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บทคัดยอ 

 

งานวิจัยน้ีเปนการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริม

อาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชปจจัย

สวนผสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7Ps) ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 

ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (ที่ต้ัง) (Place) ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคคล (People) ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evident and Presentation) และปจจัยดานกระบวนการบริการ (Process) 

รวมถึงปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ และรายได วาปจจัยดังกลาว มีผลตอการตัดสินใจซื้อยา

และผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมแตกตางกันหรือไม เพ่ือใหสามารถเขาใจ

และตอบสนองผูบริโภคปลายทางในตลาดรานยาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีไดนําเกณฑของรานยา

คุณภาพมารวมพิจารณาดวย  

โดยงานวิจัยฉบับน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบวิจัย

เชิงสํารวจ (Survey) ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะเปนคําถาม 

ปลายปด (Closed-End Question) แบบประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด 

เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด โดยผูวิจัยไดแจกแบบสอบถาม

ใน 2 ชองทาง คือชองทางออนไลน และการแจกแบบสอบถาม แลวจึงนําขอมูลมาวิเคราะหดวย

โปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป SPSS   

ผลการวิจัย พบวา ไดปจจัยใหมที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย 6 ปจจัย ไดแก ปจจัยดาน

ความนาเช่ือถือและมีความเปนมิตร ปจจัยดานความปลอดภัยและความสะดวกในการใชบริการ 
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ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานการใหขอมูลที่

เกี่ยวกับยา ซึ่งสามารถทํานายหรืออธิบายการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากราน 

ขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได 12.5%   

หลังจากน้ัน นําปจจัยใหมดังกลาวมาวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มี

ทั้งหมด 4 ปจจัย โดยเรียงลําดับตามอิทธิพลที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อจากมากไปนอยดังน้ีคือ ปจจัย

ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานความนาเช่ือถือและมีความเปนมิตร ปจจัยดานความปลอดภัยและความ

สะดวกในการใชบริการ ปจจัยดานราคา ตามลําดับ ขณะที่ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ

ปจจัยดานการใหขอมูลที่เกี่ยวกับยา ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ  

ในสวนของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร พบวา อายุที่

แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม

ที่แตกตางกัน โดยพบวา ชวงอายุมากกวา 50 ป มีระดับความคิดเห็นสูงกวาชวงอายุ 18 – 30 ป ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05  ขณะที่ลักษณะทางประชากรศาสตร ดานรายไดตอเดือน พบวา รายไดที่

แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม

ที่ไมแตกตางกัน 

 

คําสําคัญ: รานขายยา, องคการเภสัชกรรม, การตัดสินใจซื้อ 
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ABSTRACT 

 

The 7Ps Marketing Mix (product, price, place, promotion, people, physical 

and presentation and process) was used to evaluate whether demographics, 

including age and income level, influenced purchasing decisions on medication and 

nutritionally enriched products at the Government Pharmaceutical Organization in 

the Bangkok Metropolitan area.  Using quantitative research, data was collected by 

closed-end questions on a questionnaire. Of 5 rating scales available, data was 

collected by two channels, online and general questionnaires. Simple linear 

regression analysis using the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) to 

determined purchase factors and decisions.  

Reliability and friendliness, safety and convenience, product, price, 

promotion, and drug information played a role. 12.5% of purchase decisions may be 

predicted.  

Multiple regression analysis was performed. Factors influencing 

purchasing decisions (ranked in order, from highest to lowest) are product, reliability 
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and friendliness, safety and convenience and price (p < 0.05). Promotion and drug 

information did not influence purchasing decisions. 

In demographics, samples were from 18 to 30 years old and over 50 

years old. Those aged over 50 had a higher level of purchasing decisions than the 18 

to 30 year old group (p < 0.05). Differing monthly incomes did not influence 

purchasing decisions. 

 

Keywords: Pharmacies, the Government Pharmaceutical Organization, Purchasing 

Decision 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานวิจัยฉบับน้ีจะไมอาจสําเร็จลุลวงได หากขาดความอนุเคราะหจากรองศาสตราจารย 

ดร. มนวิกา ผดุงสิทธ์ิ อาจารยที่ปรึกษางานวิจัย ที่กรุณาใหขอเสนอแนะตางๆ ที่เปนประโยชนและ

ตรวจสอบงานวิจัยใหมีความถูกตองสมบูรณตามหลักวิชา รวมถึงรองศาสตราจารย ดร. นภดล รมโพธ์ิ 

ที่ใหเกียรติเปนกรรมการ โดยไดกรุณาใหคําช้ีแนะในหลายประเด็นจนงานวิจัยมีความครบถวน อีกทั้ง

อาจารยทุกๆ ทาน ที่ไดเคยเปนผูประสิทธ์ิประสาทวิชา ทําใหผูวิจัยประสบความสําเร็จในการศึกษา

เลาเรียนจนกระทั่งถึงปจจุบัน 

ทั้งน้ีบุคคลสําคัญที่ผูวิจัยตองกลาวถึง คือครอบครัวของผูวิจัย อันประกอบดวยคุณพอ 

คุณแม นองสาว คุณลุง และคุณปา ผูเปนกําลังใจที่สําคัญ ทําใหผูวิจัยมีความมานะบากบ่ันใน

การศึกษาเลาเรียนและการทํางานวิจัยครั้งน้ีจนประสบความสําเร็จ นอกจากน้ีผูวิจัยขอขอบพระคุณ

หัวหนางานของผูวิจัย ผูซึ่งมีเมตตาและเปนผูผลักดันใหผูวิจัยไดมีโอกาสเขามาศึกษาเลาเรียน ณ 

มหาวิทยาลัยแหงน้ี ทั้งยังเอาใจชวยและชวยเหลือผูวิจัยในดานตางๆ และสุดทายน้ี ผูวิจัยขอขอบคุณ

เพ่ือนๆ พ่ีๆ นองๆ ทุกทานที่รวมเปนสวนหน่ึงของงานวิจัย โดยชวยเหลือใหงานวิจัยฉบับน้ีสําเร็จได

ตามวัตถุประสงค 

อน่ึง ผู วิจัยหวังวา งานวิจัยฉบับน้ีจะเปนประโยชนกับผูประกอบการรานขายยา 

ตลอดจนผูที่สนใจปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร ซึ่งหากบกพรอง

ประการใด ผูวิจัยขออภัย มา ณ ที่น้ีดวย 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสาํคญัของปญหา 

 

ธุรกิจยารักษาโรค เปนธุรกิจที่มีผูประกอบการจํานวนมาก ประกอบดวย ผูผลิตยาหรือ

นําเขายา และผูประกอบการรานยาทั่วไป โดยคิดเปนมูลคาการจําหนายยาทั้งหมดในป พ.ศ. 2555 

เทากับ 112,100 ลานบาท (เปนการจําหนายในโรงพยาบาล 86,877 ลานบาท ในรานยาทั่วประเทศ 

25,223 ลานบาท) ทั้งน้ีเปนการจําหนายยาในรานยารูปแบบ Chain Store มีมูลคา 5,719 ลานบาท 

หรือรอยละ 22.67 ของมูลคาการจําหนายยาในรานยาทั่วประเทศ (วัชรี รังสิพัชรายุธ, 2556, น. 1-2) 

ในป พ.ศ. 2557 สํานักยา ระบุวา มีรานยาแผนปจจุบันเปดดําเนินการทั้งสิ้น 15,359 

ราน แบงเปนรานยาในกรุงเทพมหานครจํานวน 4,794 ราน และรานยาในตางจังหวัด 10,565 ราน 

(น. 1) โดยเปนรานยาแบบ Chain Store ประมาณ 1,400 ราน ซึ่งมักจะเปดในหางคาปลีกขนาดใหญ 

ศูนยการคา รานสะดวกซื้อ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูบริโภคแบบครบวงจร  

จากอดีตจนถึงปจจุบัน รูปแบบการจําหนายยาไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามพฤติกรรม

ผูบริโภค จากรานยาคาปลีกทั่วไปที่เปนยารานยาเด่ียว พัฒนามาเปนรานยาคาปลีกสมัยใหมรูปแบบ 

Chain Store เร่ิมต้ังแตในป 2539 บริษัทตางชาติไดเปดธุรกิจรานยาคาปลีกสมัยใหมรูปแบบ Chain 

Store ในประเทศไทยขึ้นเปนครั้งแรก และมีการพัฒนารูปแบบรานอยางตอเน่ือง ในป 2555 มีรานยา

รูปแบบ Chain Store 18 บริษัท จํานวน 1,082 ราน (เปนบริษัทของผูประกอบการไทย 13 บริษัท 

และบริษัทของตางชาติที่มาลงทุนในไทย 5 บริษัท) ซึ่งรานยาแบบ Chain Store น้ัน สามารถแบงได

เปน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 รานยารูปแบบ Chain Store ที่เปน Stand Alone ต้ังอยูในหางคาปลีก

ขนาดใหญหรือศูนยการคา อาทิเชน บูทส (อังกฤษ) วัตสัน (เครือเซ็นทรัล) ฟาสซิโน (ไทย)  

รานบาลานซ (เครือสหพัฒน) รานซูรูฮะ (เครือสหพัฒน-ญี่ปุน) รานกรุงเทพดรักสสโตร (ไทย)  

รานหมอยาพลาซา (ไทย) เปนตน และกลุมที่ 2 รานยารูปแบบ Chain Store ที่เปนของหางคาปลีก

ขนาดใหญ ศูนยการคา รานสะดวกซื้อ ไดแก รานเพรียว (บ๊ิกซี) รานเทสโก ฟามาซี (เทสโก)  

รานเอ็กตรา (ซีพีออลล) เปนตน (วัชรี รังสิพัชรายุธ, 2556, น. 1-2) 

ทั้งน้ีพบวา หลายปที่ผานมา ตลาดรานยามีการเติบโตอยางตอเน่ือง จนมาในปจจุบัน ป 

พ.ศ. 2558 มีมูลคาตลาดรวมสูงถึง 29,200 ลานบาท ซึ่งสอดคลองกับทิศทางการเติบโตของสินคา

กลุมสุขภาพ โดยการเติบโตอยางตอเน่ืองของธุรกิจรานยามาจากรานยาแบบ Chain store ที่มีการ
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เปดสาขาใหมจํานวนมาก (“รุมแยงตลาดขายยา 3 หมื่นลาน คาปลีก – เชนสโตรแหปูพรมสาขา”, 

2558) 

ความเคลื่อนไหวของตลาดรานยาที่นาสนใจ ไดแก การขยายตัวของรานยารูปแบบ 

Chain Store ของผูประกอบการรายใหญ อาทิ ซูรูฮะ ซูเปอร ดรักสโตร ของบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศ

ไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุนระหวางสหพัฒนและบริษัทแมที่ญี่ปุน ที่คาดวาจะเปดอีก 100 สาขา 

ภายใน 5 ป จากปจจุบันที่มี 24 สาขา บ๊ิกซีที่ปจจุบันมีรานยาเพรียว 155 สาขา กําลังดําเนินการเพ่ือ

เพ่ิมสาขารานยาอยางตอเน่ือง เชนเดียวกับเซเวนอีเลฟเวนที่มีรานยาเอ็กตรา ก็มีนโยบายจะเปด

ขายแฟรนไชสมากขึ้น  ขณะที่กลุมผูเลนรายใหมๆ อยางโรงพยาบาลเอกชน อาทิ โรงพยาบาลกรุงเทพ

ที่ซื้อกิจการรานยาเซฟดรักมาบริหาร ก็มีการเพ่ิมสัดสวนสินคาเวชสําอางเขามาในรานยาเซฟดรักมาก

ขึ้น รวมถึงบริษัท ฟารแมกซ รีเทล จํากัด ผูดําเนินธุรกิจรานยาฟารแมกซก็ประกาศจะเปดสาขาเพ่ิม

อีกปละ 3-5 แหงจากปจจุบันที่มี 7-8 สาขา (“รุมแยงตลาดขายยา 3 หมื่นลาน คาปลีก – เชนสโตร

แหปูพรมสาขา”, 2558) 

อยางไรก็ตาม การเติบโตยังมีขอจํากัดดวยการกํากับดูแลของรัฐเรื่องกฎหมายยา 

ประกอบดวย 1.) พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 (กระทรวงสาธารณสุข) เปนกฎหมายที่รัฐใชกํากับ

ดูแลบทบัญญัติที่สําคัญ ไดแก มาตรา 12 การผลิตและนําเขายา การขายยา ตองข้ึนทะเบียนขอรับ

อนุญาตเปนผูประกอบการ  และมาตรา 21 ใหมีเภสัชกรช้ันหน่ึงประจําอยู ณ สถานที่ผลิตยา ขายยา 

ตลอดเวลาที่เปดทําการ เปนตน 2.) พระราชบัญญัติวาดวยราคาสินคาและบริการ พ.ศ. 2542 

(กรมการคาภายใน) เปนกฎหมายที่กําหนดใหยารักษาโรคแผนปจจุบันเปนสินคาควบคุม และ  

3.) พระราชบัญญัติการแขงขันทางการคา พ.ศ. 2542 (กรมการคาภายใน) เปนกฎหมายที่รัฐใชกํากับ

ดูแลพฤติกรรมทางการคาของผูประกอบธุรกิจใหมีการแขงขันทางการคาที่เสรีและเปนธรรม 

(วัชรี รังสิพัชรายุธ, 2556, น. 1-2) 

จากพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ที่บัญญัติไววา ผูประกอบการรานยาที่จะขออนุญาต

ขายยาได จะตองมีเภสัชกรประจําราน ซึ่งสวนทางกับสถาบันการศึกษาที่สามารถผลิตเภสัชกรไดเพียง

ปละประมาณ 1,500 คน และมีเภสัชกรบางสวนไปทําอาชีพอ่ืน สถานการณดังกลาวจึงเปนอุปสรรค

อยางหน่ึงของผูประกอบการรานยารูปแบบ Chain Store ที่จะตองจัดหาเภสัชกรใหเพียงพอ หากมี

การจัดต้ังรานยาในทุกสาขา 

จากที่กลาวไปเบ้ืองตน จะเห็นถึงสภาพการแขงขันในตลาดรานยาในปจจุบัน แตหาก

มองในแงของการดูแลสุขภาพของประชาชน จะพบวา “รานยา” เปนหนวยหน่ึงของระบบบริการ

สุขภาพที่อยูใกลชิดและเปนทางเลือกแรกๆ ของประชาชนที่ใชบริการเมื่อเจ็บปวยในเบ้ืองตน ซึ่งถือ

เปนสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ (Primary Care) นอกจากจะทําหนาที่ในการบริการขายยาแลว ยังตอง
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ทําหนาที่ใหคําแนะนํา ตรวจสอบการใชยา การเฝาระวังปฏิกิริยาตอกันของยาและผลขางเคียงของ

ผูใชยา ดังน้ันเพ่ือเปนการยกระดับคุณภาพของรานยา สํานักงานอาหารและยา และสภาเภสัชกรรม

จึงไดรวมมือกันจัดต้ังโครงการพัฒนาและรับรองคุณภาพรานยา ภายใตช่ือ “รานยาคุณภาพ” ขึ้น 

เพ่ือใหการรับรองรานยาที่เขารวมโครงการดวยความสมัครใจ โดยโครงการน้ีเริ่มมาต้ังแตป 2546  

เปนตนมา จนปจจุบันมีรานยาที่ผานเกณฑรวมทั้งสิ้น 574 ราน 

องคการเภสัชกรรม (The Government Pharmaceutical Organization)  ในฐานะ

ที่เปนรัฐวิสาหกิจประเภทบริการสังคม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งกอต้ังขึ้นโดยพระราชบัญญัติ

องคการเภสัชกรรม พุทธศักราช 2509 จากการรวมกิจการของโรงงานเภสัชกรรมกับกองโอสถศาลา 

สํานักงานใหญต้ังอยูที่ ต้ังอยูที่ 75/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 

10400 มีภารกิจหลักในการผลิตยาและเวชภัณฑ เพ่ือใหผูปวยสามารถเขาถึงยาและเวชภัณฑที่จําเปน

ไดอยางทั่วถึงและเปนธรรม ก็ไดเล็งเห็นความสําคัญของรานยา  

องคการเภสัชกรรมไดจัดใหมีรานยาขององคการเภสัชกรรมเอง เพ่ือเปนชองทางในการ

กระจายยาสูผูบริโภคโดยตรงอีกชองทางหน่ึงดวย นอกเหนือจากการกระจายยาผานทางโรงพยาบาล 

และสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศตามปกติ โดยภายในรานยาจะมีการจัดจําหนายยาและ

เวชภัณฑ ทั้งที่ผลิตโดยองคการเภสัชกรรมและผูผลิตอ่ืนๆ ซึ่งรานขายยาต้ังอยูในเขตกรุงเทพและ

ปริมณฑลรวม 8 แหง โดยทุกรานลวนเปน “รานยาคุณภาพ” ดังน้ี 

1) รานยาองคการเภสัชกรรม สาขาราชเทวี ตรงขาม ร.พ. รามาธิบดี  

2) รานยาองคการเภสัชกรรม สาขายศเส ดานขาง ร.พ. หัวเฉียว  

3) รานยาองคการเภสัชกรรม สาขาจรัญสนิทวงศ 22  

4) รานยาองคการเภสัชกรรม สาขาเทเวศร เยื้องธนาคารแหงประเทศไทย 

5) รานยาองคการเภสัชกรรม สาขารังสิต ใกลตลาดสี่มุมเมือง 

6) รานยาองคการเภสัชกรรม สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย  

7) รานขายยาองคการเภสัชกรรม สาขาเวชศาสตรเขตรอน ขางธนาคารไทยพาณิชย 

8) รานขายยาองคการเภสัชกรรม ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

ทั้งน้ีรานยาขององคการเภสัชกรรมไดรับการรับรองเกณฑมาตรฐานน้ีมาอยางตอเน่ือง

เปนเวลากวา 10 ป โดยมาตรฐาน “รานยาคุณภาพ” จะมุงเนนที่การบริการแบบวิชาชีพตามวิธีการ

ปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice : GPP) ประกอบดวย 5 หมวดคือ 

มาตรฐานที่ 1 สถานที่ อุปกรณและสิ่งสนับสนุนบริการ  

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการเพ่ือคุณภาพ  

มาตรฐานที่ 3 การบริการเภสัชกรรมที่ดี  
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มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและจริยธรรม 

มาตรฐานที่ 5 การใหบริการและการมีสวนรวมในชุมชนและสังคม  

ซึ่งเมื่อประชาชนเขามารับบริการที่รานยาคุณภาพ ประชาชนจะรูวาใครเปนผูใหบริการ 

เภสัชกรจะตองเปนผูสั่งมอบยาในขั้นตอนสุดทายถึงมือประชาชน และเมื่อไดรับยาแลวประชาชนจะรู

วา ยาช่ืออะไร มีสรรพคุณอยางไร มีวิธีอยางไร ตลอดจนคําแนะนําและคําเตือน ซึ่งจะมีการจายยา

พรอมคําอธิบายที่จําเปนและคําแนะนําในการใชยาอยางเหมาะสม เชน การปฏิบัติตัวเพ่ือใหหายจาก

อาการปวย รวมถึงคําแนะนําเรื่องสุขภาพและการปองกันโรค ซึ่งหากเกินการดูแลของเภสัชกรก็จะมี

การสงตอใหแพทยดูแลอยางเหมาะสมตอไป เปนตน ทั้งน้ีผูวิจัยถือวา รานขายยาองคการเภสัชกรรม

เปนรานยาคาปลีกทั่วไปที่เปนรานยาเด่ียว 

ในภาพรวม จะเห็นไดวา ถึงแมปจจุบันรานยาคาปลีกทั่วไปที่เปนรานยาเด่ียวยังมี

จํานวนมากกวารานยาคาปลีกสมัยใหมรูปแบบ Chain Store แตดวยสภาพการแขงขันในตลาด 

รานยาทุกวันน้ีมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับรานยาแบบ Chain Store มีขอไดเปรียบคือตนทุน

ตํ่ากวา เน่ืองจากการประหยัดจากขนาดการผลิต (Economy of Scales) และระบบการจัดการที่

ดีกวา แรงกดดันดังกลาวสงผลทําใหรานยาเด่ียวจําเปนตองปรับตัวใหทันการเปลี่ยนแปลงตลาด   

ดัง น้ันผู วิจั ยจึ งสนใจที่ จะ ศึกษาปจจัยที่ มี อิท ธิพลตอการ ตัดสินใจซื้ อยาและ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เพ่ือใหสามารถเขาใจและตอบสนองผูบริโภคปลายทางในตลาดรานยาไดตรงความตองการอยาง

แทจริง โดยนําเกณฑของรานยาคุณภาพมารวมพิจารณาดวย ในที่สุดเพ่ือนําผลวิจัยไปใชเปน model 

ตนแบบในการปรับปรุงการใหบริการทั้งของรานยาองคการเภสัชกรรมเอง และนําขอมูลตางๆ ไป

ประยุกตใชกับรานยาคาปลีกทั่วไปที่เปนรานยาเด่ียวไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

1.2 คําถามงานวิจัย 

 

1.2.1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการใดบางที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยา

และผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.2.2 ปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร (อายุและรายได) มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

ซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑลหรือไม 
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1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 

 

1.3.1 เพ่ือสํารวจพฤติกรรมตางๆ ในการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.3.2 เพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาด (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.3.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุและ

รายได วามีความแตกตางในการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม 

 

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย 

 

งานวิจัยน้ีมีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดาน

ทําเลที่ต้ัง ปจจัยดานสงเสริมดานสงเสริมการตลาด ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ และปจจัยดานกระบวนการ รวมถึงปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ

และรายได ที่มี อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรมในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทั้งน้ีเน่ืองรานขายองคการเภสัชกรรมเปน

รานขายยาที่ไดรับการรับรองเกณฑมาตรฐานเปน “รานยาคุณภาพ” ฉะน้ันจึงมีขอคําถามตางๆ ที่

เกี่ยวของกับรานยาคุณภาพแทรกในปจจัยแตละดานดังกลาวดวย 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ง  

ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557 มีประชากรตามทะเบียนราษฎร ทั้งสิ้น 10,625,600 คน  

(สํานักทะเบียนกลาง, 2557) โดยผูวิจัยจะทําการเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรกลุมดังกลาวที่เคย

ซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม และมีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป 

การวิจัยน้ีใชการวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ในรูปแบบของการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) ดําเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามในเดือนตุลาคม 

ถึงเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตรคืออายุและรายได  

และตัวแปรตาม คือ การตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 

1.5.1 ทําใหทราบถึงปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล เพ่ือใหองคการเภสัชกรรมนําขอมูลไปประกอบการตัดสินใจเพ่ือกําหนดรูปแบบของยา

และผลิตภัณฑเสริมอาหาร แผนการตลาด การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ เพ่ือตอบสนอง 

ความตองการของผูบริโภคมากที่สุด 

1.5.2 ทําใหทราบวาความแตกตางปจจัยลักษณะประชากรศาสตรดานอายุและรายได 

จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมใน 

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหรือไม เพ่ือที่องคการเภสัชกรรมจะนําผลวิจัยที่ไดไปปรับปรุงให

สอดคลองกับความแตกตางดานประชากรศาสตร 

1.5.3 ทําใหผูประกอบการรานยานําขอมูลตางๆ ไปประยุกตใชกับรานยาคาปลีกทั่วไปที่

เปนรานยาเด่ียวได ทั้งในสวนของการวางแผนจัดการรานและการใหบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ

และเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริง 

 

1.6 นิยามศัพท 

 

1.6.1 ยา   

ตามความหมายในพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ยา หมายความวา  

1.6.1.1 วัตถุที่รับรองไวในตํารายาที่รัฐมนตรีประกาศ 

1.6.1.2 วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษาหรือปองกัน

โรค หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 

1.6.1.3 วัตถุที่เปนเภสัชเคมีภัณฑหรือเภสัชเคมีภัณฑกึ่งสําเร็จรูปหรือ 

1.6.1.4 วัตถุที่มุงหมายสําหรบัใหเกิดผลตอสุขภาพ โครงสรางหรือการกระทํา

หนาที่ใดๆ ของรางกายมนุษยหรือสัตว 
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1.6.2 ผลิตภัณฑเสริมอาหาร  

หมายถึง ผลิตภัณฑที่ใชรับประทานโดยตรง นอกเหนือจากการรับประทาน

อาหารหลักตามปกติ บางครั้งเรียกวา อาหารเสริม สามารถอยูในลักษณะเปนเกล็ด เม็ด ผง นํ้า 

แคปซูลปลอกแข็ง แคปซูลน่ิม หรือลักษณะอ่ืนๆ โดยเปนสิ่งที่รับประทานเสริมข้ึนเพ่ือมาทดแทน

เทาน้ัน โดยผลิตภัณฑเหลาน้ีจะเนนการปองกันโรคมากกวาการรักษา และมุงสําหรับบุคคลทั่วไปที่มี

สุขภาพปกติไมใชสําหรับผูปวย ผลิตภัณฑเสริมอาหารมีทั้งชนิดที่เปนสารสังเคราะหและชนิดที่เปน

สารสกัดธรรมชาติ ไดแก นํ้ามันปลาแคปซูล เสนใยอาหารอัดเม็ดหรือผงสําหรับชง นํ้ามัน 

อีฟนิงพริมโรส ใบแปะกวยสกัด โสมสกัด เปนตน (ไพโรจน หลวงพิทักษ, 2552)  

1.6.3 รูปแบบรานยา 

ในงานวิจัยน้ีแบงรูปแบบรานยาเปน 2 ประเภทตามสิทธ์ิในการขยายกิจการ 

ประเภทที่ 1 คือรานยาคาปลีกทั่วไป หมายถึง รายยาคาปลีกทั่วไปที่มีสิทธ์ิในการขยายกิจการไดดวย

ตนเอง ไดแก รานยาทั่วไปที่อาจมีเพียง 1 สาขา หรือหลายสาขาก็ได ขณะที่ประเภทที่ 2 คือรานยา 

คาปลีกสมัยใหมรูปแบบ Chain Store ที่จะขยายสาขาไดเทากับจํานวนสาขาที่ซื้อสิทธ์ิมาเทาน้ัน 

1.6.4 รานยาคุณภาพ 

รานยาที่ผานการรับรองมาตรฐานการใหบริการโดยสํานักงานอาหารและยา 

และสภาเภสัชกรรม โดยจะไดรับอนุญาตใหใชสัญลักษณรานยาคุณภาพทั้งในสวนของปายและ

สิ่งพิมพตางๆ ที่รานใชในการสื่อสาร ไดแก หัวกระดาษจดหมาย จุลสารหรือจดหมายขาวถึงสมาชิก

ของราน ใบสงตอผูปวย นามบัตรของราน รวมถึงซองใสยา   

 

 

 

   

 

ภาพที่ 1.1 สัญลักษณรานยาคุณภาพรูปแบบตางๆ หมายเหตุ. จาก ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 

13/2546 การใชตราสัญลักษณ “รานยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม” โดย สภาเภสัชกรรม, 2546. 

 

1.6.5 ปริมณฑล 

หมายรวมถึงจังหวัดตอไปน้ี คือ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัด

สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดนครปฐม (กองนโยบายและแผนงาน, 2555, น. 1-68) 
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1.7 สรุปโครงรางของแตละบท 

 

ในบทถัดไปจะเปนการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ รวมถึงงานวิจัยตางๆ 

ที่เก่ียวของกับการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานยาองคการเภสัชกรรม สําหรับ 

บทที่ 3 จะเปนวิธีวิจัย ประกอบดวยแนวคิดการวิจัย สมมติฐานการวิจัย การกําหนดประชากรและ

กลุมตัวอยาง รวมถึงเครื่องมือที่ใชในการวิจัย บทที่ 4 เปนผลการวิจัย และบทที่ 5 คือการสรุปผลวิจัย 

การอภิปรายผล ขอเสนอแนะงานวิจัย และขอจํากัดงานวิจัย 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

งานวิจัยน้ี ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ เสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพ่ือใชเปนขอมูลในการต้ังสมมติฐานและออกแบบเครื่องมือวิจัย ดังน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 2.1.1 แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจรานยาและรานยาคุณภาพ 

 2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

 2.1.3 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาด 

 2.1.4 แนวคิดเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร (อายุ และรายได) 

2.2 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.3 สรุปกรอบแนวคิดของงานวิจัย 

 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของ 

 

2.1.1 แนวคิดทั่วไปเก่ียวกับธุรกิจรานยาและรานยาคุณภาพ 

2.1.1.1 ประวัติรานยา 

รานขายยา ไดกําเนิดขึ้นอยางเปนระบบ เปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2378 ใน

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว โดยเปนรานขายยาฝรั่ง เจาของคือ หมอบลัดเลย ตอมา

ในรัชสมัยพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ราวป พ.ศ. 2435 จึงมีชาวตางชาติเขามาต้ังธุรกิจขายยาขึ้น

หลายแหง เชน หางขายยาทาเตียน หางขายยาอังกฤษตรางู หางขายยาฝรั่งเศส เปนตน ซึ่งผูเปด

กิจการสวนใหญจะเปนแพทยฝรั่ง ถัดมาในป พ.ศ. 2457 มีการจัดต้ังแผนกแพทยปรุงยา โรงเรียน 

ราชแพทยาลัย และยกฐานะเปนแผนกอิสระเภสัชกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป พ.ศ. 

