
 
บทที่ 4 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา    
ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหมผลการศึกษาแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 
  สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 2 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของ
รานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน 
สถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
  สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะท่ีลูกคาพบจากการใชบริการของรานขายยา ฟาร
มาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม 
  สวนท่ี 4 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของ
รานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตาม เพศ อาชีพ และรายไดเฉล่ียตอเดือน 
 
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
ตารางที่ 4.1 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 156 38.9 
หญิง 244 61.1 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 61.1 และเปน
เพศชาย รอยละ 38.9 
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ตารางที่ 4.2 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาย ุ
อาย ุ จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 20 ป  15 3.7 
20 – 34 ป 234 58.7 
35 - 44 ป 97 24.2 
45 - 54 ป 33 8.3 
54 ปขึ้นไป 21 5.1 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 20 – 34 ป มากท่ีสุด รอยละ 58.7
รองลงมาคืออายุ 35 - 44 ป รอยละ 24.2 และอายุ 45 - 54 ป รอยละ 8.3 
 
ตารางที่ 4.3 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ  จํานวน รอยละ 
นักเรียน/นักศึกษา 28 7.0 
พอบาน/แมบาน 67 16.8 
ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ 28 7.0 
พนักงานเอกชน 213 53.2 
รับจางท่ัวไป 11 2.8 
เจาของกิจการ 41 10.2 
เกษียณอาย ุ 12 3.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอาชีพพนักงานเอกชนมากท่ีสุด  
รอยละ 53.2 รองลงมาเปนพอบาน/แมบานรอยละ 16.8 และเปนเจาของกิจการรอยละ 10.2 
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ตารางที่ 4.4 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน จํานวน รอยละ 

ไมเกิน 10,000 บาท 84 21.0 
10,000 - 20,000 บาท 206 51.5 
20,001 - 30,000 บาท 73 18.2 
30,000 บาทขึ้นไป 37 9.3 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 
20,000 บาท มากท่ีสุด รอยละ 51.5 รองลงมาคือ ไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 21.0 และ 20,001 - 
30,000 บาท รอยละ 18.2 
 
ตารางที่ 4.5 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามการศึกษา 

การศึกษา จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวามัธยมศึกษาตอนปลาย 19 4.8 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือปวช. 19 4.8 
ปวส.หรืออนุปริญญา 72 18.0 
ปริญญาตรี 273 68.2 
สูงกวาปริญญาตร ี 17 4.2 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี รอยละ 
68.2 รองลงมาคือระดับปวส.หรืออนุปริญญา รอยละ 18.0 และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือ 
ปวช. และต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 4.8 เทากัน 
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ตารางที่ 4.6 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามจํานวนครั้งท่ีเขามาใช
บริการ 

จํานวนคร้ังเขามาใชบริการ จํานวน รอยละ 
นอยกวาเดือนละครั้ง  46 11.5 
เดือนละ 1-2 ครั้ง 264 66.0 
เดือนละ 3-4 ครั้ง 64 16.0 
เดือนละ 5-6 ครั้ง 15 3.8 
มากกวาเดือนละ 6 ครั้งขึ้นไป 11 2.7 

รวม 400 100.0 
 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขามาใชบริการท่ีรานขายยา ฟารมา
ชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหมเปนจํานวนเดือนละ 1-2 ครั้ง รอยละ 66.0 รองลงมาคือ เดือนละ 3-4 
ครั้ง รอยละ 16.0 และนอยกวาเดือนละครั้ง รอยละ 11.5 

 
 
 

ตารางที่ 4.7 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามชวงเวลาท่ีมาใชบริการ 
ชวงเวลาที่ทานมาใชบริการ จํานวน รอยละ 

