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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคเ์พื0อศึกษา 1) ระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั 2) 

ระดบัความสาํคญัของปัจจยัสนบัสนุน 3) ความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัสนบัสนุน กบัระดบัความพึงพอใจ เก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม (SD- scale คะแนน 0-10) สุ่มตวัอยา่งโดยไม่คาํนึงถึงความน่าจะเป็น วธีิการ

สุ่มแบบสะดวก จาํนวน 400 คน สถิติที0ใช้ในการ วิเคราะห์ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี0ย ค่าเบี0ยงเบนมาตรฐาน 

ทดสอบสมมติฐานดว้ย Independent Sample Test การวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และ Partial Correlation 

Coefficient ผลการวิจยัพบว่า 1) ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (Mean = 7.9515 , S.D. = 1.4730) 

ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิง อายุไม่เกิน 35 ปี รายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี0ยต่อ

เดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ แตกต่างกนั ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ไม่

แตกต่างกนั 2) ปัจจยัสนบัสนุน มีระดบัคะแนนโดยรวมอยูใ่นระดบัสูง (Mean = 7.5395 S.D. = 1.39492) ปัจจยั

ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย สถานที0ตัTงร้านขายยามีความสะดวกในการเดินทาง มีคะแนนเฉลี0ยมากที0สุด ปัจจยั

ดา้นส่งเสริมการขายโดยการจดัทาํบตัรสมาชิก มีคะแนนเฉลี0ยน้อยที0สุด 3) ปัจจยัสนับสนุนดา้นราคา ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในทิศทางเดียวกนั ในระดบั

ตํ0ามากถึงตํ0า ( r = 0.227 - 0.457) อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที0ระดบัแอลฟ่า (α) เท่ากบั .05 ขอ้เสนอแนะ: เจา้ของ

กิจการร้านขายยาแผนปัจจุบนัควรให้ความสาํคญักบัปัจจยัสนบัสนุนตอบสนองตรงกบัความตอ้งการของกลุ่ม

ลูกคา้ส่วนใหญ่ 

 

คาํสาํคญั: ความพึงพอใจ การใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั กรุงเทพมหานคร 



ABSTRACT 

The objectives were to study 1) the level of customer satisfaction in using the first class drugstores 

service 2) the importance of supporting factors 3) the correlation between supporting factors with satisfaction 

level. The data were collected by questionnaires (SD- scale, score 0-10) and non- probability sampling - 

convenient random method of 400 peoples. The statistics used in the analyzes were percentage, mean, standard 

deviation. The hypothesis was tested with Independent Sample Test, One-way Analysis of Variance and Partial 

Correlation Coefficient. Found that: 1) the overall satisfaction was at a high level (Mean = 7.9515, S.D. = 

1.4730), most of the population were female, aged not over 35 years, average monthly income not over 25,000 

baht, and gender, age, average monthly income. education level and status were different, the satisfaction were 

not different, 2) the supporting factors overall score was at high (Mean = 7.5395 S.D. = 1.39492) , distribution 

channel factor - the drugstore location convenient for travelling had the highest score, promotional factor - the  

membership cards had the lowest score, 3) the supporting factors (price, distribution channel, promotion) 

correlated with satisfaction in the same direction at very low rating to low grade level ( r = 0.227 - 0.457 ) with 

statistically significant at alpha (α) level of .05. Recommendation: the entrepreneur should focus on supporting 

factors to meet the needs of most customer groups. 
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บทนํา  

ในปัจจุบนัพบวา่ ร้านขายยาเป็นสถานบริการสาธารณสุขของภาคเอกชน ที0ใกลชิ้ดกบัผูบ้ริโภคมากที0สุด

เนื0องจากความสะดวกที0ไปใชบ้ริการ และไม่ตอ้งเสียเวลา ร้านขายยายงัเป็นช่องทางที0ประชาชนเลือกใชบ้ริการ

เมื0อมีอาการเจบ็ป่วยเบืTองตน้ หรือสามารถดูแลตนเองไดโ้ดยไม่จาํเป็นตอ้งไปพบแพทย ์ร้านขายยาไม่เพียงแต่ทาํ

