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บทคดัย่อ 

 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษา การตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ โดยจ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาการวิจยัคร้ังน้ีคือ ลูกคา้ท่ีมาซ้ือยา

ในร้านขายยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ จ านวน 400 คน โดยใชแ้บบสอบถามเป็น

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล คือขอ้มูลความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย  ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน  ประกอบดว้ย Independent sample t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-

way ANOVA) 

ผลการวิจยัพบว่าปัจจยัส่วนบุคคล ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อาย ุ26-35 ปี การศึกษาปริญญาตรีเป็น

พนกังานบริษทัเอกชนมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001 บาทข้ึนไป  

พฤติกรรมการซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั มากท่ีสุดคือ ร้านขายยายา่นชุมชน ช่วงเวลา 16.01-20.00 

น. วนัจนัทร์-ศุกร์ ซ้ือยาเป็นส่วนใหญ่ ความถ่ี 1-2 คร้ัง/เดือน ให้ความสนใจยารักษาโรค ตามดว้ยวิตามิน/อาหาร

เสริม 201-400 บาทคือค่าเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือยา มีระดบัความคิดเห็น กบัการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยา 

ค าส าคญั : ร้านขายยา , ยา , เภสัชกร 



ABSTRACT 

 This Research aims to study the decision buying on medicine in pharmacy in SAMUTPRAKARN. 

Demographic factors such as gender , age , education , career and monthly income were also considered. The 

7P’s marketing mix such as product , price , place , promotion , people , process and physical was taken into 

account. The questionnaires of 400 samples have been conducted. The statistics used for data analysis consisted 

of Frequency , Percentage , Mean , Standard Deviation , Independent samples t-test , One-way ANOVA. 

Results were that demographic factors such as Female, age 26-35 years old , education = Bachelor 

Degrees , career = Company employee and monthly income 20,001 baht. 

Behavior buying medicine in pharmacy.The most pharmacy in neighborhood.The most common to 

visit pharmacy was around 4.01 pm.-8.00 pm.Most of every Monday to Friday, 1-2 time per month , For 

medication and vitamin/supplement 201-400 baht/time. The decision buying medicine in pharmacy. 

Keywords : Pharmacy , Medicine , Pharmacist 

บทน า 

                ธุรกิจร้านขายยาถือก าเนิดข้ึนเพ่ือตอบโจทยท่ี์ว่า “ยาคือปัจจยัส าคญั 1 ใน 4 ของมนุษย ์เพราะเม่ือใดท่ีมี

การเจ็บป่วยเล็กๆนอ้ยๆคนทัว่ไปยอ่มวิ่งไปท่ีร้านขายยาก่อนเป็นอนัดบัแรก เราจึงเห็นร้านขายยาเกิดข้ึนมากมายไม่

ว่าจะเป็นร้านท่ีมีเจา้ของร้านเปิดเอง หรือร้านในระบบแฟรนไชส์  ยิง่ในแหล่งชุมชนใหญ่ ร้านขายยายิง่มากข้ึน

เป็นเงาตามตวัหลายคร้ังท่ีเราเห็นในซอยเดียวกนัท่ีมีคนพลุกพล่าน จะมีร้านขายยาตั้งอยูห่ลายร้าน และแมว้่าจะมี

ร้านขายยาอยูก่่อนแลว้ คุณก็มีโอกาสเห็นร้านขายยาเกิดข้ึนใหม่อยูเ่ร่ือยๆนัน่แสดงให้เห็นว่า ร้านขายยายงัเป็น

ธุรกิจท่ีอยูไ่ด ้และมีแนวโนม้ท่ียงัไปต่อไดใ้นอนาคต 

เม่ือพิจารณาจาการรายงานการศึกษาวิจยัเก่ียวกบัการใชย้ารักษาตวัเองและการใชย้าในชุมชนของคนไทย 

พบว่า งานวิจยัท่ีผา่นมาให้ขอ้สรุปส าคญั 2 ประการเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชย้ารักษาตนเองของคนไทย คือ 

ประการแรก การใชย้ารักษาตนเองเป็นพฤติกรรมท่ีพบบ่อยท่ีสุดในบรรดาพฤติกรรมการจกัการกบัความ

เจ็บป่วย 

ประการท่ีสอง การใชย้ารักษาตนเองมีแนวโนม้ลดลงเม่ือประชาชนมีฐานะดีข้ึน กล่าวคือ คนไทยมกัซ้ือยากินเอง

เม่ือยามเจ็บไขไ้ดป่้วย โดยเฉพาะในกลุ่มคนจนและกลุ่มลูกจา้งเกษตรกร ลูกจา้งคนงานทัว่ไป ผูท่ี้อยูน่อกเขต

เทศบาล ในขณะท่ี คนรวยมีแนวโนม้ใชจ่้ายกบัการรักษาในสถานท่ีบริการภาคเอกชนมากกว่า และแนวโนม้

ดงักล่าวยงัผนัแปรตามรายไดแ้ละภาวะเศรษฐกิจและสังคมในช่วงนั้นๆอีกดว้ย 



ส าหรับโรคท่ีรักษาและการเลือกใชย้าของคนไทย พบว่าแมว้่าอาการป่วยท่ีท าให้ชาวบา้นซ้ือยากินเองจะ

ครอบคลุมอยา่งกวา้งขวาง และยาท่ีชาวบา้นสามารถหาซ้ือไดด้ว้ยตนเองจะมีให้เลือกสารพดัชนิด แต่รายงานการ

วิจยัส่วนใหญ่ให้ขอ้สรุปเหมือนๆกนั 

ว่า โรคหรืออาการป่วยส าคญัๆท่ีเป็นสาเหตุให้ประชาชนซ้ือยากินเองมากท่ีสุด คือ อาการเจ็บป่วยเล็กนอ้ยๆ อนั

ไดแ้ก่ อาการปวดศีรษะ เป็นไข ้ไขไ้อหวดั ปวดทอ้ง อาการของโรคกระเพาะอาหารอกัเสบ และอาการปวดเม่ือย

ตามร่างกาย ซ่ึงเป็นอาการสอดคลอ้งกบัชนิดของยาท่ีพบว่าชาวบา้นนิยมซ้ือเพ่ือการรักษาตนเองคือ กลุ่ม กลุ่มยา