2477 โดยภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่  2 และประกอบกับการศึกษาวิชาชีพแพทยและ 

เภสัชกรรมตะวันตกไดเปดกวาง ทําใหธุรกิจรานยาจากตางชาติมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น ทั้งฝรั่ง จีน ไทย 

ซึ่ง ณ เวลาน้ัน ไมมีทั้งพระราชบัญญัติโรคศิลปะและพระราชบัญญัติยา ดังน้ันการขายยาของราน 

ขายยาและหางขายยาจึงทําไดอยางอิสระ มีทั้งรถเรขายยาในพ้ืนที่ชนบท การฉายหนังกลางแปลง

กอนการขายยา การโฆษณาชวนเช่ือมากมาย (ประนอม โพธิยานนท, 2526, น. 56-76)   
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ตอมาในป พ.ศ. 2478 มีพระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ 

และในที่สุดจึงมีพระราชบัญญัติยา ป พ.ศ.2510 จึงเรียก รานขายยาในประเทศวา รานขายยาแผน

ปจจุบัน ซึ่งแบงเปน 5 ประเภทคือ  

1) รานขายยาประเภทแผนปจจุบัน (ขย.1)  

2) รานขายยาแบบบรรจุเสร็จ (ขย.2)  

3) รานขายยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว (ขย.3)  

4) รานขายยาแผนโบราณ (ขย.บ)  

5) สถานที่ผลิตยาแผนโบราณ (ผย.บ)  

ทั้งน้ี รานยาที่กลาวถึงในงานวิจัยน้ี จะหมายถึง รานขายยาประเภทแผน

ปจจุบัน (ขย.1) เทาน้ัน 

2.1.1.2 ประเภทรานยา 

รานยาหรือเภสัชกรรมชุมชน (Community pharmacy) หมายถึง 

สถานที่ที่จําหนายยาโดยเภสัชกร ในทําเลที่มีคนอยูรวมกันเปนสังคม ซึ่งรานยาหรือเภสัชกรรมชุมชน 

(Community pharmacy) เปนหน่ึงใน 6 สายงานทางวิชาชีพเภสัชกรรม อันประกอบดวย  

เภสัชกรรมอุตสาหกรรม เภสัชกรรมชุมชน เภสัชการตลาดยา เภสัชกรรมโรงพยาบาล เภสัชกรดาน

การศึกษา เภสัชกรดานสาธารณสุขและการคุมครองผูบริโภค โดยทั่วไปสามารถแบงรานยาไดเปน 2 

ประเภท (คทา บัณฑิตานุกูล, 2545) คือ 

1) รานยาเด่ียว (Independent Pharmacies) เปนรานยาที่ไมมีสาขา 

สวนใหญจะต้ังอยูบริเวณชุมชน โดยในงานวิจัยน้ี ผูวิจัยจะเรียก รานยาเด่ียววา รานยาคาปลีกทั่วไป 

(สมาคมเภสัชกรรมชุมชน, 2558) 

2) รานยาลูกโซ (Chain Store Pharmacies) เปนรานยาแบบมีสาขา 

มักต้ังอยูในบริเวณศูนยกลางการคาและธุรกิจ หางสรรพสินคา โดยผูวิจัยจะเรียก รานยาลูกโซวา  

รานยาคาปลีกสมัยใหมรูปแบบ Chain Store 

2.1.1.3 รานยาคุณภาพ 

ต้ังแตมีพระราชบัญญัติยา ป พ.ศ. 2510 เปนตนมา มาตรฐานวิชาชีพ

เภสัชกรรมไดรับการพัฒนาอยางตอเน่ือง ซึ่งพระราชบัญญัติยา ป พ.ศ. 2510 เปนจุดเริ่มตนของการ

กําหนดใหเภสัชกรอยูประจํารานยาตลอดเวลาที่ทําการ ถัดมาในป พ.ศ. 2537 ไดมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม และจัดต้ังสภาเภสัชกรรมขึ้น เพ่ือควบคุมการประกอบวิชาชีพ

เภสัชกรรม และเพ่ือเปนการยกระดับมาตรฐานรานยา สภาเภสัชกรรมจึงไดรวมมือกับองคการอาหาร
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และยา ประกาศโครงการ “รานยาคุณภาพ” ในป พ.ศ. 2546 โดยใหรานยาทั่วไปสามารถเขารวม

โครงการไดตามความสมัครใจ 

มาตรฐานรานยาคุณภาพ (สํานักงานโครงการพัฒนารานยา, 2558) มี 5 

มาตรฐาน สามารถสรุปไดดังน้ี 

มาตรฐานที่ 1 สถานที่ อุปกรณ และสิ่งสนับสนุนบริการ  

เนนองคประกอบทางกายภาพ อันไดแก สถานที่ อุปกรณ และสิ่ง

สนับสนุน ใหเกิดการบริการที่มีคุณภาพ โดยมีสถานที่ที่มั่นคงแข็งแรง มีพ้ืนที่เพียงพอ และสามารถ

แสดงใหเห็นอยางเดนชัดระหวางพ้ืนที่ที่ตองปฏิบัติการโดยเภสัชกร และพ้ืนที่บริการอ่ืนๆ ไดแก มุม

จัดแสดงสื่อใหความรู บริเวณวางเอกสารใหความรู เปนตน และแยกจากสถานที่อ่ืนเปนสัดสวน มีการ

ควบคุมสภาวะแวดลอมเพ่ือใหสามารถรักษาคุณภาพของยาไวได จัดเตรียมภาชนะบรรจุยาที่มีความ

เหมาะสม สามารถปองกันยาจากการเสื่อมสภาพได มีฉลากชวย หรือมีอุปกรณพิเศษที่ชวยเพ่ิมความ

รวมมือในการใชยา (ในกรณีจําเปน) ทั้งน้ีตองมีการแสดงปายที่ระบุถึงการไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการรานยา และปายประเภทของรานยา 

มาตรฐานที่ 2 การบริหารจัดการเพื่อคุณภาพ  

เนนการประกันคุณภาพวา กระบวนการคุณภาพจะเกิดอยางตอเน่ือง 

ทุกขั้นตอน ต้ังแตการรับผูปวยเขารานยา จนกระทั่งการจายยาแลวเสร็จ น้ันคือ บุคคลากรตองเปน 

เภสัชกรที่สามารถประกอบวิชาชีพ ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ตลอดเวลาที่เปด 

ทําการ ทั้งน้ีเภสัชกรและผูชวยเภสัชกรเปนบุคคลผูมีสุขภาพดี และแสดงตนอยางชัดเจนใหผูปวย 

ทราบวา ผูใหบริการเปนเภสัชกรหรือผูชวยเภสัชกร โดยสวมเครื่องแบบตามที่สภาเภสัชกรรมกําหนด  

ดานกระบวนการคุณภาพ มีระบบการจัดการเอกสารคุณภาพและขอมูล

ที่จําเปนและเหมาะสม วิเคราะหความเสี่ยงและระบุความเสี่ยง พรอมทั้งหาวิธีจัดการที่เปนรูปธรรม 

และมีการคนหาความตองการที่แทจริงของลูกคา เชน ระบุผูรับบริการที่แทจริง ระบุความตองการ

และความคาดหวัง มีการบันทึกการใหบริการสําหรับผูรับบริการที่ตองติดตามตอเน่ือง และมีการ

ตรวจสอบซ้ํา (double check) ในแตละข้ันตอนที่เกี่ยวของกับผูรับบริการเพ่ือลดความคลาดเคลื่อน

ทั้งมีการเพ่ิมเติมความรูที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานอยูเสมอ 

มาตรฐานที่ 3 การบริการเภสัชกรรมที่ดี  

เนนการบริการทางเภสัชกรรมขั้นพ้ืนฐานแกผูปวย จนผูปวยรูสึกวา 

ไดรับการบริการที่ดีเกินความคาดหมาย เริ่มต้ังแตการจัดหายา โดยมีเกณฑที่เหมาะสมในการ

เลือกสรรยา ถัดไปคือการควบคุมยาและเวชภัณฑ โดยมีบัญชีควบคุมและกํากับยาหมดอายุ มีระบบ
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ควบคุมยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท และยาควบคุมพิเศษอ่ืนๆ ที่รัดกุม และ 

มีวิธีที่ดีในการเก็บรักษาใหยาคงประสิทธิภาพในการรักษา 

การใหบริการทางเภสัชกรรม คือการสงเสริมใหมีการใชยาอยาง

เหมาะสม โดยการคํานึงถึงความคุมคาในการใชยา ตองมีความมุงมั่นที่จะระบุผูรับบริการที่แทจริง 

และคนหาความตองการ พรอมทั้งซักถามอาการ ประวัติการใชยาและมีแนวทางการประเมินใบสั่งยา 

อยางเหมาะสม  

ในดานการสงมอบยา เภสัชกรจะเปนผูสงมอบยาใหแกผูมารับบริการ

โดยตรง มีฉลากยาพรอมระบุขอความที่จําเปนครบถวน ไดแก ช่ือสถานบริการ ช่ือผูปวย วันที่จาย  

ช่ือการคา ช่ือสามัญทางยา ขอบงใช วิธีใช ขอควรระวัง และวันหมดอายุ ตองอธิบายการใชยาและ

การปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจน และไมควรสงมอบยาใหเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 12 ป โดยไม

ทราบวัตถุประสงคหากไมจําเปน และไมสงมอบยาเสพติดใหโทษ และวัตถุออกฤทธ์ิตอจิตและ

ประสาทใหกับเด็กที่อายุตํ่ากวา 12 ปในทุกกรณี  

มาตรฐานที่ 4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และจริยธรรม  

เนนการปฏิบัติงานใหถูกตองตามกฎหมายและเปนไปตามจรรณยาบรรณ

วิชาชีพ โดยรานยาตองไมถูกเพิกถอนใบอนุญาต หรืออยูในระหวางการพักใชใบอนุญาต เภสัชกร

จัดทํารายงานเอกสารในสวนตางๆ เชน บัญชีการจายยาตามใบสั่งยา และเก็บเอกสารตางๆ ไวเปน

หลักฐาน ณ สถานที่จายยาเปนเวลาอยางนอย 1 ป  ทั้งน้ีตองเก็บรักษาความลับของผูปวย โดย

จัดระบบปองกันขอมูลและรายงานที่เปนของผูปวย นอกจากน้ีในขณะที่เภสัชกรไมอยูปฏิบัติหนาที่ 

จะตองไมมีการจําหนายยาที่อยูในความรับผิดชอบของเภสัชกร  

มาตรฐานที่ 5 การใหบริการและการมีสวนรวมในชุมชนและสังคม  

เนนใหรานยาเปนศูนยกลางการบริการแกชุมชน เชน การบริการขอมูล

และใหคําแนะนําปรึกษาเกี่ยวกับ สารพิษ ยาเสพติด โดยใหความรวมมือกับราชการในการแจง

เบาะแสที่เกี่ยวของกับยาและสารเสพติด การบริการขอมูลและใหคําแนะนําปรึกษาเร่ืองยาและ

สุขภาพใหกับชุมชน เพ่ือการปองกันโรค การรักษาสุขภาพ และการสรางเสริมสุขภาพ เชน การเขา

รวมโครงการรณรงคดานสุขภาพตางๆ การไมขายผลิตภัณฑที่บ่ันทอนตอสุขภาพ เชน บุหร่ี สุรา 

เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล เปนตน  

2.1.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

พฤติกรรมผูบริโภค (Customer Behavior) (Kotler, 2000, อางถึงใน ธนวรรณ 

แสงสุวรรณ, อดิลลา พงศย่ีหลา, อุไรวรรณ แยมนิยม, ยุทธนา ธรรมเจริญ, และ ยงยุทธ  

ฟูพงศศิริพันธ, 2547) หมายถึง พฤติกรรมทางตรงที่ผูบริโภคแสดงออกมา เพ่ือใหไดมาซึ่งสินคาหรือ
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บริการที่คาดวา จะสามารถตอบสนองความตองการได โดยเปนการตัดสินใจภายใตทรัพยากรที่อยู ซึ่ง

แบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) การบริโภคสินคาไมคงทน คือ สินคาที่ใชแลวหมดไป ไดแก อาหาร 

และยารักษาโรค เปนตน และ 2) การบริโภคสินคาคงทน คือ สินคาที่แมซื้อบริโภคแลว ก็ยังใชไดอีก 

ไดแก เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย เปนตน ทั้งน้ีการศึกษาเร่ืองพฤติกรรมผูบริโภค จะทําใหนักการตลาด

เขาใจถึงปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อสินคา และสามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมผูบริโภคได หรือในที่สุด สามารถหาวิธีที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูบริโภคใหสอดคลองกับ

สินคาของผูผลิต  

โมเดลพฤติกรรมผูบริโภคประกอบดวย 3 หลัก คือ  

2.1.2.1 สิ่งกระตุน  

เปนสิ่งที่กระตุนใหเกิดความตองการ โดยอาจเกิดข้ึนจากภายในรางกาย

ของผูซื้อเอง ไมวาจะเปนการรับรู ความเช่ือ ทัศนคติ บุคลิกภาพ และแนวคิดของตนเอง หรือเปนสิ่ง

กระตุนที่เกิดขึ้นภายนอกรางกาย ไดแก สิ่งกระตุนทางการตลาด น่ันคือ สวนประสมทางการตลาด 

และสิ่งกระตุนอ่ืนๆ ไดแก เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และวัฒนธรรม เปนตน 

2.1.2.2 ความรูสึกนึกคิดของผูซื้อ  

เปนสิ่งที่ผูผลิตไมสามารถทราบได จึงเรียกวา กลองดํา โดยผูผลิต

ตองการที่จะคนหาวา ผูซื้อมีกระบวนการตัดสินใจเชนไร ทั้งน้ีความรูสึกนึกคิดของผูซื้อจะไดรับ

อิทธิพลจาก 2 ปจจัย คือ 1) ลักษณะของผูซื้อ ไดแก ปจจัยดานวัฒนธรรม สังคม สวนบุคคล และ

จิตวิทยา และ 2) ขั้นตอนการตัดสินใจของผูซื้อ  

2.1.2.3 การตอบสนองของผูซื้อ  

คือสิ่งที่ผูซื้อตัดสินใจ ไดแก การเลือกผลิตภัณฑ ตรา ผูขาย เวลาใน 

การซื้อ และปริมาณการซื้อ 

จะพบวา ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ประกอบดวย 

1) ปจจัยทางวัฒนธรรม ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของวัฒนธรรมพ้ืนฐาน วัฒนธรรมยอย และช้ันสังคม 

ถัดไปคือ 2) ปจจัยทางสังคม ซึ่งประกอบดวยกลุมอางอิง ครอบครัว บทบาท และสถานะของผูซื้อ 

โดยสามารถแบงกลุมอางอิงได 2 กลุม ตามลําดับความใกลชิดกับผูบริโภค คือกลุมที่ใกลชิดมาก เชน 

เพ่ือนสนิท เพ่ือนรวมงาน เปนตน ในขณะที่กลุมที่มีระดับความสัมพันธที่หางออกไป เชน เพ่ือนรวม

สถาบันการศึกษา ผูนําทางการเมือง เปนตน ถัดไปเปน 3) ปจจัยสวนบุคคล อันประกอบดวย อายุ 

อาชีพ สภาวะเศรษฐกิจ การศึกษา รูปแบบการดําเนินชีวิต เปนตน และลําดับสุดทายคือ 4) ปจจัย

ทางจิตวิทยา ซึ่งเปนปจจัยที่เกิดภายในตัวเอง ไดแก การจูงใจ การรับรู เปนตน 
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กระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ จะเร่ิมต้ังแตจากการรับรูความตองการ

ของตัวผูซื้อเอง   แลวจึงมีการคนหาขอมูลสําหรับการตัดสินใจ โดยอาจจะคนหาขอมูลจากแหลง

ภายในกอน หากยังไดขอมูลไมเพียงพอ ตองหาขอมูลเพ่ิมจากแหลงภายนอก ถัดมาคือการประเมิน

ทางเลือกโดยการเปรียบเทียบทางเลือก และนําไปสูการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด และสุดทาย

คือการประเมินขณะที่มีการใชผลิตภัณฑไป ซึ่งหากผลการประเมินพบวา ดี จึงเกิดการตัดสินใจซื้อ

ตอเน่ืองตอไป  

2.1.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับปจจัยทางดานสวนประสมทางการตลาดบริการ 

(The Services Marketing Mix) 

สวนประสมทางการตลาดบริการ ตามแนวคิดของ (Kotler, 2000, อางถึงใน 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ, อดิลลา พงศย่ีหลา, อุไรวรรณ แยมนิยม, ยุทธนา ธรรมเจริญ, และ  

ยงยุทธ ฟูพงศศิริพันธ, 2547)  ประกอบดวย 7 Ps โดยมีสวนประกอบที่เพ่ิมขึ้นมา 3 สวน คือ 

บุคลากร (People) กระบวนการ (Process) และการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

(Physical Evidence and Presentation) นอกเหนือจากสวนประสมทางการตลาดสําหรับสินคา

ทั่วไป ที่ประกอบดวย 4 Ps ไดแก ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) สถานที่ใหบริการและชองทาง

การจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) มีรายละเอียดดังน้ี 

2.1.3.1 ดานผลิตภัณฑ (Product) 

ผลิตภัณฑถือเปนสวนแรกของสวนประสมทางการตลาดที่จะนําเสนอให

ลูกคาเพ่ือตอบสนองตอความจําเปนที่เกิดขึ้น โดยทั่วไปสามารถแบงได 2 ประเภทคือ สินคาที่จับตอง

ได และสินคาที่จับตองไมได ทั้งน้ีผลิตภัณฑจะครอบคลุมทั้งสินคาและสิ่งอ่ืนๆ เชน การบริการ 

สถานที่ เปนตน ที่จัดเตรียมไวบริการลูกคา  

สําหรับองคประกอบหลักของธุรกิจบริการ ประกอบดวย  

บริการหลัก คือ ลักษณะของบริการพ้ืนฐานที่เตรียมไวใหบริการลูกคา ที่

สามารถตอบสนองความตองการที่แทจริงของลูกคาได  

บริการที่ลูกคาคาดหวังวาจะไดรับ คือ บริการหลัก และบริการอ่ืน ๆ ที่

ลูกคาจะไดรับพรอมกับการซื้อบริการหลัก โดยเปนบริการขั้นตํ่าสุดที่ลูกคาพึงไดรับ  

บริการที่เพิ่มพูนจากเดิม คือ บริการที่มีความพิเศษแตกตางจากบริการ

ของคูแขงขัน เรียกวา เปนคุณคาเพ่ิมที่เสริมบริการหลักในรูปของการยอมรับของผูใชบริการ  

และบริการที่สามารถเพิ่มคุณคาพิเศษ คือ ผลประโยชนพิเศษอ่ืนที่

ผูบริโภคควรไดรับจากการซื้อสินคาและบริการ เปนสิ่งที่เกินความคาดหวังของลูกคา   
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2.1.3.2 ดานราคา (Price) 

ราคา ถือเปนอีกปจจัยหน่ึงที่นักการตลาดใหความสําคัญ เน่ืองจากเปน

สวนประสมทางการตลาดอยางเดียวที่ทําใหเกิดรายได ราคาเปนตนทุนของลูกคาในรูปตัวเงิน โดย

ลูกคาจะเปรียบเทียบคุณคาและราคา ซึ่งถาผลิตภัณฑใดมีคุณคาสูงกวาราคา ผูบริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ 

การกําหนดกลยุทธดานราคาจึงตองคํานึงถึง การยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑวาสูงกวา

ราคาผลิตภัณฑ ตนทุนสินคาและคาใชจายที่เกี่ยวของ สภาวะการแขงขัน และปจจัยอ่ืนๆ เชน ภาวะ

เศรษฐกิจ เปนตน 

2.1.3.3 ดานชองทางการจัดจําหนาย (Place) 

ชองทางการจัดจําหนาย หมายรวมถึง กลุมบุคคล หรือองคกร ซึ่ง

ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ที่ใชเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกร ออกไปสู

กลุมเปาหมาย แบงเปน 2 สวน คือ 1) ทําเลที่ต้ัง จะใหความสําคัญกับการครอบคลุมพ้ืนที่ในการ

ใหบริการกลุมเปาหมาย และ 2) ชองทางการจัดจําหนาย  การจะกําหนดชองใด ผูขายพิจารณาใน 3 

สวนหลัก คือ ลักษณะของการบริการ ความจําเปนในการใชคนกลาง และลูกคากลุมเปาหมาย 

2.1.3.4 ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 

เปนการสื่อสารที่ผูขายใชสื่อสารกับผูซื้อ เพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรม

การซื้อ โดยผานเคร่ืองมือตางๆ เชน การโฆษณา เปนการสรางความเขาใจในผลิตภัณฑและบริการ 

โดยจูงใจใหผูบริโภคอยากใชสินคาและบริการ การขายโดยใชพนักงานขาย เปนการสื่อสารโดยตรง

จากผูสงสารไปยังผูรับสาร ทําใหผูสงสารสามารถประเมินจากการสื่อสารน้ันได และปรับกลยุทธการ

สื่อสารไดทันที การสงเสริมการขาย เปนการใหสิ่งจูงใจพิเศษแกลูกคา เพ่ือเสริมการขาย เปนการ

กระตุนยอดขาย การใหขาวและประชาสมัพันธ เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ หรือองคกรผาน

สื่อตางๆ การประชาสัมพันธ เปนการเผยแพรขาวดีทําใหลูกคาเกิดทัศนคติที่ดีกับผลิตภัณฑ หรือ

องคกร การบอกกลาวปากตอปาก เปนนําเสนอผลิตภัณฑและบริการ จนสามารถสรางความ

ประทับใจใหลูกคาหรือผูรับบริการ จนเกิดการบอกตอ และการตลาดทางตรง เชน การเสนอขายทาง

โทรศัพทเพ่ือใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อทันที  

2.1.3.5 ดานบุคลากร (People) 

บุคคลเปนปจจัยสําคัญที่สรางความแตกตางใหกับธุรกิจ โดยสามารถ

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคา และสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน สิ่งที่สําคัญไดแก พนักงานตองมี

ความรูความชํานาญในสายงาน มีบุคลิกภาพและการแตงกายที่ดีเพ่ือสรางความนาเช่ือถือ และมี

ความสามารถในการตอบสนองและแกปญหาตางๆ ของลูกคา ซึ่งคุณภาพจะเกิดขึ้นได ตองอาศัยการ

การฝกฝน การอบรม เพ่ือใหลูกคารูสึกถึงการไดรับบริการที่มีความแตกตางจากคูแขง 
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2.1.3.6 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident 

and Presentation) 

เปนการสรางและนําลักษณะทางกายภาพใหลูกคา ซึ่งเปนสวนที่สามารถ

สังเกตเห็นได หรือเปนสวนที่จับตองไดของบริการและสิ่งแวดลอม เชน สถานที่ใหบริการ มีการ

ออกแบบตกแตงและแบงสวน ความมีระเบียบภายในสํานักงาน การจัดวางอุปกรณสํานักงาน ความ

สะอาดของอาคาร ความนาเช่ือถือของตัวอาคารสถานที่ การนําอุปกรณทันสมัยมาใช เปนตน 

2.1.3.7 กระบวนการ (Process) 

จะพิจารณาใน 2 ดาน คือ 1) ความซับซอน โดยพิจารณาถึงขั้นตอน 

และความตอเน่ืองของงานในกระบวนการ เชน ความสะดวกรวดเร็ว และ 2) ความหลากหลาย  จะ

พิจารณาถึงความอิสระ และความยืดหยุน โดยสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือลําดับการทํางาน

ได ทําใหมีขั้นตอนการใหบริการที่รวดเร็ว 

2.1.4 แนวคิดเก่ียวกับลักษณะประชากรศาสตร (อายุ และรายได) 

ลักษณะประชากรศาสตรที่ นิยมศึกษา เพ่ือนํามาใชพิจารณาและกําหนด

กลุมเปาหมายตลาด โดยสามารถวัดไดดวยสถิติ ประกอบดวย เพศ อายุ รายได สถานภาพ ระดับ

การศึกษา และอาชีพ แตสําหรับงานวิจัยน้ี ผูวิจัยเลือกลักษณะทางประชากรศาสตร เพียง 2 ปจจัย ที่

คาดวาจะมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม

ในเขตกรุงเทพมหานคร ดังน้ี 

2.1.4.1 อายุ 

อายุ เปนสิ่งบงช้ีถึงความสนใจ และอารมณความรูสึกของแตละบุคคล 

โดยจะมีความแตกตางไปตามแตละชวงวัย ซึ่งในแตละชวงวัยของบุคคล จะมีกระบวนการคิดและการ

ตัดสินใจในที่แตกตางกัน ดังน้ันนักการตลาด สามารถใชลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ เปน

ปจจัยหน่ึงในการหากลยุทธที่สามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคได 

2.1.4.2 รายได 

รายได เปนสิ่งบงช้ีถึงความสามารถของผูบริโภคในการจายเงินเพ่ือซื้อ

สินคา หรือบริการ ทั้งน้ีนักการตลาด มักพิจารณารายไดรวมกับลักษณะทางประชากรศาสตรอ่ืนๆ 

ไดแก อาชีพ และการศึกษา อยางไรก็ตาม รายไดเปนปจจัยหน่ึงที่สามารถคาดการณความตองการ

ดานระดับคุณภาพสินคาที่ลูกคาตองการ และเปนประโยชนสําหรับนักการตลาดในการเลือกใชกลยุทธ 

ทั้งกลยุทธดานราคา และไมใชดานราคา เพ่ือใหสามารถสรางคุณคาใหเกิดข้ึนในผลิตภัณฑ หรือ

บริการ จนสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดสูงสุด 

 



17 

 

2.2 การทบทวนงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 

จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และ

เน่ืองจากรานขายองคการเภสัชกรรมเปนรานขายยาที่ไดรับการรับรองเกณฑมาตรฐานเปน “รานยา

คุณภาพ” ฉะน้ันผูวิจัยจึงทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับรานยาคุณภาพ โดยแทรกอยูในปจจัยแตละ

ดานดังตอไปน้ี 

 

2.2.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

อิทธิพรรณ นวมกระจาง (2554) ทําการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการคลินิก

แพทยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พบวา ผลิตภัณฑ ไดแก ยา และซองยา มีความสัมพันธกับ

จํานวนคร้ังที่มาพบแพทยตอเดือน โดยประชาชนใหความสําคัญกับประสิทธิภาพของยา ทําใหมาใช

บริการมากที่สุด ในขณะที่ดานรายละเอียดบนซองยา ประชาชนใหความสําคัญกับวิธีใช ทําใหมาใช

บริการมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย สุริยพรรณพงศ (2550) ที่พบวา ปจจัยดานการมี

สินคาครบถวนเปนสิ่งจูงใจหน่ึงที่ทําใหกลุมตัวอยางเลือกใชบริการรานยาในจังหวัดชลบุรี และใน

งานวิจัยของไกลวิน วิไลวรรณ (2556) ซึ่งพบวา ปจจัยผลิตภัณฑในดานคุณภาพ ความปลอดภัยจาก

การรับรองผลิตภัณฑจาก อย. เปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของกลุม

ตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งไปในทางเดียวกับงานวิจัยของจินตนา ออนลา (2557) ที่พบวา 

ปจจัยผลิตภัณฑในดานการเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารที่มีย่ีหอ มีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับ ผลิตภัณฑเสริม

อาหารมีวัน เดือน ปที่ผลิตและหมดอายุชัดเจน บริษัทที่จําหนายผลิตเสริมอาหารมีช่ือเสียง เปนปจจัย

ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัด

อุบลราชธานี  

นอกจากน้ี งานวิจัยของสมประสงค แตงพลอย (2553) พบวา ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ โดยรวมมีความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการในระดับมาก ในประเด็นของประเภทของยาในราน ลักษณะบรรจุ

ภัณฑที่ซื้อจากรานขายยา คุณภาพของยาภายในรานขายยา ทั้งน้ี พบวา งานวิจัยขางตนมีความ

สอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศ อาทิ งานวิจัยในมาเกาของ Zhang, Chong, Hu and Wang 

(2014) ซึ่งระบุวา นักทองเที่ยวจะใหความสําคัญกับประเภทของสินคาในการเลือกรานยา โดยจะ