หนา้ที0ดา้นการกระจายยาเท่านัTน แต่ยงัมีบทบาทสาํคญัเปรียบเสมือนเป็นที0พึ0งดา้นสุขภาพของชุมชน ร้านขายยา

ทุกร้านจึงตอ้งปรับตวัไปตามวิถีทางการดาํเนินชีวิตของผูบ้ริโภครุ่นใหม่ เพื0อความอยูร่อดในอนาคตเหมือนกบั

ทุกธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการให้บริการจากเภสัชกรที0มีความรู้ เพราะผูบ้ริโภคต้องการขอ้มูลที0ถูกต้องในการ

ตดัสินใจ แมร้ะบบประกนัสุขภาพของรัฐมีผลใหค้นไขบ้างส่วนเปลี0ยนพฤติกรรมไปรับการรักษาที0โรงพยาบาล

แทนการซืTอยาจากร้านขายยา อยา่งไรกดี็ ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจในยคุปัจจุบนัที0ผูป้ระกอบการธุรกิจร้านขาย

ยาจะตอ้งเผชิญการแข่งขนัที0สูงขึTน รวมถึงการแกก้ฎหมายหลายๆ ฉบบัที0เกี0ยวขอ้งกบัวชิาชีพเภสชักรรมโดยตรง 

เพื0อใหท้นัสมยั และสอดคลอ้งกบัความเป็นสากลเป็นสิ0งที0เภสัชกรทุกคนหลีกเลี0ยงไปไม่ได ้และไม่ใช่แค่เพียง

เฉพาะเภสชักรเท่านัTน ธุรกิจร้านขายยากต็อ้งมีการพฒันาปรับตวัดว้ยเช่นกนั ผูว้จิยัประกอบธุรกิจร้านขายยา จึงมี



ความสนใจศึกษาเรื0อง ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ0 งจะ

ศึกษาเกี0ยวกบัปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ปัจจยัสนบัสนุน เช่น ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัช่องทางการจดัจาํหน่าย 

ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย และปัจจยัดา้นความพึงพอใจ ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพสินคา้ และดา้นการบริการ เมื0อ

ทราบผลจากการวิเคราะห์ขอ้มูลแลว้จะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการนาํไปพฒันา ปรับปรุงร้านขายยาแผน

ปัจจุบนัต่อไป 

วตัถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพื0อศึกษาระดบัความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั จาํแนกตามปัจจยั

ประชากรศาสตร์  

2. เพื0อศึกษาระดบัความสาํคญัของปัจจยัสนบัสนุน ที0มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยา

แผนปัจจุบนั  

3. เพื0อศึกษาความสัมพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัสนบัสนุน กบัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยา

แผนปัจจุบนั 

งานวจิยันีTจะศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัTง

ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดและปัจจยัส่วน บุคคล (เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และรายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือน) 

งานวิจยันีT กาํหนดขอบเขตการศึกษา ซึ0 งจะมีรูปแบบการบริการ การตกแต่งร้าน การจดั วางสินคา้ ระยะเวลาทาํ

การ การให้บริการ โดยจะศึกษาจากกลุ่มผูที้0เคยมาใชบ้ริการที0ร้านขายยาแผนปัจจุบนั เคยใชบ้ริการเลือกซืTอยา 

อาหารเสริม วติามิน และเวชภณัฑท์างการแพทย ์จากร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สมมตฐิานการศึกษา 

สมมติฐานที0 1 เพศแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ไม่แตกต่างกนั  

สมมติฐานที0 2 อายแุตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนัไม่แตกต่างกนั 

สมมติฐานที0 3 ระดบัรายไดแ้ตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนัที0 ไม่

แตกต่างกนั  

สมมติฐานที0 4 การศึกษาแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ไม่

แตกต่างกนั  

สมมติฐานที0 5 สถานภาพแตกต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ไม่

แตกต่างกนั  



สมมติฐานที0 6 ปัจจยัสนบัสนุนดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยา

แผนปัจจุบนั  

สมมติฐานที0 7 ปัจจยัสนบัสนุนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้

บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

สมมติฐานที0 8 ปัจจยัสนบัสนุนดา้นส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

 