แกป้วดลดไข ้กลุ่มยาโรคทางเดินอาหารและยารักษาโรคเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ 

ขอ้มูลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัรายการผลการส ารวจของส านกังานสถิติแห่งชาติ เม่ือปี 2533 ท่ีพบว่ายา

ส่วนใหญ่ท่ีประชาชนซ้ือเพ่ือการรักษาตนเอง คือ ยาแกป้วด ยาลดไข ้ยาแกห้วดั และยาแกโ้รคกระเพาะ ในขณะท่ี

ยาอนัตราย เช่นยาปฏิชีวนะ ยาแกท้อ้งเสีย หรือยาสเตียรอยดน์ั้นมีการใชใ้นสัดส่วนท่ีนอ้ยกว่ามาก 

จงัหวดัสมุทรปราการมีประชากรเป็นอนัดบั 2 ของภาคกลาง รองจากกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีดว้ยเหตุท่ี

เป็นจงัหวดัรองรับการขยายตวัจากกรุงเทพมหานคร ทั้งในดา้นการผลิต คือ อุตสาหกรรม และการกระจายตวัของ

ประชาการ ท าให้จงัหวดัมีประชากรยา้ยถ่ินจากท่ีอ่ืนมาอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีทั้งประชากรท่ี

เคล่ือนยา้ยเขา้มาโดยแจง้ยา้ยท่ีอยูอ่ยา่งถูกตอ้ง และไม่ยา้ยทะเบียนราษฎร์เขา้มา ท าให้จ  านวนประชากรท่ีมีอยูจ่ริง

สูงกว่าประชากรในทะเบียนราษฎร์ 

อตัราการเพิ่มของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลช่วงปี พ.ศ.2547-2557 

โดยกลุ่มงานวิจยั 2 กองนโยบายและแผนงาน ส านกัผงัเมืองกรุงเทพมหานคร 

เม่ือพิจารณาจ านวนยา้ยถ่ินเขา้ของประชากรปริมณฑลรายจงัหวดั  พบว่า จงัหวดัสมุทรปราการมีประชาการยา้ย

ถ่ินเขา้ 86,973 คน คิดเป็นร้อยละยา้ยเขา้ 68.94 ต่อประชากร 1,000 คน ส่วนใหญ่ยา้ยเขา้มาอาศยัอยูใ่นเทศบาล

ต าบล แพรกษา เทศบาลเมืองปากน ้าสมุทรปราการ อ  าเภอบางพลี 

ดงันั้นผูว้ิจยัเป็นเภสัชกร และมีความสนใจท่ีจะศึกษาพฤติกรรมและระดบัความคิดเห็นของประชาชน หรือของ

ผูบ้ริโภค ท่ีมีแนวโนม้ในการซ้ือยาจากร้านขายยาในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ เพ่ือเป็น

ประโยชน์แก่ผูป้ระกอบการกิจการร้านขายยาหรือของผูท่ี้สนใจประกอบกิจการเปิดร้านขายยา สามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้ และไดท้ราบถึงแนวโนม้การซ้ือยาจากร้านขายยา  ซ่ึงจะทราบถึงความเป็นไปของธุรกิจ

ร้านขายยา อีกทั้งเพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผูท่ี้สนใจ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือยาท่ีร้านขายยา 

      2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของผูบ้ริโภคท่ีมาซ้ือยาท่ีร้านขายยา 



      3. เพ่ือศึกษาการการตดัสินใจซ้ือยาจากร้านขายยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

      4.เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือยาจากร้านขายยา ในอ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

      5. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมกบัการตดัสินใจซ้ือยาจากร้านขายยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ 

สมมุติฐานการวิจัย 

       1. ลกัษณะทางด้านปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ท่ี

แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือยาจากร้านขายยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดั

สมุทรปราการ 

      2.ระดบัความคิดของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือยาในร้านขายยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

   1. เพ่ือให้ทราบถึงปัจจยัส่วนบุคคล ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ และน าขอ้มูลปัจจยัส่วน

บุคคลต่างๆท่ีศึกษาแลว้ไปปรับใชก้บัการให้บริการในธุรกิจร้านขายยา 

   2. เพ่ือให้ทราบถึงพฤติกรรมการซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดั

สมุทรปราการ และน าผลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์เพ่ือให้ทราบถึงความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของกลุ่มตวัอยา่งหรือท่ีเรียกว่า

ลูกคา้ 

      3. เพ่ือให้ทราบถึงระดบัความคิดเห็น กบัการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ 

จงัหวดัสมุทรปราการ ถึงกลุ่มตวัอยา่งหรือท่ีเรียกว่าลูกคา้ มี 

ระดบัความคิดเห็นต่อส่วนประสมทางการตลาด หรือ 7P’s น าผลท่ีไดไ้ปพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ในการสร้าง

ความพึงพอใจเพ่ิมมากข้ึนและน าไปสู่การรักษาลูกคา้ไวใ้นระยะยาวต่อไป 

ทฤษฎีและแนวคดิ  

คุณภาพบริการเภสัชกรรมในร้านยา 

กระบวนการคุณภาพ(Quality Process) 

แนวคิดท่ีว่า “ คุณภาพคือการตอบสนองความต้องการของลูกคา้” หรือ “คุณภาพคือการท า  ส่ิงท่ีควรท า  อย่าง

ถูกต้องตั้ งแต่เร่ิมแรก (Do Right Things Right from the Time) นับเป็นแนวคิดท่ีรับรู้กันทัว่ไป โจเซฟ จูแรน 

(Joseph Juran) ปรมาจารยด์า้นการบริหารงานคุณภาพ ผูเ้สนอแนวคิดระบบการจดัการคุณภาพทัว่ทั้งองคก์ร (Total 



Quality management - TQM) อดีตศาสตราจารยแ์ห่งสถาบนัเทคโนโลยแีห่งแมสซาชูเซทท ์(MIT) ไดเ้สนอไวว้่า 

คุณภาพคือความเหมาะเจาะพอดีในการใชแ้ละเป็นส่วนขยายในความส าเร็จของผลิตภณัฑ ์ (สินคา้คือบริการ) ใน

