจจัยดานการบันทึกประวัติการใชยาและกิจกรรมสงเสริม



 53 

การตลาดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร นั่นคือการท่ี

ทางรานมีการบันทึกประวัติการใชยาอยางเหมาะสมและมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลายไมมี

ผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 เนื่องจากในการซ้ือยาแตละครั้งลูกคามุงหวังท่ีจะซ้ือยาเพ่ือรักษาอาการเจ็บปวยเทานั้น การทํา

กิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลายมุงหวังใหผูบริโภคซ้ือสินคาในปริมาณมากนั้น จึงไมมีผลใน

การตัดสินใจซ้ือยา สําหรับในเรื่องของการบันทึกประวัติการใชยานั้น ผูบริโภคสวนใหญซ้ือยาสามัญ

ประจําบานเพ่ือรักษาอาการเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ การเก็บประวัติการรักษาจึงไมจําเปน ทําใหปจจัย

ดานนี้ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

จากการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือยา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดและความแตกตาง

ของลักษณะทางประชากรศาสตรท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยสํารวจผานทางแบบสอบถามออนไลนจากกลุมตัวอยาง 420 คน จากนั้นนํา

ขอมูลท่ีไดมาประมวลผลและวิเคราะหทางสถิติ สามารถสรุปผลการวิจัยเพ่ือใหเขาใจสถานะการณ

และความตองการของผูบริโภคปจจุบัน รวมถึงการปรับกลยุทธทางการตลาดเพ่ือสรางขอไดเปรียบ

ทางการแขงขันไดดังนี้ 

 

5.1 สรุปผลงานวิจัย 

 

5.1.1 ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางและผลความแตกตางของ

ลักษณะทางประชากรกับการตัดสินใจซ้ือ 

กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาจํานวน 420 คนเปนเพศหญิง 69.76% เพศชาย 

30.24% มีอายุตั้งแต 19 -67 ป โดยสวนใหญอยูในชวง 20-40 ป คิดเปน 89.52% ระดับการศึกษามี

ตั้งแตไมมีวุฒิการศึกษาจนถึงระดับปริญญาเอก โดยสวนใหญระดับการศึกษาจะอยูท่ี ระดับปริญญา

ตรี คิดเปน 54.52% ประกอบอาชีพเปนพนักงานบริษัทหรือลูกจางเปนสวนใหญคิดเปน 59.76% 

และมีรายไดเฉลี่ยตอเดือนสวนใหญอยูในชวง 15,000-30,000 บาท คิดเปน 34.29% รองลงมาคือ 

30,001-50,000 บาท คิดเปน 30.95% 

จากการศึกษาพบวาความแตกตางของลักษณะทางประชากรศาสตรท้ังเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพและรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจากยาเปนสิ่งท่ีชวยใหหายจากอาการเจ็บปวย ผูบริโภคตาง

ตองการสุขภาพท่ีดีและหายจากความเจ็บปวยไมตางกัน 

5.1.2 พฤติ ก ร รมการตั ด สิน ใจ ซ้ือยา ในร านขายยาแผนป จจุ บั น ใน เขต

กรุงเทพมหานคร 

กลุมตัวอยางสวนใหญมีพฤติกรรมการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบัน

ในเขตกรุงเทพมหานครคือมีความถ่ีในการซ้ือยา 1-2 ครั้งตอเดือน 37.86% คาใชจายเฉลี่ยในการซ้ือ

ยาตอครั้งอยูท่ี 100-300 บาท 56.90% นิยมเขารานขายยาใกลบานใกลท่ีทํางาน ประเภทรานขายยา

แผนปจจุบันท่ีใชบริการบอยคือ รานขายยาประเภทสาขา คิดเปน 37.14% รองลงมาคือรานขายยา

เดี่ยวตามชุมชน 35.71% ลักษณะรานขายยาท่ีผูบริโภคตองการเลือกใชบริการสวนใหญคือ รานขาย
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ยาใกลบานใกลท่ีทํางาน คิดเปน 52.25% ชวงเวลาท่ีซ้ือยา สวนใหญคือชวง 17.01-20.00 น. คิดเปน 

61.43% วันท่ีซ้ือยาสวนใหญคือวันจันทร-ศุกร 70.71% วัตถุประสงคในการซ้ือยาคือรักษาโรคท่ี

เปนอยูคิดเปน 48.43%ลักษณะอาการเจ็บปวยท่ีซ้ือยา ไขหวัด 30.99% รองลงมาคืออาการปวด

ตางๆ 27.80% ผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคใหความสําคัญกับตรายี่หอเวลาเลือกซ้ือมากท่ีสุดคือ อาหารเสริม 

31.70% สินคาท่ีตองการใหมีจําหนายในรานขายยานอกจากยารักษาโรคสวนใหญคือ เครื่องสําอาง 

เวชสําอาง คิดเปน 35.07% รองลงมาคืออาหารเสริมบํารุงรางกาย 34.93% การเปรียบเทียบราคายา