ประโยชน์ทีAคาดว่าจะได้รับจาการวจิยั 

1. เพื0อใหท้ราบถึงการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนัของลูกคา้ ในเขตกรุงเทพมหานคร  

2. เพื0อให้ทราบถึงปัจจยัสนบัสนุนที0มีผลต่อ ความพึงพอใจของลูกคา้ในการใชบ้ริการร้านขายยาแผน

ปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร  

3. เพื0อให้ผูป้ระกอบการร้านขายยารายยอ่ยสามารถนาํขอ้มูลไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการลงทุน 

และดาํเนินธุรกิจร้านขายยา การปรับปรุง และพฒันาการบริการ เพื0อให้เกิดความสามารถในการแข่งขนั และ

ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดดี้ยิ0งขึTน  

 

ขอบเขตงานวจิยั 

งานวจิยันีTจะศึกษาถึงความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ทัTง

ปัจจัยด้านสนับสนุน  (ด้านราคา  ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย  และด้านส่งเสริมการขาย) และปัจจัย

ประชากรศาสตร์ (เพศ อายุ รายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือน ระดบัการศึกษา และสถานภาพ) งานวิจยันีT กาํหนดขอบเขต

การศึกษา ซึ0 งจะมีรูปแบบการบริการ การตกแต่งร้าน การจดัวางสินคา้ ระยะเวลาทาํการ การให้บริการ โดยจะ

ศึกษาจากกลุ่มผูที้0เคยมาใชบ้ริการที0ร้านขายยาแผนปัจจุบนั เคยใชบ้ริการเลือกซืTอยา อาหารเสริม วิตามิน และ

เวชภณัฑท์างการแพทย ์จากร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร  

 

เอกสาร และงานวจิยัทีAเกีAยวข้อง 

ข้อมูลทีAเกีAยวข้อง กบัธุรกจิร้านขายยาแผนปัจจุบัน  

ประเภทของร้านขายยาตามกฎหมาย ตามกฎกระทรวง เรื0องการขออนุญาต และการออกใบอนุญาตขาย

ยาแผนปัจจุบนั พ.ศ. 2556 กาํหนดผูค้วบคุมการขายยาของใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบนัแต่ละประเภท ดงันีT  1) 

ขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.5) เป็นร้านยาที0ตอ้งมีเภสชักรชัTนหนึ0งเป็นผูมี้หนา้ที0ปฏิบติัการประจาํตลอดเวลาที0เปิดทาํ

การ 2) ขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จที0ไม่ใช่ยาอนัตราย หรือยาควบคุมพิเศษ (ข.ย.6) ตอ้งควบคุมการ

ขายโดยเภสชักรชัTนหนึ0ง เภสชักรชัTนสอง ผูป้ระกอบวชิาชีพ เวชกรรม ผูป้ระกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบนัชัTนหนึ0ง



ในสาขาทนัตกรรม การผดุงครรภห์รือการพยาบาล เป็นผูมี้หนา้ที0ปฏิบติัการประจาํอยูต่ลอดเวลาที0เปิดทาํการ 3) 

ขายยาแผนปัจจุบนัเฉพาะยาบรรจุเสร็จสาหรับสัตว ์(ข.ย.7) ตอ้งควบคุมการขายโดยเภสัชกรชัTนหนึ0 ง หรือผู ้

ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช์ัTนหนึ0 งประจาตลอดเวลาที0 เปิดทาํการ 4) ขายส่งยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.8) ตอ้ง

ควบคุมโดยเภสัชกรชัTนหนึ0งเป็นผูมี้หนา้ที0ปฏิบติัการประจาํตลอดเวลาที0เปิดทาํการ ประเภทของร้านขายยาแผน

ปัจจุบนั (ข.ย. 5) แบ่งตามลกัษณะการดาํเนินของธุรกิจ (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2557, น.2-3) 

 

ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีAยวกบัประชากรศาสตร์ 

เสาวลกัษณ์ สมานพิทกัษว์งศ ์(2560) ไดส้รุปแนวคิด ทฤษฎีทางดา้นประชากรศาสตร์ไวว้่าช่องทางใน