การตอบสนองต่อวตัถุประสงค ์และเป้าหมายของการใชง้านตลอดระยะเวลาท่ีใชสิ้นคา้หรือบริการนั้น คุณภาพจึง

เป็นการเปรียบเทียบระหว่างความคาดหวงัของลูกคา้ในผลิตภณัฑ ์หรืบริการกบัการรับรู้ท่ีแทจ้ริงท่ีมี โดยหากกลุ่ม

ลูกค้าหรือผูรั้บบริการเห็นว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการเหล่านั้นเป็นส่ิงท่ีดีท่ีสุดและตรงตามท่ีคาดหวงั ก็ถือได้ว่า

ผลิตภณัฑห์รือบริการดงักล่าวมีคุณภาพนัน่เองคุณภาพการให้บริการในระบบบริการสุขภาพจะตอ้งผสมผสานกบั

เร่ืองของมาตรฐานวิชาชีพเขา้ไปด้วย เพ่ือการพฒันาการบริการทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองและเป็นการคุม้ครอง

ผูบ้ริโภคดว้ย 

“ร้านยาคุณภาพ” 

กระบวนการรับรองคุณภาพร้านยา (Pharmacy Accreditation) โดยส านกังานรับรองคุณภาพร้านยา สภา

เภสัชกรรม เป็นเสมือนกระบวนการส่องกระจกเพ่ือการตรวจสอบและปรับปรุงตนเองของร้านยา ท่ีมีเภสัชกร

ปฏิบติัหนา้ท่ีตลอดเวลาท่ีให้บริการ โดยอาศยัมาตรฐานร้านยา สภาเภสัชกรรมเป็นแนวทาง และมุมมองของเพ่ือน

จากภายนอก (external peer) เป็นเคร่ืองช่วยกระตุน้โดยมีการรับรองเป็น “ร้านยาคุณภาพ” เป็นแรงจูงใจ 

ทฤษฎีและแนวคดิ 

Philip Kotler ไดว้่าเป็นแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจท่ีให้บริการซ่ึงจะไดส่้วนประสมการตลาด (Marketing Mix) 

หรือ 7Ps ในการก าหนดกลยทุธ์การตลาด ซ่ึงประกอบดว้ย 

1 ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)เป็นส่ิงสนองความจ าเป็นและความตอ้งการของมนุษยคื์อ ส่ิงท่ีผูข้ายตอ้งมอบ

ให้แก่ลูกคา้และลูกคา้จะไดรั้บผลประโยชน์และคุณค่าของผลิตภณัฑน์ั้นๆ โดยทัว่ไปแลว้ ผลิตภณัฑ์แบ่งออกเป็น 

2 ลกัษณะคือ ผลิตภณัฑท่ี์อาจจบัตอ้งไดแ้ละผลิตภณัฑท่ี์จบัตอ้งไม่ได ้

2 ด้านราคา (Price) หมายถึง คุณค่าผลิตภณัฑ์ในรูปแบบตวัเงิน ลูกคา้จะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่า  (Value) 

ของบริการกบัราคา (Price)  ของการบริการนั้น ถา้คุณค่าสูงกว่าราคาลูกคา้จะตดัสินใจซ้ือ ดงันั้น การก าหนดราคา

การให้บริการควรมีความเหมาะสมกบัระดบัการให้บริการชดัเจน และง่ายต่อการจ าแนกระดบับริการท่ีต่างกนั 

3 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย (Place)เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบับรรยากาศส่ิงแวดลอ้ม ในการน า  เสนอ

บริการให้แก่ลูกคา้ ซ่ึงมีผลต่อการรับรู้ของลูกคา้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ของบริการท่ีน าเสนอ ซ่ึงตอ้งพิจารณา

ในดา้นท าเลท่ีตั้ง (Location) และช่องทางในการน าเสนอบริการ (Channels) 

4 ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion)เป็นเคร่ืองมือหน่ึงท่ีมีความส าคญั 

ในการติดต่อส่ือสารให้ผูใ้ชบ้ริการ โดยมีวตัถุประสงค์   ท่ีแจง้ข่าวสารหรือชกัจูง ให้เกิดทศันคติและพฤติกรรม  

การใชบ้ริการและเป็นกุญแจส าคญัของการตลาดสายสัมพนัธ์ 

5      ด้านบุคคล (People) หรือพนักงาน (Employee)ซ่ึงตอ้งอาศยัการคดัเลือก การ 



ฝึกอบรม การจูงใจ เพ่ือให้สามารถสร้างความพึงพอใจให้กบัลูกคา้ท่ีแตกต่างเหนือคู่แข่งเป็นความสัมพนัธ์ระหว่าง

เจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการและผูใ้ชบ้ริการต่างๆขององคก์ร  เจา้หนา้ท่ีตอ้งมีความสามารถมีทศันคติท่ีสามารถตอบสนอง

ต่อผูใ้ชบ้ริการ มีความคิดริเร่ิม มีความสามารถแกไ้ขปัญหา สามารถสร้างค่านิยมให้กบัองคก์ร 

6 ด้านการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and  

Presentation) ในการสร้างและน าเสนอลกัษณะทางกายภาพให้กบัลูกคา้ โดยพยายามสร้างคุณภาพโดยรวม ทั้ง

ทางกายภาพและรูปแบบการให้บริการเพ่ือสร้างคุณค่าให้กบัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็นดา้นการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย  

การเจรจาตอ้งสุภาพอ่อนโยน และการให้บริการท่ีรวดเร็วหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ ท่ีลูกคา้ควรไดรั้บ 

  7 ด้านกระบวนการ (Process)เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงานปฏิบติัในด้านการ

บริการ ท่ีน าเสนอให้กับผูใ้ชบ้ริการ เพ่ือมอบการให้บริการอย่างถูกตอ้งรวดเร็ว และท าให้ผูใ้ชบ้ริการเกิดความ

ประทบัใจ 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สมประสงค์ แตงพลอย (2553 : บทคดัย่อ) ในการวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมาย เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจยัดา้นลกัษณะ 

บุคคลและปัจจยัส่วนประสมของร้านขายยาท่ีมีผลต่อพฤติกรรมซ้ือยาจากร้านขายยาชองผูบ้ริโภคในอ าเภอพระ

ประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ 

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั  คือ ผูบ้ริโภคท่ีซ้ือยาจากร้านขายยาในอ าเภอพระประแดง จังหวดัสมุทรปราการ 