กอนตัดสินใจซ้ือของกลุมตัวอยางสวนใหญไมมีการเปรียบเทียบราคายากอนซ้ือคิดเปน 29.76% 

รองลงมามีการเปรียบเทียบราคายาเฉพาะยาท่ีจําเปนตองใชบอยๆ 26.43% เม่ือศึกษาความพอใจใน

การเก็บประวัติการรักษาของผูใชบริการพบวามีผูยินดีใหเก็บประวัติการรักษา 70.00% ในสวน

ลักษณะรานขายยาท่ีเลือกใชบริการแมจําหนายยาในราคาท่ีสูงกวารานอ่ืนสวนใหญคือรานท่ีมีเภสัชกร

ประจํามีความรูความสามารถในการใชยาคิดเปน 36.41% รองลงมาคือพนักงานมีมนุษยสัมพันธดี      

มีใจบริการ 22.01% นอกจากนี้การสํารวจเรื่องความตองการในอนาคตท่ีมีตอรานขายยาแผนปจจุบัน

ในเขตกรุงเทพมหานครพบวาตองการใหรานขายยามีการเก็บบันทึกประวัติการรักษาและการแพยาไว 

รวมถึงบริการตอบปญหาดานยาผานทางสื่อสังคมหรือ social mediaตางๆ และการติดตามการรักษา

ภายหลังการจายยาอีกดวย 

5.1.3 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยา

แผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

เม่ือทําการวิเคราะหปจจัยท้ัง 31 ตัวแปรสามารถจัดกลุมปจจัยได 8 ปจจัยและ

เม่ือทําการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรดวยวิธีการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) พบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร มี 2 ปจจัยคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑและปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ สําหรับ

ปจจัยอีก 6 ปจจัยไดแก ปจจัยดานราคา ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ปจจัยดานการบันทึก

ประวัติการใชยาและกิจกรรมสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานกระบวนการ การจัดเรียง

สินคาเปนหมวดหมูและราคาท่ีเหมาะสมและปจจัยดานความโดดเดนของรานและชื่อเสียงของยา ไม

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

0.05 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

5.1.3.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑอันไดแก การมีรายละเอียดท่ีชัดเจนบนบรรจุภัณฑ

ของราน การขายยาท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัย การขายยาหลายรายการครอบคลุมทุกโรค และการ

ขายยาหลากหลายยี่หอ สงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 
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ท้ังนี้เนื่องจากยาเปนสินคาท่ีมีผลตอสุขภาพรางกายของผูใช ปจจัยดานคุณภาพ มาตรฐาน และความ

หลากหลายของผลิตภัณฑจึงเปนสิ่งจําเปนท่ีผูบริโภคคํานึงถึงกอนตัดสินใจซ้ือ 

5.1.3.2 ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพอันไดแก ปจจัยท่ีเก่ียวกับรานขายยามี

ความสะอาด สวางสะดุดตา บรรยากาศในรานเย็นสบาย พ้ืนท่ีในรานกวาง มีพ้ืนท่ีใหเลือกซ้ือยาเอง

และมีปายบอกราคายาชัดเจน สงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร เนื่องจากลักษณะทางกายภาพท่ีดี ทําใหรานขายยามีความโดดเดน สรางความ

ไววางใจใหกับผูบริโภคในการใชบริการรานขายยานั้นๆ 

5.1.3.3 ปจจัยดานการตอรองราคา 

ปจจัยดานการตอรองราคาอันไดแก การท่ีสามารถตอรองราคายาท่ีราน

ได และการขายยาในราคาท่ีต่ํากวาทองตลาด ไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบัน

ในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากยาเปนสินคาท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ราคา

จึงไมใชปจจัยแรกท่ีผูบริโภคคํานึงถึง อีกท้ังคาใชจายสวนใหญในการซ้ือยาแตละครั้งท่ีสํารวจไดจาก

สวนพฤติกรรมในการซ้ือยาสวนใหญจะอยูท่ี 100 -300 บาทถึง 56.9% ซ่ึงเปนจํานวนเงินท่ีไมสูงมาก

นัก ผูบริโภคจึงไมไดคํานึงถึงปจจัยราคาเปนปจจัยหลักในการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบัน

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.1.3.4 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายอันไดแก การท่ีรานขายยาอยูไมไกล 

เดินทางสะดวก เปดรานในเวลาท่ีเหมาะสมและมีท่ีจอดรถเพียงพอไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาใน

รานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากยาเปนสินคา

ท่ีเก่ียวกับสุขภาพ ในการซ้ือยาแตละครั้ง ปจจัยท่ีผูบริโภคเลือกซ้ือและคํานึงถึงเปนอันดับตนๆ คือ 

คุณภาพของสินคา ปจจัยทางดานสถานท่ี เวลาท่ีเปดทําการจึงไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาอยางมี

นัยสําคัญของผูบริโภค แตเปนปจจัยเสริมท่ีชวยใหใชบริการสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน 

5.1.3.5 ปจจัยดานการบันทึกประวัติการใชยาและกิจกรรมสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานการบันทึกประวัติการใชยาและกิจกรรมสงเสริมการตลาดอัน