พิจารณาจากสินคาตนแบบและบรรจุภัณฑของสินคา ขณะที่คนในทองถิ่นจะใหความสําคัญกับ

ประสิทธิภาพและคุณภาพของสินคาในการเลือกซื้อสินคาจากรานยา 
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สําหรับการศึกษาเกี่ยวกับรานยาคุณภาพโดยตรง ไดแก การศึกษาของปาริชาติ 

แกวออน, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และวรนุช แสงเจริญ (2555) ซึ่งไดศึกษาวารานยาที่ไดรับการ

รับรองจากสภาเภสัชกรรมและรานยาแผนปจจุบันทั่วไปมีคุณภาพแตกตางกันหรือไม และไดเสนอ

เกณฑในการพิจารณาเพ่ือประเมินรานยาคุณภาพขึ้น ซึ่งขอคําถามที่สรางขึ้นน้ัน เปนขอคําถามที่ไดรับ

การประเมินผลกระทบตอคุณภาพจากผูเช่ียวชาญดานเภสัชกรรมชุมชน 4 ทาน และเปนเกณฑซึ่ง

สามารถประเมินไดดวยการสังเกตรานยา ซึ่ง 

ผูวิจัยมีความเห็นวา เกณฑการประเมินดังกลาวนาจะเปนปจจัยที่มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑในรานขานยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ผู วิจัยจึงไดนํามาศึกษาในงานวิจัยน้ีดวย โดยมีรายละเอียด คือ การมีฉลากยาซึ่ง 

ประกอบดวย ช่ือสถานบริการ หมายเลขโทรศัพท ช่ือผูปวย วันที่จาย ช่ือการ คา ช่ือสามัญทางยา 

ขอบงใช วิธีใช ขอควรระวัง และวันหมดอายุ และการไมจําหนายผลิตภัณฑที่บ่ันทอนตอสุขภาพ เชน 

บุหรี่ สุรา เปนตน ในบริเวณที่รับอนุญาต  

2.2.2 ปจจัยดานราคา 

อิทธิพรรณ นวมกระจาง (2554) ทําการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการคลินิก

แพทยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พบวา ราคาไมมีความสัมพันธกับจํานวนครั้งที่มาพบแพทย

ตอเดือน ซึ่งขัดแยงกับงานวิจัยในจังหวัดชลบุรี ของอุษณีย สุริยพรรณพงศ (2550) ที่พบวา ปจจัย

สําคัญที่ทําใหกลุมตัวอยางเลือกใชบริการรานยาคือ ราคาไมแพง และงานวิจัยในมาเกา ของ Zhang 

et al. (2014) ที่ระบุวา ปจจัยดานราคาเปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของคนในทองถิ่นในการเลือกรานยา 

ทั้งน้ีพบวา คนในทองถิ่นจะใหความสนใจอยางมากกับราคาและประวัติของรานยา ซึ่งแตกตางจาก

นักทองเที่ยวที่ใหความสําคัญกับผลิตภัณฑ 

นอกจากน้ี สมประสงค แตงพลอย (2553) พบวา ปจจัยดานราคา โดยรวมมี

ความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอพระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการในระดับปานกลาง โดยผูบริโภคใหความคิดเห็นในประเด็นดานความเหมาะสมดาน

ราคาจําหนายของยาอยูในระดับมาก ขณะที่ประเด็นดานการทําปายบอกราคายาภายในราน ราคา

สามารถตอรองได ราคาที่จําหนายในรานไมแพงเมื่อเทียบกับราน อยูในระดับปานกลาง 

2.2.3 ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (ที่ต้ัง) 

อิทธิพรรณ นวมกระจาง (2554) ทําการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการคลินิก

แพทยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พบวา สถานที่ต้ังคลินิกที่ใกลบาน หรือที่ทํางาน  

มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งที่มาพบแพทยตอเดือน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในจังหวัดชลบุรีของ

อุษณีย สุริยพรรณพงศ (2550) ที่พบวา ผูบริโภคสวนใหญมีพฤติกรรมเลือกรานยาในชุมชนใกลบาน 
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และงานวิจัยของจินตนา ออนลา (2557) ซึ่งพบวาปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย ไดแก ที่ต้ังราน

ที่ขายผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความสะดวกในการเดินทาง มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ 

เสริมอาหารของผูบริโภคในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยเหตุผลหลักในการเลือก

รานยาของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในงานวิจัยของ Waraporn Sanguanvorapong (2007) 

คือ รานยาไมไกลจากบานหรือสถานที่ทํางาน 

นอกจากน้ี งานวิจัยของ สมประสงค แตงพลอย (2553) พบวา ปจจัยดาน

สถานที่ โดยรวมมีความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอ 

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการในระดับมาก ในประเด็นสภาพแวดลอมโดยรอบรานขายยา  

ความสะดวกในการเดินทางมายังรานขายยา ผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับมาก ขณะที่

ประเด็นเวลาเปด-ปดทําการ อยูในระดับปานกลาง 

งานวิจัยขางตนสอดคลองกับงานวิจัยในตางประเทศ ยกตัวอยางเชน งานวิจัยใน

มาเกาของ Zhang et al. (2014) ที่ระบุวา ปจจัยเรื่องที่ต้ังที่มีความสะดวก เปนปจจัยที่มีอิทธิพลใน

การเลือกรานยาของผูบริโภคซึ่งเปนคนในทองถิ่น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยในมาเลเซียของ 

Shaharuddin, Zamaludin, Hashim, Hadi and Ming (2015) ที่พบวา ที่ต้ังเปนปจจัยที่มี

ความสําคัญที่สุดในการเลือกรานยา รองลงมาคือ การบริการ และอันดับที่ 3 คือ ผลิตภัณฑ 

2.2.4 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

 อิทธิพรรณ นวมกระจาง (2554) ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการใชบริการคลินิก

แพทยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พบวา การสงเสริมการตลาด มีความสัมพันธกับจํานวนครั้ง

ที่มาพบแพทยตอเดือน โดยอันดับแรกคือ การมีของแถม และรองลงมาคือ การมีสวนลด งานวิจัย

ดังกลาวสอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย สุริยพรรณพงศ (2550) ที่ศึกษากลยุทธการแขงขันผูขายยา

และพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อยาในรานยา เขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี และงานวิจัยของ

จินตนา ออนลา (2557) ที่ศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยพบวา การจัดกิจกรรมลดราคาและทํา

ปายโฆษณา เปนปจจัยหน่ึงที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเชนกัน 

 กัลยา อังศุเกษตร (2545) ไดทําการศึกษา กลยุทธการสื่อสารการตลาด

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่จําหนายในประเทศไทย พบวา การดําเนินกิจกรรมสื่อสารการตลาดอยาง

ตอเน่ือง จะเปนการกระตุนใหผูบริโภคเกิดการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางตอเน่ือง และการ

โฆษณา ณ จุดซื้อ อาทิ การจัดแสดงสินคาบนช้ันวาง การติดปายเปรียบเทียบที่ช้ันวาง การแนะนําวิธี

บริโภคและการแจงรายการสงเสริมการขาย จะเปนสิ่งกระตุนใหผูบริโภคเกิดการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร อยางไรก็ตาม สินคาประเภทผลิตภัณฑเสริมอาหารน้ัน จะมีขอจํากัดใน 
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การแสดงภาพและการใชขอความโฆษณาแสดงสรรพคุณของสินคา ฉะน้ันกัลยา อังศุเกษตร (2545)  

จึงพบวา การประชาสัมพันธการตลาดเปนสิ่งจําเปนที่ถูกนํามาใชในการสื่อสารกับผูบริโภค ไดแก การ

ลงบทความความรูของผลิตภัณฑเสริมอาหาร และการลงบทความแผงโฆษณา นอกจากน้ีการสงเสริม

การขายที่เนนสูผูบริโภคที่กัลยา อังศุเกษตร (2545) นําเสนอ ไดแก การแจกผลิตภัณฑขนาดทดลอง 

การแจกเอกสารใหความรู การลดราคา การใหของแถม และการมีโปรแกรมสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิก 

ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาในประเทศมาเลเซียของ Shaharuddin et al. (2015) ที่ศึกษาปจจัยในการ

เลือกรานยาของผูบริโภคในมาเลเซีย พบวา การมีโปรแกรมพิเศษสําหรับสมาชิก เปนปจจัยหน่ึงที่ทํา

ใหผูบริโภคเลือกรานยา และการศึกษาในสาธารณรัฐเช็กของ Valeckova (2012) ที่พบ ความสัมพันธ

ร ะ ห ว า ง ก า ร รั บ รู ก า ร โ ฆ ษ ณ า ข อ ง ผู บ ริ โ ภ ค  กั บ ก า ร ซื้ อ สิ น ค า ป ร ะ เ ภ ท วิ ต า มิ น แ ล ะ 

เกลือแร ยาแกปวด และเวชสําอาง 

ขณะที่งานวิจัยของ สมประสงค แตงพลอย (2553) พบวา ปจจัยดานสงเสริม

การตลาดโดยรวม มีความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอ 

พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการในระดับปานกลาง โดยผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นในประเด็น

การมีแผนพับใหความรูแกผูซื้อยา ขนาดปายของรานขายยา อยูในระดับมาก สวนการแจกผลิตภัณฑ

ใหทดลองใช อยูในระดับปานกลาง  

นอกจากน้ีในงานวิจัยของ Gamliel and Herstein (2011) ซึ่งทําการศึกษา

คําพูดที่ใชในการโฆษณากลยุทธดานราคา ระหวางการใชคําพูดในเชิงบวก “Save as you 

purchase” กับคําพูดในเชิงลบ “Lose if you don’t purchase” ในผูรวมวิจัยที่เปนนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พบวา การตัดสินใจซื้อสินคาของกลุมตัวอยางไมแตกตางกัน  กลาวคือ เมื่อมีการโฆษณา

แบบใหม คือ“Lose if you don’t purchase” แทนที่แบบเกาคือ “Save as you purchase”  

พบวา ผูรวมวิจัยไมไดแสดงความต้ังใจซื้อมากขึ้น  

2.2.5 ปจจัยดานบุคลากร 

อิทธิพรรณ นวมกระจาง (2554) ทําการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการคลินิก

แพทยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พบวา ปจจัยดานบุคลากร มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งที่มา

พบแพทยตอเดือน โดยอันดับแรกคือ การพูดจา และถัดมา ความรู / ความสามารถ และการแตงกาย 

ตามลําดับ จากมากไปนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย สุริยพรรณพงศ (2550) ที่กลุม

ตัวอยางจะใชบริการรานยาเมื่อมีเภสัชประจําอยูตลอดเวลา และงานวิจัยของไกลวิน วิไลวรรณ  

(2556) ที่พบวา คําแนะนําจากพนักงานขาย เปนปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร

วิตามินซีของผูบริโภควัยทํางานในเขตกรุงเทพมหานคร รวมถึงงานวิจัยของจินตนา ออนลา (2557) 

เรื่อง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตอําเภอวารินชําราบ 
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จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ผูบริโภคตองการรับบริการจากพนักงานที่มีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี 

พนักงานใหบริการลูกคาอยูเสมอ พนักงานใหบริการรวดเร็ว เอาใจใสงาน และสุภาพเรียบรอย 

นอกจากน้ี งานวิจัยของ สมประสงค แตงพลอย (2553) พบวา ปจจัยดานบุคคล 

โดยรวมมีความสําคัญตอพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอพระประแดง 

จังหวัดสมุทรปราการในระดับปานกลาง ซึ่งผูบริโภคมีระดับความคิดเห็นในประเด็นความรู 

ความสามารถในการใหขอมูลของคนขายยา มนุษยสัมพันธของคนขายยาและเภสัชกร ความ

คลองแคลววองไวในการหยิบยาของคนขายยา การมีเภสัชกรอยูประจํารานตามเวลาที่กําหนดอยูใน

ระดับมาก ขณะที่เภสัชกรใสเสื้อกราวดสีขาวอยูในระดับปานกลาง  

ทั้งน้ีการศึกษาใน 2 เมืองใหญของประเทศอินโดนีเซียเพ่ือหาความสัมพันธของ

ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาที่ไมตองใชใบสั่งแพทย พบวา ความนาเช่ือถือของแหลงขอมูล มี

อิทธิพลเชิงบวกตอการตัดสินใจซื้อยา (Kautsar, Widianto, Abdulah, and Amalia, 2012) โดย

งานวิจัยไดระบุถึงผูเช่ียวชาญดานการบริการในดานสุขภาพที่ประชาชนเช่ือถือ ไดแก แพทย และ

เภสัชกร 

งานวิจัยของ ปาริชาติ แกวออน และคณะ (2555) ซึ่งไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ

รานยาที่ไดรับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมและรานยาแผนปจจุบันทั่วไปวามีคุณภาพแตกตางกัน

หรือไม ไดกําหนดเกณฑการประเมินปจจัยดานบุคลากรที่เกี่ยวกับรานยาคุณภาพ ดังน้ี  ผูมีหนาที่

ปฏิบัติการเปนเภสัชกรที่สามารถประกอบวิชาชีพ ตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม โดยอยู

ปฏิบัติหนาที่ตลอดเวลาที่เปดทําการ  ผูมีหนาที่ปฏิบัติการมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนแหลงแพรเช้ือแก

ผูรับบริการ ผูชวยปฏิบัติการ (ถามี) ปฏิบัติงานภายใตการกากับดูแลของเภสัชกรผูมีหนาที่ปฏิบัติการ 

ผูชวยปฏิบัติการ (ถามี) มีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนแหลงแพรเช้ือแกผูรับบริการ ซึ่งทั้งหมดอยูในเปน

ปจจัยดานผูใหบริการ  

2.2.6 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

อิทธิพรรณ นวมกระจาง (2554) ทําการวิจัย ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการคลินิก

แพทยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พบวา ลักษณะทางกายภาพ มีความสัมพันธกับจํานวนครั้ง

ที่มาพบแพทยตอเดือน โดยอันดับแรกคือ ภาพลักษณดานความสะอาด รองลงมาคือ ความรวดเร็ว 

และความทันสมัย ตามลําดับ จากมากไปนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย สุริยพรรณพงศ 

(2550) ที่พบวา ปจจัยดานการตกแตงรานที่สะอาด และทันสมัย ทําใหกลุมตัวอยางเลือกซื้อยาในราน

ยา และงานวิจัยของจินตนา ออนลา (2557) ซึ่งพบวาปจจัยทางกายภาพมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี ไดแก การมีปายติด

แสดงในรานยาอยางชัดเจน โดดเดน เพ่ือบอกวาเปนตัวแทนจําหนายที่ไดรับอนุญาต แตอยางไรก็ตาม
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ในงานวิจัยของ Waraporn Sanguanvorapong (2007) พบวา ไมมีผูบริโภคคนใดเลือกรานยาจาก

สัญลักษณที่ระบุวา เปนรานยาคุณภาพ นอกจากน้ีมากกวาครึ่งของผูเขารวมงานวิจัย ไมทราบวาราน

ยาที่เลือกน้ัน เปนรานยาคุณภาพ ถึงแมวามีปายสัญลักษณติดที่หนารานยาก็ตาม 

งานวิจัยของ ปาริชาติ แกวออน และคณะ (2555) ซึ่งไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ

รานยาที่ไดรับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมและรานยาแผนปจจุบันทั่วไปวามีคุณภาพแตกตางกัน

หรือไม  ไดกําหนดเกณฑการประเมินปจจัยดานลักษณะทางกายภาพที่เกี่ยวกับรานยาคุณภาพ ดังน้ี  

การมีอุปกรณเคร่ืองใชในการใหบริการที่สะอาด และไมเกิดการปนเปอนในระหวางการใหบริการ  

รานยามีความสะอาด ถูกสุขลักษณะ และการมีแสงสวางเหมาะสม อากาศถายเท ไมมีสัตวเลี้ยง และมี

การควบคุมปองกันสัตวแมลงรบกวนรวมถึงมีระบบหรืออุปกรณปองกันอัคคีภัย ซึ่งทั้งหมดอยูในเปน

ปจจัยดานสถานที่ อุปกรณ และสิ่งสนับสนุนบริการมีกระบวนการควบคุมยาหมดอายุที่มี

ประสิทธิภาพ ขณะที่ปจจัยดานการจัดหา การควบคุมยาและเวชภัณฑ ประกอบดวย การจัดเก็บยาใน

สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมตอการรักษาคุณภาพยา (มีการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศหรือไม เน่ืองจาก

เครื่องปรับอากาศจะสามารถควบคุมอุณหภูมิใหคงที่ และเปนภาวะที่เหมาะสมตอการเก็บรักษายา 

หรือหากไมมีเครื่องปรับอากาศ ในรานตองไมรอน แดดตองไมสองถึงบริเวณช้ันวางยา)  

2.2.7 ปจจัยดานกระบวนการบริการ 

อิทธิพรรณ นวมกระจาง (2554) ทําการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการใชบริการคลินิก

แพทยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พบวา กระบวนการบริการ มีความสัมพันธกับจํานวนครั้ง

ที่มาพบแพทยตอเดือน โดยอันดับแรกคือความเต็มใจในการใหบริการ รองลงมาคือ ความสะดวก และ

เครื่องมือทันสมัย ตามลําดับ จากมากไปนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอุษณีย สุริยพรรณพงศ 

(2550) ที่พบวา การใหบริการตรวจสุขภาพ ไดแก วัดความดันโลหิต สวนสูง ช่ังนํ้าหนัก การให

คําแนะนําที่ดีและความรวดเร็วในการใหบริการ เปนปจจัยที่ทําใหกลุมตัวอยางเลือกซื้อยาในรานยาใน

จังหวัดชลบุรีและงานวิจัยในมาเลเซียของ Shaharuddin et al. (2015) ที่พบวา ผูบริโภคสวนใหญไป

รานยาที่มีบริการการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน เชน การวัดระดับนํ้าตาลในเลือด เปนตน  

Suvapun Bunniran (2010) ไดศึกษาถึงพฤติกรรมของผูบริโภคหลังจากไดรับ

การบริการที่ไมพึงปรารถนา พบวา หากเปนสถานการณที่ผูปวยมีอาการเจ็บปวยเพียงเล็กนอย 

ตัวอยางเชน มีอาการไอ และความรุนแรงของการใหบริการที่ไมพึงปรารถนาอยูในระดับตํ่า 

ตัวอยางเชน ยาที่ไดรับ มีจํานวนเม็ดยาไมครบตามใบสั่งแพทย และเภสัชกรกลาวขอโทษรวมกับการ

มอบบัตรของขวัญมูลคา $25 เพ่ือเปนการชดเชย จะทําใหผูปวยตัดสินใจซื้อยาที่รานยาซ้ํา ซึ่งแตกตาง

อยางมีนัยสําคัญจากการกลาวขอโทษเพียงอยางเดียว 
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งานวิจัยของ ปาริชาติ แกวออน และคณะ (2555) ซึ่งไดทําการศึกษาเกี่ยวกับ

รานยาที่ไดรับการรับรองจากสภาเภสัชกรรมและรานยาแผนปจจุบันทั่วไปวามีคุณภาพแตกตางกัน

หรือไม  ไดกําหนดเกณฑการประเมินปจจัยดานกระบวนการบริการเกี่ยวกับรานยาคุณภาพ ดังน้ี  

การจัดใหมีการบริบาลทางเภสัชกรรมที่เหมาะสม เชน มีการใหบริการติดตามผลการใชยา คนหา 

แกไขปญหาจากการใชยา ปองกันอาการไมพึงประสงค และใหบริการสรางสุขภาพ  ซึ่งทั้งหมดจัดอยู

ในเปนปจจัยดานกระบวนการคุณภาพ และปจจัยดานการใหบริการ เชน มีเภสัชกรเปนผูสงมอบยา

ใหแกผูมารับบริการโดยตรง การอธิบายการใชยาและการปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจน  

ทั้งโดยวาจาและลายลักษณอักษรเมื่อสงมอบยา 

2.2.8 ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร (อายุ) 

อิทธิพรรณ นวมกระจาง (2554) ทําการวิจัยปจจัยที่มีผลตอการใชบริการคลินิก

แพทยของประชาชนในจังหวัดปทุมธานี พบวา อายุ มีความสัมพันธกับจํานวนครั้งที่มาพบแพทยตอ

เดือน โดยพบวา ชวงอายุ 21-40 ป จะมาพบแพทยมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของไกลวิน  

วิไลวรรณ  (2556) ที่พบวา ปจจัยเรื่องอายุมีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อหรือไมซื้อผลิตภัณฑ

เสริมอาหารวิตามินซีชนิดเม็ด โดยกลุมที่ซื้อจะมีอายุระหวาง 15-35 ป และมีอายุที่มากขึ้น จะมี

แนวโนมจะซื้อมากขึ้นดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สมประสงค แตงพลอย (2553) ที่พบวา อายุ 

มีผลตอพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขายยาของผูบริโภคในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

ในดานอนาคตแนวโนมพฤติกรรมการซื้อยา  

 อยางไรก็ตาม การศึกษาของจินตนา ออนลา (2557) พบวา อายุ ไมไดเปน

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารของผูบริโภคในเขตอําเภอวารินชําราบ 

จังหวัดอุบลราชธานี  

2.2.9 ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร (รายได) 

งานวิจัยในมาเลเซียของ Shaharuddin et al. (2015) พบวา ผูบริโภคที่มี

รายไดตํ่ากวา $280 และแตงงานแลวมีแนวโนมที่ซื้อยาจากรานเดิม มากกวากลุมรายไดชวงอ่ืนๆ 

อยางมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชิดาภา พงศวรานนท (2553) เรื่องความพึงพอใจของ

ลูกคาที่มีตอการใหบริการรานยาลูกโซ ที่พบวา ลูกคาที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีความพึงพอใจตอ

การใหบริการของรานยาลูกโซแตกตางกันในดานการจัดจําหนายและดานการสงเสริมการตลาด และ

งานวิจัยของ สมประสงค แตงพลอย (2553) ที่พบวา รายได มีผลตอพฤติกรรมการซื้อยาจากรานขาย

ยาของผูบริโภคในอําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ในดานอนาคตแนวโนมพฤติกรรม 

การซื้อยา 
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2.3 สรปุกรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

หลังจากการทบทวนวรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวของ สามารถสรุปเปนกรอบแนวคิด

งานวิจัย ไดดังน้ี 

 

ตัวแปรอิสระ               ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 กรอบการวิจัย 

 

 

 

ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 

1) ปจจัยทางดานผลิตภัณฑ 

2) ปจจัยทางดานราคา 

3) ปจจัยทางดานชองทางการจัดจําหนาย 

4) ปจจัยทางดานการสงเสริมการตลาด 

5) ปจจัยดานบุคคล 

6) ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 

7) ปจจัยดานกระบวนการบริการ 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร 

1) อายุ 

2) รายได 

 

การตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ

เ ส ริ ม อ าหา รจ าก ร า นข ายย า

องคการเภสัชกรรม 
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บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

ผูวิจัยศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก 

รานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามขั้นตอนตอไปน้ี 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

3.2 ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย 

3.3 ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง 

3.4 สมมติฐานงานวิจัย 

3.5 เครื่องมือที่ใชวิจัย 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 

งานวิจัยน้ีมี เปาหมายเพ่ือศึกษาปจจัยที่มี อิทธิพลตอการซื้อยาและผลิตภัณฑ 

เสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษา

ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดบริการและปจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร ไดแก อายุ และ

รายไดที่แตกตางกัน จะมีผลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรมแตกตางกันหรือไม โดยงานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) ในรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ (Survey) ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 

และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรมประมวลผลสําเร็จรูป SPSS จากน้ันจึงสรุปผลและอภิปรายผลตอไป 

 

3.2 ตัวแปรที่ใชในงานวิจัย 

 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables)   

3.2.1.1 ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร 

(1) อายุ 

(2) รายได 

  



26 

 

3.2.1.2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

(1) ปจจัยดานผลิตภัณฑ ตัวแปรคือ ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีคุณภาพ 

(จํานวนเม็ดยาครบตามจํานวน / บรรจุภัณฑปดมิดชิด / ไมฉีกขาด) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมี

ประสิทธิภาพ (บรรเทาอาการ / หายปวย) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีหลากหลายประเภท ยา

และผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความครบถวนเพียงพอตอความตองการ ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ไดรับมาตรฐานจากองคการอาหารและยามีความปลอดภัย ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนย่ีหอที่มี

ช่ือเสียง / มีความนาเช่ือถือ ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีวันเดือนป ที่ผลิต และวันหมดอายุชัดเจน 

ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีปายบอกราคาชัดเจน ยาและผลิตภัณฑเสริมมีฉลากยาระบุขอมูล

ครบถวน (เชน ช่ือสถานบริการ หมายเลข โทรศัพท ผูปวย วันที่จาย ช่ือการคา / ช่ือ สามัญทางยา 

ขอบงใช วิธีใช ขอควรระวัง  และวันหมดอายุ) มียาและผลิตภัณฑเสริมอาหารตัวใหมจําหนายอยู

เสมอ 

(2) ปจจัยดานราคา ตัวแปรคือ มีราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ มีราคาไม

แพงเมื่อเทียบกับรานอ่ืน ราคามีความสมเหตุสมผล 

(3) ปจจัยดานชองทางการจัดหนาย ตัวแปรคือ รานยามีความสะดวกใน

การเดินทาง สภาพแวดลอมโดยรอบรานยามีความปลอดภัย เวลาเปด - ปดทําการของรานยามีความ 

เหมาะสม 

(4) ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตัวแปรคือ มีกิจกรรมสงเสริมการตลาด

สําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่นาสนใจ (เชน ของแถม ลดราคา ฯลฯ) มีการประชาสัมพันธการตลาด 

เชน การลงบทความความรูของผลิตภัณฑเสริมอาหารในสื่อตางๆ และการมีแผนพับ / เอกสารให

ความรูผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางทั่วถึง มีปายรานยาขนาดเหมาะสม เปนที่สังเกตเห็น 

(5) ปจจัยดานบุคคล ตัวแปรคือ พนักงานพูดจาดีและสุภาพเรียบรอย

พนักงานมี บุคลิกดี / มีมนุษยสัมพันธ ดี พนักงานใหบริการลูกคาอยู เสมอ / เอาใจใสงาน  

พนักงานใหบริการรวดเร็ว / มีความคลองแคลววองไวในการหยิบยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร

พนักงานมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนแหลงแพรเช้ือแกผูรับบริการ พนักงานมีความรู / มีความสามารถ 

เภสัชกรมีความนาเช่ือถือ 

(6) ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ตัวแปรคือ  

รานยามีภาพลักษณเรื่องความนาเช่ือถือ / มีประวัติองคกรมายาวนาน รานยามีภาพลักษณเรื่องความ

สะดวกและรวดเร็ว รานยามีภาพลักษณเรื่องความทันสมัย รานยามีภาพลักษณเรื่องความสะอาด / 

ถูกสุขลักษณะ รานยามีอุปกรณเครื่องใชในการใหบริการที่สะอาดและไมเกิดการปนเปอนในระหวาง 
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การใหบริการ รานยามีสภาพแวดลอมภายในรานที่เหมาะสม เชน การมีแสงสวางพียงพอ อากาศมี

การถายเท ภายในรานไมรอน แสงแดดสองไมถึงบริเวณช้ันวางยา การไมมีสัตวหรือแมลงรบกวน 

(7) ปจจัยดานกระบวนการบริการ ตัวแปรคือ มีข้ันตอนการบริการที่เขาใจ

งาย / มีขั้นตอนไมสับสน / มีความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ มีความเต็มใจในการใหบริการ 

มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ เชน เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ มีเภสัชกรเปนผูอธิบายการใชยาและ

การปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจนขณะสงมอบยา 

3.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  

คื อก า ร ตั ดสิ น ใ จซื้ อ ย าและผลิ ต ภัณฑ เ ส ริ ม อาหารจ ากร า นข ายยา 

องคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

3.3 ประชากรและขนาดกลุมตัวอยาง  

 

ประชากรเปาหมายในงานวิจัย คือประชาชนที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล ที่เคยซื้อยาจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมและมีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป ซึ่งผูวิจัย 

ไมทราบจํานวนประชากร 

ดังน้ันผูวิจัยจึงใชสูตรที่ไมทราบประชากรของ  W.G. Cochran โดยกําหนดระดับ 

ความเช่ือมั่นที่ 95% และมีคาความคลาดเคลื่อน 5% โดยใชสูตร 

จากสูตร    n = 
P(1-P)z2

E2
 

แทนคา P = 0.5  (กําหนดขนาดความแปรปรวนสูงสุด ในกรณีที่ไมทราบสัดสวน P) 