จ านวน 400 คน ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยท าแบบสอบถามสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ  

ค่าคะแนนเฉล่ีย  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน   

ไดแ้ก่   สถิติไค  -  สแควร์ 

     ผลการวิจยัพบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสัญชาติไทย เพศหญิง อายรุะหว่าง 26-35 ปี ระดบัการศึกษา

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือต ่ากว่า ประกอบอาชีพพนกังานโรงงานอุตสาหกรรม และมีรายไดต่้อเดือน 5 ,001-10,000 

บาท ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความเห็นต่อปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดของร้านขายยาในดา้นผลิตภณัฑ์

อยู่ในระดบัมาก ในดา้นพฤติกรรมการซ่ือพบว่าผูมี้อิทธิพลมากท่ีสุดไดแ้ก่  ตนเอง โดยมีการซ้ืออยู่ในช่วงเวลา 

18.01-22.00 น. เวลาโดยเฉล่ียท่ีซ้ือนอ้ยกว่า 10 นาที กลุ่มยาท่ีซ้ือมากท่ีสุดไดแ้ก่ ยารักษาโรค  ประเภทยาแกป้วด

ลดไข ้และมีพฤติกรรมการซ้ือซ ้ า  

     ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 พบว่า 

      1.อาชีพมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอ พระประแดง จังหวัด

สมุทรปราการ ในดา้นส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือยาในแต่ละคร้ังของมากท่ีสุด ช่วงเวลาท่ีซ้ือยาจากร้านขาย

ยาบ่อบท่ีสุด เวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการซ้ือยาจากร้านขายยาในแต่ละคร้ัง สินคา้ท่ีซ้ือจากร้านจากร้านขายยามาก

ท่ีสุด กลุ่มประเภทยาท่ีซ้ือจากร้านขายยามากท่ีสุด แนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือยาของจากร้านขายยา 



2.ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด ในดา้นการส่งเสริมการตลาดมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขาย

ยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอ พระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ ในดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือยาในแต่ละคร้ัง

ของมากท่ีสุด ช่วงเวลาซ้ือยาจากร้านขายยาบ่อยท่ีสุด เวลาโดยเฉล่ียในการซ้ือยาจากร้านขายยาในแต่ละคร้ัง  

สินคา้ท่ีซ้ือจากร้านขายยามากท่ีสุด กลุ่มประเภทยาท่ีซ้ือจากร้านขายยามากท่ีสุด แนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือยาของ

จากร้านขายยา 

      3.บุคลากรมีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอ พระประแดง จังหวดั

สมุทรปราการ ในดา้นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการซ้ือยาในแต่ละคร้ังของมากท่ีสุด ช่วงเวลาซ้ือยาจากร้านขายยาบ่อย

ท่ีสุด เวลาโดยเฉล่ียท่ีใชใ้นการซ้ือยาในแต่ละคร้ัง สินคา้ท่ีซ้ือจากร้านขายยามากท่ีสุด กลุ่มประเภทยาท่ีซ้ือจากร้าน

ขายยามากท่ีสุด แนวโนม้พฤติกรรมการซ้ือยาของจากร้านขายยา 

      วารี สุทกัษิณา (2558 : บทคดัยอ่) การวิจยัปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนัใน

เขตกรุงเทพมหานคร มีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนัในเขต

กรงเทพมหานคร โดยใชปั้จจยัส่วนประสมทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการมาศึกษารวมถึงศึกษาความแตกต่าง

ของลกัษณะทางประชากรและผลต่อการตดัสินใจซ้ือยารวมถึงแนวโนม้ความตอ้งการในอนาคตของผูบ้ริโภคของ

ผูบ้ริโภคท่ีมีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนัในเขตกรุงเทพมหานคร เพ่ือทราบความตอ้งการท่ีแทจ้ริงของผูบ้ริโภค 

สามารถน าไปปรับปรุงธุรกิจร้านขายยาให้เกิดขอ้ไดเ้ปรียบทางการแข่งขันและเกิดประโยชน์กบัผูบ้ริโภค โดย

งานวิจยัน้ีเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ แบบปฐมภูมิ จากการสอบถามแบบออนไลน์ช่วงเดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคม 2559 

จากกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นบุคคลท่ีเคยซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนัในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 420 คน ผล

การศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑแ์ละปัจจยัลกัษณะทางกายภาพ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยาแผน

ปัจจุบนัในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมรนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ส าหรับการศึกษาดา้นความแตกต่างของลกัษณะ
ประชากรพบว่า ลกัษณะของประชากรท่ีแตกต่างกนัส่งผลต่อการตดัสินใจ 

ซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนัในเขตกรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั   นอกจากน้ีการส ารวจเร่ืองความตอ้งการ   

ในอนาคตท่ีมีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนัในเขตกรุงเทพ 

มหานครพบว่าตอ้งการให้ร้านขายยามีการเก็บบนัทึกประวติัการรักษาและการแพย้าไว ้รวมถึงบริการตอบปัญหา

ดา้นยาผา่นทางส่ือสังคม หรือ Social media ต่างๆ และติดตามการรักษาภายหลงัการจ่ายยาอีกดว้ย 

  พรศกัด์ิ มธุรส (2557 : บทคดัย่อ) การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์ เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านขาย

ยาแผนปัจจุบนั เปรียบเทียบคุณลกัษณะส่วนบุคคลกบัทศันคติของผูบ้ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั และศึกษา

ความสัมพนัธ์ระหว่างทศันคติของผูบ้ริโภคกับพฤติกรรมการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนัในอ าเภอเมือง 

จังหวัดพังงา โดยศึกษาในกลุ่มคนวัยท างานอายุ 15 -59 ปี จ  านวน 400 คน วิธีเลือกตัวอย่างแบบสะดวก 

(Convenience Sampling) เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน ตั้งแต่วนัท่ี 1-31 มีนาคม 2556 

วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน Student is t-test One-way ANOVA และ Chi-



Square ผลการศึกษาพบว่าผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนัมีความถ่ีเดือนละ

คร้ังและนอ้ยกว่าร้อยละ 70.7 ช่วงเวลาท่ีใชบ้ริการบ่อยท่ีสุดคือ 18.01-24.00น. ร้อยละ 52.7 การใชบ้ริการร้านขาย