ไดแก การท่ีทางรานมีการบันทึกประวัติการใชยาอยางเหมาะสมและมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ี

หลากหลายไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากในการซ้ือยาแตละครั้งลูกคามุงหวังท่ีจะซ้ือยาเพ่ือรักษาอาการ

เจ็บปวยเทานั้น การทํากิจกรรมสงเสริมการตลาดท่ีหลากหลายมุงหวังใหผูบริโภคซ้ือสินคาในปริมาณ

มากนั้น จึงไมมีผลในการตัดสินใจซ้ือยา สําหรับในเรื่องของการบันทึกประวัติการใชยานั้น มีผูบริโภค
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สวนหนึ่งไมยินดีในการใหเก็บประวัติการรักษาหรือความลับดานสุขภาพของตน ทําใหปจจัยดานนี้ไม

สงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

5.1.3.6 ปจจัยดานบุคคล 

ปจจัยดานบุคคลอันไดแก การมีพนักงานแนะนําการใชยาท่ีเขาใจงาย มี

ความรูเรื่องการวินิจฉัยโรคและการใชยา แตงกายดี บุคลิกนาเชื่อถือ มีมนุษยสัมพันธดี และมีเภสัชกร

ประจําตลอดเวลาท่ีทําการอยางสมํ่าเสมอ ไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันใน

เขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 อาจเปนเพราะพฤติกรรมการซ้ือยาในรานขายยา

ปจจุบันมีแนวโนมซ้ือยาท่ีตนเองเคยทานแลวหายจากโรค และซ้ือยาท่ีรักษาอาการเจ็บปวยเล็กนอย 

เชนไขหวัด ยาแกปวดเม่ือย ทําใหลูกคามียาท่ีตองการซ้ือในใจกอนการซ้ืออยูแลว สงผลใหปจจัยดาน

บุคคลไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติ 

5.1.3.7 ปจจัยดานกระบวนการ การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและความ

เหมาะสมของราคา 

ปจจัยดานกระบวนการ การจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและความ

เหมาะสมของราคาอันไดแก ปจจัยเก่ียวกับการจัดยาและจายยาท่ีถูกตอง การบริการท่ีรวดเร็ว การ

ชําระเงินไดหลายชองทาง การวางสินคาเปนหมวดหมู และการขายยาในราคาท่ีเหมาะสม ไมสงผลตอ

การตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

อาจเปนเพราะพฤติกรรมในการซ้ือยาปจจุบันมีการซ้ือยาท่ีเคยรักษาแลวหายจากโรคมากกวาท่ีจะให

เภสัชกรเปนผูจายยา ทําใหการจัดยาและจายยาท่ีถูกตองไมมีผลตอตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผน

ปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจากกลุมคนท่ีมาซ้ือยาสวนใหญมาซ้ือเฉพาะยา

ท่ีตนเคยรักษาแลวไดผลเทานั้น การวางสินคาใหเปนหมวดหมูไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเปนเพราะเม่ือมีการซ้ือยาแตละครั้งผูบริโภคไดให

พนักงานในรานเปนผูหยิบยาให ทําใหไมใหความสําคัญดานนี้อยางมีนัยสําคัญ เรื่องความรวดเร็วใน

การจายยาไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องจาก

การซ้ือยาไมไดใชเวลานานมากในการซ้ือตอครั้ง สําหรับเรื่องราคาของสินคาและความหลากหลายใน

การชําระเงินไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

เนื่องจากคาใชจายแตละครั้งในการซ้ือยาจากการสํารวจในหัวขอพฤติกรรมการซ้ือยานั้นสวนใหญมี

คาใชจายตอครั้งอยูท่ี 100 - 300 บาท ถึง 56.9% ซ่ึงเปนราคาท่ีไมสูงมากและสามารถชําระเงินดวย

เงินสดได 
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5.1.3.8 ปจจัยดานความโดดเดนของรานและช่ือเสียงของยา  

ปจจัยดานความโดดเดนของรานและชื่อเสียงของยา อันไดแก การท่ีราน

มีการโชวผลิตภัณฑไวจํานวนมาก การขายยาท่ีมีชื่อเสียง การมีปายรานขายยาท่ีโดดเดนและการมี

บรรจุภัณฑท่ีสวยงามไมสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 เนื่องจากยาเปนสินคาท่ีเก่ียวของกับสุขภาพท่ีลูกคาใหความสําคัญ

ดานมาตรฐานและความปลอดภัยของสินคามากกวาการเลือกซ้ือสินคาท่ีมีตรายี่หอท่ีมีชื่อเสียงโดงดัง

หรือบรรจุภัณฑท่ีสวยงาม อีกท้ังการท่ีมีปายรานขายยาท่ีโดดเดนหรือการมีโชวผลิตภัณฑจํานวนมาก

ในรานไมไดมีผลตอการตัดสินใจซ้ือเทากับรานท่ีมีการจําหนายยาหลากหลายตรายี่หอและมียาหลาย