การทาํธุรกิจนัTนขึTนอยู่กบัปัจจยัทางด้านประชากรศาสตร์เป็นส่วนใหญ่ นักการตลาดตอ้งติดตามสนใจใน

แนวโนม้ของประชากรอยู่ตลอดเวลา เพื0อที0จะตรวจสอบว่าการลงทุนในขณะนัTนคุม้ค่าทางดา้นธุรกิจหรือไม่ 

และยงัตอ้งอาศยัตวัแปรอื0นๆเขา้มาเกี0ยวขอ้ง เช่น อาํนาจการซืTอของประชากรเหล่านัTน ซึ0 งสามารถจาํแนกหลกั

ทางดา้นประชากรศาสตร์ได ้โดยใชเ้กณฑ ์เช่น เพศ อาย ุรายได ้อาชีพ การศึกษา  ศาสนา เชืTอชาติ  เป็นตน้ จิตรา

พร ลดาดก (2559) ประชากรศาสตร์ประกอบไปดว้ย อายุ  เพศ อาชีพ ระดบัการศึกษา  รายได ้สถานภาพ ซึ0 ง

ลกัษณะเหล่านีTแตกต่างไปตามแต่ละบุคคล ทาํใหค้วามตอ้งการที0จะใชบ้ริการ หรือพฤติกรรมแตกต่างกนัไป ซึ0 ง

สามารถนาํมาใชก้าํหนดกลยทุธ์ ใชใ้นการสร้างใหเ้กิดพฤติกรรม ความตอ้งการ ใหต้รงตามกลุ่มผูบ้ริโภค ภทัรา

นิษฐ์ ฉายสุวรรณ (2559) ได้สรุปแนวคิด ทฤษฎีทางประชากรศาสตร์ไวว้่า ลกัษณะด้านประชากรศาสตร์ 

ประกอบดว้ย อาย ุเพศ รายได ้อาชีพ สถานภาพ การศึกษา เป็นเกณฑที์0ใชแ้บ่งส่วนทางการตลาด ซึ0 งประชากร

เป็นตวัแปรที0สามรถเขา้ถึงเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 

ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีAยวกบัปัจจัยสนับสนุนด้านราคา ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และปัจจัย

ด้านส่งเสริมการตลาด  

เนื0องจากธุรกิจอุตสาหกรรมอุปโภค บริโภคมีสินคา้ที0สามารถจบัตอ้งได ้แต่อุตสาหกรรมบริการมีทัTง

สินค้าที0จับต้องได้ และจับต้องไม่ได้ดังนัTน การกาํหนดปัจจัยสนับสนุนมีความแตกต่างกัน ธุรกิจที0มีการ

ให้บริการมีการรับรู้ที0แตกต่างกนัจึงจาํเป็นจะตอ้งใชปั้จจยัสนบัสนุน เนื0องจากร้านขายยาแผนปัจจุบนัเป็นการ

ใหบ้ริการ ดงันัTนผลิตภณัฑข์องร้านขายยาแผนปัจจุบนัส่วนใหญ่จะเป็นการบริการ 1) ปัจจยัสนบัสนุนดา้นราคา 

(Price) หมายถึง มูลค่าที0ผูซื้Tอ และผูข้ายกาํหนดร่วมกนัในความพึงพอใจดา้นคุณค่าของสินคา้บริการนัTน 2) ดา้น

ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) คือ การเสนอสินคา้ และบริการใหแ้ก่ลูกคา้ ไดรั้บรู้ถึงการมีตวัตนของสินคา้ และ

บริการนัTนวา่มีคุณค่า คุณประโยชน์อยา่งไร และตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ยา่งไร โดยการคาํนึงถึง

ทาํเลที0ตัTง และช่องทางการส่งขอ้มูลไปถึงลูกคา้ 3) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย เป็นการใหข้อ้มูลลูกคา้ เพื0อชกั



จูงให้ลูกคา้ทราบถึงคุณค่า และคุณประโยชน์ที0ลูกคา้จะไดรั้บ ทาํให้เกิดทศันคติที0ดีต่อสินคา้ และบริการนัTน

ตลอดไป 

 

ทฤษฎ ีและแนวคดิเกีAยวกบัความพงึพอใจ 

ความพึงพอใจ หรือความพอใจ ตรงกบัคาํในภาษาองักฤษวา่ “Satisfaction” การศึกษาความพึงพอใจใน