ยาแผนปัจจุบนัร้านเดิมเป็นบางคร้ัง ร้อยละ 38.5 ผูบ้ริโภคท่ีใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ส่วนใหญ่จะซ้ือยา 

ร้อยละ 56.89 รองลงมาคือปรึกษาเร่ืองการใชย้า ร้อยละ 18.85 วิธีการซ้ือยาจะบอกอาการให้เภสัชกรจ่ายยา ร้อยละ 

69.3 ประเภทสินคา้ท่ีซ้ือจากร้านขายยา เป็นยารักษาโรค ร้อยละ 88.3 กลุ่มยาประเภทท่ีซ้ือจากร้านขายยาแผน

ปัจจุบนัส่วนใหญ่เป็นประเภทยาแกป้วดลดไข ้ร้อยละ 77.0 รองลงมาคือ ยารักษาโรคผวิหนงั ร้อยละ 4.8 ยารักษา

โรคเก่ียวกบัทางเดินหายใจ ร้อยละ 4.2 ยารักษาโรคเก่ียวกบัทางเดินอาหาร ร้อยละ 4.0 ตามล าดบั ผูบ้ริโภคกลุ่ม

ตวัอยา่งมีทศันคติต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนัภาพรวมในระดบั 5  จากคะแนนเต็ม 5 เม่ือพิจารณารายประเด็น พบว่า

ระดับทศันคติ  อนัดบั 1 คือ ทศันคติด้านบุคคล อนัดับ 2 คือด้านสถานท่ี อันดบั 3 คือ ส่ิงอ  านวยความสะดวก  

อันดับ 4 คือ ราคา และอันดับ 5 คือ ด้านผลิตภัณฑ์  โดยค่าเฉล่ีย 4.74 , 4.57, 4.43, 4.32 และ 4.13 ตามล าดับ 

เปรียบเทียบทศันคติ กบัคุณลักษณะส่วนบุคคล เพศต่างกันมีทศันคติของผูบ้ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (t=2.489, p=0.013) การใชบ้ริการร้านขายยา 

แผนปัจจุบนัแห่งเดิมของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์ระดบัทศันคติท่ีมีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนัอย่างมีนัยส าคัญ 

(X2=9.672, df.=2, p=.008) ประเภทสินคา้ท่ีซ่ือจากร้านขายยามีความสัมพนัธ์กบัทศันคติท่ีมีต่อร้านขายยาแผน

ปัจจุบนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (X2=11.885, df.=2, p=.003) ส่วนความถ่ี ช่วงเวลา วิธีการซ้ือยาไม่มีความสัมพนัธ์

กบัทศันคติท่ีมีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

สมมุติฐานการวิจัย 

       1. ลกัษณะทางดา้นปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ท่ี

แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือยาจากร้านขายยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดั

สมุทรปราการ 

      2.ระดบัความคิดของผูบ้ริโภคท่ีมีผลต่อส่วนประสมทางการตลาด ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมของ

ผูบ้ริโภคเขา้มาซ้ือยาในร้านขายยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ 

ผลการศึกษา 

ส่วนที1่ จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งส้ิน จ  านวน 400 คน ไดด้งัน้ี 

     1.เพศ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง 290 คน คิดเป็นร้อยละ 72.50 และเพศชาย จ านวน 110 คน คิดเป็นร้อย

ละ 27.50 

     2.อาย ุกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง 26-35 ปี จ  านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 45.00 

รองลงมาคือ มีอายรุะหว่าง 36-45 ปี จ  านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 อายรุะหว่าง 16-25 ปี และ อาย ุ46 ปี ข้ึน

ไป  จ  านวน 60 คนเท่ากนั คิดเป็นร้อยละ 15.00 



     3.ระดบัการศึกษา กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษา ระดบัปริญญาตรี จ  านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 

55.00 รองลงมาคือ ระดบัการศึกษา มธัยมปลาย/ปวช. จ  านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ระดับการศึกษา 

อนุปริญญา/ปวส. จ  านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 และ ระดบัการศึกษา สูงกว่าปริญญาตรี จ  านวน 10 คน คิด

เป็นร้อยละ 2.50 

4.อาชีพ กลุ่มอาชีพส่วนใหญ่มีอาชีพ พนกังานเอกชน จ านวน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือ ธุรกิจ

ส่วนตัว จ  านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00  มีอาชีพ นักเรียน/นิสิต/นักศึกษา และอาชีพขา้ราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ เท่ากนั จ  านวน 20 คน คิดเป็น 

ร้อยละ 5.00  

     5.อาชีพรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีรายได ้20,001 บาทข้ึนไป จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 

40.00 รองลงมาคือ รายได ้10,001-15,000 บาท จ านวน 130 คน คิดเป็นร้อยละ 32.50  มีรายได ้5,001-10,000 บาท 

จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 ส่วนรายได ้15,001-20,000 บาท จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  

ส่วนที2่ ด้านพฤตกิรรมการซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบัน กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาทั้งส้ิน 400 คน ดงัน้ี  

1.ท่านนิยมเข้าร้านขายยาแผนปัจจุบันใดมากท่ีสุด เป็นร้านขายยาย่านชุมชน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 

รองลงมาคือ ร้านขายยาวตัสัน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนร้านขายยาบูท๊ส์และร้านขายยาคลงัยาราคาถูกต่างๆ 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 

2.ช่วงเวลาท่ีท่านซ้ือยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบนัเป็นส่วนใหญ่ เวลา 16.00-20.00 น. 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 

รองลงมา เวลา 20.01-22.00 น. 90 คน คิดเป็นร้อย 

ละ 22.50 ตามดว้ยเวลา 12.01-16.00 น. 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 สุดทา้ย เวลา 8.00-12.00 น. 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.00 

      3.วนัท่ีท่านซ้ือยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบนัเป็นส่วนใหญ่ วนัจนัทร์-ศุกร์ 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 

และวนัเสาร์-อาทิตย ์120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

      4.ความถ่ีในการซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั มากท่ีสุด 1-2 คร้ัง/เดือน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 

รองลงมา 3-4 คร้ัง/เดือน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส่วนมากกว่า 5 คร้ัง/เดือน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 