ชวงเชา (7.30 – 12.00 น.) 91 22.8 
ชวงบาย (12.01 – 16.00 น.) 86 21.5 
ชวงเย็น (16.01 – 21.30 น.) 223 55.7 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขามาใชบริการท่ีรานขายยา ฟารมา
ชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม ในชวงเย็น (16.01 – 21.30 น.) รอยละ 55.7 รองลงมาคือ ชวงเชา 
(7.30 – 12.00 น.) รอยละ 22.8 และชวงบาย (12.01 – 16.00 น.) รอยละ 21.5 
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ตารางที่ 4.8 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามวันท่ีเขามาใชบริการ 
วันที่ทานเขามาใชบริการ จํานวน รอยละ 

วันธรรมดา (จันทร - ศุกร) 240 60.0 
วันเสาร – อาทิตย 150 37.5 
เฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ 10 2.5 
อ่ืนๆ 0 0.0 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเขามาใชบริการท่ีรานขายยา ฟารมา
ชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม ในวันธรรมดา (จันทร - ศุกร) รอยละ 60.0 รองลงมาคือ วันเสาร – 
อาทิตย รอยละ 37.5 และมาเฉพาะวันหยุดนักขัตฤกษ รอยละ 2.5 
 
ตารางที่ 4.9 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกสาขาของรานขายยาฟารมา
ชอยซท่ีใชบริการเปนประจํา 

สาขา จํานวน รอยละ 
สาขาราชภัฏ ถนนชางเผือก  84 20.5 
สาขากาดสวนแกว ถนนหวยแกว  58 14.2 
สาขาสวนดอก ถนนสุเทพ  276 67.5 
สาขาประตูทาแพ ถนนมูลเมือง  41 10.0 
สาขาหนาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ถนนแกวนวรัฐ  50 12.2 
สาขาขางโรงพยาบาลใกลหมอ ถนนเชียงใหม-หางดง  117 28.6 
สาขาหนาสถานีรถไฟ ถนนเจริญเมือง  88 21.5 
สาขาขางโรงพยาบาลเทพปญญา ถนนเชียงใหม-พราว  64 15.6 
สาขาหนองหอย ถนนเชียงใหม-ลําพูน  46 11.2 
สาขาคันคลองชลประทาน ถนนเลียบคลองชลประทาน  61 14.9 

หมายเหต:ุ ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 400 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการของรานขายยา ฟารมา
ชอยซ ในอําเภอเมืองเชียงใหม เปนประจําท่ีสาขาสวนดอก ถนนสุเทพ รอยละ 67.5 รองลงมาคือ ท่ี
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สาขาขางโรงพยาบาลใกลหมอ ถนนเชียงใหม-หางดง รอยละ 28.6 และท่ีสาขาหนาสถานีรถไฟ 
ถนนเจริญเมือง รอยละ 21.5 
  
ตารางที่ 4.10 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามคาใชจายในการซ้ือ
ผลิตภัณฑตอครั้ง 

คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอคร้ัง จํานวน รอยละ 
ไมเกิน 100 บาท 19 4.8 
100 – 500 บาท 256 64.0 
501 – 1000 บาท 119 29.7 
มากกวา 1000 บาทขึ้นไป   6 1.5 

รวม 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.10 พบวา คาใชจายท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชในการซ้ือผลิตภัณฑ
ตอครั้งคือ 100 – 500 บาท รอยละ 64.0 รองลงมาคือ 501 – 1000 บาท รอยละ 29.7 และไมเกิน     
100 บาท รอยละ 4.8 

 
ตารางที่ 4.11 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามประเภทของผลิตภัณฑ
ท่ีซ้ือเปนประจํา 

สาขา จํานวน รอยละ 
ยาแกไขหวัด    188 46.0 
ยาแกโรคกระเพาะอาหาร    64 15.6 
ยาแกทองรวง, ทองผูก           26 6.4 
ยาแกปวดกระดูกและปวดเม่ือยตามรางกาย 165 40.3 
ยาคุมกําเนิดและถุงยางอนามัย        102 24.9 
ยาอมชนิดตาง ๆ 41 10.0 
ยาตามใบส่ังแพทย    8 2.0 
อาหารเสริมและวิตามิน            114 27.9 
อุปกรณการแพทย       84 20.5 
ยาแผนโบราณ เชน ยาเขียว ยาหมอง เปนตน    30 7.3 
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ตารางที่ 4.11 (ตอ) 
สาขา จํานวน รอยละ 