  Z = 1.96 

  E = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได 

จะได        n = 
(0.5x(1-0.5))x1.962

0.052
 

     = 384.14 หรือ ประมาณ 385 ตัวอยาง 

ฉะน้ัน ขนาดกลุมตัวอยางขั้นตํ่ามีจํานวน 385 ตัวอยาง และเลือกตัวอยางโดยไมใช

ความนาจะเปน (Non-Probability Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูวิจัยแจก

แบบสอบถาม 2 ชองทาง คือชองทางออนไลน และการแจกแบบสอบถาม ในระหวางเดือนตุลาคม ถึง 

พฤศจิกายน พ.ศ. 2558  
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3.4 สมมติฐานงานวิจัย 

 

3.4.1 สมมติฐานที่เก่ียวของกับปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร  

สมมติฐานที่ 1: ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน จะมีระดับการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมที่แตกตางกัน 

สมมติฐานที่ 2: ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน จะมีระดับการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมที่แตกตางกัน 

3.4.2 สมมติฐานที่เก่ียวของกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการ 

สมมติฐานที่ 3: ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

สมมติฐานที่ 4: ปจจัยดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ

เสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

สมมติฐานที่ 5: ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

สมมติฐานที่ 6: ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยา

และผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

สมมติฐานที่ 7: ปจจัยดานบุคคล มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ

เสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

สมมติฐานที่ 8: ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ มีอิทธิพล

ตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

สมมติฐานที่ 9: ปจจัยดานกระบวนการบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยา

และผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

 

3.5 เครื่องมือที่ใชวิจัย 

 

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) และผูวิจัยเก็บขอมูลโดยใช

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ

เสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูวิจัยสราง

แบบสอบถามตามกรอบแนวคิดการวิจัย และแบงเน้ือหาแบบสอบถามเปน 3 สวน ครอบคลุมตัวแปร

ที่ใชในการศึกษาทั้งหมด ดังน้ี 
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สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไป ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร

จากรานขายยาองคการเภสัชกรรม โดยคําถามมีลักษณะเปนการตรวจสอบรายการ (Check-List) 

สวนที่ 2 ขอคําถามที่ใชจะใหผูตอบแบบสอบระดับความคิดเห็นของผูบริโภคตอระดับ

การตัดสินใจซื้อและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาเสริมอาหารจากรานขายยาองคการ 

เภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูตอบแบบสอบถามจะตอบในลักษณะการใส

อันดับที่ (Ranking questions) โดยมีนํ้าหนักคะแนนประเมิน 5 ระดับตามวิธี Likert Scale (คา 5 มี

ความหมายวา เห็นดวยมากที่สุด ขณะที่ คา 1 มีความหมายวา เห็นดวยนอยที่สุด) และสามารถแปล

ระดับความคิดเห็นจากการคํานวณหาชวงกวางของช้ัน ดังน้ี 

ความกวางของอันตรภาคช้ัน = 
พิสัย

จํานวนอันตรภาคชั้น
 

= 
5 - 1

5
 

=        0.8 

ตารางที่ 3.1  

 

ระดับความคิดเห็น ระดับการตัดสินใจ และคาคะแนน 

ระดับความคดิเห็น / ระดับการตัดสนิใจซือ้ คาคะแนน 

เห็นดวยมากที่สุด / ซื้ออยางแนนอน 5 

เห็นดวยนอยที่สุด / นาจะซื้อ 4 

เห็นดวยปานกลาง / ไมแนใจ 3 

เห็นดวยนอย / ไมนาจะซื้อ 2 

เห็นดวยนอยที่สุด / ไมซื้ออยางแนนอน 1 
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ตารางที่ 3.2  

 

การแปลผลของคะแนนเฉลี่ยในแตละระดับ 

ระดับความคดิเห็น / ระดับการตัดสนิใจซือ้ คะแนนเฉลี่ย 

เห็นดวยมากที่สุด / ซื้ออยางแนนอน 4.21 – 5.00 

เห็นดวยนอยที่สุด / นาจะซื้อ 3.41 – 4.20 

เห็นดวยปานกลาง / ไมแนใจ 2.61 – 3.40 

เห็นดวยนอย / ไมนาจะซื้อ 1.81 – 2.60 

เห็นดวยนอยที่สุด / ไมซื้ออยางแนนอน 1.00 – 1.80 

 

สวนที่ 3 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือน มีลักษณะเปนการตรวจสอบรายการ 

Check – List) 

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 

งานวิจัยน้ี ผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหขอมูลและทดสอบสมมติฐานของปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ระดับความเช่ือมั่นที่ 95% แบงไดเปน 2 สวนดังน้ี 

 

3.6.1 การวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

เพ่ืออธิบายลักษณะทางประชากรศาสตรขอมูลดานพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง

ในการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม โดยวิจัยและนําเสนอในรูป

ของตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 
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3.6.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน 

เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นและระดับการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ 

เสริมอาหาร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) ในการทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis 

Testing) โดยประกอบดวย  

1) การวิเคราะหปจจัย (Factor Analysis) เพ่ือสกัดปจจัย (Extraction) เพ่ือหา

กลุมปจจัยที่มีความสัมพันธกัน 

2) การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Analysis) เพ่ือหา

ความสัมพันธระหวางปจจัยอิสระที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยกับตัวแปรตาม 

3) การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยของการตัดสินในซื้อระหวางกลุม 

(Independent-Sample T test) 

4) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) เพ่ือเปนการ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัวแปร ที่มีมากกวา 2 ตัวแปรขึ้นไป 

ลําดับถัดไป ผูวิจัยนําผลการวิเคราะหจากชุดโปรแกรมทางสถิติ SPSS มาสรุป

ผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัยในบทตอไป



32 

 

บทท่ี 4  

ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

 

งานวิจัยฉบับน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดย

ใชปจจัยสวนผสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7Ps) ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

(Product) ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (ที่ต้ัง) (Place) ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคคล (People) ปจจัยดานการสรางและนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ (Physical Evident and Presentation) และปจจัยดานกระบวนการบริการ 

(Process) รวมถึงปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ และรายได ดวยแบบสอบถามที่มีความ

สมบูรณทั้งสิ้น 401 ตัวอยาง โดยเปนขอมูลจากการแจกแบบสอบถามและแบบสอบถามออนไลน 296 

ตัวอยาง และ 105 ตัวอยาง ตามลําดับ ทั้งน้ีไดรับจํานวนตัวอยางมากกวาที่คํานวณได จึงทําใหคา

ความคลาดเคลื่อนของงานวิจัยลดลงเปน 4.87% ในข้ันตอนถัดไป ผูวิจัยจะนําขอมูลมาประมวลผล

และวิเคราะหคาทางสถิติ โดยแบงผลการวิเคราะหเปนสวนๆ ดังน้ี 

 

4.1 ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

 

ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดรับขอมูลจากแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งสิ้น 401 

ฉบับ แบงเปนการแจกแบบสอบถาม 296 ฉบับ และแบบสอบถามออนไลน 105 ฉบับ โดยผูที่

สามารถตอบแบบสอบถามได จะตองมีอายุต้ังแต 18 ปขึ้นไป และอาศัยอยูในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล เคยตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ผูวิจัย

ไดเก็บขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

สถานภาพสมรส จํานวนบุตร อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางที่ 4.1  

 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

 1. เพศ     

ชาย 161 40.1 

หญิง 240 59.9 

  401 100.0 

2. อายุ     

18 - 30 ป 138 34.4 

31 - 40 ป 107 26.7 

41 - 50 ป 70 17.5 

51 - 60 ป 60 15.0 

มากกวา 60 ป 26 6.5 

  401 100.0 

3. ระดับการศกึษา     

มัธยมศึกษา / ปวช.หรือตํ่ากวา 91 22.7 

อนุปริญญา / ปวส. 24 6.0 

ปริญญาตร ี 208 51.9 

ปริญญาโท 72 18.0 

ปริญญาเอก 6 1.5 

  401 100.0 

4. สถานภาพสมรส     

โสด 222 55.4 

สมรส 159 39.7 

หยาราง 10 2.5 

หมาย 10 2.5 

  401 100.0 
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ตารางที่ 4.1  

 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

5. จํานวนบุตร     

ไมมีบุตร 249 62.1 

1 คน 70 17.5 

2 คน 70 17.5 

3 คน 11 2.7 

4 คน 1 0.2 

  401 100.0 

6. อาชีพ     

นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา 31 7.7 

ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ 265 66.1 

พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง 64 16.0 

ประกอบธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ 15 3.7 

ขาราชการเกษียณอายุ 18 4.5 

แมบาน 6 1.5 

รับจาง 2 0.5 

  401 100.0 
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ตารางที่ 4.1  

 

ลักษณะทางประชากรศาสตรของกลุมตัวอยาง (ตอ) 

ลักษณะทางประชากรศาสตร จํานวน (คน) รอยละ 

7. รายไดตอเดือน     

ตํ่ากวา 10,000 บาท 35 8.7 

10,000 – 15,000 บาท 82 20.4 

15,001 – 20,000 บาท 61 15.2 

20,001 – 25,000 บาท 55 13.7 

25,001 – 30,000 บาท 53 13.2 

30,001 – 35,000 บาท 21 5.2 

35,001 – 40,000 บาท 30 7.5 

40,001 – 45,000 บาท 18 4.5 

45,001 – 50,000 บาท 12 3.0 

50,001 – 60,000 บาท 14 3.5 

มากวา 60,000 บาท 20 5.0 

  401 100.0 

 

จากตารางที่ 4.1 พบวา กลุมตัวอยางแบงเปนเพศชาย 40.1% และเพศหญิง 59.9%  

สวนใหญเปนผูมีอายุ 18 - 30 ป และ 31 - 40 ป คิดเปน 34.4% และ 26.7% ตามลําดับ มีระดับ

การศึกษาสวนใหญคือ ปริญญาตร ี51.9% และมัธยมศึกษา / ปวช.หรือตํ่ากวา 22.7%  กลุมตัวอยาง

สวนใหญมีสถานภาพโสด 55.4% และสมรส 39.7% และมีจํานวนบุตร 1 คน และ 2 คน คิดเปน 

17.5% และ 17.5% ตามลําดับ ในสวนขอมูลลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพ สวนใหญ พบวา 

เปนขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยคิดเปน 66.1% นอกจากน้ี มีขาราชการเกษียณอายุ 4.5% 

แมบาน 1.5% และมีอาชีพรับจาง 0.5% ซึ่งมีชวงรายไดตอเดือนใกลเคียงกันหลายชวง คือ ชวงรายได 

10,000 – 15,000 บาท คิดเปน 20.4% ชวงรายได 15,001 – 20,000 บาท คิดเปน 15.2% ชวง

รายได 20,001 – 25,000 บาท คิดเปน 13.7% และชวงรายได 25,001 – 30,000 บาท คิดเปน 

13.2%   
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4.2 ขอมูลพฤติกรรมทั่วไปเก่ียวกับการซ้ือยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ของกลุมตัวอยาง 

 

ตารางที่ 4.2  

 

ขอมูลพฤติกรรมทั่วไปและการรับรูของกลุมตัวอยางในการเลือกซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรม 

ขอมูลพฤติกรรมทั่วไป / การรับรูของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

1. ระยะเวลาที่เปนลูกคาของรานขายยาองคการเภสัชกรรม   

หลายป 286 71.3 

หลายเดือน 84 20.9 

ลูกคาใหม 31 7.7 

  401 100.0 

2. ความถี่โดยเฉลี่ย (ครั้งตอเดือน) ในการซือ้ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรม 

5 ครั้งขึ้นไปตอเดือน 13 3.2 

3 – 4 ครั้งตอเดือน 44 11.0 

1 - 2 ครั้งตอเดือน 197 49.1 

2 - 3 เดือนครั้ง 86 21.4 

มากกวา 6 เดือนครั้ง 61 15.2 

  401 100.0 

3. คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งในการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรม 

ตํ่ากวา 200 บาท 95 23.7 

200 - 400 บาท 181 45.1 

400 - 600 บาท 58 14.5 

601 - 800 บาท 25 6.2 

801 - 1000 บาท 31 7.7 

มากกวา 1,000 บาท 11 2.7 

  401 100.0 
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ตารางที่ 4.2  

 

ขอมูลพฤติกรรมทั่วไปและการรับรูของกลุมตัวอยางในการเลือกซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรม (ตอ) 

ขอมูลพฤติกรรมทั่วไป / การรับรูของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

4. ชวงเวลาที่ซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมบอยที่สดุ 

08.00 - 10.00 น. 30 7.5 

10.01 - 12.00 น. 64 16.0 

12.01 - 14.00 น. 178 44.4 

14.01 - 16.00 น. 41 10.2 

16.01 - 18.00 น. 64 16.0 

18.01 - 20.00 น. 24 6.0 

  401 100.0 

5. บุคคลที่มีอิทธิพลตอทานในการเลือกรานขายยาองคการเภสัชกรรมมากที่สุด 

ตนเอง 227 56.6 

เภสัชกร 89 22.2 

ครอบครัว 58 14.5 

เพ่ือน 22 5.5 

พนักงานขายประจําผลิตภัณฑ 3 0.7 

แพทย 2 0.5 

  401 100.0 
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ตารางที่ 4.2  

 

ขอมูลพฤติกรรมทั่วไปและการรับรูของกลุมตัวอยางในการเลือกซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรม (ตอ) 

ขอมูลพฤติกรรมทั่วไป / การรับรูของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

6. กลุมประเภทสินคาทีซ่ื้อจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมบอยที่สุด   

ยาแกปวดลดไข 130 32.4 

ผลิตภัณฑเสรมิอาหาร 96 23.9 

ยาแกปวดเมื่อย 41 10.2 

ยาปฏิชีวนะ 35 8.7 

ยาสมุนไพร 27 6.7 

ยารักษาโรคผิวหนัง 26 6.5 

ยารักษาโรคทางเดินหายใจ 23 5.7 

ยารักษาโรคทางเดินอาหาร 15 3.7 

ยาออกฤทธ์ิตอหัวใจและหลอดเลือด 5 1.2 

ยาฮอรโมน 2 0.5 

ยาออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท 1 0.2 

  401 100.0 

7. สาขาของรานขายยาองคการเภสัชกรรมที่กลุมตัวอยางใชบริการบอยสุด   

สาขาราชเทวี 210 52.4 

สาขาเวชศาสตรเขตรอน 95 23.7 

สาขากระทรวงสาธารณสุข 54 13.5 

สาขาเทเวศร 15 3.7 

สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 11 2.7 

สาขาจรัญสนิทวงศ 22 6 1.5 

สาขารังสิต 5 1.2 

สาขายศเส 5 1.2 

  401 100.0 
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ตารางที่ 4.2  

 

ขอมูลพฤติกรรมทั่วไปและการรับรูของกลุมตัวอยางในการเลือกซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรม (ตอ) 

ขอมูลพฤติกรรมทั่วไป / การรับรูของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

8. ที่ต้ังรานขายยาองคการเภสัชกรรมอยูใกลบาน หรือที่ทาํงาน ใชหรือไม   

ใช 319 79.6 

ไมใช 82 20.4 

  401 100.0 

9. รานขายยาองคการเภสัชกรรมไมจําหนายผลิตภัณฑทีบ่ั่นทอนตอสุขภาพ เชน บุหรี่ สุรา ใชหรือไม 

ใช 388 96.8 

ไมใช 13 3.2 

  401 100.0 

10. รานขายยาองคการเภสัชกรรมมีโปรแกรมพิเศษสําหรบัสมาชิก ใชหรือไม   

ใช 235 58.6 

ไมใช 166 41.4 

  401 100.0 

11. รานขายยาองคการเภสัชกรรมจัดหาพนักงานใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ใชหรอืไม 

ใช 365 91.0 

ไมใช 36 9.0 

  401 100.0 
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ตารางที่ 4.2  

 

ขอมูลพฤติกรรมทั่วไปและการรับรูของกลุมตัวอยางในการเลือกซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรม (ตอ) 

ขอมูลพฤติกรรมทั่วไป / การรับรูของกลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 

12. เภสัชกรของรานขายยาองคการเภสัชกรรม แสดงตนเปนเภสัชกร โดยใสเสื้อกาวนสีขาว ใชหรือไม 

ใช 389 97.0 

ไมใช 12 3.0 

  401 100.0 

13. รานขายยาองคการเภสัชกรรม มีบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน ไดแก การวัดความดันโลหิต / 

สวนสูง / ช่ังนํ้าหนัก การวัดระดับนํ้าตาลในเลือด หรือไม 

ใช 210 52.4 

ไมใช 191 47.6 

  401 100.0 

14. เภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหทานโดยตรง ใชหรือไม     

ใช 390 97.3 

ไมใช 11 2.7 

  401 100.0 

15. ทานทราบหรือไมวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมเขาโครงการ “รานยาคุณภาพ” 

ทราบ 255 63.6 

ไมทราบ 146 36.4 

  401 100.0 

16. ชองทางตางๆ ที่ทําใหกลุมตัวอยางทราบวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมเปน “รานยาคุณภาพ”  

ปายสัญลักษณรานยาคุณภาพที่ราน เชน ปายหนาราน 

ปายบนซองยา 

214 83.9 

บุคคล เชน เพ่ือน ครอบครัว คนรูจัก 59 23.1 

สื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน นิตยสาร บทความ โปสเตอร 42 16.5 

สื่อโฆษณาตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 36 14.1 

ที่อ่ืนๆ 1 0.4 
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จากตารางที่ 4.2 พฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สามารถสรุปไดดังน้ี  

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนลูกคาของรานขายยาองคการเภสัชกรรมมานานหลายป คิด

เปน 71.3% รองลงมาคือ เปนลูกคามาหลายเดือน และเพ่ิงเปนลูกคาใหม คิดเปน 20.9% และ 7.7% 

ตามลําดับ 

สําหรับความถี่โดยเฉลี่ยในการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการ

เภสัชกรรมสวนใหญอยูที่ 1 - 2 คร้ังตอเดือน คิดเปน 49.1% รองลงมาคือ 2- 3 ครั้งตอเดือน คิดเปน 

21.4% นอกจากน้ี มากกวา 6 เดือนครั้ง 3 – 4 ครั้งตอเดือน และ 5 ครั้งข้ึนไปตอเดือน คิดเปน 

15.2%, 11.0% และ 3.2 % ตามลําดับ 

คาใชจายโดยเฉลี่ยตอคร้ังของกลุมตัวอยางในการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรม สวนใหญ อยูในชวง 200 – 400 บาท รองลงมาคือ ตํ่ากวา 200 บาท 

และ 400 – 600 บาท คิดเปน 23.7% และ 14.5% ตามลําดับ 

ชวงเวลาที่ซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมบอยที่สุด 

กลุมตัวอยางสวนใหญ อยูในชวง 12.01 -14.00 น. คิดเปน 44.4% รองลงมาคือ 10.01 – 12.00 น. 

และ 16.01 – 18.00 น. คิดเปน 16.00% และ 16.00%  ตามลําดับ 

บุคคลที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเลือกรานขายยาองคการเภสัชกรรมมากที่สุด 

คือ ตนเอง คิดเปน 56.6% รองลงมาคือ เภสัชกร คิดเปน 22.2% และครอบครัว คิดเปน 14.5%  

กลุมประเภทสินคาที่กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมบอย

ที่สุด คือ ยาแกปวดลดไข คิดเปน 32.4% รองลงมาคือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และยาแกปวดเมื่อย 

คิดเปน 23.9% และ 10.2% 

สาขาของรานขายยาองคการเภสัชกรรมที่กลุมตัวอยางสวนใหญใชบริการบอยสุด คือ 

สาขาราชเวที คิดเปน 52.4% รองลงมาคือ สาขาเวชศาสตรเขตรอน คิดเปน 23.7% นอกจากน้ี คือ 

สาขากระทรวงสาธารณสุข สาขาเทเวศร สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

สาขาจรัญสนิทวงศ 22 สาขายศ และสาขารังสิต คิดเปน 13.5%, 3.7%, 2.7%, 1.5%, 1.2% และ 

1.2% ตามลําดับ 

ที่ต้ังของรานขายยาองคการเภสัชกรรมอยูใกลบาน หรือที่ทํางานของกลุมตัวอยาง 

คิดเปน 79.6% ของทั้งหมด 

ในดานการรับรูของกลุมตัวอยาง พบวา มีกลุมตัวอยางที่ทราบวา รานขายยาองคการ

เภสัชกรรมไมจําหนายผลิตภัณฑที่บ่ันทอนตอสุขภาพ เชน บุหรี่ สุรา คิดเปน 96.8% มีกลุมตัวอยางที่

ทราบวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมมีโปรแกรมพิเศษสําหรับสมาชิก คิดเปน 58.6% มีกลุม
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ตัวอยางที่ทราบวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมจัดหาพนักงานใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ คิด

เปน 91.0% มีกลุมตัวอยางที่ทราบวา เภสัชกรของรานขายยาองคการเภสัชกรรม แสดงตนเปนเภสัช

กรโดยใสเสื้อกราวดสีขาว คิดเปน 97.0% มีกลุมตัวอยางที่ทราบวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมมี

บริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน ไดแก การวัดความดันโลหิต / สวนสูง / ช่ังนํ้าหนัก การวัดระดับนํ้าตาล

ในเลือด คิดเปน 52.4% มีกลุมตัวอยางที่ทราบวา เภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหทานโดยตรง คิดเปน 

97.3% และมีกลุมตัวอยางที่ทราบวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมเขาโครงการ “รานยาคุณภาพ” 

คิดเปน 63.6%  

ทั้งน้ีในกลุมตัวอยางที่ทราบวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมเขาโครงการ “รานยา

คุณภาพ” น้ัน ทราบไดจากหลายชองทางตามลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี 1) ปายสัญลักษณรานยา

คุณภาพที่ราน เชน ปายหนาราน ปายบนซองยา ซึ่งคิดเปน 83.9% 2) บุคคล เชน เพ่ือน ครอบครัว 

คนรูจัก คิดเปน 23.1% 3) สื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน นิตยสาร บทความ โปรเตอร ซึ่งคิดเปน 16.5% 4) 

สื่อโฆษณาตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ คิดเปน 14.1% และ 4) ที่อ่ืนๆ คิดเปน 0.4% 

 

4.3 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร

จากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ขอมูลจากแบบสอบถามของกลุมตัวอยาง 401 ชุด สามารถสรุปคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานของระดับความคิดเห็นตอปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร

จากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล ซึ่ งมีทั้ งหมด  

36 ปจจัยยอย โดยปจจัยอิสระที่มีระดับความคิดเห็นสูงสุด 5 อันดับแรก โดยเรียงลําดับมากไปนอย 

ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีวันเดือนป ที่ผลิต และวันหมดอายุ

ชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.43 เห็นดวยมากที่สุด) ปจจัยดานผลิตภัณฑในเรื่องยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมี

คุณภาพ (จํานวนเม็ดยาครบตามจํานวน /  บรรจุภัณฑปดมิดชิด / ไมฉีกขาด) (คาเฉลี่ย 4.36 เห็น

ดวยมากที่สุด) ปจจัยดานผลิตภัณฑในเร่ืองยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารไดรับมาตรฐานจากองคการ

อาหารและยามีความปลอดภัย (คาเฉลี่ย 4.34 เห็นดวยมากที่สุด) ปจจัยดานบุคคลในเรื่องเภสัชกรมี

ความนาเช่ือถือ (คาเฉลี่ย 4.34 เห็นดวยมากที่สุด) ปจจัยดานกระบวนการในเรื่องการมีเภสัชกรเปนผู

อธิบายการใชยาและการปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจนขณะสงมอบยา (คาเฉลี่ย 4.26 เห็น

ดวยมากที่สุด) ดังตารางที่ 4.3 
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ตารางที่ 4.3  

 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7 Ps) 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปลคา 

ปจจจัยดานผลิตภัณฑ       

1. ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีคุณภาพ (จํานวน

เม็ดยาครบตามจํานวน /  บรรจุภัณฑปดมิดชิด / ไม

ฉีกขาด) 

4.36 0.620 เห็นดวยมากที่สุด 

2. ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีประสิทธิภาพ

(บรรเทาอาการ / หายปวย) 

4.07 0.745 เห็นดวยมาก 

3. ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีหลากหลาย

ประเภท 

4.00 0.806 เห็นดวยมาก 

4. ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความครบถวน

เพียงพอตอความตองการ 

3.84 0.855 เห็นดวยมาก 

5. ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารไดรับมาตรฐานจาก

องคการอาหารและยามีความปลอดภัย 

4.34 0.660 เห็นดวยมากที่สุด 

6. ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนยี่หอที่มีช่ือเสียง 

/ มีความนาเช่ือถือ 

4.23 0.746 เห็นดวยมากที่สุด 

7. ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีวันเดือนป ที่ผลิต  

และวันหมดอายุชัดเจน 

4.43 0.609 เห็นดวยมากที่สุด 

8. ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีปายบอกราคา

ชัดเจน 

4.08 0.756 เห็นดวยมาก 

9. ยาและผลิตภัณฑเสริมมีฉลากยาระบุขอมูล 

ครบถวน (เชน ช่ือสถานบริการ หมายเลข โทรศัพท 

ผูปวย วันที่จาย ช่ือการคา / ช่ือ สามัญทางยา ขอบง

ใช วิธีใช ขอควรระวัง  และวันหมดอายุ) 

4.15 0.723 เห็นดวยมาก 

10. มียาและผลิตภัณฑเสริมอาหารตัวใหมจําหนาย

อยูเสมอ 

3.59 0.888 เห็นดวยมาก 
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ตารางที่ 4.3  

 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7 Ps) (ตอ) 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปลคา 

ปจจัยดานราคา       

1. มีราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ 4.12 0.670 เห็นดวยมาก 

2. มีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับรานอ่ืน 4.10 0.738 เห็นดวยมาก 

3. ราคามีความสมเหตุสมผล 4.14 0.691 เห็นดวยมาก 

ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (ที่ต้ัง)     

 1. รานยามีความสะดวกในการเดินทาง 4.17 0.770 เห็นดวยมาก 

2. สภาพแวดลอมโดยรอบรานยามีความปลอดภัย 4.21 0.684 เห็นดวยมากที่สุด 

3. เวลาเปด - ปดทําการของรานยามีความเหมาะสม 4.07 0.800 เห็นดวยมาก 

ปจจัยดานสงเสริมการตลาด     

 1. มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑเสริม

อาหารที่นาสนใจ  (เชน ของแถม ลดราคา ฯลฯ) 

3.26 0.970 ปานกลาง 

2. มีการประชาสัมพันธการตลาด เชน การลงบทความ

ความรูของผลิตภัณฑเสริมอาหารในสื่อตางๆ และการ

มีแผนพับ /เอกสารใหความรูผลิตภัณฑเสริมอาหาร

อยางทั่วถึง 

3.31 0.951 ปานกลาง 

3. มีปายรานยาขนาดเหมาะสม เปนที่สังเกตเห็น 3.91 0.729 เห็นดวยมาก 
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ตารางที่ 4.3  

 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7 Ps) (ตอ) 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปลคา 

ปจจัยดานบุคคล     

 1. พนักงานพูดจาดีและสุภาพเรียบรอย 4.00 0.828 เห็นดวยมาก 

2. พนักงานมีบุคลิกดี / มีมนุษยสัมพันธดี 3.95 0.825 เห็นดวยมาก 

3. พนักงานใหบริการลูกคาอยูเสมอ / เอาใจใสงาน 3.96 0.804 เห็นดวยมาก 

4. พนักงานใหบริการรวดเร็ว / มีความคลองแคลว

วองไวในการหยิบยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

3.98 0.792 เห็นดวยมาก 

5. พนักงานมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนแหลงแพรเช้ือ

แกผูรับบริการ 

4.12 0.700 เห็นดวยมาก 

6. พนักงานมีความรู / มีความสามารถ 4.12 0.692 เห็นดวยมาก 

7. เภสัชกรมีความนาเช่ือถือ 4.34 0.649 เห็นดวยมากที่สุด 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

1. รานยามีภาพลักษณเร่ืองความนาเช่ือถือ / มี

ประวัติองคกรมายาวนาน 

4.25 0.673 เห็นดวยมากที่สุด 

2. รานยามีภาพลักษณเรื่องความสะดวกและรวดเร็ว 4.00 0.737 เห็นดวยมาก 

3. รานยามีภาพลักษณเรื่องความทันสมัย 3.86 0.737 เห็นดวยมาก 

4. รานยามีภาพลักษณเรื่องความสะอาด / ถูก

สุขลักษณะ 

4.19 0.646 เห็นดวยมาก 

5. รานยามีอุปกรณเคร่ืองใชในการใหบริการที่ 

สะอาดและไม เกิดการปนเปอนในระหวางการ

ใหบริการ 

4.09 0.701 เห็นดวยมาก 

6. รานยามีสภาพแวดลอมภายในรานที่เหมาะสม 

เชน การมีแสงสวางพียงพอ อากาศมีการถายเท 

ภายในรานไมรอน แสงแดดสองไมถึงบริเวณช้ัน

วางยา การไมมีสัตวหรือแมลงรบกวน 

4.21 0.646 เห็นดวยมากที่สุด 



46 

 