      5.ผลิตภณัฑ ์หรือสินคา้ประเภทใดท่ีท่านให้ความสนใจ มากท่ีสุดคือ ยารักษาโรค 210 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.50 รองลงมา วิตามิน/อาหารสริม 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนสมุนไพร 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

สุดทา้ย อุปกรณ์การแพทย ์ไม่มีใครให้ความสนใจ    

      6.ค่าเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบนั มากท่ีสุด 100-200 บาท 210 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.50 รองลงมา 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามดว้ย มากกว่า 601 บาทข้ึนไป 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

สุดทา้ย 401-600 บาท 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  

ส่วนที2่ การวิเคราะห์ขอ้มูล พฤติกรรมการซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั 



1.ท่านนิยมเข้าร้านขายยาแผนปัจจุบันใดมากท่ีสุด เป็นร้านขายยาย่านชุมชน 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 

รองลงมาคือ ร้านขายยาวตัสัน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ส่วนร้านขายยาบูท๊ส์และร้านขายยาคลงัยาราคาถูกต่างๆ 

20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 

2.ช่วงเวลาท่ีท่านซ้ือยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบนัเป็นส่วนใหญ่ เวลา 16.00-20.00 น. 220 คน คิดเป็นร้อยละ 55.00 

รองลงมา เวลา 20.01-22.00 น. 90 คน คิดเป็นร้อย 

ละ 22.50 ตามดว้ยเวลา 12.01-16.00 น. 70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.50 สุดทา้ย เวลา 8.00-12.00 น. 20 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.00 

      3.วนัท่ีท่านซ้ือยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบนัเป็นส่วนใหญ่ วนัจนัทร์-ศุกร์ 280 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 

และวนัเสาร์-อาทิตย ์120 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 

      4.ความถ่ีในการซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั มากท่ีสุด 1-2 คร้ัง/เดือน 320 คน คิดเป็นร้อยละ 80.00 

รองลงมา 3-4 คร้ัง/เดือน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ส่วนมากกว่า 5 คร้ัง/เดือน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 

      5.ผลิตภณัฑ ์หรือสินคา้ประเภทใดท่ีท่านให้ความสนใจ มากท่ีสุดคือ ยารักษาโรค 210 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.50 รองลงมา วิตามิน/อาหารสริม 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00 ส่วนสมุนไพร 30 คน คิดเป็นร้อยละ 7.50 

สุดทา้ย อุปกรณ์การแพทย ์ไม่มีใครให้ความสนใจ    

      6.ค่าเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบนั มากท่ีสุด 100-200 บาท 210 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.50 รองลงมา 100 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ตามดว้ย มากกว่า 601 บาทข้ึนไป 50 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50 

สุดทา้ย 401-600 บาท 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที ่3 ผลการวิจยัค่าสถิติพ้ืนฐาน เก่ียวกบัค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 

ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของการตัดสินใจซื้อยาในร้ายขายยา ของระดับความคิดเห็นจ าแนกเป็น

รายด้าน 

การตดัสินใจในร้านขายยา �̅� SD ระดบั ล าดบั 

1.ดา้นผลิตภณัฑ ์ 3.9417 0.84694 มาก 4 

2.ดา้นราคา 3.5250 0.95746 มาก 6 

3.ดา้นสถานท่ี 3.9417 0.84694 มาก 5 

4.ดา้นการส่งเสริมการตลาด 2.8250 1.29867 ปานกลาง 7 

5.ดา้นบุคคล 4.0583 0.88639 มาก 3 

6.ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.0623 0.64983 มาก 2 

7.ดา้นกระบวนการ 4.0667 0.71691 มาก 1 

 

ส่วนที4่ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยา  

สรุป ไดว้่า ปัจจยัส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุการศึกษา อาชีพ และรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีต่างกนั จากผล

การศึกษา  ค่าสถิติ t-test และค่าสถิติ Oneway ANOVA ซ่ึงมีค่า Sig. มากกว่า 0.05 มีระดบันยัส าคญั จึง

ยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่าปัจจยัส่วนบุคคลน้ี มีระดบัความคิดเห็น กบัการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขาย

ยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั  

ส่วนที5่ ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมกบัการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยา  

            สรุป ไดว้่าพฤติกรรมการซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั ไดแ้ก่ 1.ท่านนิยมเขา้ร้านขายยาแผนปัจจุบนัใด

มากท่ีสุด 2.ช่วงเวลาท่ีท่านซ้ือยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบนัส่วนใหญ่ 3.วนัท่ีท่านซ้ือยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบนั

เป็นส่วนใหญ่  4.ความถ่ีในการซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั 5.ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ประเภทใดท่ีท่านให้ความ

สนใจ 6.ค่าเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือยาจากร้านขายยาแผนปัจจุบนั ท่ีต่างกนั จากผลการศึกษา ค่าสถิติ Oneway 

ANOVA ซ่ึงมีค่า Sig.ทากกว่า 0.05 มีระดบันยัส าคญั จึงยอมรับสมมติฐาน H0 แสดงว่า พฤติกรรมการซ้ือยาใน

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั ทั้ง 6 ขอ้ค าถามน้ี มีระดบัความคิดเห็น กบัการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยา ในอ าเภอเมือง

สมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ไม่แตกต่างกนั 

 



อภิปรายผล 
จากวิจยัท่ีศึกษา การตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ สามารถ

อภิปรายผลไดด้งัน้ี 

1.ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายรุะหว่าง 26-35 ปี เป็นผูมี้

การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สมประสงค ์แตงพลอย (2553) ได้

ศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือยาจากร้าน 

ขายยาของผูบ้ริโภค ในอ าเภอพระประแดง จงัหวดัสมุทรปราการ พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการส่วน

ใหญ่ เป็นเพศหญิง มีอาย ุ26-35 ปี และสอดคลอ้งกบั นางสาว วารี สุทกัษิณา (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ

การตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ กลุ่ม

ตวัอยา่งท่ีศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 

2. พฤติกรรมการซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนัของกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า วนัจนัทร์ - วนัศุกร์      เป็นวนัท่ี

กลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจมากท่ีสุดในการไปซ้ือยา 1-2 คร้ัง/เดือน ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด เป็นความถ่ีในการซ้ือ