ชนิดครอบคลุมทุกโรค 

 

5.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ 

 

จากผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร คือปจจัยดานผลิตภัณฑและปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ดังนั้นเพ่ือเปนการสราง

ขอไดเปรียบทางการแขงขันทางผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับผูประกอบการ ดังนี้ 

 

5.2.1 ขอเสนอแนะดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผน

ปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญในดานการขายยาหลากหลาย

ยี่หอ อีกท้ังยังควรใหความสําคัญกับการขายยาหลายรายการครอบคลุมทุกโรค การมีรายละเอียดท่ี

ชัดเจนบนบรรจุภัณฑของราน และการขายยาท่ีมีมาตรฐานและปลอดภัยอีกดวย 

5.2.2 ขอเสนอแนะดานลักษณะทางกายภาพ 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพเปนปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร ดังนั้นผูประกอบการควรใหความสําคัญในดานรานขายยา

พ้ืนท่ีในรานกวาง มีพ้ืนท่ีใหเลือกซ้ือยาเอง บรรยากาศในรานเย็นสบาย อีกท้ังยังควรใหความสําคัญใน

ดานการมีปายบอกราคายาชัดเจน รานสวางสะดุดตาและความสะอาดของรานขายยาอีกดวย 

 

5.3 ขอจํากัดงานวิจัย 

 

งานวิจัยนี้เปนการสํารวจความคิดเห็นของกลุมตัวอยางผานแบบสอบถามออนไลน 

ในชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2559 การใชขอมูลดังกลาวอาจตองคํานึงถึงสภาพแวดลอม เศรษฐกิจ 
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และปจจัยบางอยางท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามชวงเวลา ควรพิจารณาขอมูลลักษณะประชากรศาสตรท่ี

ใชในการวิจัยประกอบการตัดสินใจรวมดวย อีกท้ังคําถามในแบบสอบถามออนไลน ขอมูลท่ีไดรับอาจ

ไมไดขอมูลเชิงลึกไมเทาการสอบถามจากการสังเกตและการสัมภาษณ ซ่ึงจะทราบเหตุผลและความ

คิดเห็นในเชิงลึกมากกวา 

 

5.4 ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยตอเนื่อง 

 

1. ผูท่ีทํางานวิจัยตอเนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ อาจทําการวิจัยขอมูลเชิงลึกในรายละเอียด

ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เชนการสัมภาษณสวนตัว สัมภาษณกลุม เพ่ือใหไดขอมูลเฉพาะเจาะจง

ในบางเรื่องมากยิ่งข้ึน 

2. แนะนําใหมีการขยายขอบเขตงานวิจัยไปยังพ้ืนท่ีนอกเขตกรุงเทพมหานคร ท้ังนี้

เนื่องจากลักษณะพ้ืนท่ี สังคมและสภาพแวดลอม รวมถึงลักษณะประชากรศาสตรท่ีแตกตางกัน อาจ

สงผลตอพฤติกรรมและการตัดสินใจซ้ือท่ีแตกตางกัน 

3. แนะนําใหมีการศึกษาพฤติกรรมการซ้ือท่ีมีตอการใชบริการรานขายยาประเภทตางๆ 

ท่ีเฉพาะเจาะจงมากยิ่งข้ึน เชนการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาเดี่ยวยานชุมชน หรือการตัดสินใจซ้ือ

ยาในรานขายยาแบบสาขาตามหางสรรพสินคา ท้ังนี้เนื่องจากลักษณะประชากรและพฤติกรรมในการ

ซ้ือยาของกลุมผูบริโภคท่ีซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันแตละแบบอาจมีความแตกตางกัน 

 

 



 60 

รายการอางอิง 

 

วิทยานิพนธ สารนิพนธ และงานคนควาอิสระ 

 

กนกกาญจน โชคกาญจนวัฒน (2554). ปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการ

รานขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา. (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย

รังสิต, คณะบริหารธุรกิจ. 

กุลธิดา เปรมปราคิน (2557). ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยารักษาโรคในรานขายยาแผนปจจุบัน

ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต). 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี, สาขาบริหารธุรกิจ. 

คุลิกา วัฒนสุวกุล (2555). ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซ้ือ 

ความพึงพอใจ และความตั้งใจซ้ือซํ้าของลูกคา กรณีศึกษาแผนกยาของรานวัตสัน. 

 (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะบริหารธุรกิจ, 

สาขาวิชาการตลาด. 

จําลอง ลิมปวิริยจิต (2557). ความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกับปจจัยในการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ

จากรานขายยาฮก แซตึ้ง จังหวัดตราด. (งานนิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา, 

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน. 

จินตนา ออนลา (2558). กลยุทธการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. (การคนควาอิสระปริญญา

มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, คณะบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ. 

จุฑามาศ ทาระพันธ และ ปนัดดา มากระจัน (2550). ปจจัยการตลาดรานขายยาแผนปจจุบันในเขต

กรุงเทพมหานคร. (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยนเรศวร,  

คณะบริหารธุรกิจ. 