ตารางที่ 4.3  

 

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7 Ps) (ตอ) 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด คาเฉลี่ย 

สวน

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

การแปลคา 

ปจจัยดานกระบวนการบริการ     

 1. มีขั้นตอนการบริการที่เขาใจงาย / มีข้ันตอนไม

สับสน / มีความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 

3.98 0.796 เห็นดวยมาก 

2. มีความเต็มใจในการใหบริการ 4.07 0.784 เห็นดวยมาก 

3. มีเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการใหบริการ เชน เครื่อง

คิดเงินอัตโนมัติ 

4.03 0.782 เห็นดวยมาก 

4. มีเภสัชกรเปนผูอธิบายการใชยาและการปฏิบัติตัว

ของผูมารับบริการอยางชัดเจนขณะสงมอบยา 

4.26 0.712 เห็นดวยมากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.3 ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยสวนผสมทางการตลาด (7 Ps)

สามารถสรุปผลการศึกษาของแตละปจจัยไดดังน้ี  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องยาและผลิตภัณฑ

เสริมอาหารมีวันเดือนป ที่ผลิต และวันหมดอายุชัดเจนมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.43 เห็นดวยมากที่สุด) 

รองลงมาคือ ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีคุณภาพ (จํานวนเม็ดยาครบตามจํานวน /  บรรจุภัณฑ

ปดมิดชิด / ไมฉีกขาด) (คาเฉลี่ย 4.36 เห็นดวยมากที่สุด) ลําดับถัดมาคือ ยาและผลิตภัณฑเสริม

อาหารไดรับมาตรฐานจากองคการอาหารและยามีความปลอดภัย (คาเฉลี่ย 4.34 เห็นดวยมากที่สุด) 

ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนย่ีหอที่มีช่ือเสียง / มีความนาเช่ือถือ (คาเฉลี่ย 4.23 เห็นดวยมาก

ที่สุด)  

ปจจัยราคา กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเร่ืองราคามีความสมเหตุสมผล

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.14 เห็นดวยมาก) รองลงมาคือ เรื่องมีราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ (คาเฉลี่ย 

4.12 เห็นดวยมาก) และมีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉลี่ย 4.10 เห็นดวยมาก) 

ปจจัยดานชองทางจัดจําหนาย (ที่ต้ัง) กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่อง

สภาพแวดลอมโดยรอบรานยามีความปลอดภัยมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.21 เห็นดวยมากที่สุด)  รองลงมา
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คือ รานยามีความสะดวกในการเดินทาง (คาเฉลี่ย 4.17 เห็นดวยมาก) และเวลาเปด – ปดทําการของ

รานยามีความเหมาะสม (คาเฉลี่ย 4.07 เห็นดวยมาก) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นในเรื่องการมี

ปายรานยาขนาดเหมาะสม เปนที่สังเกตเห็นมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.91 เห็นดวยมาก) นอกจากน้ันคือ 

การมีการประชาสัมพันธการตลาด เชน การลงบทความความรูของผลิตภัณฑเสริมอาหารในสื่อตางๆ 

และการมีแผนพับ /เอกสารใหความรูผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางทั่วถึง (คาเฉลี่ย 3.31 เห็นดวยปาน

กลาง) การมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่นาสนใจ  (เชน ของแถม ลด

ราคา ฯลฯ) (คาเฉลี่ย 3.26 เห็นดวยปานกลาง) 

ปจจัยดานบุคคล พบวา เภสัชกรมีความนาเช่ือถือ มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด 

(คาเฉลี่ย 4.34 เห็นดวยมากที่สุด) รองลงมาคือ พนักงานมีความรู / มีความสามารถ (คาเฉลี่ย 4.12 

เห็นดวยมาก) และพนักงานมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนแหลงแพรเช้ือแกผูรับบริการ (คาเฉลี่ย 4.12 

เห็นดวยมาก) ลําดับถัดมาคือ พนักงานใหบริการรวดเร็ว / มีความคลองแคลววองไวในการหยิบยา

และผลิตภัณฑเสริมอาหาร (คาเฉลี่ย 3.98 เห็นดวยมาก) พนักงานใหบริการลูกคาอยูเสมอ / เอาใจใส

งาน (คาเฉลี่ย 3.96เห็นดวยมาก) พนักงานมีบุคลิกดี / มีมนุษยสัมพันธดี (คาเฉลี่ย 3.95 เห็นดวยมาก) 

และพนักงานพูดจาดีและสุภาพเรียบรอย (คาเฉลี่ย 4.00 เห็นดวยมาก) 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา รานยามีภาพลักษณเรื่อง

ความนาเช่ือถือ / มีประวัติองคกรมายาวนาน มีคาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.25 เห็น

ดวยมากที่สุด) รองลงมาคือ รานยามีสภาพแวดลอมภายในรานที่เหมาะสม เชน การมีแสงสวาง

เพียงพอ อากาศมีการถายเท ภายในรานไมรอน แสงแดดสองไมถึงบริเวณช้ันวางยา การไมมีสัตวหรือ

แมลงรบกวน (คาเฉลี่ย 4.21 เห็นดวยมากที่สุด) ลําดับถัดมาคือ รานยามีภาพลักษณเรื่องความสะอาด 

/ ถูกสุขลักษณะ (คาเฉลี่ย 4.19 เห็นดวยมาก) รานยามีอุปกรณเครื่องใชในการใหบริการที่ สะอาด

และไมเกิดการปนเปอนในระหวางการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.09 เห็นดวยมาก) รานยามีภาพลักษณ

เรื่องความสะดวกและรวดเร็ว (คาเฉลี่ย 4.00 เห็นดวยมาก) และรานยามีภาพลักษณเรื่องความ

ทันสมัย (คาเฉลี่ย 3.86 เห็นดวยมาก) 

ปจจัยดานกระบวนการบริการ กลุมตัวอยางใหคะแนนการมีเภสัชกรเปนผูอธิบายการใช

ยาและการปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจนขณะสงมอบยาสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.26  

เห็นดวยมากที่สุด) รองลงมาคือ การมีความเต็มใจในการใหบริการ (คาเฉลี่ย 4.07 เห็นดวยมาก) 

นอกจากน้ีไดแก การมีเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการใหบริการ เชน เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ (คาเฉลี่ย 4.03

เห็นดวยมาก) และการมีขั้นตอนการบริการที่เขาใจงาย / มีข้ันตอนไมสับสน / มีความสะดวกรวดเร็ว

ในการรับบริการ (คาเฉลี่ย 3.98 เห็นดวยมาก)  
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ตารางที่ 4.4  

 

ระดับการตัดสินใจซื้อรวม 

ปจจัยสวนผสมทางการตลาด คาเฉลี่ย 
สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
การแปลคา 

ในการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารใน

ครั้งถัดไป ทานจะยังคงตัดสินใจเลือกซื้อยา

และผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา

องคการเภสัชกรรม 

4.67 0.559 ซื้ออยางแนนอน 

 

จากตารางที่ 4.4 แสดงระดับการตัดสินใจซือ้รวม ซึ่งกลุมตัวอยางใหคะแนนคาเฉลี่ย

ระดับการตัดสินใจซื้อรวม เทากับ 4.67 อยูในระดับ “ซื้ออยางแนนอน” 

 

4.4 การทดสอบสมมติฐานปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตรกับการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ในประเด็นน้ี ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือทดสอบวา ปจจัยดานลักษณะประชากรศาสตรที่

ผูวิจัยสนใจ อันไดแก อายุ และรายได ของกลุมตัวอยางทั้งหมด 401 ตัวอยาง สงผลตอระดับการตัดสินใจ

ซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมหรือไม โดยใชวิธีการวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว One – Way ANOVA  

 

4.4.1 อายุกับการตัดสินใจซื้อ 

กําหนดสมมติฐานที่ 1 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 1 : ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน จะมีระดับการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมที่แตกตางกัน 

H0 : ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน จะมีระดับการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ไมแตกตางกัน 

H1 : ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน จะมีระดับการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม แตกตางกัน 
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ตารางที่ 4.5  

 

ผลการวิเคราะหอายุกับการตัดสินใจซื้อ 

อายุ จํานวน 

คาเฉลี่ย 

ระดับการตัดสนิใจซื้อ 

(Mean) 

คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

(Std. Deviation) 

F Sig. 

18 - 30 ป 138 4.56 0.580 3.989 0.008 

31 - 40 ป 107 4.66 0.548 
  

41 - 50 ป 70 4.71 0.568 
  

มากกวา 50 ป 86 4.81 0.497 
  

 

จากตารางที่ 4.5 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA 

เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางกลุมอายุที่ตางกัน 4 กลุม (18 - 30 ป, 31 - 40 ป, 41 - 50 ป และ 

มากกวา 50 ป) วา มีระดับการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรมแตกตางกันหรือไม  

พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ F =  3.989, p < 0.05 (Sig. 0.008) 

จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 โดยคาเฉลี่ยระดับการตัดสินใจซื้อในกลุมอายุ 18 - 30 ป, 31 - 40 ป,  

41 - 50 ป และมากกวา 50 ป เทากับ 4.56, 4.66, 4.71 และ 4.81 ตามลําดับ จึงสรุปไดวา อายุที่

แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ทั้งน้ีผลการทดสอบภายหลัง (Post Hoc Test) พบวา กลุมอายุที่มีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญของระดับการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรมคือ กลุมอายุ 18 - 30 ป กับกลุมอายุมากกวา 50 ป 

ซึ่งเปนที่นาสังเกตวา กลุมอายุที่มากกวา 50 ป (คาเฉลี่ยระดับการตัดสินใจซื้อ 

4.81) จะมีระดับการตัดสินใจซื้อที่สูงกวากลุมอายุ 18 – 30 ป (คาเฉลี่ยระดับการตัดสินใจซื้อ 4.56) 

อาจเน่ืองจากคนในรุนกอนๆ จะรับรูเรื่องราวขององคการเภสัชกรรมมาอยางยาวนาน โดยเติบโตมาใน

ยุคเดียวกันกับองคการเภสัชกรรมที่กอต้ังเกือบ 50 ป จึงทําใหกลุมคนชวงอายุดังกลาว รูสึกผูกพัน

และเช่ือถือสินคาจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ขณะที่กลุมอายุนอย คือ ชวงอายุ 18 – 30 ป 

นับวาเติบโตมาคนละยุคสมัย ซึ่งเปนยุคสมัยที่มีทางเลือกมากมาย ทั้งรานยา Chain Store หรือการ
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ซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารออนไลน เปนตน จึงทําใหมีระดับการตัดสินใจซื้อรวมลดลง อยางไรก็ตามทั้ง

สองกลุมอายุ ตางมีระดับการตัดสินใจซื้อเหมือนกันคือ ซื้ออยางแนนอน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

วิไลวรรณ ศิริอําไพ (2555) ซึ่งพบวา ลักษณะทางประชากรศาสตรดานอายุ มีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการซื้อสินคาของนักทองเที่ยวตลาดโบราณบานสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) 

จังหวัดอุทัยธานี ไดแก ความถี่ในการซื้อสินคา ชวงเวลาในการซื้อสินคา การจายเงินเพ่ือซื้อสินคาแต

ละครั้ง ประเภทสินคาที่ซื้อ บุคคลที่มีสวนในการตัดสินใจซื้อสินคา และวัตถุประสงคในการซื้อสินคา 

และสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐกฤตา นันทะสิน (2557) ที่พบวา ผูบริโภคที่มีอายุตางกัน มี

พฤติกรรมในการเลือกอาหารสุขภาพที่แตกตางกัน ในดานความถ่ีในการบริโภค (คร้ังตอเดือน) และ

มูลคาในการบริโภค (บาทตอครั้ง) ซึ่งพบวากลุมอายุ 36 – 45 ป ซึ่งเปนวัยทํางานมีความถ่ีในการ

บริโภคมากกวากลุมอ่ืนๆ และงานวิจัยของฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ (2555) ก็เชนกัน พบวา อายุที่

แตกตางกัน มีผลตอพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและความจําของผูบริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานครที่แตกตางกัน ในดานคาใชจายในการซื้อผลิตภัณฑ (บาท/ครั้ง)  

4.4.2 รายไดกับระดับการตัดสินใจซื้อ 

กําหนดสมมติฐานที่ 2 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 2 : ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน จะมีระดับการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมที่แตกตางกัน 

H0 : ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน จะมีระดับการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ไมแตกตางกัน 

H1 : ผูบริโภคที่มีรายไดตางกัน จะมีระดับการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม แตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4.6  

 

ผลการวิเคราะหรายไดกับระดับการตัดสินใจซื้อ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน 

คาเฉลี่ยระดับการ

ตัดสินใจซื้อ 

(Mean) 

คาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

(Std. Deviation) 

F Sig. 

ตํ่ากวา 15,000 บาท 117 4.70 0.530 0.345 0.708 

15,001 – 30,000 บาท 169 4.65 0.581 
  

มากกวา 30,000 บาท 115 4.67 0.558 
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จากตารางที่ 4.6 การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว One way ANOVA 

เพ่ือทดสอบความแตกตางระหวางกลุมอายุที่ตางกัน 3 กลุม (ตํ่ากวา 15,000 บาท, 15,001 – 

30,000 บาท และมากวา 30,000 บาท) วามีระดับการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรมแตกตางกันหรือไม  

ผลการศึกษา พบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยมีคา Sig. เทากับ 

0.708 ซึ่งมากกวาคานัยสําคัญในการทดสอบ α 0.05 จึงยอมรับสมมติฐาน H0 สรุปไดวา รายไดเฉลี่ย

ตอเดือนที่แตกตางกัน มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารไมแตกตางกัน ทั้งน้ี

อาจเ น่ืองมาจากรายจายตอครั้ ง ในการซื้อยาและผลิตภัณฑ เสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรมของผูบริโภคไมไดแตกตางกันมากนัก จากผลการวิจัยฉบับน้ีพบวา กลุมตัวอยาง

สวนใหญ มีคาใชจายตอคร้ังไมเกิน 400 บาท คิดเปน 68.8% ซึ่งเปนคาใชจายทุกกลุมรายไดสามารถ

เขาถึงได นอกจากน้ี ดวยผลิตภัณฑมีความหลากหลายของตราสินคา ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกตรา

สินคาไดตรงตามระดับราคาที่ตองการ และอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางสวนใหญซื้อยาประเภทยา

สามัญประจําบาน ซึ่งราคาไมไดสูงมากนัก ดังน้ันผลการวิเคราะห จึงพบวา รายไดเฉลี่ยตอเดือนที่

แตกตางกันมีความสัมพันธกับระดับการตัดสินใจซื้อที่ไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกิตติ

ภพ สงเคราะห (2555) ที่พบวา ปจจัยสวนบุคคลดานรายไดตอเดือนที่แตกตางกันมีความสัมพันธกับ

พฤติกรรมการเขาใชบริการรานอาหารญี่ปุนของผูบริโภคในจังหวัดปทุมธานีไมแตกตางกัน และ

งานวิจัยของณัฐกฤตา นันทะสิน (2557) ที่พบวา ผูบริโภคที่มีรายไดตอเดือนตางกัน มีพฤติกรรมใน

การเลือกอาหารสุขภาพ ในดานความถี่ในการบริโภค (ครั้งตอเดือน) และมูลคาในการบริโภค (บาทตอ

ครั้ง) ไมตางกัน 

ทั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของสุกัญญา เรียงเครือ (2554) ที่  วิเคราะห

เปรียบเทียบความแตกตางของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy ของ

ผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยแบงตามรายได พบวา รายไดที่แตกตางกัน มีการตัดสินใจซื้อ

ผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับสัดสวน Wealthy ไมแตกตางกัน 

 

4.5 การวิเคราะหปจจัยสวนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสิน ใจซื้อยาและ 

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

จากการที่ไดทบทวนวรรณกรรม ทําใหผูวิจัยสามารถกําหนดปจจัยทางการตลาด

เบ้ืองตนได 7 ปจจัย แบงยอยไดเปน 36 ตัวแปร และเมื่อเก็บรวมรวมแบบสอบถามที่ไดจากกลุม

ตัวอยาง ผูวิจัยจึงวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปรดังกลาวอีกครั้ง เพ่ือตรวจสอบวา ตัวแปรจาก
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การทบทวนวรรณกรรมมีความสัมพันธกันเอง หรือมีแนวโนมไปในทิศทางเดียวกันหรือไม เพ่ือจะได

แกไขและกําหนดเปนปจจัยใหมตอไป 

 

4.5.1 การวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปรโดยวิธีการวิเคราะหปจจัย 

เริ่มตนผูวิจัยวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางตัว

แปรอิสระตางๆ ทั้งหมด 36 ตัวแปร ซึ่งเมื่อทดสอบความสัมพันธที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา  

ตัวแปรหลายคูมีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ จึงเปนที่มาใหผูวิจัยนําตัวแปรดังกลาวมาทําวิเคราะห

และสกัดปจจัยตอไป 

ทั้งน้ีในการวิเคราะหปจจัย ผูวิจัยจะใชสถิติ KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และ 

Barlett’s Test of Sphericity เพ่ือทดสอบตัวแปรอิสระวา มีความเหมาะสมที่จะนําทําการสกัด

ปจจัยหรือไม ซึ่งคา KMO  ที่มีคามาก (เขาสูคา 1) แสดงวา สามารถแบงกลุมตัวแปรโดยใชเทคนิค

การวิเคราะหปจจัยได ในทางกลับกัน ถาคา KMO มีคานอย (เขาใกล 0) แสดงวา ไมควรนําเทคนิค

การวิเคราะหปจจัยมาใช ขณะที่การทดสอบ Barlett’s Test of Sphericity คือการทดสอบวาตัวแปร

มีความเหมาะสมที่จะนํามาสกัดปจจัยหรือไม ที่ระดับนัยสําคัญที่กําหนด (α 0.05)  สมมติฐานคือ H0 

: ตัวแปรไมมีความสัมพันธระหวางกัน และ H1 : ตัวแปรมีความสัมพันธระหวางกัน โดยคา Sig. ที่ได

ตองนอยกวา α จึงจะปฏิเสธิ H0  และยอมรับ H1 พรอมทั้งสรุปไดวา ตัวแปรมีความเหมาะสม 

กลาวคือตัวแปรมีความสัมพันธกัน 

 

ตารางที่ 4.7  

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.940 

Barlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 10281.543 

Df 630 

Sig. 0.000 

 

จากตารางที่ 4.7 การวิเคราะหความเหมาะสมของตัวแปรทั้ง 36 ตัวแปร พบวา  

มีคา KMO เทากับ 0.940 น่ันคือ ตัวแปรขางตนสามารถใชเทคนิคการวิเคราะหปจจัยได และ 
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Berlett’s Test of Sphericity มีคา Sig. เทากับ 0.000 จึงปฏิเสธสมมติฐาน H0 น่ันคือตัวแปรทั้ง 36 

ตัวแปร มีความสัมพันธกัน  

จากทั้งสองคา จึงสรุปไดวา ตัวแปรมีความเหมาะสมที่จะนําไปวิเคราะหปจจัย 

(Factor 0y0pAnalysis) เพ่ือสกัดปจจัย (Extraction) และหากลุมปจจัยที่มีความสัมพันธกันตอไป 

4.5.2 การกําหนดกลุมปจจัย 

เมื่อผู วิจัยแนใจแลววา ตัวแปรทั้งหมดมีความเหมาะสมที่จะใชเทคนิคการ

วิเคราะหปจจัยได ขั้นถัดไปคือ การสกัดปจจัยแบบ Principal Component Analysis (PCA) โดย

การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน (Linear Regression Analysis) เพ่ือหาความสัมพันธระหวาง

ปจจัยอิสระที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยกับตัวแปรตาม และหมุนแกนปจจัยแบบ Varimax ทั้งน้ีได

พิจารณาปจจัยที่เหมาะสมจากคา Eigenvalue ที่มากกวา 1 และคา Factor Loading ของตัววัดตอง

ไมนอยกวา 0.3 และตองไมมีคา Factor Loading สูงใกลกันในปจจัยมากกวา 1 ปยจัย 

พบวา สามารถแบงกลุมปจจยัที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขาย

ยาองคการเภสัชกรรมไดทั้งสิ้น 6 กลุมปจจยั โดยยังคงมีตัวแปรเทาเดิมคือ 36 ตัวแปร และสามารถ

อธิบายความแปรปรวนได เทากับ 65.385% (ภาคผนวก ข) ผูวิจัยไดแสดงตารางเปรียบเทียบระหวาง

ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม และปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยดังตารางที่ 4 

 

ตารางที่ 4.8  

 

การเปรียบเทียบปจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย 

ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

1.) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีคุณภาพ 

(จํานวนเม็ดยาครบตามจํานวน /  บรรจุ

ภัณฑปดมิดชิด / ไมฉีกขาด) 

2.) ย า แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ส ริ ม อ า ห า ร มี

ประสิทธิภาพ (บรรเทาอาการ / หาย

ปวย) 

3.) ย า แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ส ริ ม อ า ห า ร มี

หลากหลายประเภท 
 

ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย 

1. ปจจัยดานความนาเชื่อถือและมีความ

เปนมิตร 

1.) พนักงานมีบุคลิกดี / มีมนุษยสัมพันธดี 

2.) พนักงานพูดจาดีและสุภาพเรียบรอย 

3.) พนักงานใหบริการลูกคาอยู เสมอ / 

เอาใจใสงาน 

4.) พนักงานใหบริการรวดเร็ว / มีความ

คลองแคลววองไวในการหยิบยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
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ตารางที่ 4.8  

 

การเปรียบเทียบปจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย (ตอ) 

ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

1. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (ตอ) 

4.) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความ

ครบถวนเพียงพอตอความตองการ 

5.) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารได รับ

มาตรฐานจากองคการอาหารและยามี

ความปลอดภัย 

6.) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนยี่หอที่

มีช่ือเสียง / มีความนาเช่ือถือ 

7.) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีวันเดือน

ป ที่ผลิต และวันหมดอายุชัดเจน 

8.) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีปายบอก

ราคาชัดเจน 

9.) ยาและผลิตภัณฑเสริมมีฉลากยาระบุ

ขอมูล ครบถวน (เชน ช่ือสถานบริการ 

หมายเลข โทรศัพท ผูปวย วันที่จาย ช่ือ

การคา / ช่ือสามัญทางยา ขอบงใช 

วิธีใช ขอควรระวัง  และวันหมดอายุ) 

10.) มียาและผลิตภัณฑเสริมอาหารตัวใหม

จําหนายอยูเสมอ 

 

 

 

 

 

ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย 

1. ปจจัยดานความนาเชื่อถือและมีความ

เปนมิตร (ตอ) 

5.) มีความเต็มใจในการใหบริการ 

6.) พนักงานมีความรู / มีความสามารถ 

7.) พนักงานมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปน

แหลงแพรเช้ือแกผูรับบริการ 

8.) มีข้ันตอนการบริการที่เขาใจงาย / มี

ข้ันตอนไมสับสน / มีความสะดวก

รวดเร็วในการรับบริการ 

9.) รานยามีภาพลักษณเรื่องความสะดวก

และรวดเร็ว 

10.) เภสัชกรมีความนาเช่ือถือ 

11.) มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ 

เชน เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ 

12.) มีเภสัชกรเปนผูอธิบายการใชยาและ

การปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยาง

ชัดเจนขณะสงมอบยา 
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ตารางที่ 4.8  

 

การเปรียบเทียบปจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย (ตอ) 

ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

2. ปจจัยดานราคา 

1.) มีราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ 

2.) มีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับรานอ่ืน 

3.) ราคามีความสมเหตุสมผล 

3. ปจจัยดนชองทางการจัดจําหนาย (ที่ต้ัง) 

1.) รานยามีความสะดวกในการเดินทาง 

2.) สภาพแวดลอมโดยรอบรานยามีความ

ปลอดภัย 

3.) เวลาเปด - ปดทําการของรานยามีความ 

เหมาะสม 

4. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

1.) มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดสําหรับ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่นาสนใจ  (เชน 

ของแถม ลดราคา ฯลฯ) 

2.) มีการประชาสัมพันธการตลาด เชน การ

ลงบทความความรูของผลิตภัณฑเสริม

อาหารในสื่อตางๆ และการมีแผนพับ / 

เอกสารใหความรูผลิตภัณฑเสริมอาหาร

อยางทั่วถึง 

3.) มีปายรานยาขนาดเหมาะสมเปนที่

สังเกตเห็น 

 

 
 

ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย 

2. ปจจัยดานความปลอดภัยและความ

สะดวกในการใชบริการ 

1.) เวลาเปด – ปดทําการของรานยามี

ความเหมาะสม 

2.) รานยามีความสะดวกในการเดินทาง 

3.) รานยามีสภาพแวดลอมภายในรานที่

เหมาะสม เชน การมีแสงสวางเพียงพอ 

อากาศมีการถายเท ภายในรานไมรอน 

แสงแดดสองไมถึงบริเวณช้ันวางยา 

การไมมีสัตวหรือแมลงรบกวน 

4.) สภาพแวดลอมโดยรอบรานยามีความ

ปลอดภัย 

5.) รานยามีภาพลักษณเรื่องความสะอาด 

/ ถูกสุขลักษณะ 

6.) ร านยามี อุปกรณ เครื่ อ ง ใช ในการ

ใหบริการที่สะอาดและไม เกิดการ

ปนเปอนในระหวาง การใหบริการ 

7.) ร า น ย ามี ภ า พลั กษ ณ เ รื่ อ ง ค ว า ม

นาเช่ือถือ / มีประวัติองคกรมา

ยาวนาน 

8.) รานยามีภาพลักษณเรื่องความทันสมัย 

9.) มีปายรานยาขนาดเหมาะสมเปนที่

สังเกตเห็น 
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ตารางที่ 4.8  

 

การเปรียบเทียบปจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย (ตอ) 

ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

5. ปจจัยดานบุคคล 

1.) พนักงานพูดจาดีและสุภาพเรียบรอย 

2.) พนักงานมีบุคลิกดี / มีมนุษยสัมพันธดี 

3.) พนักงานใหบริการลูกคาอยูเสมอ / เอา

ใจใสงาน 

4.) พนักงานใหบริการรวดเร็ว / มีความ

คลองแคลววองไวในการหยิบยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

5.) พนักงานมีสุขภาพอนามัยดีไมเปนแหลง

แพรเช้ือแกผูรับบริการ 

6.) พนักงานมีความรู / มีความสามารถ 

7.) เภสัชกรมีความนาเช่ือถือ 

6. ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ 

1.) รานยามีภาพลักษณเร่ืองความนาเช่ือถือ 

/ มีประวัติองคกรมายาวนาน 

2.) รานยามีภาพลักษณเร่ืองความสะดวก

และรวดเร็ว 

3.) รานยามีภาพลักษณเรื่องความทันสมัย 

4.) รานยามีภาพลักษณเร่ืองความสะอาด / 

ถูกสุขลักษณะ 

 

 
 

ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย 

3. ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

1.) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารไดรับ

มาตรฐานจากองคการอาหารและยามี

ความปลอดภัย 

2.) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนย่ีหอ

ที่มีช่ือเสียง / มีความนาเช่ือถือ 

3.) ยาและผลิ ต ภัณฑ เ ส ริ ม อ าหารมี

คุณภาพ (จํานวนเม็ดยาครบตาม

จํานวน / บรรจุภัณฑปดมิดชิด / ไม

ฉีกขาด) 

4.) ยาและผลิ ต ภัณฑ เ ส ริ ม อ าหารมี

ประสิทธิภาพ (บรรเทาอาการ / หาย

ปวย) 

5.) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมี วัน

เดือนป ที่ผลิต และวันหมดอายุชัดเจน 

6.) ยาและผลิ ต ภัณฑ เ ส ริ ม อ าหารมี

หลากหลายประเภท 

7.) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความ

ครบถวนเพียงพอตอความตองการ 

4 ปจจัยดานราคา 

1.) มีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับรานอ่ืน 

2.) ราคามีความสมเหตุสมผล 

3.) มีราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ 
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ตารางที่ 4.8  

 

การเปรียบเทียบปจจัยจากการทบทวนวรรณกรรมและที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย (ตอ) 

ปจจัยที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

6. ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ (ตอ) 