งานวิจยันีT มีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจไวด้งันีT  Kotler & Armstrong (2002) กล่าว

ว่า พฤติกรรมของมนุษยเ์กิดขึTนตอ้งมีสิ0งจูงใจ (Motive) หรือแรงขบั (drive) เป็นความตอ้งการที0กดดนัจนมาก

พอที0จะจูงใจใหบุ้คคล เกิดพฤติกรรมเพื0อตอบสนองความตอ้งการของตนเอง ซึ0 งความตอ้งการของแต่ละบุคคล 

มีความแตกต่างกนั ความตอ้งการบางอย่างเป็นความตอ้งการทางชีววิทยา (Biological) เกิดขึTน จากสภาวะตึง

เครียด เช่น ความลาํบาก หรือความหิวกระหาย เป็นความตอ้งการทางจิตวิทยาเกิดจากความตอ้งการ การเป็น

เจา้ของทรัพยสิ์น หรือการยอมรับการยกยอ่งความตอ้งการส่วนใหญ่อาจไม่มากพอที0จะจูงใจ ใหบุ้คคลกระทาํใน

ช่วงเวลานัTน ความตอ้งการ กลายเป็นสิ0งจูงใจ เมื0อไดรั้บการกระตุน้ อยา่งเพียงพอจนเกิดความตึงเครียด 

 

วธีิดาํเนินการวจิยั  

การวิจยั เรื0องความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานครเป็นการ

วิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) วิจัยแบบไม่ทดลอง  (Non Experimental Design) เป็นการวิจัยที0 มี

การศึกษา ตามสภาพที0เป็นไปตามธรรมชาติ โดยไม่มีการจดักระทาํ หรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยั ตดัขวาง (Cross sectional studies) คือเป็นการเก็บขอ้มูลในช่วงระยะเวลาใด

เวลาหนึ0 งเพียงครัT งเดียว โดยใช้เครื0 องมือการวิจัยเป็น แบบสอบถาม (Questionnaire) และทาํการวิเคราะห์

ประมวลผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรม สาํเร็จรูปทางสถิติ ประชากรที0ใชใ้นการวิจยัครัT งนีT  คือ ประชาชนที0พกัอาศยัใน

กรุงเทพมหานคร ที0มีประสบการณ์การใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ0 งผูว้ิจยัไม่

สามารถที0จะทราบจาํนวนผูที้0มีประสบการณ์การใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้

อย่างแน่ชัดจึงใช้ตาราง TaroYamane (1973) ในการหาขนาดกลุ่มตวัอย่าง โดยเลือกขนาดประชากรที0 ∞ 

(Infinity) จากค่าความคลาดเคลื0อน 5% ที0ระดบัความเชื0อมั0น 95% จึงไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

และผูว้จิยัใช ้วิธีสุ่มตวัอยา่งโดยไม่คาํนึงถึงความน่าจะเป็นเลือกวิธีการสุ่มแบบสะดวก (Convenience Sampling) 

สถิติที0ใช้ในการ วิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี0ย (Mean) ค่าเบี0ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation : SD) ทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติการทดสอบ  (Independent Sample Test) การวิ เคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) และการหาค่าสัมประสิทธิa  สหสัมพนัธ์บางส่วน (Partial Correlation 

Coefficient)  

 



สรุปผลการวจิยั 

1. ผลการวเิคราะห์ ระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขต  

กรุงเทพมหานคร จาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดบัรายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือน ระดบัการศึกษา 

สถานภาพ ระดบัความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัสูง (Mean = 7.9515 , S.D. = 1.4730) ลูกคา้ส่วนใหญ่เป็น

ผูห้ญิง อายไุม่เกิน 35 ปี รายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือนไม่เกิน 25,000 บาท เพศ อาย ุรายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือน ระดบัการศึกษา 

และสถานภาพ แตกต่างกนั ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ไม่แตกต่างกนั 

2. ผลการวเิคราะห์ เปรียบเทียบปัจจยัสนบัสนุน ที0มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยา 

แผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย และดา้นส่งเสริมการขาย  

พบวา่ปัจจยัสนบัสนุน โดยรวมมีระดบัคะแนนเฉลี0ยอยูใ่นระดบัสูง (Mean = 7.5395 , S.D. = 1.39492) ปัจจยัดา้น

การส่งเสริมการขาย (PRO) มีระดบัคะแนนเฉลี0ยนอ้ยกวา่ปัจจยัดา้นอื0นๆอยูใ่นระดบัสูง (Mean = 7.2630 , S.D. = 

1.73579) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (DIS) มีระดบัคะแนนเฉลี0ยมากกว่าปัจจยัดา้นอื0นๆ อยูใ่นระดบัสูง 

(Mean = 7.7665 , S.D. = 1.52361) 

3. ผลการวเิคราะห์ ความสมัพนัธ์ ระหวา่งปัจจยัสนบัสนุนกบัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการ 

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพสินคา้ และดา้นการบริการ ค่าสัมประสิทธิa

สหสมัพนัธ์เชิงส่วนแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่ง SAT กบั PRI เท่ากบั 0.227 และมีค่าเป็นบวกอยูใ่นระดบัตํ0ามาก 

ในทิศทางเดียวกนั ค่าสัมประสิทธิa สหสัมพนัธ์เชิงส่วน แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง SAT กบั DSI เท่ากบั 0.457 

และมีค่าเป็นบวกอยู่ในระดบัค่อนขา้งตํ0า ในทิศทางเดียวกนั และค่าสัมประสิทธิa สหสัมพนัธ์เชิงส่วนแสดง

ความสมัพนัธ์ระหวา่ง SAT กบั PRO เท่ากบั 0.396 และมีค่าเป็นบวกอยูใ่นระดบัตํ0า ในทิศทางเดียวกนั 

4. ผลการวเิคราะห์ เพศแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

5. ผลการวเิคราะห์ อายแุตกต่างกนั ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขต 

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

6. ผลการวเิคราะห์ รายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือนแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผน 

ปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

7. ผลการวเิคราะห์ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั  

ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

8. ผลการวเิคราะห์ สถานภาพแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ใน 

เขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั 

9. ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัสนบัสนุนดา้นราคา มีความสมัพนัธ์ ในทิศทางเดียวกนัอยูใ่นระดบัค่อนขา้ง 



สูง กบัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทาง

สถิติที0ระดบั 0.01 

10. ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัสนบัสนุนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสมัพนัธ์ ในทิศทางเดียวกนัอยู ่

ในระดบัสูง กบัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติที0ระดบั 0.01 

11. ผลการวเิคราะห์ ปัจจยัสนบัสนุนดา้นส่งเสริมการขาย มีความสมัพนัธ์ ในทิศทางเดียวกนัอยูใ่น 

ระดบัค่อนขา้งสูง กบัระดบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติที0ระดบั 0.01 

 

อภปิรายผลข้อค้นพบทีAได้ตามวตัถุประสงค์ 

จากผลการวิจัยพบว่า  ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบัน  ในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉลี0ย (mean) เท่ากบั 7.9515 มีค่าส่วนเบี0ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากบั 1.47300 จาํแนกตามปัจจยัประชากรศาสตร์ ดา้นเพศ พบวา่เพศชาย จากกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 42.8 มีระดบั

ความพึงพอใจ ค่าเฉลี0ย (mean) เท่ากบั 8.0388 มีค่าส่วนเบี0ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 1.41731 มีความพึง

พอใจมากกวา่กลุ่มเพศหญิง จากกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 57.3 มีระดบัความพึงพอใจ เฉลี0ย(mean) เท่ากบั 7.8862 มีค่า

ส่วนเบี0ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 1.51303 ดา้นอาย ุพบวา่ กลุ่มอาย ุ25 - 35 ปี จากกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 31.8 

มีระดบัความพึงพอใจค่าเฉลี0ย (mean) เท่ากบั 8.1869 มีค่าส่วนเบี0ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 1.46088 มีความ

พึงพอใจมากกวา่กลุ่มอายอืุ0น กลุ่มอายมุากกวา่ 45 ปี จากกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 10.3 มีระดบัความพึงพอใจ ค่าเฉลี0ย 