ทัศนัย เบี้ยวสมบูรณ (2553). พฤติกรรมการซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันของพนักงานบริษัทใน

นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน. (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต).

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย. 

นงนุช งามสุริยโรจน (2546). ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอรานขายยาในจังหวัดกรุงเทพมหานคร. 

(การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

นพรัตน ศรีวงศพานิช (2548). เปรียบเทียบพฤติกรรมการซ้ือยาของผูบริโภคในรานขายยาของ

องคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล. (วิทยานิพนธปริญญา

มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, วิทยาการจัดการ. 



 61 

ปยะวรรณ รัตนฤขัตร (2547). ปจจัยทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกใชบริการรานขาย

ยาท่ีหางสรรพสินคาในกรุงเทพมหานคร. (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต).

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, บัณฑิตวิทยาลัย. 

สมประสงค แตงพลอย (2553). พฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอ 

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. (สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ, คณะบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ. 

ออมทอง ทิพยภูวตานนท (2557). ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

รานขายยาของผูบริโภค กรณีศึกษา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. (การคนควาอิสระ

ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเนชั่น, บัณฑิตวิทยาลัย. 

อานนท ศรีพงษ (2556). พฤติกรรมการซ้ือยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอวังสมบูรณ 

จังหวัดสระแกว. (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยบูรพา,  

วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ, สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 

เอกราช ทองสุข (2554). ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับการเลือกใชบริการรานขายยาแผนปจจุบันของ

ผูบริโภค จังหวัดชุมพร. (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี, 

สาขาบริหารธุรกิจ. 

 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

 

ประชาชาติธุรกิจ. (2557). ทุนยักษแหงเปดรานขายยารับ AEC. สืบคนจาก 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1413434961 

สภาเภสัชกรรม. (2545). มาตรฐานรานขายยา. สืบคนจาก http://newsser.fda.moph.go.th 

สํานักงานคณะกรรมอาหารและยา. (2553). การจัดประเภทรานขายยาตามกฎหมาย. สบืคนจาก 

http://newsser.fda.moph.go.th 

สํานักยา. (2558). พระราชบัญญัติยาป พ.ศ. 2510. สืบคนจาก http://drug.fda.moph.go.th/ 

zone_law/law039.asp 

 

Books  

 

Kotler, P. (2003). Marketing Management (11th European edition). Prentice Hall. 

Kotler, P. & Keller, K. L.  (2012). Marketing Management. Pearson Education Limited. 

Schiffman, L. G., & Kanuk, L. L. (1994). Consumer behavior. (5th ed.). Englewood Cliffs, 

N. J.: Prentice-Hall.

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1413434961
http://newsser.fda.moph.go.th/
http://newsser.fda.moph.go.th/
http://drug.fda.moph.go.th/%20zone_law/law039.asp
http://drug.fda.moph.go.th/%20zone_law/law039.asp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 62 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถามที่ใชในการวิจัย 

เร่ือง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาในรานขายยาแผนปจจุบัน 

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

คําช้ีแจง 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของวิชาการคนควาอิสระ (Independent) โครงการ

ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร วัตถุประสงคของแบบสอบถามเพ่ือ

ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร ผูวิจัยจึง

ใครขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถามนี้ดวยความเปนจริงและครบถวน เพ่ือความสมบูรณของ

งานวิจัย ในสวนของขอมูลสวนบุคคลท่ีทานไดตอบในแบบสอบถาม ทางผูวิจัยจะเก็บรักษาใหเปน

ความลับอยางเครงครัด และจะนําขอมูลมาวิเคราะหในภาพรวมเทานั้น 

แบบสอบถาม ประกอบดวย 3 สวน 

สวนท่ี 1  ขอมูลแบบสอบถามคัดกรองกลุมตัวอยางและขอมูลพฤติกรรมการซ้ือยาใน

รานขายยาแผนปจจุบัน 

สวนท่ี 2  ขอมูลเก่ียวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ

ยาในรานขายยาแผนปจจุบัน 

สวนท่ี 3  ขอมูลเก่ียวกับประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

 

นิยามศัพท  

รานขายยาแผนปจจุบัน คือสถานท่ีขายยาแผนปจจุบันท่ีไดรับการอนุญาต เชน รานขาย

ยาเด่ียวตามยานชุมชน, รานขายยาแบบสาขาเชน วัตสัน (Watsons), บูทส (Boots), รานขายยา 

P&F, รานขายยาเซฟดรัก (Save drug), รานขายยาเอ็กซตรา พลัส (Extra), รานขายยาเพรียว 

(Pure), รานขายยาTesco Pharmacy, รานขายยาแบบแฟรนไซส เชน ฟาสิโน, รานกรุงเทพดรักส

สโตร และคลังยาราคาถูกตางๆ เปนตน 
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สวนท่ี 1 ขอมูลแบบสอบถามคัดกรองกลุมตัวอยางและขอมูลพฤติกรรมการซ้ือยาในรานขายยา