5.) ร านยามี อุ ปก รณ เ ค ร่ื อ ง ใ ช ใ นกา ร

ใหบริ การที่ สะอาดและไม เกิ ดการ

ปนเปอนในระหวาง การใหบริการ 

6.) รานยามีสภาพแวดลอมภายในรานที่

เหมาะสม เชน การมีแสงสวางพียงพอ 

อากาศมีการถายเท ภายในรานไมรอน 

แสงแดดสองไมถึงบริเวณช้ันวางยา การ

ไมมีสัตวหรือแมลงรบกวน 

7. ปจจัยดานกระบวนการบริการ 

1.) มีขั้นตอนการบริการที่เขาใจงาย / มี

ขั้นตอนไมสับสน / มีความสะดวก

รวดเร็วในการรับบริการ 

2.) มีความเต็มใจในการใหบริการ 

3.) มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ 

เชน เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ 

4.) มีเภสัชกรเปนผูอธิบายการใชยาและ

การปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยาง

ชัดเจนขณะสงมอบยา 
 

ปจจัยที่ไดจากการวิเคราะหปจจัย 

5. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

1.) มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดสําหรับ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่นาสนใจ  

(เชน ของแถม ลดราคา ฯลฯ) 

2.) มีการประชาสัมพันธการตลาด เชน 

การลงบทความความรูของผลิตภัณฑ

เสริมอาหารในสื่อตางๆ และการมี

แ ผ น พั บ  / เ อ ก ส า ร ใ ห ค ว า ม รู

ผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางทั่วถึง 

6. ปจจัยดานการใหขอมูลที่เก่ียวกับยา 

1.) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีปาย

บอกราคาชัดเจน 

2.) มียาและผลิตภัณฑเสริมอาหารตัว

ใหมจําหนายอยูเสมอ 

3.) ยาและผลิตภัณฑเสริมมีฉลากยาระบุ

ขอมู ลครบถ วน ( เช น  ช่ือสถาน

บริการ หมายเลขโทรศัพท ผูปวย 

วันที่จาย ช่ือการคา / ช่ือ สามัญทาง

ยา ขอบงใช วิธีใช ขอควรระวัง  และ

วันหมดอายุ) 
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ในการวิเคราะหปจจัยขางตน ทําใหผูวิจัยสามารถแบงกลุมปจจัยใหมเปน 6 

ปจจัย จากเดิม 7 ปจจัย ทั้งน้ียังคงมีตัวแปรเทาเดิมคือ 36 ตัวแปร ดังน้ันผูวิจัยจึงไดปรับเปลี่ยน

สมมติฐานงานวิจัยใหม ตามผลการวิเคราะห ดังน้ี 

สมมติฐานที่ 3: ปจจัยดานความนาเชื่อถือและมีความเปนมิตร มีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

สมมติฐานที่ 4: ปจจัยดานความปลอดภัยและความสะดวกในการใชบริการ 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

สมมติฐานที่ 5: ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

สมมติฐานที่ 6: ปจจัยดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

สมมติฐานที่ 7: ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

สมมติฐานที่ 8: ปจจัยดานการใหขอมูลที่เก่ียวกับยา มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

4.5.3 การวิเคราะหสมการถดถอยเชิงเสน 

เมื่อไดปจจัยใหม 6 ปจจัยขางตนแลว ผูวิจัยจึงหาความสัมพันธระหวางปจจัย

ใหมที่มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัช

กรรม โดยนําคาคะแนนของแตละปจจัย (Factor Score) มาวิเคราะหหาสมการถดถอยเชิงเสน 

(Linear Regression Analysis) เพ่ือสรางสมการหาความสัมพันธระหวางปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อกับการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เริ่มตน ผูวิจัยตรวจสอบความสัมพันธระหวางปจจัยของปจจัยใหม ดวยตอง

มั่นใจวาแตละปจจัยใหมไมมีความสัมพันธกัน โดยใชวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) ที่

ระดับนัยสําคัญ 0.05 ซึ่งพบวา ปจจัยใหม 6 ปจจัย ไมมีปจจัยใดที่มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญ 

เมื่อทราบวา ทั้ง 6 ปจจัย ไมมีความสัมพันธกัน ผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหการ

ถดถอยแบบ Multiple Regression โดยใชขอมูลแบบสอบถามที่สมบูรณทั้งหมด 401 ชุด ที่ระดับ

นัยสําคัญ 0.05 ตัวแปรเขาสมการโดยวิธี All Enter ไดผลวิเคราะหดังตารางที่ 4.9  
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ตารางที่ 4.9  

 

ตัวแบบที่ไดจากการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสน (Model Summary) 

 

 

 

a. Predictors: (Constant), ปจจัยดานการใหขอมูลที่เกี่ยวกับยา, ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด, 

ปจจัยดานราคา, ปจจัยดานผลิตภัณฑ, ปจจัยดานความปลอดภัยและความสะดวกในการใชบริการ, 

ปจจัยดานความนาเช่ือถือและมีความเปนมิตร 

b. Dependent Variable: ในการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารในครั้งถัดไป ทานจะยังคงตัดสินใจ

เลือกซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมที่ทานกําลังประเมินน้ี 

 

จากตารางที่ 4.9 พบ คา R Sqare เทากับ 0.125 หมายความวา ตัวแปรใหมที่

ไดไดจากการวิเคราะหปจจัย ทั้งหมด 6 ปจจัย สามารถทํานายหรืออธิบายการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได

12.5% แสดงวา ที่เหลืออีก 87.5% มีปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อจากปจจัยอ่ืนๆ 

 

ตารางที่ 4.10  

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนของตัวแบบ (ANOVA) 

Model 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

1 Regression 15.581 6 2.597 9.360 0.000b 

Residual 109.307 394 0.277   

Total 124.888 400    

a. Dependent Variable: ในการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารในครั้งถัดไป ทานจะยังคงตัดสินใจ

เลือกซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมที่ทานกําลังประเมินน้ี 

Model R R Square 
Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 0.353a 0.125 0.111 0.527 
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b. Predictors: (Constant), ปจจัยดานการใหขอมูลที่เกี่ยวกับยา, ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด, 

ปจจัยดานราคา, ปจจัยดานผลิตภัณฑ, ปจจัยดานความปลอดภัยและความสะดวกในการใชบริการ, 

ปจจัยดานความนาเช่ือถือและมีความเปนมิตร 

 

จากตารางที่ 4.10 สมมติฐานคือ 

H0 : ตัวแปรทุกตัว ไมสามารถนํามาใชพิจารณาการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ

เสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมได 

H1 : ตัวแปรอยางนอย 1 ตัว สามารถนํามาใชพิจารณาการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมได 

ผลการวิเคราะห ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พบวา มีคา Sig. เทากับ 0.000 ซึ่งนอย

กวา α จึงสรุปวา ปฏิเสธ H0 และยอมรับ H1 กลาวคือ มีตัวแปรอิสระอยางนอย 1 ตัว สามารถนํามา

พิจารณาการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมได 

 

ตารางที่ 4.11  

 

ผลการวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ของปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T Sig. 

  

B 
Std. 

Error 
Beta 

  

(Constant) 4.668 0.026   177.483 0.000 
  

ปจจัยดานความนาเช่ือถือและมีความ

เปนมิตร 
0.091 0.026 0.162 3.437 0.001 

  

ปจจัยดานความปลอดภัยและความ

สะดวกในการใชบริการ 
0.085 .026 0.152 3.227 0.001 

  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 0.117 0.026 0.210 4.450 0.000 
  

ปจจัยดานราคา 0.082 0.026 0.146 3.099 0.002 
  

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 0.036 0.026 0.064 1.351 0.177 
  

ปจจัยดานการใหขอมูลที่เกี่ยวกับยา 0.043 0.026 0.077 1.641 0.102 
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จากตารางที่ 4.11 ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 พิจารณาคา Sig ที่นอยกวา α สรุปได

วา มีปจจัย  4 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา

องคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเรียงลําดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อจากมากไปนอย ตามคา Beta Coefficient สูงไปตํ่า ไดดังน้ี ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Beta 

0.210) ปจจัยดานความนาเช่ือถือและมีความเปนมิตร (Beta 0.162) ปจจัยดานความปลอดภัยและ

ความสะดวกในการใชบริการ (Beta 0.152) และปจจัยดานราคา (B 0.146)  

ซึ่งสามารถตอบสมมติฐานไดดังตอไปน้ี 

สมมติฐานที่ 3: ปจจัยดานความนาเชื่อถือและมีความเปนมิตร มีอิทธพิลตอ

การตัดสนิใจซือ้ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

จากการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test เทากับ 3.437 มีคา Sig. เทากับ 0.001  

นอยกวา α ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 3 ปจจัยดานความนาเช่ือถือและมีความ

เปนมิตร มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม

ประกอบดวยตัวแปรคือ พนักงานมีบุคลิกดี / มีมนุษยสัมพันธดี พนักงานพูดจาดีและสุภาพเรียบรอย 

พนักงานใหบริการลูกคาอยูเสมอ / เอาใจใสงาน พนักงานใหบริการรวดเร็ว / มีความคลองแคลว

วองไวในการหยิบยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร มีความเต็มใจในการใหบริการ พนักงานมีความรู / มี

ความสามารถ พนักงานมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนแหลงแพรเช้ือแกผูรับบริการ มีข้ันตอนการบริการที่

เขาใจงาย / มีขั้นตอนไมสับสน / มีความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ รานยามีภาพลักษณเรื่อง

ความสะดวกและรวดเร็ว เภสัชกรมีความนาเช่ือถือ มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ เชน เครื่อง

คิดเงินอัตโนมัติ มีเภสัชกรเปนผูอธิบายการใชยาและการปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจนขณะ

สงมอบยา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจ

เลือกรานขายยาของผูบริโภค : กรณีศึกษา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ของออมทอง ทิพย

ภูวตานนท (2557) ไดพบวา ปจจัยดานกระบวนการ ไดแก ควรจะมีเภสัชกรและพนักงานขายที่มี

มนุษยที่ดี มีความพรอมในการใหบริการอยูเสมอ  ควรมีการซักถามอาการและใหคําแนะนํากอนจาย

ยา และปจจัยดานบุคลากร ไดแก ควรจะมีเภสัชกรอยูตลอดเวลาทําการ ถาไมมีเภสัชกร แตมี

พนักงานขายที่มีความรูเกี่ยวกับยาเปนอยางดี ฉันก็สามารถยอมรับได มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

เลือกรานขายยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

สมมติฐานที่ 4: ปจจัยดานความปลอดภัยและความสะดวกในการใชบริการ 

มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

จากการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test เทากับ 3.227 มีคา Sig. เทากับ 0.001 นอย

กวา α ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 4 ปจจัยดานความปลอดภัยและความสะดวก



62 

 

ในการใชบริการ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการ

เภสัชกรรมประกอบดวยตัวแปรคือ เวลาเปด – ปดทําการของรานยามีความเหมาะสม รานยามีความ

สะดวกในการเดินทางรานยามีสภาพแวดลอมภายในรานที่เหมาะสม เชน การมีแสงสวางเพียงพอ 

อากาศมีการถายเท ภายในรานไมรอน แสงแดดสองไมถึงบริเวณช้ันวางยา การไมมีสัตวหรือแมลง

รบกวน สภาพแวดลอมโดยรอบรานยามีความปลอดภัย รานยามีภาพลักษณเร่ืองความสะอาด / ถูก

สุขลักษณะ รานยามีอุปกรณเครื่องใชในการใหบริการที่ สะอาดและไมเกิดการปนเปอนในระหวาง 

การใหบริการ รานยามีภาพลักษณเรื่องความนาเช่ือถือ / มีประวัติองคกรมายาวนาน รานยามี

ภาพลักษณเรื่องความทันสมัย มีปายรานยาขนาดเหมาะสม เปนที่สังเกตเห็น  

ทั้งน้ีมีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาของ

รักเกียรติ จิรันธร และคณะ (2550)  ซึ่งพบวา ประสบการณเดิมในการใชผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือ

สุขภาพ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ คือถาผลิตภัณฑใชแลวดี ผูบริโภค

จะกลับมาซื้อใชตอไปอีกเรื่อยๆ  

และเปนไปในทางเดียวกันกับผลการวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกรานขายยาของผูบริโภค : กรณีศึกษา อําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ของออมทอง ทิพยภูวตานนท (2557) ที่พบวา ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ ไดแก 

เภสัชกร และพนักงานขายควรจะใสชุดที่สามารถบอกความแตกตางไดอยางชัดเจน ควรจะเปนรานยา

ที่สวาง ติดแอร ควรติดรูปเภสัชกรที่กําลังปฏิบัติงาน ใหเห็นอยางชัดเจน มีความสัมพันธกับการ

ตัดสินใจเลือกรานขายยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

ผลการวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกราน

ขายยาของผูบริโภค : กรณีศึกษา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ของออมทอง ทิพยภูวตานนท 

(2557) ไดพบวา ปจจัยดานสถานที่  ไดแก ควรมีที่จอดรถใหเพียงพอ ควรจะเปดตลอดเวลา 24 

ช่ัวโมง มีความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกรานขายยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

สมมติฐานที่ 5 : ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

จากการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test เทากับ 4.450 มีคา Sig. เทากับ 0.000 นอย

กวา α ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 5 ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมประกอบดวยตัววแปรคือ  

ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารไดรับมาตรฐานจากองคการอาหารและยามีความปลอดภัย ยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนย่ีหอที่มีช่ือเสียง / มีความนาเช่ือถือ ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมี
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คุณภาพ (จํานวนเม็ดยาครบตามจํานวน /  บรรจุภัณฑปดมิดชิด / ไมฉีกขาด) ยาและผลิตภัณฑเสริม

อาหารมีประสิทธิภาพ (บรรเทาอาการ / หายปวย) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีวันเดือนป ที่ผลิต 

และวันหมดอายุชัดเจน ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีหลากหลายประเภท ยาและผลิตภัณฑเสริม

อาหารมีความครบถวนเพียงพอตอความตองการ ซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของแกมกมล  

กลาการนา และวรพงษ พรอาภา (2553) ที่พบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ ไดแก ช่ือเสียงของตราสินคา 

การพิจารณาจากประโยชนเปนอันดับแรก มีผลงานวิจัยอางอิง บรรจุภัณฑที่สวยงาม เปนปจจัยที่

สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเครื่องด่ืมบํารุงสมองของนักศึกษามหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขต

สารสนเทศเพชรบุรี และเปนไปในทางเดียวกับงานวิจัยของฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ (2555) ซึ่งพบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและ

ความจําของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ดานคาใชจายในการซื้อผตภัณฑ (บาท/ครั้ง) และมี

ความสอดคลองกับงานวิจัยของกนกกาญจน โชคกาญจนวัฒน และอิทธิกร ขําเดช (2554) ที่พบวา 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ มีอิทธิพลตอการตัดสินใจใชบริการรานขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา 

เชนเดียวกันกับผลการวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกรานขายยาของผูบริโภค : กรณีศึกษา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ของออม

ทอง ทิพยภูวตานนท (2557) ซึ่งพบวา ดานผลิตภัณฑ ไดแก ควรจะมีบรรจุภัณฑ เชน ถุงของราน / 

ซองยา ตีตราที่ชัดเจน อันดับแรก ถัดมาคือการมีระบบชําระเงินที่มีมาตรฐาน (เครื่องบันทึกเงินสด 

เครื่องยิงบารโคด) ควรจะมีสินคาที่ออกโฆษณาทาง TV และสื่อตางๆ มีความสัมพันธกับการตัดสินใจ

เลือกรานขายยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

สมมติฐานที่ 6: ปจจัยดานราคา มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

จากการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test เทากับ 3.099 มีคา Sig. เทากับ 0.002  

นอยกวา α ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่ 6 ปจจัยดานราคา มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมประกอบดวยตัวแปรคือ  

มีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับรานอ่ืน ราคามีความสมเหตุสมผล และการมีราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ 

ซึ่งมีสอดคลองกับผลการวิเคราะหความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริม

อาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาของรักเกียรติ จิรันธร และคณะ 

(2550)  ซึ่งพบวา ปจจัยดานราคา มีความสัมพันธกับการตัดสินใจซื้ออยางมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย

เด็กนักเรียน นักศึกษาจะสนใจเรื่องราคาที่ถูกกวาและมีของแถม แตขณะเดียวกันหากพบวา มีการ

ขายสินคาที่ใกลหมดอายุ จะทําใหทัศนคติจะเปลี่ยนไปเปนเนนเรื่องคุณภาพแทน 
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ทั้งน้ีงานวิจัยของฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ (2555) ไดพบเชนกันวา ปจจัยดานราคา 

มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและความจําของผูบริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร ดานความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ (6 เดือน/ครั้ง) และเปนไปในทางเดียวกับงานวิจัย

ของกนกกาญจน โชคกาญจนวัฒน และอิทธิกร ขําเดช (2554) ที่พบวา ดานราคา มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจใชบริการรานขายยาในเขตพระนครศรีอยุธยา 

เชนเดียวกันกับผลการวิจัยปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจเลือกรานขายยาของผูบริโภค : กรณีศึกษา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  

ของออมทอง ทิพยภูวตานนท (2557) ซึ่งพบวา ปจจัยดานราคา ไดแก ควรจะมีราคาที่เปนมาตรฐาน 

ควรจะมีปายบอกราคา ควรมีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับรานอ่ืน ควรจะสามารถตอรองราคาได มี

ความสัมพันธกับการตัดสินใจเลือกรานขายยาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

สมมติฐานที่ 7: ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

จากการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test เทากับ 1.351 มีคา Sig. เทากับ 0.177 ซึ่ง

มากกวา α ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธิสมมติฐานที่ 7 กลาวคือ ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด  ไมมี อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ เสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรม ทั้งน้ีตัวแปรคือ การมีกิจกรรมสงเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่

นาสนใจ  (เชน ของแถม ลดราคา ฯลฯ) การมีการประชาสัมพันธการตลาด เชน การลงบทความ

ความรูของผลิตภัณฑเสริมอาหารในสื่อตางๆ และการมีแผนพับ / เอกสารใหความรูผลิตภัณฑเสริม

อาหารอยางทั่วถึง ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริโภคอาจไมไดรับรู หรือตระหนักถึงกิจกรรมสงเสริมการตลาดที่

ทางองคการเภสัชกรรมจัดขึ้น และอาจเกิดจากผูบริโภคสวนใหญซื้อยาดวยเหตุผลวาเปนสินคาที่มี

ความจําเปน และโดยทั่วไปแลว การรับประทานยาจะเปนการรับประทานตามอาการ ดังน้ันปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาดจึงไมไดปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของแกมกมล กลาการนา และวรพงษ พรอาภา (2553) 

ที่พบวา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ไดแก ถาทานมอบของขวัญในชวงเทศกาลทานมักจะเลือก

ซื้อเครื่องด่ืมบํารุงสมอง การออกบูททําใหทานสนใจซื้อ การแจกแผนพับแนะนําหรือการบงบอกถึง

ประโยชน ไมไดเปนปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเคร่ืองด่ืมบํารุงสมองของนักศึกษามหา

วิทยาศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี และงานวิจัยของรักเกียรติ จิรันธร และคณะ (2550) ที่

พบวา ปจจัยเรื่องชองทางการสงเสริมการขาย ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหาร

เพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งไดแก การแจกของแถม การลด
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ราคาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค ในเขตอําเภอ

หาดใหญ จังหวัดสงขลา  

สมมติฐานที่ 8: ปจจัยดานการใหขอมูลที่เก่ียวกับยา มีอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 

จากการวิจัยพบวา คาสถิติ T-Test เทากับ 1.641 มีคา Sig. เทากับ 0.102 ซึ่ง

มากกวา α ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธิสมมติฐานที่ 7 กลาวคือ ปจจัยดานการใหขอมูลที่

เกี่ยวกับยา ไมมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการ 

เภสัชกรรม ทั้งน้ีตัวแปรคือ ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีปายบอกราคาชัดเจน การมียาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารตัวใหมจําหนายอยูเสมอ ยาและผลิตภัณฑเสริมมีฉลากยาระบุขอมูลครบถวน 

(เชน ช่ือสถานบริการ หมายเลข โทรศัพท ผูปวย วันที่จาย ช่ือการคา / ช่ือ สามัญทางยา ขอบงใช 

วิธีใช ขอควรระวัง  และวันหมดอายุ) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ผูบริโภคถือวา สิ่งดังกลาวเปน

ปจจัยพ้ืนฐานที่เจาของรานยาหรือเภสัชกร พึงกระทําหรือจัดหาใหลูกคา ดังน้ันจึงไมไดมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

ดวย พบวา ปจจุบันธุรกิจรานยา เปนธุรกิจหน่ึงที่มีการแขงขันสูง และมีการเติบโตของ

ตลาดอยางตอเน่ือง เน่ืองมาจากมีการเปดสาขาใหมของรานยาแบบ Chain Store เปนจํานวนมาก  

ซึ่งสอดรับกับการเติบโตของสินคากลุมสุขภาพ จึงทําใหรานยาแบบ Chain Store เกิดขอไดเปรียบ

เรื่องตนทุนที่ตํ่ากวารานยาทั่วไปหรือรานยาเด่ียว ดังน้ันรานยาทั่วไปหรือรานยาเด่ียวจําเปนตองมีการ

ปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงตลาด 

อน่ึง องคการเภสัชกรรม (The Government Pharmaceutical Organization)  ใน

ฐานะเปนรัฐวิสาหกิจประเภทบริการสังคม มีภารกิจหลักในการผลิตยาและเวชภัณฑ ไดจัดใหมีรานยา

ขององคการเภสัชกรรมเอง 8 ราน และทุกรานลวนเปน “รานยาคุณภาพ” เพ่ือมุงเนนการบริการแบบ

วิชาชีพตามวิธีการปฏิบัติที่ดีทางเภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice : GPP) สิ่งน้ีจึงอาจเปน

ตนแบบใหกับรานยาทั่วไป หรือรานยาเด่ียว ใชในการบริหารจัดการรานได  

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ

เสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยใชปจจัย

สวนผสมทางการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (7Ps) ประกอบดวย ปจจัยดานผลิตภัณฑ (Product) 

ปจจัยดานราคา (Price) ปจจัยดานชองทางการจัดจําหนาย (ที่ต้ัง) (Place) ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด (Promotion) ปจจัยดานบุคคล (People) ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ (Physical Evident and Presentation) และปจจัยดานกระบวนการบริการ (Process) 

รวมถึงปจจัยดานประชากรศาสตร ไดแก อายุ และรายได วาปจจัยดังกลาว มีผลตอการตัดสินใจซื้อยา

และผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมแตกตางกันหรือไม เพ่ือใหสามารถเขาใจ

และสามารถตอบสนองผูบริโภคปลายทางในตลาดรานยาไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีไดนําเกณฑของ

รานยาคุณภาพมารวมพิจารณาดวย  

งานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ในรูปแบบวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey) ซึ่งเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม

ประมวลผลสําเร็จรูป SPSS  โดยผูวิจัยไดรับแบบสอบถามที่มีความสมบูรณทั้งสิ้น 401 ตัวอยาง 

แบงเปนขอมูลจากการแจกแบบสอบถาม 296 ตัวอยาง และแบบสอบถามออนไลน 105 ตัวอยาง  

ทั้งน้ีมีการแจกแบบสอบถามใน 2 ชองทาง ซึ่งมีประโยชนแตกตางกัน กลาวคือ การแจก

แบบสอบถามออนไลน น้ันสามารถประหยัดคาใชจายและมีความสะดวกรวดเร็วในการเก็บขอมูล 

ขณะที่การแจกแบบสอบใหกลุมตัวอยางโดยตรง ทําใหผูวิจัยไดขอมูลจากกลุมตัวอยางขณะที่อยูใน



67 

 

รานยา จึงเปนการประเมินผลหลังจากใชบริการทันที และชวยใหผูวิจัยสามารถเขาใจขอมูลตางๆ ได

ตามความเปนจริง  

สําหรับลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามปลายปด (Closed-End Question) 

แบบประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็น

ดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด และวิเคราะหขอมูลในรูปแบบตางๆ ไดแก ตารางแจกแจงความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน One –Way ANOVA และ Linear Regression Analysis มี

ผลสรุปดังน้ี 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

5.1.1 ขอมูลลักษณะประชากรศาสตรตอการตัดสินใจซ้ือยาและผลิตภัณฑ 

เสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

จากผลการวิจัย พบวา กลุมตัวอยางแบงเปนเพศชาย 40.1% และเพศหญิง 

59.9%  สวนใหญเปนผูมีอายุ 18 - 30 ป และ 31 - 40 ป คิดเปน 34.4% และ 26.7% ตามลําดับ มี

ระดับการศึกษาสวนใหญคือ ปริญญาตรี 51.9% และมัธยมศึกษา / ปวช.หรือตํ่ากวา 22.7%  

กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพโสด 55.4% และสมรส 39.7% และมีจํานวนบุตร 1 คน และ 2 คน 

คิดเปน 17.5% และ 17.5% ตามลําดับ ในสวนขอมูลลักษณะประชากรศาสตรดานอาชีพ สวนใหญ 

พบวา เปนขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยคิดเปน 66.1% นอกจากน้ี มีขาราชการเกษียณอายุ 

4.5% แมบาน 1.5% และมีอาชีพรับจาง 0.5% ซึ่งมีชวงรายไดตอเดือนใกลเคียงกันหลายชวง คือ ชวง

รายได 10,000 – 15,000 บาท คิดเปน 20.4% ชวงรายได 15,001 – 20,000 บาท คิดเปน 15.2% 

ชวงรายได 20,001 – 25,000 บาท คิดเปน 13.7% และชวงรายได 25,001 – 30,000 บาท คิดเปน 

13.2%   

5.1.2 ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมตอการตัดสินใจซ้ือยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกุรงเทพมหานครและปริมณฑล 

พฤติกรรมทั่วไปเกี่ยวกับการเลือกซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากราน 

ขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสรุปคือ กลุมตัวอยางสวนใหญ

เปนลูกคาของรานขายยาองคการเภสัชกรรมมานานหลายป คิดเปน 71.3% มีความถ่ีโดยเฉลี่ยในการ

ซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมสวนใหญอยูที่ 1 - 2 ครั้งตอเดือน 

คิดเปน 49.1% มีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งในการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา

องคการเภสัชกรรม สวนใหญ อยูในชวง 200 – 400 บาท คิดเปน 45.1% รองลงมาคือ ตํ่ากวา 200 
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บาท คิดเปน 23.7% โดยชวงเวลาที่ซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการ 

เภสัชกรรมบอยที่สุด อยูในชวง 12.01 -14.00 น. คิดเปน 44.4% ทั้งน้ีบุคคลที่มีอิทธิพลตอกลุม

ตัวอยางในการเลือกรานขายยาองคการเภสัชกรรมมากที่สุด คือ ตนเอง คิดเปน 56.6% รองลงมาคือ 

เภสัชกร คิดเปน 22.2% และครอบครัว คิดเปน 14.5%  

กลุมประเภทสินคาที่กลุมตัวอยางสวนใหญซื้อจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม

บอยที่สุด คือ ยาแกปวดลดไข คิดเปน 32.4% รองลงมาคือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และยาแกปวด

เมื่อย คิดเปน 23.9% และ 10.2% ตามลําดับ โดยสาขาของรานขายยาองคการเภสัชกรรมที่กลุม

ตัวอยางสวนใหญใชบริการบอยสุด คือ สาขาราชเวที คิดเปน 52.4% รองลงมาคือ สาขา

เวชศาสตรเขตรอน คิดเปน 23.7% และที่ต้ังของรานขายยาองคการเภสัชกรรมอยูใกลบาน หรือที่

ทํางานของกลุมตัวอยาง คิดเปน 79.6% ของทั้งหมด 

ในดานการรับรูของกลุมตัวอยาง พบวา มีกลุมตัวอยางที่ทราบวา รานขายยา

องคการเภสัชกรรมไมจําหนายผลิตภัณฑที่บ่ันทอนตอสุขภาพ เชน บุหร่ี สุรา คิดเปน 96.8% มีกลุม

ตัวอยางที่ทราบวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมมีโปรแกรมพิเศษสําหรับสมาชิก คิดเปน 58.6% มี

กลุมตัวอยางที่ทราบวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมจัดหาพนักงานใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 

คิดเปน 91.0% มีกลุมตัวอยางที่ทราบวา เภสัชกรของรานขายยาองคการเภสัชกรรม แสดงตนเปน

เภสัชกรโดยใสเสื้อกราวดสีขาว คิดเปน 97.0% มีกลุมตัวอยางที่ทราบวา รานขายยาองคการ 

เภสัชกรรมมีบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน ไดแก การวัดความดันโลหิต / สวนสูง / ช่ังนํ้าหนัก การวัด

ระดับนํ้าตาลในเลือด คิดเปน 52.4% มีกลุมตัวอยางที่ทราบวา เภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหทาน

โดยตรง คิดเปน 97.3% และมีกลุมตัวอยางที่ทราบวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมเขาโครงการ 

“รานยาคุณภาพ” คิดเปน 63.6%  

ทั้งน้ีในกลุมตัวอยางที่ทราบวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมเขาโครงการ “ราน

ยาคุณภาพ” น้ัน ทราบไดจากหลายชองทางตามลําดับจากมากไปนอย ดังน้ี 1) ปายสัญลักษณรานยา

คุณภาพที่ราน เชน ปายหนาราน ปายบนซองยา คิดเปน 83.9% รองลงมาคือ บุคคล เชน เพ่ือน 

ครอบครัว คนรูจัก คิดเปน 23.1% 3) และสื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน นิตยสาร บทความ โปรเตอร คิดเปน 

16.5%  

5.1.3 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก 

รานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกุรงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผลการวิจัย พบวา ไดปจจัยใหมที่ไดจากการวิเคราะหปจจัยดวยตัวแปร 36 ตัว

แปร มีทั้งหมด 6 ปจจัยใหม ไดแก ปจจัยดานความนาเช่ือถือและมีความเปนมิตร ปจจัยดานความ

ปลอดภัยและความสะดวกในการใชบริการ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา ปจจัยดานการ
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สงเสริมการตลาด และปจจัยดานการใหขอมูลที่เกี่ยวกับยา ซึ่งสามารถทํานายหรืออธิบายการ

ตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล ได 12.5%  

ทั้งน้ีผูวิจัยไดนําปจจัยใหมดังกลาวมาวิเคราะหการถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple 

Regression Analysis) พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจาก

รานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 มี

ทั้งหมด 4 ปจจัย โดยเรียงตามอิทธิพลที่มีตอการตัดสินใจซื้อจากมากไปนอย น่ันคือตามคา Beta 

Coefficient จากคาสูงไปตํ่า ไดดังน้ีคือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานความนาเช่ือถือและมีความ

เปนมิตร ปจจัยดานความปลอดภัยและความสะดวกในการใชบริการ ปจจัยดานราคา ตามลําดับ  

ขณะที่ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และปจจัยดานการใหขอมูลที่เกี่ยวกับยา 

ไมสงผลตอการตัดสินใจซื้อ โดยสามารถอธิบายเพ่ิมเติมไดดังน้ี 

5.1.3.1 ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

พบวา เปนปจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ

เสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม เน่ืองดวยผูบริโภคสวนใหญลวนมาดวยอาการเจ็บปวย 

ผูบริโภคจึงมีความหวังวา ผลิตภัณฑที่ไดรับ จะทําใหตนเองหายจากโรค หรืออาการเจ็ยปวยเหลาน้ัน 

ฉะน้ันตัวแปรที่ทําใหผูบริโภคมั่นใจไดวา จะไดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ไดแก ยาและผลิตภัณฑเสริม

อาหารไดรับมาตรฐานจากองคการอาหารและยามีความปลอดภัย ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารเปน

ย่ีหอที่มีช่ือเสียง / มีความนาเช่ือถือ ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีคุณภาพ (จํานวนเม็ดยาครบตาม

จํานวน /  บรรจุภัณฑปดมิดชิด / ไมฉีกขาด) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีประสิทธิภาพ (บรรเทา

อาการ / หายปวย) ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีวันเดือนป ที่ผลิต และวันหมดอายุชัดเจน 

นอกจากน้ีตัวแปรอ่ืนๆ ไดแก ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีหลากหลาย

ประเภท ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความครบถวนเพียงพอตอความตองการ ลวนเปนสิ่งที่

ผูบริโภคทุกยุคทุกสมัยตองการ เพราะทําใหผูบริโภคมีทางเลือกในการตัดสินใจ และสามารถเลือกตรา

สินคาที่เหมาะสมกับตนเองได ดังน้ันปจจัยดานผลิตภัณฑจึงเปนปจจัยที่สําคัญทําใหผูบริโภคตัดสินใจ

ซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 

5.1.3.2 ปจจัยดานความนาเชื่อถือและมีความเปนมิตร 

พบวา เปนปจจัยอันดับที่ 2 ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยาง

มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  
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เน่ืองดวยความเรียบรอยตางๆ ของการสงมอบผลิตภัณฑไมอาจเกิดได 

หากไมมีบุคคลกรที่ทําใหผูบริโภครูสึกเช่ือถือเปนผูสงมอบ ตัวแปรไดแก  เภสัชกรมีความนาเช่ือถือ 

พนักงานมีความรู / มีความสามารถ ขณะที่การใหบริการอยางเปนมิตรจะเปนสิ่งสงเสริมใหเกิดความ

เรียบรอยของการสงมอบไดเชนเดียวกัน ตัวแปรดังกลาว ไดแก พนักงานมีบุคลิกดี / มีมนุษยสัมพันธดี 

พนักงานพูดจาดีและสุภาพเรียบรอย พนักงานใหบริการลูกคาอยูเสมอ / เอาใจใสงาน พนักงาน

ใหบริการรวดเร็ว / มีความคลองแคลววองไวในการหยิบยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร มีความเต็มใจ

ในการใหบริการ มีขั้นตอนการบริการที่เขาใจงาย / มีขั้นตอนไมสับสน / มีความสะดวกรวดเร็วในการ

รับบริการ รานยามีภาพลักษณเรื่องความสะดวกและรวดเร็ว มีเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการใหบริการ 

เชน เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ 

 นอกจากน้ียังพบวา ขอคําถามในสวนของรานคุณภาพที่ผูวิจัยศึกษา

เพ่ิมเติม ก็มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อเชนกัน ไดแก มีเภสัชกรเปนผูอธิบายการใชยาและการปฏิบัติ

ตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจนขณะสงมอบยา พนักงานมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนแหลงแพรเช้ือแก

ผูรับบริการ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาตัวแปรขางตนจะเปนสิ่งยืนยันวา ผูบริโภคจะไดรับการดูแลอยางดี มี

ความปลอดภัยต้ังแตขั้นตอนแรกจนกระทั่งยาถูกสงมอบถึงมือผูบริโภคน่ันเอง 

5.1.3.3 ปจจัยดานความปลอดภัยและความสะดวกในการใชบริการ 

พบวา เปนปจจัยอันดับที่ 3 ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยาง

มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 เน่ืองดวยผูบริโภคเกิดความมั่นใจวา รานยาจะมีความปลอดภัยและความ

สะดวกในการใชบริการ ไดแก เวลาเปด – ปดทําการของรานยามีความเหมาะสม รานยามีภาพลักษณ

เรื่องความสะอาด / ถูกสุขลักษณะ รานยามีภาพลักษณเรื่องความนาเช่ือถือ / มีประวัติองคกรมา

ยาวนาน รานยามีภาพลักษณเร่ืองความทันสมัย มีปายรานยาขนาดเหมาะสม เปนที่สังเกตเห็น เปน

รานยามีความสะดวกในการเดินทางรานยา สภาพแวดลอมโดยรอบรานยามีความปลอดภัย 

นอกจากน้ี ขอคําถามที่เกี่ยวของกับมาตรฐานรานยาคุณภาพ ก็พบวา มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมเชนกัน

ไดแก มีสภาพแวดลอมภายในรานที่เหมาะสม เชน การมีแสงสวางเพียงพอ อากาศมีการถายเท 

ภายในรานไมรอน แสงแดดสองไมถึงบริเวณช้ันวางยา การไมมีสัตวหรือแมลงรบกวน รานยามี

อุปกรณเครื่องใชในการใหบริการที่สะอาดและไมเกิดการปนเปอนในระหวางการใหบริการ เน่ืองจาก

เปนสิ่งที่จะทําใหผูบริโภคมั่นใจวา ยาที่มาจากแหลงผลิตยังคงมีคุณภาพอยูถึงวันหมดอายุที่ระบุไวขาง

ผลิตภัณฑ 
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5.1.3.4 ปจจัยดานราคา 

พบวา เปนปจจัยอันดับที่ 4 ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยาง

มีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05  

เน่ืองดวยราคาเปนปจจัยที่ผูบริโภคโดยทั่วไปมักใหความสําคัญ ไมวาจะ

เปน การมีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับรานอ่ืน ราคามีความสมเหตุสมผล และการมีราคาเหมาะสมกับ

คุณสมบัติ ซึ่งเปนปจจัยที่ผูประกอบการไมอาจมองขามได แมผูประกอบการจะมั่นใจวา ไดจัดหาการ

บริการที่ดีเลิศเพียงใดก็ตาม เพราะยาหรือผลิตภัณฑเสริมอาหาร เปนสินคาที่สามารถหาซื้อไดทั่วไป

จากรานขายยาที่เปดขึ้นจํานวนมาก ซึ่งผูบริโภคยอมมีทางเลือก อีกทั้งในรายที่สามารถประวิงเวลา

การซื้อได จะทําการเปรียบเทียบราคาสินคา และเลือกรานที่ราคาถูกกวา ฉะน้ันการต้ังราคาจึงเปนสิ่ง

ที่ผูประกอบการพึงระมัดระวัง 

5.1.3.5 ปจจัยดานลักษณะทางประชากรศาสตร 

ในสวนของการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรศาสตร 

พบวา อายุที่แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา

องคการเภสัชกรรมที่แตกตางกัน โดยพบความแตกตางระหวางชวงอายุ 18 – 30 ป กับชวงอายุ

มากกวา 50 ป  

พบวา ชวงอายุที่มากจะมีระดับการตัดสินใจซื้อที่มากกวาชวงอายุนอย 

อาจเน่ืองจากคนในยุคกอน เติบโตและผูกพันกับรานขายยาองคการเภสัชกรรม ขณะที่คนรุนใหม อาจ

ไมรูจัก และมีทางเลือกมากกวาคนในยุคกอน 

ขณะที่ลักษณะทางประชากรศาสตร ดานรายไดตอเดือน พบวา รายไดที่

แตกตางกัน สงผลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม

ที่ไมแตกตางกัน อาจเน่ืองดวย ความหลากหลายของตราสินคา ทําใหผูบริโภคสามารถเลือกสินคาได

ตรงตามความตองการ โดยมีคาใชจายตอครั้งในระดับที่ทุกกลุมรายไดสามารถหาซื้อได 
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5.2 ขอแนะนําสําหรับผูประกอบการ 

  

จากผลการวิจัย ผู วิจัยมีขอแนะนําสําหรับผูประกอบการรานขายยาองคการ 

เภสัชกรรมดังน้ี 

 

1) ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับปจจัยผลิตภัณฑ ที่ตองมีครบครันหลากหลาย 

ครบถวนตามความตองการ และมีคุณภาพไดผานมาตรฐานองคการอาหารและยา เพ่ือจะไดสามารถ

พิจารณาเลือกตราสินคาใหเหมาะกับผูบริโภคแตละทานได และครอบคลุมทุกชวงรายได ซึ่งพบวาโดย

สวนใหญมีคาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้ง ไมเกิน 400 บาท 

2) ผูประกอบการตองใหความสําคัญกับบุคลากรของราน คือใหมีความนาเชื่อถือ

และมีความเปนมิตร ทั้งเภสัชกรและพนักงาน สิ่งสําคัญคือ จิตวิญญาณของการใหบริการ รวมถึง

บุคลิกภาพ ไดแก การมีบุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธดี พูดจาดีและสุภาพเรียบรอย ใหบริการลูกคาอยู

เสมอ เอาใจใสงาน และเต็มใจในการใหบริการ  

ทั้งน้ีตองมีความรวดเร็ว ความคลองแคลววองไวในการหยิบยาและผลิตภัณฑเสริม

อาหาร และอาจมีเคร่ืองมือที่ทันสมัยในการใหบริการ เชน เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ เน่ืองจากผูบริโภค

ตองการหลีกหนีปญหาการรอคอยในแตละข้ันตอนที่เกิดข้ึนในโรงพยาบาล จึงหันมาใชบริการรานยา  

ดังน้ันภาพลักษณเรื่องความสะดวกรวดเร็ว จึงมักเปนสิ่งที่ผูบริโภคโดยทั่วไปคาดหวังที่จะไดรับจาก

รานขายยา  แตทั้ ง น้ีตองมาพรอมดวยคุณภาพของการใหบริการดวยเชนกัน  เชน การมี 

เภสัชกรเปนผูอธิบายการใชยาและการปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจนขณะสงมอบยา 

พนักงานมีความรู / มีความสามารถ และเภสัชกรมีความนาเช่ือถือ 

นอกจากน้ีสุขภาพอนามัยของผูใหบริการก็เปนอีกสิ่งหน่ึงที่สรางความเช่ือถือใหแกราน

ยา ดังน้ัน พนักงานควรมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนแหลงแพรเช้ือแกผูรับบริการ 

ฉะนั้นการจัดทํา Working Struction สําหรับงานแตละหนาที่  การฝกอบรม

พนักงานใหมีจิดวิญญาณของการใหบริการ และสงเสริมใหมีการฝกอบรมเภสัชกร และพนักงาน

เก่ียวกับความรูเรื่องยาตามความเหมาะสมตาม Job description อยางตอเนื่อง จึงเปนเรื่อง

สําคัญ ที่จะทําใหชวยใหเกิดการปฏิบัติงานที่ไดตามวัตถุประสงค 

3) กระบวนการใหบริการ โดยตองมีขั้นตอนการบริการที่เขาใจงาย / มีขั้นตอนไม

สับสน / มีความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ อาจทําปายระบุตําแหนง หรือมีบุคลากรคอยแนะนํา 

4) ดานสถานที่ ตองมีความปลอดภัยและความสะดวกในการใชบริการ ไมวาจะเปน 

เวลาเปด – ปดทําการของรานยามีความเหมาะสม รานยามีภาพลักษณเรื่องความสะอาด / ถูก
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สุขลักษณะ รานยามีภาพลักษณเรื่องความทันสมัย มีปายรานยาขนาดเหมาะสม เปนที่สังเกตเห็น เป

รานยามีความสะดวกในการเดินทางรานยา สภาพแวดลอมโดยรอบรานยามีความปลอดภัย การทําให

ผูบริโภคมั่นใจวา ยาที่มาจากแหลงผลิตยังคงมีคุณภาพอยูถึงวันหมดอายุที่ระบุไวขางผลิตภัณฑ ไดแก 

การมีแสงสวางเพียงพอ อากาศมีการถายเท ภายในรานไมรอน แสงแดดสองไมถึงบริเวณช้ันวางยา 

การไมมีสัตวหรือแมลงรบกวน เปนตน รานยามีอุปกรณเครื่องใชในการใหบริการที่สะอาดและไมเกิด

การปนเปอนในระหวางการใหบริการ ทั้งน้ีชวงเวลาเรงดวนที่มีผูใชบริการบอยที่สุด ซึ่งตามผลวิจัย คือ

เวลาอยูในชวง 12.01 -14.00 น. คิดเปน 44.4% ดังน้ันผูประกอบการควรจัดใหมีพนักงานเพียงพอ

ตอการใหบริการ เพ่ือลดระยะเวลารอคอย ชวยเพ่ิมความสะดวกในการใชบริการของผูบริโภคอีกทาง

หน่ึงดวย 

5) การต้ังราคาเปนสิ่งที่ผูประกอบการพึงระมัดระวัง โดยพบวา ผูบริโภคของรานขาย

ยาองคการเภสัชกรรม ประเมินระดับความคิดเห็นคือ เห็นดวยมาก ในขอคําถามวา ราคามีความ

สมเหตุสมผล สูงที่สุด ซึ่งมากกวาขอคําถามอ่ืนๆ คือ การมีราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ และการมี

ราคาไมแพงเมื่อเทียบกับรานอ่ืน น่ันคือ ผูบริโภครับรูวา ราคายาของรานขายยาองคการเภสัชกรรม

ไมไดถูกกวารานอ่ืนๆ แตไดใหความสําคัญกับขอคําถามที่วา ราคาตองมีความสมเหตุสมผล มากกวา  

แสดงให เ ห็นว า  ป จจั ยด านราคา  ไม ได เปนป จจั ย เ ดียวที่ ทํ า ให ร านขายยา 

องคการเภสัชกรรมสามารถแขงขันได แตผูประกอบการสามารถเพ่ิม Value Added ดานอ่ืนๆ จาก

ขอแนะนําที่ไดกลาวไปใหกับผลิตภัณฑ แตทั้งน้ีตองยังคงรักษาระดับราคาใหอยูในระดับที่ผูบริโภค

ยอมรับได   

6) ปจจัยดานการใหขอมูลที่เก่ียวกับยา ตัวแปร คือ ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมี

ปายบอกราคาชัดเจน การมียาและผลิตภัณฑเสริมอาหารตัวใหมจําหนายอยูเสมอ ยาและผลิตภัณฑ

เสริมมีฉลากยาระบุขอมูลครบถวน (เชน ช่ือสถานบริการ หมายเลข โทรศัพท ผูปวย วันที่จาย ช่ือ

การคา / ช่ือ สามัญทางยา ขอบงใช วิธีใช ขอควรระวัง และวันหมดอายุ) ซึ่งพบวา ไมไดมีอิทธิพลตอ

การตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ซึ่งสามารถอธิบายได

วา ผูบริโภคถือวา สิ่งดังกลาวเปนปจจัยพ้ืนฐานที่เจาของรานยาหรือเภสัชกร พึงกระทําหรือจัดหาให

ลูกคาอยูแลว  

ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของผูประกอบการที่ตองจัดหาปจจัยดังกลาวใหครบถวน เพื่อ

เปนการปองกันความไมพอของผูบริโภคที่อาจอันเกิดขึ้นได จากการที่ไมไดรับการบริการขั้น

พื้นฐานนั่นเอง 

7) ปจจัยอายุของผูบริโภค จากผลวิจัยพบวา ผูบริโภคอายุมากกวา 50 ป จะมีระดับ

การตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ เสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขต
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ที่สูงกวาผูบริโภคในชวงอายุ 18 – 30 ป อยางมีนัยสําคัญที่ 

ระดับ 0. 05 ดังน้ันการตอบแทนนํ้าใจของผูประกอบการใหผูบริโภคในกลุมน้ีจึงนับวา เปนสิ่งสําคัญ

และมีความสิ่งจําเปน เพราะกลุมคนอายุมากน้ัน ถือไดวาเติบโตมาพรอมกันกับองคการเภสัชกรรม

อยางแทจริง และการวิจัยน้ียังพบวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเลือกรานขายยาองคการ

เภสัชกรรมมากที่สุด อันดับที่ 3 คือครอบครัว คิดเปน 14.5% แสดงใหเห็นวา ผูประกอบการสามารถ

ทําการตลาดโดยวิธีแยบคายผานผูบริโภคกลุมคนอายุมากได โดยการสงตอความผูกพันจากรุนสูรุน 

ขณะเดียวกันสิ่งหน่ึงที่ไมอาจละเลยได คือกลุมคนอายุนอยเพราะมีผูบริโภคที่มีมูลคา

ชวงชีวิตของลูกคาที่ยาวนาน (Customer Life Time Value) ซึ่งเมื่อพิจารณาในภาพรวม จะพบวา 

กลุมอายุนอยจะเกิดมาในคนละยุคยุคคนละสมัยกับองคการเภสัชกรรม มีความผูกพันกับรานขายยา

องคการเภสัชกรรมคอนขางนอย และเปนกลุมที่มีทางเลือกในการซื้อมาก  

แตสิ่งเหลาน้ี ผูประกอบการสามารถจัดการได โดยการสรางคานิยมใหมใหเกิดขึ้นผาน

การทําการตลาดอยางฉลาด น้ันคือ การดึงภาพลักษณรานยาใหมีภาพลักษณเรื่องความนาเช่ือถือ / มี

ประวัติองคกรมายาวนาน มาเปนจุดแข็งของรานขายยาองคการเภสัชกรรม ประกอบกับผลวิจัย 

พบวา บุคคลที่มีอิทธิพลตอกลุมตัวอยางในการเลือกรานขายยาองคการเภสัชกรรมมากที่สุด คือ 

ตนเอง คิดเปน 56.6% รองลงมาคือ เภสัชกร คิดเปน 22.2%  

ดังน้ันการสรางความนาเช่ือถือผานทางเภสัชกร คือ มีความรูความสามารถและ

ใหบริการแบบมืออาชีพ จะเปนอีกชองทางหน่ึงที่ตองทําใหผูบริโภคยุคใหมซึ่งมีอายุคอนขางนอยจะ

สามารถรับรูถึงความแตกตางของรานขายยาองคการเภสัชกรรมจากรานยาทั่วไปได และตัดสินใจมา

ซื้อยาที่รานขายยาองคการเภสัชกรรมมากขึ้น 

ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยฉบับน้ี ที่พบวา ปจจัยดานการตลาด ตัวแปรไดแก มี

กิจกรรมสงเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑเสริมอาหารที่นาสนใจ  (เชน ของแถม ลดราคา ฯลฯ) มี

การประชาสัมพันธการตลาด เชน การลงบทความความรูของผลิตภัณฑเสริมอาหารในสื่อตางๆ และ

การมีแผนพับ / เอกสารใหความรูผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางทั่วถึง ไมไดมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อ

ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารของรานขายยาองคเภสัชกรรม แสดงใหเห็นวา การทําการตลาดที่ผาน

มายังไมสามารถมีอิทธิพลตอผูบริโภคในการการตัดสินใจซื้อได 

ดังนั้นการตลาดที่แยกกลุมอายุ และดึงจุดแข็งขององคการเภสัชกรรมในเรื่องความ

นาเชื่อถือ และการมีประวัติอันยาวนามาใช จนเกิดเปน Story telling รวมทั้งการใหบริการของ

เภสัชกรอยางมืออาชีพ และพนักงานมีจิตวิญญาณของการใหบริการ จะทําใหรานขายยาองคการ

เภสัชกรรมสามารถสรางความแตกตางจากรานยาทั่วไปได (Differentiation)  
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5.3 ขอจํากัดงานวิจัย 

 

เน่ืองดวยงานวิจัยฉบับน้ี เปนการเก็บขอมูลแบบสอบถามในชวงเวลาสั้นคือ ในระหวาง

เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2558 ขอมูลที่ไดรับจึงอาจอยูในวงจํากัดไมกวางนัก ฉะน้ันการนําขอมูล

ตางๆ ไปใช ตองมีการประยุกตใหเหมาะกับบริบทตางๆ ของในแตละพ้ืนที่ หรือสาขาดวย และจาก

วิเคราะห Linear Regression พบวา มีคา R Sqare เทากับ 0.125 หมายความวา ตัวแปรใหมที่ได

จากการวิเคราะหปจจัยทั้งหมด 6 ปจจัย สามารถทํานายหรืออธิบายการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑ

เสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได 12.5% 

แสดงวา ที่เหลืออีก 87.5% เปนปจจัยอ่ืนๆ ที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อซึ่งไมไดกลาวในงานวิจัยน้ี 

 

5.4 ขอเสนอแนะงานวิจัยตอเนื่อง 

 

1) เพ่ิมเครื่องมืออ่ืนๆ ในการเก็บรวบรวมขอมูล เชน การสัมภาษณในเชิงลึก เปนตน 

เพ่ือคนหาปจจัยอ่ืนๆ ที่อาจสงตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัรฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการ

เภสัชกรรม 

2) การเพ่ิมสัดสวนกลุมตัวอยาง ใหมีความหลากหลาย ทั้งในแงรายได อาชีพและระดับ

การศึกษา สาขาของรานขายยาที่ใชบริการ เพ่ือจะใหผลวิจัยมีความถูกตองแมนยํา และนําไป

ประยุกตใชไดตรงวัตถุประสงคมากมากขึ้น  

3) การวิจัยโดยแยกทําแตละสาขาของรานขายยา จะชวยใหเขาปจจัยตางๆ ไดชัดเจน 

และเฉพาะเจาะจงขึ้น 



76 

 

รายการอางอิง 

 

วารสาร  

 

กนกกาญจน โชคกาญจนวัฒน และอิทธิกร ขําเดช. (2554). ปจจัยทางการตลาดที่มีอิทฺพลตอการ

ตัดสินใจเลือกใชบริการรานขายยา ในเขตพระนครศรีอยุธยา. วารสาร การเงิน การลงทุน 

การตลาด และการบริหารธุรกิจ. 2(3), 156-172. 

ณัฐกฤตา นันทะสิน (2557). ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคและความภัคดีตออาหารเพ่ือ

สุขภาพของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. วารสารกระแสวัฒนธรรม, 4-18.  

ปาริชาติ แกวออน, สงวน ลือเกียรติบัณฑิต และวรนุช แสงเจริญ. (2555). รานยาที่ไดรับการรับรอง

จากสภาเภสัชกรรมและรานยาแผนปจจุบันทั่วไปมีคุณภาพแตกตางกันหรือไม. วารสาร 

เภสัชกรรมไทย, 4(2), 39-64. 

รักษเกียรติ จิรันธร ณรงคศักด์ิ สิงหไพบูลยพร ภัทราภรณ เงาดุลยวัต ศิวพร มงคลสุข และศรีวิมล 

มหัทธโนบล (เม.ย. – มิ.ย. 2550). ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารเพ่ือ

สุขภาพของผูบริโภค ในเขตอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา. ว. สงขลานครินทร ฉบับสังคม

สงเคราะหและมนุษยศาสตร, 13(2), 217-232.  

วัชรี รังสิพัชรายุธ. (บรรณาธิการ). (กรกฎาคม 2556). รานยารูปแบบ Chain Store: การแขงขันและ

การพัฒนาในตลาดยารักษาโรค. จุลสารมองโลกแขงขัน, (10), 1-2.  

 

หนังสือ 

 

คทา บัณฑิตานุกูล. (พฤศจิกายน 2545). สารานุกรมเภสัชศาสตร. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน. 

ประนอม โพธิยานนท. (2526). วิวัฒนาการวิชาชีพเภสัชกรรม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

Kotler, P (2547). Marketing Management Eleventh Edition International Edition. 

(ธนวรรณ แสงสุวรรณ, อดิลลา พงศย่ีหลา, อุไรวรรณ แยมนิยม, ยุทธนา ธรรมเจริญ, และ 

ยงยุทธ ฟูพงศศิริพันธ, ผูแปล). กรุงเทพ: เพียรสัน เอ็ดดูเคชัน อินโดไชนา. 

  



77 

 

การคนควาอิสระ 

 

กัลยา อังศุเกษตร. (2545). กลยุทธการสื่อสารการตลาดผลิตภัณฑเสริมอาหาร. (รายงานโครงการ

เฉพาะบุคคลปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะวารสารสาร, สาขาการ

บริหารสื่อสารมวลชน.  

กิตติภพ สงเคราะห. (2555). ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมการเขาใชบริการรานอาหารญี่ปุนของผูบริโภค

ในจังหวัดปทุมธานี. (การคนควาอิสระปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะบริหารธุรกิจ, วิชาเอกการตลาด. 

แกมกมล กลาการนา และวรพงษ พรอาภา. (2553). ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ

เครื่องด่ืมบํารุงสมองของนักศึกษามหาวิทยาศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี. (ปริญญา

ศิลปศาสตรบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศิลปากร, คณะวิทยาการจัดการ, สาขาวิชาการธุรกิจ

ทั่วไป.  

ไกลวิน วิไลวรรณ. (2556). ปจจัยที่มีผลตอการเลือกซื้อผลิตภัณฑเสริมอาหารวิตามินซีของผูบริโภค

วัยทํ างานในเขตกรุง เทพมหานคร.  ( งานวิจัย เฉพาะเรื่ องปริญญามหาบัณฑิต) . 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะเศรษฐศาสตร.  

จินตนา ออนลา. (2557). กลยุทธการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซือ้ผลิตภัณฑเสริมอาหารของ

ผูบริโภคในเขตอําเภอวารินชําราบ จังหวัดอุบลราชธานี. (การคนควาอิสระปริญญา

มหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี, คณะบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการ.  

ชิดาภา พงศวรานนท. (2553). ความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอการใหบริการรานยาลูกโซ. (สารนิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะสังคมศาสตร, สาขาวิชาการ

จัดการองคกรเภสัชกรรม.  

ฐิตาภา พรหมสวาสด์ิ. (2555). ปจจัยดานสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารบํารุงสมองและความจําของผูบริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. (ปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, คณะบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการ

จัดการ.  

วิไลวรรณ ศิริอําไพ. (2555). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาของนักทองเที่ยว ตลาด

โบราณบานสะแกกรัง (ถนนคนเดินตรอกโรงยา) จังหวัดอุทัยธานี. (การคนควาอิสระปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, คณะบริหารธุรกิจ, 

วิชาเอกธุรกิจระหวางประเทศ.  



78 

 

สุกัญญา เรียงเครือ. (2554). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑอาหารเสริมกระชับ

สัดสวน Wealthy ของผูบริโภคในเขตจังหวัดปทุมธานี. (การคนควาอิสระปริญญา

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธํญบุรี, คณะบริหารธุรกิจ, 

วิชาเอกการตลาด.  