เครื่องสําอาง ผลิตภัณฑบํารุงผิว/เสนผม 81 19.8 
อ่ืนๆ  28 6.8 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 400 ราย 
     อื่นๆไดแก ยาลดความดันโลหิต (12 คน), ยาเบาหวาน (10 คน) และ ยาแกแพ (6 คน) เชน ลดอาการ
คัน ลดผื่น ลดอาการคัดจมูก เปนตน 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา ผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือเปนประจําคือ ยาแก
ไขหวัด รอยละ 46.0 รองลงมาคือ ยาแกปวดกระดูกและปวดเม่ือยตามรางกาย รอยละ 40.3 และ
อาหารเสริมและวิตามิน รอยละ 27.9 

 
ตารางท่ี 4.12 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามเหตุผลในการซ้ือ
ผลิตภัณฑ 

เหตุผลในการซ้ือผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 
ซ้ือเม่ือมีอาการเจ็บปวยเทานั้น      263 64.3 
ซ้ือเก็บไวใชเม่ือมีอาการเจ็บปวย  232 56.7 
ซ้ือเพ่ือปองกันการเจ็บปวย           133 32.5 
ซ้ือเพ่ือเสริมสุขภาพและความงาม 163 39.9 
ซ้ือเม่ือไดรับคําแนะนําจากแพทย         80 19.6 
อ่ืนๆ 6 1.5 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 400 ราย 
     อื่นๆไดแก  ซื้อเม่ือไดรับคําแนะนําจากเพื่อน (6 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา เหตุผลท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญซ้ือผลิตภัณฑคือ ซ้ือเม่ือมี
อาการเจ็บปวยเทานั้น รอยละ 64.3 รองลงมาคือ ซ้ือเก็บไวใชเม่ือมีอาการเจ็บปวย รอยละ 56.7 และ
ซ้ือเพ่ือเสริมสุขภาพและความงาม รอยละ 39.9 
 
 



 25 
 

ตารางที่ 4.13 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามสาเหตุท่ีมาใชบริการท่ี
รานขายยาฟารมาชอยซ 

สาเหตุที่มาใชบริการ จํานวน รอยละ 
มีผลิตภัณฑท่ีตองการครบถวน                 297 72.6 
ผลิตภัณฑมีราคาถูก 75 18.3 
มีเภสัชกรใหคําแนะนําตลอดเวลา                    274 67.0 
มีการใหบริการท่ีด ี 215 52.6 
มีความสะดวกในการมาใชบริการ                129 31.5 
ผลิตภัณฑมีคุณภาพด ี 211 51.6 
ความมีช่ือเสียงของราน 58 14.2 
เปนสมาชิกของราน 19 4.6 
อ่ืนๆ 10 2.4 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 400 ราย  
    อื่นๆไดแก คนรูจักแนะนํา (5 คน) และการใหคําปรึกษาท่ีดี (5 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวา สาเหตุท่ีผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมาใชบริการท่ีรานขายยา
ฟารมาชอยซ คือ มีผลิตภัณฑท่ีตองการครบถวน รอยละ 72.6 รองลงมาคือ มีเภสัชกรใหคําแนะนํา
ตลอดเวลา รอยละ 67.0 และใหบริการท่ีดี รอยละ 52.6 
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สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟารมา
ชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหมประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดาน สถานท่ี ดานการสงเสริม
การตลาด ดานบุคลากร ดานกระบวนการใหบริการ ดานการสรางและ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ตารางที่ 4.14 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับความพึงพอใจ     

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ

ที่ 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)   

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)     
   1.1 คุณภาพของยาและ
เวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน 
ยาและเวชภัณฑ มาจาก
บริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน 
เปนตน 