แผนปจจุบัน 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย x ในชอง  หนาตัวเลือกท่ีตรงกับความเห็นของทาน

มากท่ีสุด ถาไมมีตัวเลือกใดตรงกับความเห็นของทาน กรุณาทําเครื่องหมาย x ในชอง  หนา

ตัวเลือกอ่ืนๆ และเขียนขอความท่ีตองการท่ีชองวางทายตัวเลือก 

 

1. ทานเคยซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม 

  เคย         ไมเคย (จบแบบสอบถาม) 

 

2. ความถ่ีในการซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบัน 

 มากกวา 3 เดือนตอครั้ง     3-5 ครั้งตอเดือน 

 2-3 เดือนตอครั้ง        > 5 ครั้งตอเดือน 

 1-2 ครั้งตอเดือน 

3. คาใชจายเฉลี่ยตอครั้งในการซ้ือยาจากรานขายยาแผนปจจุบัน 

  นอยกวา 100 บาท  501-1,000 บาท 

  100-300 บาท      มากกวา 1,000 บาท 

  301-500 บาท 

4. ท่ีผานมาทานนิยมเขารานขายยาแผนปจจุบันประเภทใดบอยมากท่ีสุด หากรานท่ีนิยมใชบริการ

ไมใชรานตามตัวเลือกโปรดระบุชื่อรานหรือสถานท่ีเชน รานขายยายานทาพระจันทรเปนตน 

 รานขายยาวัตสัน (Watsons) 

 รานขายยาบูทส (Boots) 

 รานขายยา P&F 

 รานขายยาเซฟดรัก (Save drug) 

 รานขายยาเอ็กซตรา พลัส (Extra) 

 รานขายยาเพรียว (Pure) 

 รานขายยาTesco Pharmacy 

 รานกรุงเทพดรักสสโตร 

 รานขายยาฟาสิโน 

 คลังยาราคาถูกตางๆ 

 รานขายยาเดี่ยวยานชุมชน โปรดระบุชื่อรานหรือทําเลท่ีตั้ง………….. 
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5. ลักษณะรานขายยาท่ีทานชอบใชบริการซ้ือยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 รานขายยาใกลบาน ใกลท่ีทํางาน  

  รานขายยาท่ีมีเภสัชกรไวใจได 

 คลังยา รานขายยาราคาถูกกวาทองตลาด 

6. ชวงเวลาท่ีทานซ้ือยาจากรานขายยาแผนปจจุบันเปนสวนใหญ 

 6.01-8.00 น.  17.01-20.00 น. 

 8.01-12.00 น.  20.01-22.00 น. 

 12.01-13.00 น.     22.01-6.00 น. 

 13.01-17.00 น. 

7. วันท่ีทานซ้ือยาจากรานขายยาแผนปจจุบันเปนสวนใหญ 

 วันจันทร-ศุกร  วันเสาร-อาทิตย 

8. วัตถุประสงคในการซ้ือยาในรานขายยาแผนปจจุบัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 รักษาโรคท่ีปวยอยู  ซ้ือใหคนอ่ืน 

 สํารองไวในยามเจ็บปวย  ซ้ือตามใบสั่งแพทย 

9. ลักษณะการซ้ือยาสวนใหญจากรานขายยาแผนปจจุบันของทานท่ีบอยท่ีสุดคือ 

  ซ้ือยาท่ีเคยใชแลวไดผล  ซ้ือยาตามโฆษณา 

  ซ้ือยาตามคนแนะนํา  ใหเภสัชกรเปนคนจัดยาให 

10. ลักษณะอาการเจ็บปวยท่ีทานเลือกซ้ือยาท่ีรานขายยาแผนปจจุบัน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 ไขหวัด  

 โรคผิวหนัง 

 อาการปวดตาง เชน ปวดกลามเนื้อ    

 โรคตา หู 

 อาการระบบทางเดินอาหาร เชน กรดไหลยอน    

 โรคเรื้อรัง เชนหอบหืด เบาหวาน 

 อาการระบบขับถาย เชน ทองเสีย ริดสีดวง  

 ปวดกระดูก ศีรษะ ไมเกรน 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

11. ทานใหความสําคัญกับตรายี่หอของยาในการเลือกซ้ือยาหรือไม 

 ไมใหความสําคัญ (ไมตองตอบขอ 12)  

 ใหความสําคัญ 
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12. ทานใหความสําคัญกับตรายี่หอของผลิตภัณฑใดบาง (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 อาหารเสริม  ยาใชเฉพาะท่ี เชน ยาตา หู 

 สมุนไพร  ผลิตภัณฑท่ีใชกับผิวหนา 

 ยาโรคเรื้อรังเชนเบาหวาน ภูมิแพ   ยาแกปวด 

 ยาฆาเชื้อ  ใหความสําคัญทุกกลุมยา 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ.......................... 

13. ทานตองการใหรานขายยาจําหนายอะไรเพ่ิมเติมนอกจากยา (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 อาหารเสริมบํารุงรางกาย 

 อาหารเสริมเพ่ือความสวยงาม 

 นมผง 

 เครื่องสําอาง เวชสําอาง 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................ 