อิทธิพรรณ นวมกระจาง. (2554). ปจจัยที่มีผลตอการใชบริการคลินิกแพทยของประชาชนในจังหวัด

ปทุมธานี. (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 

คณะบริหารธุรกิจ, วิชาเอกระบบสารสนเทศ.  

อุษณีย สุริยพรรณพงศ. (2550). กลยุทธการแขงขันผูขายยาและพฤติกรรมผูบริโภคในการเลือกซื้อยา

ในรานยา เขตอําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี . (การคนควาอิสระปริญญามหาบัณฑิต).  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะเศรษฐศาสตร.  

ออมทอง ทิพยภูวตานนท. (2557). ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือก

รานขายยาของผูบริโภค: กรณีศึกษา อําเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ. (การคนควาอิสระ

ปริญญาธุรกิจมหาบัณฑิต). มหาวิทยาลัยเนช่ัน, คณะบริหารธุรกิจ.  

 

สื่ออิเล็กทรอนกิส 

 

กองนโยบายและแผนงาน, สํานักผังเมือง กรุงเทพมหานคร. (2554). รายงานการศึกษา : ประชากร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2554.  สืบคนจาก 

http://cpd.bangkok.go.th:90/web2/strategy/DATA54/POP_BKK_S54.pdf 

ไพโรจน หลวงพิทักษ. (12 ตุลาคม 2552). ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ (Functional Foods).  

สืบคนจาก 

http://www.sc.mahidol.ac.th/scbt/articles/functional%20food-PL-

12%20Oct%2009.pdf 

รุมแยงตลาดขายยา 3 หมื่นลาน คาปลีก – เชนสโตรแหปูพรมสาขา. (29 สิงหาคม 2558). 

ประชาชาติธุรกิจออนไลน. สืบคนจาก  

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1440825141 

สภาเภสัชกรรม. (24 ตุลาคม 2546). ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 13/2546 การใชตราสัญลักษณ 

“รานยาคุณภาพ สภาเภสัชกรรม”. สืบคนจาก 

 http://newsser.fda.moph.go.th/advancepharmacy/2009/index.php 



79 

 

สมาคมเภสัชกรรมชุมชน. (2558). โครงการการบริการงานสงเสริมสุขภาพในรานยาคุณภาพ  

เขตกรุงเทพมหานคร. สืบคนจาก  

http://www.pharcpa.com/cpaproject.htmladvancepharmacy/2009/index.php  

สํานักงานโครงการพัฒนารานยา, กองควบคุมยา, สํานักงานอาหารและยา. (2558). รานยาคุณภาพไม

ยากอยางที่คิด. สืบคนจาก  

http://newsser.fda.moph.go.th/advancepharmacy/2009/_file/StandardV5.pdf 

สํานักทะเบียนกลาง, กรมการปกครอง, กระทรวงมหาดไทย. (31 ธันวาคม 2557). ประกาศสํานัก

ทะเบียนกลางจํานวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเปนกรุงเทพมหานครและจังหวัดตางๆ 

ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่  31 ธันวาคม 2557. สืบคนจาก

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/E/049/11.PDF 

สํานักยา, สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา, กระทรวงสาธารณสุข. (2557). สถิติใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่วราชอาณาจักรประจําป 2557. สืบคนจาก 

http://drug.fda.moph.go.th/zone_search/files/sea001_d19.asp 

 

Independent Study and Thesis 

 

Suvapun Bunniran. (2010). Patient service experiences in community pharmacy: An 

examination of health criticality, service failure incidents, and service recovery 

efforts and their influence on patronage outcomes. (Doctoral dissertation). 

Availble from ProQuest Dissertations and Theses (Order No. 3463465, The 

University of Mississippi). 

Waraporn Sanguanvorapong. (2007). Customers’ satisfaction in service of accredited 

community pharmacies in the Bangkok area. (Master Reserch Paper) 

Thammasat university. Language institute.  

 

Journal 

 

Gamliel, E. & Herstein, R. (2011). To save or to lose: does framing price promotion 

affect consumers' purchase intentions?. The Journal of Consumer Marketing, 

28(2), 152-158. 



80 

 

Kautsar, A, Widianto, S, Abdulah, R, & Amalia, H. (2012). Relationship of Consumer 

Involvement, Credibility of the Source of Information and Consumer 

Satisfaction on Purchase Decision of Non-Prescription Drugs, Procedia - Social 

And Behavioral Sciences, 65, International Congress on Interdisciplinary 

Business and Social Sciences 2012 (ICIBSoS 2012), 449-454, ScienceDirect, 

EBSCOhost, viewed 10 September 2015. 

Shaharuddin, S., Zamaludin, A., Hashim, R., Hadi, M. A., & Ming, L.A.Long Chiau, M. 

(2015). Assessing Consumer Preference using Community Pharmacy 

Preference Evaluation Questionnaire (ComPETe): A Pilot Survey in a Malaysia 

City. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, 14(7), 1299-1303. 

Valeckova, J. (2012). The Influence of Advertising on the Purchase of Pharmaceutical 

Products. Ekonomicka Revue: Central European Review Of Economic Issues, 

15(3), 177-189, EconLit with Full Text, EBSCOhost, viewed 10 September 2015. 

Zhang, M. Y., Chong, W. K., Hu, H., & Wang, Y. (2014). Pharmacy-perceived consumer 

preferences: A survey of community pharmacies in macau. Journal of Medical 

Marketing, 14(1), 41-48.  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



81 

 

ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

เรื่อง 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือยาและผลติภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

คําชี้แจง : 

1. แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงเปนสวนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท สาขา

บริหารธุรกิจ (MBA) คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยผูวิจัยมี

วัตถุประสงคเพ่ือเก็บขอมูลของผูบริโภค เพ่ือนํามาเปนขอมูลการศึกษาและวิจัยในหัวขอ “ปจจัยที่มี

อิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรม ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล” 

2. ขอมูลที่ไดรับจากแบบสอบถามจะถูกเก็บเปนความลับ โดยขอมูลจะถูกนําเสนอในรูปของ

บทสรุปภาพรวม รวมถึงจะนําผลการวิจัยไปใชเพ่ือเปนประโยชนทางดานการวิจัยและนําผลที่ไดไปใช

เปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑและการใหบริการ จึงใครขอความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามตามความเปนจริงเพ่ือประโยชนสูงสุดทางการศึกษา 

โดยเน้ือหาในแบบสอบถามแบงออกเปน 3 สวนดังน้ี  

สวนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการ

เภสัชกรรมของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนที่ 3 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
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คําแนะนํา: กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความที่เปนจริงหรือตรงตามความคิดเห็นของ

ทาน 

สวนที่ 1 :  ขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการซ้ือยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการ

เภสัชกรรมของผูตอบแบบสอบถาม 

1.   ทานเปนผูมีอายุ 18 ปขึ้นไปหรือไม 

 ใช    ไมใช (จบแบบสอบถาม) 

2.  ทานเคยซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมหรือไม 

  เคย    ไมเคย (จบแบบสอบถาม) 

3. ทานเปนลูกคารานขายยาเภสัชกรรมมานานเทาใด 

    หลายป    หลายเดือน     

 ลูกคาใหม (ซื้อครั้งแรก) 

4. ทานซื้อยาและผลิตภัณฑเสรมิอาหารจากรานยาองคการเภสัชกรรม โดยเฉลี่ยกี่ครั้งตอเดือน 

 5 ครั้งขึ้นไปตอเดือน   3 – 4 ครั้งตอเดือน   1 – 2 ครั้งตอเดือน 

 2 – 3 เดือนครั้ง   มากกวา 6 เดือนครั้ง 

5. คาใชจายโดยเฉลี่ยตอครั้งที่ทานจายซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา 

องคการเภสัชกรรม 

 ตํ่ากวา 200 บาท   200 – 400 บาท       

 401 – 600 บาท   601 – 800 บาท   

 801 – 1,000 บาท   มากกวา 1,000 บาท 

6. ชวงเวลาที่ทานซื้อยาและผลติภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาบอยที่สุด 

   08.00 – 10.00 น.  10.01 – 12.00 น. 

   12.01 – 14.00 น.    14.01 – 16.00 น. 

   16.01 – 18.00 น.    18.01 – 20.00 น. 

7. บุคคลที่มีอิทธิพลตอทานในการเลือกรานขายยาองคการเภสัชกรรมมากทีสุ่ด 

   ตนเอง    เภสัชกร  

   ครอบครัว   พนักงานขายประจําผลิตภัณฑ 

   เพ่ือน    อ่ืนๆ ระบุ……………………….…. 
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8. กลุมประเภทสนิคาที่ซื้อจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมบอยที่สุด 

   ผลิตภัณฑเสรมิอาหาร     ยาออกฤทธ์ิตอหัวใจและหลอดเลือด 

 ยาแกปวดลดไข    ยาออกฤทธ์ิตอจิตและประสาท 

 ยาแกปวดเมื่อย    ยารักษาโรคทางเดินหายใจ 

   ยาฮอรโมนและตอมไรทอ     ยารักษาโรคทางเดินอาหาร 

   ยารักษาโรคผิวหนัง   ยาปฏิชีวนะ  

   ยาสมุนไพร 

9. รานขายยาองคการเภสัชกรรมที่ทานใชบริการบอยสุด คือสาขาใด (ถาจําสาขาไมได ใหตอบ

พ้ืนที่) 

     สาขาราชเทวี ตรงขาม ร.พ. รามาธิบดี   

    สาขายศเส ดานขาง ร.พ. หัวเฉียว 

   สาขาจรัญสนิทวงศ 22 

   สาขาเทเวศร เย้ืองธนาคารแหงประเทศไทย 

   สาขารังสิต ใกลตลาดสี่มุมเมอืง 

    สาขากระทรวงสาธารณสุข ตึกกรมการแพทย 

   สาขาเวชศาสตรเขตรอน ขางธนาคารไทยพาณิชย 

   สาขาศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

   ถาจําช่ือสาขาไมได ใหตอบ พ้ืนที่........................................... 

10. ที่ต้ังรานขายยาองคการเภสัชกรรมอยูใกลบาน หรือที่ทํางานของทาน ใชหรือไม 

   ใช      ไมใช 

11. รานขายยาองคการเภสัชกรรมไมจําหนายผลิตภัณฑที่บ่ันทอนตอสุขภาพ เชน บุหรี่ สรุา ใช

หรือไม 

   ใช      ไมใช 

12. รานขายยาองคการเภสัชกรรมมีโปรแกรมพิเศษสําหรับสมาชิก ใชหรือไม 

   ใช       ไมใช 

13. รานขายยาองคการเภสัชกรรมจัดหาพนักงานใหคําแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ใชหรือไม 

  ใช       ไมใช 

14. เภสัชกรของรานขายยาองคการเภสัชกรรม แสดงตนเปนเภสัชกร โดยใสเสื้อกราวดสีขาว  

ใชหรือไม 

   ใช       ไมใช 
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15. รานขายยาองคการเภสัชกรรม มีบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตน ไดแก การวัดความดันโลหิต / 

สวนสูง / ช่ังนํ้าหนัก การวัดระดับนํ้าตาลในเลือด หรือไม 

   มี       ไมม ี

16. เภสัชกรเปนผูสงมอบยาใหทานโดยตรง ใชหรือไม 

   ใช       ไมใช 

17. ทานทราบหรือไมวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมเขาโครงการ “รานยาคุณภาพ” 

   ทราบ (ทําแบบสอบถามขอ 18 ตอ)  

    ไมทราบ (ใหขามไปทําแบบสอบถามในสวนที่ 2) 

18. ทานทราบไดอยางไรวา รานขายยาองคการเภสัชกรรมเปน “รานยาคุณภาพ”  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

  ปายสัญลักษณรานยาคุณภาพที่รานยา เชน ปายหนาราน ปายบนซองยา 

    บุคคล เชน เพ่ือน ครอบครัว คนรูจัก 

    สื่อโฆษณาตางๆ เชน โทรทัศน วิทยุ 

    สื่อสิ่งพิมพตางๆ เชน นิตยสาร บทความ โปสเตอร 

   อ่ืนๆ โปรดระบุ......................................... 
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สวนที่ 2 : แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยดานสวนผสมทางการตลาดที่มีผลตอการ

ตัดสินใจซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยาองคการเภสัชกรรมของผูตอบ

แบบสอบถาม 

คําชี้แจง : กรุณาประเมินการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร จากรานขายยาองคการเภสัชกรรมที่

ทานใชบริการบอยที่สุด วาทานเห็นดวยกับขอความตอไปน้ีมากเพียงใด โดยทําเครื่องหมาย  ลงใน

ชองที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาและ 

ผลิตภัณฑเสรมิอาหาร 

จากรานขายยาองคการเภสชักรรม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด มาก 
ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

ไม

สามารถ

ประเมิน

ได 

1. ดานผลิตภัณฑ 

1.1 

 

ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีคุณภาพ 

(จํ า น ว น เ ม็ ด ย า ค ร บ ต า ม จํ า น วน  /  

บรรจุภัณฑปดมิดชิด / ไมฉีกขาด) 

          

 

1.2 ย า แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ส ริ ม อ า ห า ร มี

ประสิทธิภาพ (บรรเทาอาการ / หายปวย) 
     

 

1.3 ย า แ ล ะ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ เ ส ริ ม อ า ห า ร มี

หลากหลายประเภท 
          

 

1.4 

 

ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีความ

ครบถวนเพียงพอตอความตองการ 
          

 

1.5 ยาและผลิต ภัณฑ เส ริมอาหารได รั บ

มาตรฐานจากองคการอาหารและยามี

ความปลอดภัย 

          

 

1.6 ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารเปนย่ีหอที่มี

ช่ือเสียง / มีความนาเช่ือถือ 
          

 

1.7   ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีวันเดือนป 

ที่ผลิต และวันหมดอายุชัดเจน 
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ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาและ 

ผลิตภัณฑเสรมิอาหาร 

จากรานขายยาองคการเภสชักรรม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด มาก 
ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

ไม

สามารถ

ประเมิน

ได 

1. ดานผลิตภัณฑ (ตอ) 

 1.8 

 

ยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารมีปายบอก

ราคาชัดเจน 
          

 

1.9 

 

 

 

 

ยาและผลิตภัณฑเสริมมีฉลากยาระบุขอมูล 

ครบถวน (เชน ช่ือสถานบริการ หมายเลข 

โทรศัพท ผูปวย วันที่จาย ช่ือการคา / ช่ือ 

สามัญทางยา ขอบงใช วิธีใช ขอควรระวัง  

และวันหมดอายุ)  

     

 

1.10 มียาและผลิตภัณฑเสริมอาหารตัวใหม

จําหนายอยูเสมอ 
     

 

2. ดานราคา 

2.1 มีราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ       

2.2 มีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับรานอ่ืน        

2.3 ราคามีความสมเหตุสมผล        

3. ดานชองทางในการจัดจําหนาย (ที่ต้ัง) 

3.1 รานยามีความสะดวกในการเดินทาง       

3.2 สภาพแวดลอมโดยรอบรานยามีความ

ปลอดภัย 
          

 

3.3 

 

เวลาเปด - ปดทําการของรานยามีความ 

เหมาะสม 
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ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาและ 

ผลิตภัณฑเสรมิอาหาร 

จากรานขายยาองคการเภสชักรรม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด 
มาก 

ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

ไม

สามารถ

ประเมิน

ได 

4. ดานการสงเสริมการตลาด 

4.1 

 

มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดสําหรับ

ผลิตภัณฑเสรมิอาหารที่นาสนใจ  

(เชน ของแถม ลดราคา ฯลฯ) 
     

 

4.2 มีการประชาสัมพันธการตลาด เชน การลง

บทความความรูของผลิตภัณฑเสริมอาหาร

ในสื่อตางๆ และการมีแผนพับ / เอกสารให

ความรูผลิตภัณฑเสริมอาหารอยางทั่วถึง 

     

 

4.3 มีป ายร านยาขนาด เหมาะสม  เป นที่

สังเกตเห็น      
 

5. ดานบคุคล 

5.1 พนักงานพูดจาดีและสุภาพเรียบรอย       

5.2 พนักงานมีบุคลิกดี / มีมนุษยสัมพันธดี       

5.3 พนักงานใหบริการลูกคาอยูเสมอ / เอาใจ

ใสงาน 
     

 

5.4 พนักงานใหบริการรวดเร็ว / มีความ

คลองแคลววองไวในการหยิบยาและ

ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

     

 

5.5 พนักงานมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนแหลง

แพรเช้ือแกผูรับบริการ 
     

 

5.6 พนักงานมีความรู / มีความสามารถ       

5.7 เภสัชกรมีความนาเช่ือถือ 
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ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาและ 

ผลิตภัณฑเสรมิอาหาร 

จากรานขายยาองคการเภสชักรรม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด มาก 
ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

ไม

สามารถ

ประเมิน

ได 

6. ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

6.1 รานยามีภาพลักษณเรื่องความนาเช่ือถือ /  

มีประวัติองคกรมายาวนาน 
     

 

6.2 รานยามีภาพลักษณเรื่องความสะดวกและ 

รวดเร็ว 
      

6.3 รานยามีภาพลักษณเรื่องความทันสมัย       

6.4 รานยามีภาพลักษณเร่ืองความสะอาด /  

ถูกสุขลักษณะ 
     

 

6.5 รานยามีอุปกรณเครื่องใชในการใหบริการที่ 

สะอาดและไมเกิดการปนเปอนในระหวาง 

การใหบริการ 

     

 

6.6 รานยามีสภาพแวดลอมภายในร านที่

เหมาะสม เชน การมีแสงสวางพียงพอ 

อากาศมีการถายเท ภายในรานไมรอน 

แสงแดดสองไมถึงบริเวณช้ันวางยา การไม

มีสัตวหรือแมลงรบกวน     

     

 

7. ดานกระบวนการบริการ 

7.1 มี ขั้ น ตอนกา รบ ริ ก า รที่ เ ข า ใ จ ง า ย  /  

มีขั้นตอนไมสับสน / มีความสะดวกรวดเร็ว

ในการรับบริการ 
     

 

7.2 มีความเต็มใจในการใหบริการ       

7.3 มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ เชน 

เครื่องคิดเงินอัตโนมัติ      
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ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด 

ที่มีผลตอการตัดสินใจซื้อยาและ 

ผลิตภัณฑเสรมิอาหาร 

จากรานขายยาองคการเภสชักรรม 

ระดับความคดิเห็น 

มาก 

ที่สุด มาก 
ปาน 

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

ไม

สามารถ

ประเมิน

ได 

7. ดานกระบวนการบริการ (ตอ) 

7.4 

 

 

มีเภสัชกรเปนผูอธิบายการใชยาและการ 

ปฏิบัติตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจน

ขณะสงมอบยา 

     

 

ระดับการตัดสนิใจซื้อโดยรวม 

ระดับการตัดสนิใจซื้อ 

ซื้ออยาง

แนนอน 

อาจจะ

ซื้อ 
ไมแนใจ 

ไมนาจะ

ซื้อ 

ไมซื้อ

อยาง

แนนอน 

ในการซื้อยาและผลิตภัณฑเสริมอาหารใน

ครั้งถัดไป ทานจะยังคงตัดสินใจเลือกซื้อยา

และผลิตภัณฑเสริมอาหารจากรานขายยา

องคการเภสัชกรรมที่ทานกําลังประเมินน้ี 
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สวนที่ 3 : ขอมูลทั่วไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

 

.......ขอบพระคุณที่ทานเสยีสละเวลาตอบแบบสอบถาม....... 

1.เพศ 

 ชาย                                        หญิง  

2.อายุ   

 18-30 ป                                   31-40 ป                                41-50 ป                         

 51-60 ป                                  มากกวา 60 ป               

3.ระดับการศึกษา   

 มัธยมศึกษา / ปวช.หรือตํ่ากวา       อนุปริญญา / ปวส.                 ปริญญาตรี                              

 ปริญญาโท                           ปริญญาเอก  

4. สถานภาพสมรส   

 โสด                                        สมรส  

 หยาราง                                   หมาย  

5. จํานวนบุตร   

 ไมมีบุตร                                   1 คน                                  2 คน                               

 3 คน                                      4 คน                                  5 คน                                      

 มากกวา 5 คน   

6.อาชีพ   

 นักเรียน / นิสิต / นักศึกษา   

 ขาราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ  

 พนักงานบริษัทเอกชน / ลูกจาง   

 ประกอบธุรกิจสวนตัว / เจาของกิจการ  

 อ่ืนๆ (โปรดระบุ)………………………….  

7. รายไดเฉลี่ยตอเดือน   

 ตํ่ากวา 10,000 บาท         10,000 – 15,000 บาท           15,001 – 20,000 บาท     

 20,001 – 25,000 บาท     25,001 – 30,000 บาท           30,001 – 35,000 บาท 

 35,001 – 40,000 บาท     40,001 – 45,000 บาท  45,001 – 50,000 บาท        

 50,001 – 60,000 บาท     มากกวา 60,000 บาท  
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ภาคผนวก ข 

รายละเอียดการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรปู SPSS 

 

ตารางที่ ข.1  

 

จํานวนปจจัยที่สกัดไดและคาความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่อธิบายได 

Component 

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 15.068 41.857 41.857 15.068 41.857 41.857 6.935 19.264 19.264 

2 2.432 6.756 48.613 2.432 6.756 48.613 4.879 13.554 32.818 

3 1.769 4.913 53.527 1.769 4.913 53.527 4.409 12.248 45.065 

4 1.704 4.734 58.261 1.704 4.734 58.261 2.858 7.939 53.004 

5 1.439 3.998 62.259 1.439 3.998 62.259 2.394 6.650 59.654 

6 1.126 3.127 65.385 1.126 3.127 65.385 2.063 5.731 65.385 

7 0.934 2.595 67.980             

8 0.904 2.511 70.491             

9 0.870 2.417 72.908             

10 0.786 2.184 75.093             

11 0.724 2.010 77.102             

12 0.676 1.878 78.980             

13 0.598 1.660 80.641             

14 0.559 1.552 82.193             

15 0.486 1.349 83.542             

16 0.476 1.322 84.864             

17 0.451 1.253 86.116             

18 0.430 1.193 87.310             

19 0.406 1.127 88.437             

20 0.369 1.025 89.461             
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ตารางที่ ข.1  

 

จํานวนปจจัยที่สกัดไดและคาความแปรปรวนของตัวแปรอิสระที่อธิบายได (ตอ) 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 
Cumulative % Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

21 0.360 1.000 90.461             

22 0.352 0.979 91.440             

23 0.334 0.928 92.367             

24 0.327 0.909 93.276             

25 0.304 0.845 94.121             

26 0.283 0.787 94.908             

27 0.268 0.743 95.651             

28 0.253 0.704 96.354             

29 0.235 0.653 97.007             

30 0.220 0.612 97.619             

31 0.198 0.550 98.169             

32 0.171 0.475 98.643             

33 0.162 0.450 99.093             

34 0.135 0.374 99.467             

35 0.125 0.346 99.813             

36 0.067 0.187 100.00             
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ตารางที่ ข.2  

 

กลุมปจจัยที่ไดจากการหมุนแกนแลว (Rotated Component Matrix) 

  

Component 

1 2 3 4 5 6 

5.2 พนักงานมีบุคลิกดี / มมีนุษยสัมพันธดี .881           

5.1 พนักงานพูดจาดีและสุภาพเรียบรอย .853           

5.3 พนักงานใหบริการลูกคาอยูเสมอ / เอาใจใสงาน .838           

5.4 พนักงานใหบริการรวดเร็ว / มีความคลองแคลว

วองไวในการหยิบยาและผลิตภัณฑเสริมอาหาร 

.767           

7.2 มีความเต็มใจในการใหบริการ .735           

5.6 พนักงานมีความรู / มีความสามารถ .660 .363         

5.5 พนักงานมีสุขภาพอนามัยดี ไมเปนแหลงแพรเช้ือ

แกผูรับบริการ 

.648 .385         

7.1 มีขั้นตอนการบริการที่เขาใจงาย / มีขั้นตอนไม

สับสน / มีความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ 

.587 .359       .410 

6.2 รานยามีภาพลักษณเรื่องความสะดวกและ

รวดเร็ว 

.553 .450       .395 

5.7 เภสัชกรมีความนาเช่ือถือ .551 .376         

7.3 มีเครื่องมือที่ทันสมัยในการใหบริการ เชน เครื่อง

คิดเงินอัตโนมัติ 

.492 .459       .347 

7.4 มีเภสัชกรเปนผูอธิบายการใชยาและการ ปฏิบัติ

ตัวของผูมารับบริการอยางชัดเจนขณะสงมอบยา 

.483           
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ตารางที่ ข.2  

 

กลุมปจจัยที่ไดจากการหมุนแกนแลว (Rotated Component Matrix) (ตอ) 

  

Component 

1 2 3 4 5 6 

3.3 เวลาเปด - ปดทําการของรานยามีความ 

เหมาะสม 

  .652         

3.1 รานยามีความสะดวกในการเดินทาง   .643         

6.6 รานยามีสภาพแวดลอมภายในรานที่เหมาะสม 

เชน การมีแสงสวางพียงพอ อากาศมีการถายเท 

ภายในรานไมรอน แสงแดดสองไมถึงบริเวณช้ันวางยา 

การไมมีสัตวหรือแมลงรบกวน 

  .617         

3.2 สภาพแวดลอมโดยรอบรานยามีความปลอดภัย   .612         

6.4 รานยามีภาพลักษณเรื่องความสะอาด / ถูก

สุขลักษณะ 

.369 .587         

6.5 รานยามีอุปกรณเครื่องใชในการใหบรกิารที่ 

สะอาดและไมเกิดการปนเปอนในระหวาง การ

ใหบริการ 

.388 .567         

6.1 รานยามีภาพลักษณเรื่องความนาเช่ือถือ / มี

ประวัติองคกรมายาวนาน 

  .567 .338       

6.2 รานยามีภาพลักษณเรื่องความทันสมัย   .517       .484 

4.3 มีปายรานยาขนาดเหมาะสม เปนที่สังเกตเห็น   .385     .366   

1.5 ยาและผลติภัณฑเสริมอาหารไดรับมาตรฐานจาก

องคการอาหารและยามีความปลอดภัย 

    .779       

1.6 ยาและผลติภัณฑเสริมอาหารเปนย่ีหอที่มีช่ือเสียง 

/ มีความนาเช่ือถือ 

    .707       

1.1 ยาและผลติภัณฑเสริมอาหารมีคุณภาพ (จํานวน

เม็ดยาครบตามจํานวน /  บรรจุภัณฑปดมิดชิด / ไม

ฉีกขาด) 

    .691       
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ตารางที่ ข.2  

 

กลุมปจจัยที่ไดจากการหมุนแกนแลว (Rotated Component Matrix) (ตอ) 

  

Component 

1 2 3 4 5 6 

1.2 ยาและผลติภัณฑเสริมอาหารมีประสิทธิภาพ 

(บรรเทาอาการ / หายปวย) 

    .684       

1.7 ยาและผลติภัณฑเสริมอาหารมีวันเดือนป ที่ผลิต 

และวันหมดอายุชัดเจน 

    .649       

1.3 ยาและผลติภัณฑเสริมอาหารมีหลากหลาย

ประเภท 

    .536   .340 .370 

1.4 ยาและผลติภัณฑเสริมอาหารมีความครบถวน

เพียงพอตอความตองการ 

.352   .514   .330 .376 

2.2 มีราคาไมแพงเมื่อเทียบกับรานอ่ืน       .830     

2.3 ราคามีความสมเหตุสมผล       .786     

2.1 มีราคาเหมาะสมกับคุณสมบัติ       .719     

4.1 มีกิจกรรมสงเสริมการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ

เสริมอาหารทีน่าสนใจ  (เชน ของแถม ลดราคา ฯลฯ) 

        .847   

4.2 มีการประชาสัมพันธการตลาด เชน การลง

บทความความรูของผลิตภัณฑเสริมอาหารในสื่อตางๆ 

และการมีแผนพับ / เอกสารใหความรูผลิตภัณฑเสริม

อาหารอยางทั่วถึง 

        .842   

1.8 ยาและผลติภัณฑเสริมอาหารมีปายบอกราคา

ชัดเจน 

      .397   .515 

1.10 มียาและผลิตภัณฑเสรมิอาหารตัวใหมจําหนาย

อยูเสมอ 

        .478 .497 

1.9 ยาและผลติภัณฑเสริมมฉีลากยาระบุขอมูล 

ครบถวน (เชน ช่ือสถานบริการ หมายเลข โทรศัพท 

ผูปวย วันที่จาย ช่ือการคา / ช่ือ สามัญทางยา ขอบง

ใช วิธีใช ขอควรระวัง  และวันหมดอายุ) 

  .343 .338     .387 
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ประวตัิผูเขียน 
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