ยา ผลิตภณัฑห์รือสินคา้ประเภท ยารักษาโรค ท่ีกลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจมากท่ีสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั นางสาว 

วารี สุทกัษิณา (2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือในร้านขายยาแผนปัจจุบนั มีความถ่ีในการซ้ือยา 1-2 คร้ังต่อ

เดือน วนัท่ีซ้ือยาส่วนใหญ่คือ วนัจนัทร์-ศุกร์ วตัถุประสงคใ์นการซ้ือยาคือ ยารักษาโรค 

3. การตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยา มีระดบัความคิดเห็น มีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยา ในอ าเภอ

เมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์ มีการขายยาท่ีมีมาตรฐานและปลอดภยั ท่ีกลุ่ม

ตวัอยา่งให้ความสนใจมากท่ีสุด รองลงมาคือ มีการขายยาหลากหลายยีห่้อ สอดคลอ้งกบั นางสาว วารี สุทกัษิณา 

(2558) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัการตดัสินใจซ้ือยา ในร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร  ปัจจยัดา้น

ผลิตภณัฑอ์นัไดแ้ก่  การท่ีร้านขายยา  ไดมี้การขายยาท่ีมีมาตรฐานและปลอดภยั และการขายยาหลากหลายยีห่้อ  จึง

ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีเน่ืองจากยาเป็นสินคา้ท่ีมีผล

สุขภาพร่างกายของผูใ้ช ้ ปัจจยั 

ดา้นคุณภาพ  มาตรฐาน และความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์ จึงเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีผูบ้ริโภคค านึงถึงก่อนตดัสินใจซ้ือ 

ปัจจยัดา้นราคาขายยาในราคาท่ีเหมาะสม ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งมากท่ีสุด ปัจจยัดา้นสถานท่ี ร้าน

ขายยาไม่ไกลเดินทางสะดวก เป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีเลือกมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั เภสัชกร ดร.แสงสุข พิทยานุกุล และ 

ดร. ศิริ ชะระอ ่า (2560) ไดศึ้กษาเร่ือง การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านขายยาของผูบ้ริโภคไทย ซ่ึงไดค้น้พบปัจจยัท่ี

มีผลต่อการตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านขายยาของผูบ้ริโภคไทย ดา้นท่ีตั้ง ส าคญัมากท่ีสุดคือ ความสะดวกในการ

เดินทาง ดา้นราคา หลกัเกณฑ ์อนัดบัแรกคือ ราคาเหมาะสม 



ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่ง มากท่ีสุดคือ ร้านยาดู       สะอาด สอดคลอ้งกบั 

อานนท ์ศรีพงษ ์(2556) ไดศึ้กษาเร่ือง พฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภคในอ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดั

สระแกว้ ดา้นสถานท่ี (Place) โดยรวมมีความส าคญัต่อพฤติกรรมซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภค มนอ าเภอวงั

สมบูรณ์ จงัหวดัสระแกว้ ในระดบัมาก และหากพิจารณาเป็นรายขอ้ พบว่า มีระดบัความคิดเห็นมากทุกขอ้ คือ 

สภาพแวดลอ้มภายในร้านขายยามีความสะอาดตามหลกัสุขอนามยั  

ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี ้

จากผลการศึกษา การตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยา ในอ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ มี

ขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

1.จากการศึกษาขอ้มูลปัจจยัส่วนบุคคลพบว่า กลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการในร้าขายยา ส่วนใหญ่

เป็นผูห้ญิง อายรุะหว่าง 26-35 ปี เป็นผูมี้การศึกษาระดบัปริญญาตรี มีอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 20,001 บาทข้ึนไป จากขอ้มูลดงักล่าวเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีรายไดสู้ง ค่อนขา้งแน่นอนและมัน่คง มีก  าลงัซ้ือ  ซ่ึง

ร้านขาย 

ยาแผนปัจจุบนัเป็นทั้งร้านขายยาและเป็นร้านสุขภาพและความงาม เม่ือลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง ตอ้งเพ่ิม

ผลิตภณัฑบ์  ารุงตั้งแต่เส้นผม บ ารุงผวิหนา้ และบ ารุงผวิกาย ให้ผลิตภณัฑใ์ห้มีความหลากหลายและเป็นมุมหรือบริ

เวรท่ีคุณผูห้ญิงทุกคนสะดวกในการเขา้ไปเลือกสินคา้ และมีมุมเคร่ืองส าอางท่ีคุณผูห้ญิงสนใจเลือกซ้ือ ทางร้านจะ

ตอบโจทยค์วามตอ้งการของลูกคา้ท่ีเป็นคุณผูห้ญิงจะไดท้ั้งสุขภาพและความงามกลบัไปท่ีบา้น 

2.พฤติกรรมการซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั ร้านขายยายา่นชุมชนเป็นร้านขายยาท่ีกลุ่มลูกคา้เลือกใช้

บริการมากท่ีสุด เพราะเวลาเปิดเป็นเวลาท่ีสะดวก 16.01-20.00 น. สะดวกหลงัเลิกงาน สามารถซ้ือไดทุ้กวนั จนัทร์-

ศุกร์ ไม่ตอ้งรอวนัเสาร์-อาทิตย ์  ผลิตภณัฑ ์ ประเภทยารักษาโรค ตามดว้ยวิตามิน/อาหารเสริม กลุ่มตวัอยา่งหรือ

ลูกคา้ให้ความสนใจมาเป็นอนัดบั1และอนัดบั 2  และค่าเฉล่ียต่อคร้ังในการซ้ือ 201-400 บาท แสดงว่ากลุ่มลูกคา้ให้

ความส าคญักบัสุขภาพมากและวิตามิน/อาหารเสริม ดว้ยการท่ีในชีวิตประจ าวนัท่ีรีบเร่ง รับประทานวิตามิน/

อาหารเสริมแลว้สุขภาพแข็งแรง เพ่ือไม่เหน่ือยหรือเพลียจากการท างานมีสุขภาพแข็งแรงตลอดเวลา ทางร้านขาย

ตอ้งมีอาเสริมหลากหลายแบบ บ ารุงตั้งแต่สมอง ทัว่ร่างกาย ไปจนถึงบ ารุงขอ้-กระดูกและลดความดนั ไดท้ั้ง