14.  กอนซ้ือยาในรานขายยาทานเปรียบเทียบราคากอนตัดสินใจหรือไม 

 ไมเปรียบเทียบ  เปรียบเทียบเฉพาะยาบางโรค 

 เปรียบเทียบเฉพาะยาแพง  เปรียบเทียบทุกรายการถาทําได 

 เปรียบเทียบยาเฉพาะยาท่ีจําเปนตองใชบอยๆ 

15. ทานยินดีท่ีจะใหรานขายยาเก็บประวัติการรักษาไวหรือไม 

 ยินดี  ไมยินดี 

16. เนื่องจากปจจุบันธุรกิจรานขายยามีการแขงขันกันสูง มีการตอสูกันเรื่องราคามากมาย ใน 

ความคิดของทานรานขายยาลักษณะใดท่ีทานจะใชบริการถึงแมราคาจะแพงกวา (ตอบไดมากกวา 

1 ขอ) 

 มีเภสัชกรประจํา มีความรูความสามารถในการวินิจฉัยโรคและการใชยา 

 พนักงานมีการใหคําแนะนําการใชอยางละเอียดเปนอยางดี 

 พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี มีใจบริการ 

 มีบริการตรวจสุขภาพ เชนวัดความดัน เบาหวาน ใหความรูเรื่องโรคระบาด 

 มีการเก็บประวัติการรักษาและการใชยาของทานไว 

 อ่ืนๆ โปรดระบุ 

17. ทานตองการใหรานขายยามีบริการอะไรบาง ท่ียังไมมีอยูในปจจุบัน 

 โปรดระบุ………….. 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.1 คําชี้แจง กรุณาประเมินปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในรานขายยา

แผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ีทานใชบริการบอยท่ีสุดท่ีทานเลือกตอบในสวนท่ี 1 ขอท่ี 

4 โดยทําเครื่องหมาย x ลงในชอง  

ในขอท่ีตรงกับความเห็นในเรื่องของการผลการตัดสินใจซ้ือมากท่ีสุดดังนี้ 

5 หมายถึง เห็นดวยมากท่ีสุด 

4 หมายถึง เห็นดวยมาก 

3 หมายถึง เห็นดวยปานกลาง 

2 หมายถึง เห็นดวยนอย 

1 หมายถึง เห็นดวยนอยท่ีสุด 

 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความเห็น 

นอยท่ีสุด                           มากท่ีสุด 
ไมสามารถ

ประเมินได 
1 2 3 4 5 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ       

1.1 มีการขายยามีชื่อเสียง       

1.2 มีการขายยามีมาตรฐาน และ

ปลอดภัย 

      

1.3 มีรายละเอียดท่ีชัดเจนบนบรรจุ

ภัณฑของราน 

      

1.4 บรรจุภัณฑของรานสวยงาม       

1.5 มีการขายยาหลากหลายยี่หอ       

1.6 มีการขายยาหลายรายการครบครัน

ครอบคลุมทุกโรค 

      

2. ปจจัยดานราคา       

2.1 ขายยาในราคาต่ํากวาทองตลาด       

2.2 ขายยาในราคาท่ีเหมาะสม       

2.3 สามารถตอรองราคายาท่ีรานได       
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความเห็น 

นอยท่ีสุด                           มากท่ีสุด 
ไมสามารถ

ประเมินได 
1 2 3 4 5 

3. ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย       

3.1 รานขายยาไมไกล เดินทางสะดวก       

3.2 มีท่ีจอดรถเพียงพอ       

3.3 รานเปดทําการเวลาท่ีเหมาะสม       

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด       

4.1 มีการสงเสริมการตลาดท่ี

หลากหลาย เชนลดราคา คูปอง

สะสม เปนตน 

      

5. ปจจัยดานบุคคล       

5.1 มีเภสัชกรประจําตลอดเวลาทําการ

อยางสมํ่าเสมอ 

      

5.2 พนักงานมีความรูเรื่องการ

วินิจฉัยโรคและการใชยา 

      

5.3 พนักงานมีวิธีการแนะนําการใชยา

ท่ีเขาใจงาย 

      

5.4 พนักงานมีมนุษยสัมพันธดี       

5.5 พนักงานแตงกายดี บุคลิกภาพดี

นาเชื่อถือ 

      

6. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ       

6.1 ปายรานขายยาโดดเดน       

6.2 วางสินคาเปนระเบียบหมวดหมู  

มีปายบอกกลุมยาชัดเจน 

      

6.3 รานมีการโชวผลิตภัณฑไวจํานวน

มาก 

      

6.4 รานดูสะอาด       

6.5 รานสวาง สะดุดตา       

6.6 บรรยากาศของรานเย็นสบาย       
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ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือยาในราน

ขายยาแผนปจจุบันในเขตกรุงเทพมหานคร 

ระดับความเห็น 

นอยท่ีสุด                           มากท่ีสุด 
ไมสามารถ

ประเมินได 
1 2 3 4 5 

6.7 พ้ืนท่ีในรานกวาง       

6.8 มีพ้ืนท่ีใหเลือกซ้ือสินคาเอง       

6.9 มีปายแสดงราคายาชัดเจน       

7. ปจจัยดานกระบวนการ       

7.1 บริการรวดเร็ว       

7.2 ชําระเงินไดหลายชองทาง เชน เงิน

สด บัตรเครดิต 

      

7.3 จายยาถูกตอง       

7.4 มีการบันทึกประวัติการใชยาอยาง

เหมาะสม 

      

 

ในการซ้ือยาครั้งถัดไป ทานยังจะซ้ือยาในรานขายยาท่ีทานกําลังประเมินนี้อีกหรือไม 

 ซ้ืออยางแนนอน 

 นาจะซ้ือ 

 ไมแนใจ 

 ไมนาซ้ือ 

 ไมซ้ือแนนอน 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ 

 ชาย  หญิง 

2. อายุ………….... ป 

3. ระดับการศึกษา 

 ไมสําเร็จการศึกษา  ประถมศึกษา  มัธยมศึกษา/ปวช        

 อนุปริญญา/ปวส.  ปริญญาตรี           ปริญญาโท  

 ปริญญาเอก 
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4. อาชีพ 

 พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง  

 ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

 ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ  

 นักเรียน/นักศึกษา 

 ไมไดประกอบอาชีพ  

 อ่ืนๆ โปรดระบุ…… 

5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

 นอยกวา 15,000 บาท 

 15,000-30,000 บาท 

 30,001-50,000 บาท 

 50,001 -100,000 บาท 

 มากกวา 100,000 บาท 
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดของผลการวิเคราะหโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป SPSS 

 

ตารางท่ี ข.1  

 

จํานวนปจจัยท่ีสกัดไดและคาความแปรปรวนของตัวแปรอิสระ 
Total Variance Explained 

Com
ponent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance Cumulative% Total 
% of 

Variance Cumulative% Total 
% of 

Variance Cumulative% 

1 9.220 29.741 29.741 9.220 29.741 29.741 3.952 12.747 12.747 
2 2.629 8.480 38.221 2.629 8.480 38.221 3.686 11.891 24.638 
3 2.111 6.809 45.030 2.111 6.809 45.030 2.628 8.477 33.115 
4 1.646 5.311 50.342 1.646 5.311 50.342 2.597 8.377 41.492 
5 1.542 4.975 55.316 1.542 4.975 55.316 2.439 7.868 49.361 
6 1.215 3.919 59.236 1.215 3.919 59.236 2.301 7.421 56.782 
7 1.083 3.492 62.728 1.083 3.492 62.728 1.570 5.066 61.848 
8 1.064 3.432 66.160 1.064 3.432 66.160 1.337 4.312 66.160 
9 .889 2.866 69.026       
10 .802 2.588 71.614       
11 .768 2.476 74.090       
12 .668 2.153 76.244       
13 .620 1.999 78.242       
14 .601 1.940 80.183       
15 .578 1.864 82.047       
16 .531 1.714 83.761       
17 .486 1.567 85.327       
18 .463 1.495 86.822       
19 .451 1.456 88.278       
20 .436 1.406 89.683       
21 .407 1.314 90.998       
22 .391 1.261 92.259       
23 .373 1.205 93.464       
24 .357 1.153 94.617       
25 .318 1.024 95.641       
26 .284 .915 96.556       
27 .266 .857 97.413       
28 .262 .844 98.257       
29 .225 .726 98.983       
30 .186 .598 99.581       
31 .130 .419 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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ตารางท่ี ข.2  

 

กลุมปจจัยท่ีจัดกลุมไดภายหลังการวิเคราะหปจจัยและการหมุนแกน Rotated Component Matrix 
Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 

People 3 .881        
People 2 .854        
People 5 .774        
People 4 .742        
People 1 .710        
Physical 7  .795       
Physical 8  .759       
Physical 5  .710       
Physical 6  .707       
Physical 9  .623 .354      
Physical 4 .374 .491 .446      
Process 3   .748      
Process 1   .646      
Process 2   .547     .456 
Physical 2  .371 .465  .353    

Price 2   .398   .393   
Product 3    .809     
Product 2    .795     
Product 6    .683     
Product 5    .588 .362    
Physical 3  .337   .691    
Product 1     .659    
Physical 1     .644    
Product 4     .618    
Place 1      .786   
Place 3      .712   
Place 2      .676   
Price 3       .764  
Price 1       .688  

Process 4        .689 
Promotion 1        .394 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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ชื่อ             นางสาววารี สุทักษิณา 

วันเดือนปเกิด           26 เมษายน 2530 

วุฒิการศึกษา           ปการศึกษา 2554: เภสัชศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ตําแหนง           เภสัชกร 

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

 

ประสบการณทํางาน         2556-ปจจุบัน: เภสัชกร 

บริษัทสยามแม็คโคร จํากัด (มหาชน) 

2555-2556: เภสัชกร 

โรงพยาบาลบางปะกอก 8 
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