(mean) เท่ากบั 7.7188 ค่าส่วนเบี0ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 1.51513 มีความพึงพอใจน้อยกว่ากลุ่มอายุอื0น 

ดา้นรายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือน พบวา่กลุ่มที0มีรายได ้15,000 – 25,000 บาท จากกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 29.5 มีระดบัความ

พึงพอใจค่าเฉลี0ย (mean) เท่ากับ 8.2101 มีค่าส่วนเบี0ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 1.44093 ความพึงพอใจ

มากกวา่กลุ่ม รายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือนอื0น รายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือน นอ้ยกวา่ 15,000 บาท จากกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 38.8 มี

ระดบัความพึงพอใจค่าเฉลี0ย (mean) เท่ากบั 7.7165 มีค่าส่วนเบี0ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 1.39680 มีความ

พึงพอใจนอ้ยกว่ากลุ่มรายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือนอื0น ดา้นระดบัการศึกษา พบว่ากลุ่มระดบัการศึกษาปริญญาตรี จาก

กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 50.2มีระดบัความพึงพอใจค่าเฉลี0ย (mean) เท่ากบั 8.1163 มีค่าส่วนเบี0ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

เท่ากบั 1.48832 มีความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มระดบัการศึกษาระดบัอื0น ระดบัการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี จาก

กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 8.5 มีระดบัความพึงพอใจค่าเฉลี0ย (mean) เท่ากบั 7.6121 มีค่าส่วนเบี0ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

เท่ากบั 1.81731 มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่กลุ่มระดบัการศึกษาระดบัอื0น กลุ่มดา้นสถานภาพ พบวา่กลุ่มสถานภาพ

หยา่ร้าง/แยกกนัอยู ่จากกลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 7.0 มีระดบัความพึงพอใจค่าเฉลี0ย (mean) เท่ากบั 8.1150 มีค่าส่วน

เบี0ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากบั 1.27120 มีความพึงพอใจมากกวา่กลุ่มสถานภาพดา้นอื0น สถานภาพสมรส จาก



กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 29.8 มีระดบัความพึงพอใจค่าเฉลี0ย (mean) เท่ากบั 7.6973 มีค่าส่วนเบี0ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D) เท่ากบั 1.43402 มีความพึงพอใจนอ้ยกวา่กลุ่มสถานภาพอื0น  

 

ข้ออภปิรายผล ข้อค้นพบตามสมมตฐิาน 

1.พบวา่เพศแตกต่างกนั ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ยุวดี วรสิทธิa  เอก ชุณหชชัราชยั (2559) ศึกษาเรื0อง ปัจจยัคุณภาพ

บริการ และพฤติกรรมการใชบ้ริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิTงก ์ผลการทดสอบพบวา่ เพศแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อ

ทศันคติของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิTงกใ์นกรุงเทพมหานคร  

2. พบวา่อายแุตกต่างกนั ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร 

ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ นพรัตน์ กองแปง และ อภิเดช อาทร (2560) ศึกษาความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการของรถตูโ้ดยสารสาธารณะ ผลการศึกษาพบว่า ผูที้0มีอายแุตกต่างกนั มีคะแนนเฉลี0ยของความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ริการรถตูโ้ดยสาธารณะไม่แตกต่างกนั 

3. รายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือน แตกต่างกนั ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรหมศิริ ปานเจริญ และ พฒัน์ พิสิษฐเกษม (2561) 

ศึกษาเรื0องปัจจยัที0ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ผลการทดสอบสมมติฐานได้

ปฏิเสธขอ้สมมติฐานที0วา่รายไดเ้ฉลี0ยต่อเดือนที0แตกต่างกนั มีผลต่อความพึงพอใจที0แตกต่างกนั 

4. ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั ขดัแยง้กบัการศึกษาของ สิทธา คาํประสิทธิa  (2559) ศึกษาเรื0องปัจจยัที0มีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์นครชยัแอร์ ผลการศึกษาพบวา่ระดบัการศึกษาที0แตกต่างกนั มีอิทธิพล