สุขภาพผวิสวย มีทั้งบรรจุขนาดเล็กให้ลองซ้ือไปรับประทานก่อน และอยากเห็นผลดีเพ่ิมเติมและตอ้งรับประทาน

ต่อเน่ืองซ่ึงไม่ใช่ยา ไม่สะสมวิตามิน/อาหารเสริมจากธรรมชาติ ทางร้านขายยาก็มีวิตามิน/อาหารเสริมกระปุกใหญ่

ให้กบัลูกคา้ไดเ้ลือกสรรหลายขนาด 

3.การตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยา กลุ่มลูกคา้จะให้ระดบัความคิดเห็น เก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) 7P’s ทั้ง7ดา้น ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์กลุ่มตวัอยา่งหรือกลุ่มลูกคา้มีความตอ้งการท่ีอยากไดย้าท่ีมี

มาตรฐานและปลอดภยั ตามดว้ยมีการขายยาหลากหลายยีห่้อ ไม่บงัคบัให้ซ้ือยายีห่้อเดียว ปัจจยัดา้นราคาลูกคา้

ตอ้งการให้ขายยา 



ในราคาท่ีเหมาะสม และขายยาในราคาต ่ากว่าทอ้งตลาด ซ่ึงร้านยาเด่ียวของเราเองตั้งในร้านในยา่นชุมชน เป็นร้าน

ของตวัเองไม่เสียค่าเช่าสถานท่ีแพงๆเหมือนร้านยาวตัสัน หรือร้านขายยาบูท๊ส จึงสามารถลดราคาและขายในราคา

ต ่ากว่าทอ้งตลาดได ้ดว้ยมาตรฐานและผลิตภณัฑต์รายีห่้อเดียวกนั มีปัจจยัดา้นสะถานท่ี ซ่ึงลูกคา้ชอบร้านขายยาท่ี

ไม่ไกลเดินทางสะดวก ลูกคา้สามารถเดินมาซ้ือยาท่ีร้านไดเ้ลยไม่ตอ้งไป และมีท่ีจอดรถส าหรับลูกคา้เพ่ือความ

สะดวกสบาย ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด เช่นมีโปรโมชัน่ ลดราคาผลิตภณัฑต่์างๆเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกคา้

ให้มาเขา้ร้านและมาซ้ือซ ้ าเป็นลูกประจ า ปัจจยัดา้นบุคคล เภสัชกร มีมนุษยส์ัมพนัธ์ดียิม้แยม้แจ่มใสเป็นกนั มี

ความรู้ความสามารถ พร้อมให้ค าปรึกษาดา้นยาและปรึกษาดา้นสุขภาพตลอดเวลา และเภสัชกรเป็นเจา้ของร้าน

ขายยาเองและอยูป่ระจ าตลอดเวลาท่ีมีการเปิดร้าน ถือว่าเป็นจุดแข็งท่ีเหนือกว่าร้านยาคู่แข่ง  ปัจจยัดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ ร้านขายยาตอ้งดูสะอาดตลอดเวลา วางสินคา้เป็นระเบียบหมวดหมู่ ลูกคา้สามารถหาง่าย มีป้ายบอกกลุ่มยา

และผลิตภณัฑท่ี์ชดัเจน มีพ้ืนท่ีให้ลูกคา้ไดเ้ลือกสินคา้เอง สินคา้มีความหลากหลาย ให้ลูกคา้ประทบัใจว่ามาร้าน

ขายยาใกลบ้า้นและมีทุกอยา่งให้เลือกสรรครบทุกอยา่งท่ีตอ้งการ ปัจจยัดา้นกระบวนการ ทางร้านขายยาท าประวติั

ลูกคา้ท่ีมีประวติัแพย้า แพอ้าหารทะเล เภสัชกรออกบตัรแพย้าให้ และมีการใชย้าประจ าตวั เพ่ือความปลอดภยัของ

ลูกคา้ มีบตัรสมาชิก เพ่ือสะสมคะแนน ซ้ือยาหรือผลิตภณัฑต่์างๆ ทุก 20 บาทได1้แตม้ ครบ 100 แตม้ เป็นส่วนลด 

10 บาท เม่ือซ้ือของคร้ังถดัไปภายในร้าน จะน าไปสู่การพฒันาและวางแผนกลยทุธ์ ในการสร้างความพึงพอใจมาก

ข้ึนและน าไปสู่การรักษาลูกคา้มัน่คงไวใ้นระยะยาวต่อไป 

 

บรรณานุกรม 

ฉตัยาพร เสมอใจ (2550 : 48) พฤติกรรมผูบ้ริโภค กรุงเทพฯ ซีเอ็ดยเูคชัน่ 
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วารี สุทกัษิณา (2558) ปัจจยัมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือยาในร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร  

การคน้ควา้อิสระ บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะพาณิชยแ์ละการบญัชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2541) การบริหารการตลาดยคุใหม่ กรุงเทพฯ ธีรฟิลม์         และไซเทก็ซ์จ  ากดั  

สมประสงค ์แตงพลอย (2553) พฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภค ในอ าเภอพระประแดง 

จงัหวดัสมุทรปราการ (สารนิพนธ์ ปริญญา มหาบณัฑิต)                 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ คณะ

บริหารธุรกิจ สาขาการจดัการ 

แสงสุข พิทยานุกูล ดร. และ ศิริ ชะระอ ่า ดร.การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการร้านขายยาของผูบ้ริโภคไทย 

วารสารวิชาการบริหารธุรกิจ สมาคมสถาบนัอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย 

ปีท่ี6 ฉบบัท่ี2 เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2560 



ส านกังานบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวบรวมโดย: ส านกัสถิติพยากรณ์ 

ส านกังานสถิติแห่งชาติ 

อานนท ์ศิริพงษ ์(2556) พฤติกรรมการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภค ในอ าเภอวงัสมบูรณ์ จงัหวดั

สระแกว้ (คน้ควา้อิสระ ปริญญามหาบณัฑิต) มหาวิทยาลยับูรพา 

        Defleur and Bell-Rokeaoh (1996) Social Categories Theory 

Kotler,P.2003 marketing management New Jersey : Prentice-hall. 



 

 
 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