ต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการรถทวัร์นครชยั  

5. สถานภาพแตกต่างกัน  ความพึงพอใจในการใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบัน  ในเขต

กรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ อนุศรา ธนามี (2558) ศึกษาเรื0อง ปัจจยัที0มีผลต่อ

ความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาเอสเอม็อี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่า 

สถานภาพที0แตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาเอสเอม็อี ในเขตกรุงเทพมหานคร  

6. ปัจจยัสนบัสนุน ดา้นราคา มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งการศึกษาของอนุศรา ธนามี (2558) ศึกษาเรื0อง ปัจจยัที0มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการใชบ้ริการร้านขายยาเอสเอม็อี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล พบวา่ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด 

และราคาผลิตภณัฑ ์ส่งผลต่อความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยาเอสเอม็อี ในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ปริมณฑล 



7. สรุปว่าปัจจยัสนับสนุนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใช้

บริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ พรหมศิริ ปานเจริญ และ 

พฒัน์ พิสิษฐเกษม (2561) ศึกษาเรื0องปัจจยัที0ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ผลการ

ทดสอบสมมติฐานไดย้อมรับขอ้สมมติฐาน ปัจจยัสนับสนุนดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบั

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS  

8. ปัจจยัสนบัสนุนดา้นส่งเสริมการขาย มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจในการใชบ้ริการร้านขายยา

แผนปัจจุบนั ในเขตกรุงเทพมหานคร  

สอดคลอ้งกบัการศึกษาของ ปัณฑิตา ยงูทอง ชลดา มนสัทรง และ ตะวนั วิกรัยพฒัน์ (2562) ศึกษาเรื0อง 

ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการให้บริการขนส่งทาง ทะเล กรณีศึกษา บริษทั เอ็ก ซ์เพิททีม จาํกดั พบว่า

ปัจจยัสนบัสนุนดา้นส่งเสริมการขาย ส่งผลต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการในการใหบ้ริการการขนส่งทางทะเล 

ของบริษทั เอก็ซ์เพิททีม จาํกดั และการศึกษาของพรหมศิริ ปานเจริญ และ พฒัน์ พิสิษฐเ์กษม (2561) ศึกษาเรื0อง

ปัจจยัที0ส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS ผลการทดสอบสมมติฐานไดย้อมรับขอ้

สมมติฐานปัจจยัสนับสนุนดา้นส่งเสริมการขาย ตอบสนองต่อลูกคา้ มีความสัมพนัธ์กบัความพึงพอใจของ

ผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้า BTS และการศึกษาของ อนุศรา ธนามี (2558) ศึกษาเรื0องปัจจยัปัจจยัที0มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการใช้บริการร้านขายยาเอสเอ็มอี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ผลการทดสอบสมมติฐาน ได้

ยอมรับขอ้สมมติฐานปัจจยัสนับสนุนด้านส่งเสริมการขาย ปัจจุบนัร้านขายยาเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ได้มีการ

ส่งเสริมการตลาดมากขึTน พร้อมทัTงราคาผลิตภณัฑย์งัเป็นราคากลาง ลูกคา้จึงมีความสมัพนัธ์กบัความพึงพอใจใน

การใชบ้ริการร้านขายยาเอสเอม็อี ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  

 

ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับปรุงคุณภาพการบริการให้สอดคลอ้งกบั ความตอ้งการของกลุ่มผูใ้ชบ้ริการเพื0อเพิ0มระดบั

ความพึงพอใจคุณภาพบริการไดม้ากยิ0งขึTน  

2. ขอ้เสนอแนะเพื0อการศึกษาครัT งต่อไป ควรศึกษาเฉพาะเจาะจงในแต่ละผูใ้ห้บริการว่าเป็นร้านขายยา

แผนปัจจุบนั ของภาครัฐ เอกชน หรือในรูปแบบ Franchise มีกลุ่มประชากรที0เจาะจงตามความตอ้งการ หรือ

ความสะดวกในการใช้บริการ เพื0อให้การศึกษาสะทอ้นผลลพัธ์ และเกิดการปรับปรุงที0ตรงเป้าหมาย เกิด

ประโยชน์ โดยตรงต่อทัTงผูใ้หบ้ริการ และรับบริการ 
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