65 224 67 44 0 3.78 

2 
(16.25) (56.00) (16.75) (11.00) (0.00) (มาก) 

   1.2 คุณภาพของอาหารเสริม
สุขภาพท่ีจําหนายในราน เชน 
อาหารเสริมสุขภาพ มีงานวิจัย
รับรอง เปนตน 

102 165 40 51 42 3.58 

5 
(25.50) (41.25) (10.00) (12.75) (10.50) (มาก) 

   1.3 คุณภาพของอุปกรณ
การแพทยท่ีจําหนายในราน 
เชน อุปกรณการแพทย มาจาก
บริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน 
เปนตน 

95 147 37 71 50 3.41 

9 
(23.75) (36.75) (9.25) (17.75) (12.50) (ปานกลาง) 

   1.4 ความหลากหลายของยา
และเวชภัณฑท่ีมีจําหนายใน
ราน เชนมีหลายยี่หอในกลุม
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

155 210 35 0 0 4.30 

1 
(38.75) (52.50) (8.75) (0.00) (0.00) (มาก) 

   1.5 ความหลากหลายของ
อาหารเสริมสุขภาพท่ีมีจําหนาย
ในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุม
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

83 157 49 61 50 3.41 

10 
(20.75) (39.25) (12.25) (15.25) (12.50) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับความพึงพอใจ     

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ

ที่ 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)   

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)     
   1.6 ความหลากหลายของ
อุปกรณการแพทยท่ีมีจําหนาย
ในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุม
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

77 181 46 50 46 3.48 

8 
(19.25) (45.25) (11.50) (12.50) (11.50) (ปานกลาง) 

   1.7 ผลิตภัณฑสามารถเปลี่ยน
หรือคืนไดตามเง่ือนไขที่ระบุ
ไว 

74 195 41 47 43 3.53 
6 

(18.50) (48.75) (10.25) (11.75) (10.75) (มาก) 

   1.8 มียาและเวชภัณฑ
ประเภทเดียวกันใหเลือกได
หลายระดับราคา 

91 178 56 39 36 3.62 
3 

(22.75) (44.50) (14.00) (9.75) (9.00) (มาก) 

   1.9 มีอาหารเสริมสุขภาพ
ประเภทเดียวกันใหเลือกได
หลายระดับราคา 

93 157 48 59 43 3.50 
7 

(23.25) (39.25) (12.00) (14.75) (10.75) (มาก) 

   1.10 มีอุปกรณการแพทย
ประเภทเดียวกันใหเลือกได
หลายระดับราคา 

39 54 248 43 16 3.14 
12 

(9.75) (13.50) (62.00) (10.75) (4.00) (ปานกลาง) 

   1.11 มียาและเวชภัณฑท่ีมี
การโฆษณาตามสื่อตางๆ วาง
จําหนาย 

75 176 34 67 48 3.40 
11 

(18.75) (44.00) (8.50) (16.75) (12.00) (ปานกลาง) 

   1.12 มีอาหารเสริมสุขภาพท่ี
มีการโฆษณาตามสื่อตางๆ วาง
จําหนาย 

29 72 203 52 44 2.98 
13 

(7.25) (18.00) (50.75) (13.00) (11.00) (ปานกลาง) 

   1.13 มีอุปกรณการแพทยท่ีมี
การโฆษณาตามสื่อตางๆ วาง
จําหนาย 

26 58 219 54 43 2.93 
14 

(6.50) (14.50) (54.75) (13.50) (10.75) (ปานกลาง) 

   1.14 อุปกรณการแพทยมี
คุณสมบัติการใชงานตรงตามท่ี
ไดระบุไว 

96 171 43 58 32 3.60 
4 

(24.00) (42.75) (10.75) (14.50) (8.00) (มาก) 
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ตารางที่ 4.14  (ตอ) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ระดับความพึงพอใจ     

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ

ที่ 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)   

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)     

คาเฉล่ียรวม 
3.48 

  
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑอยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.48) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ความหลากหลายของยาและ

เวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.30) 
คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและเวชภัณฑท่ีมาจากบริษัทผูผลิตท่ีได
มาตรฐาน (คาเฉล่ีย 3.78) การมียาและเวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา 
(คาเฉล่ีย 3.62) อุปกรณการแพทยท่ีมีคุณสมบัติการใชงานตรงตามท่ีไดระบุไว  (คาเฉล่ีย 3.60) 
คุณภาพของอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในราน เชน อาหารเสริมสุขภาพท่ีมีงานวิจัยรับรอง 
(คาเฉล่ีย 3.58) ผลิตภัณฑท่ีสามารถเปล่ียนหรือคืนไดตามเง่ือนไขท่ีระบุไว (คาเฉล่ีย 3.53) และ  
การมีอาหารเสริมสุขภาพประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา (คาเฉล่ีย 3.50) ตามลําดับ 

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก ความหลากหลายของ
อุปกรณการแพทยท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายย่ีหอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน       
(คาเฉล่ีย 3.48) คุณภาพของอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในราน เชน อุปกรณการแพทย ท่ีมาจาก
บริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน (คาเฉล่ีย 3.41) ความหลากหลายของอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีจําหนายใน
ราน เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 3.41) การมียาและเวชภัณฑท่ีมี
การโฆษณาตามส่ือตางๆ วางจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.40) การมีอุปกรณการแพทยประเภทเดียวกันให
เลือกไดหลายระดับราคา (คาเฉล่ีย 3.14) การมีอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ วาง
จําหนาย (คาเฉล่ีย 2.98) และ การมีอุปกรณการแพทยท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ วางจําหนาย 
(คาเฉล่ีย 2.93) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.15 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ 
ปจจัยดานราคา 
 

ปจจัยดานราคา  

ระดับความพึงพอใจ     

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) ที่  
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)     

   2.1 มีปายแสดงราคาผลิตภัณฑ
ตางๆ อยางชัดเจน 

79 210 67 44 0 3.81 
3 

(19.75) (52.50) (16.75) (11.00) (0.00) (มาก) 
   2.2 ราคายาและเวชภัณฑท่ี
จําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบ
กับรานอื่น 

96 161 35 65 43 3.51 
6 

(24.00) (40.25) (8.75) (16.25) (10.75) (มาก) 

   2.3 ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ี
จําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบ
กับรานอื่น 

130 223 47 0 0 4.21 
2 

(32.50) (55.75) (11.75) (0.00) (0.00) (มาก) 

   2.4 ราคาอุปกรณการแพทยท่ี
จําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบ
กับรานอื่น 

85 185 34 53 43 3.54 
4 

(21.25) (46.25) (8.50) (13.25) (10.75) (มาก) 

   2.5 ราคาสามารถตอรองได
สําหรับสินคาบางประเภทเปน
กรณีๆ ไป เชนในกรณีท่ีลูกคาซื้อ
สินคาในปริมาณมากๆ ในคราว
เดียว เปนตน 

79 174 44 53 50 3.45 

7 
(19.75) (43.50) (11.00) (13.25) (12.50) (ปานกลาง) 

   2.6 สามารถชําระคาผลิตภัณฑ
ดวยบัตรเครดิตได 

85 174 42 64 35 3.53 
5 

(21.25) (43.50) (10.50) (16.00) (8.75) (มาก) 
   2.7 รูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซื้อ
ผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมา
ชอยซ 

301 63 17 19 0 4.62 
1 

(75.25) (15.75) (4.25) (4.75) (0.00) (มากท่ีสุด) 

คาเฉล่ียรวม 3.81 
  

(มาก) 

 



 30 
 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคาอยูในระดับ
มาก (คาเฉล่ีย 3.81)  

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงิน
ซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ (คาเฉล่ีย 4.62)  

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ี
จําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 4.21) การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ 
อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.81) ราคาอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน 
(คาเฉล่ีย 3.54) การสามารถชําระคาผลิตภัณฑดวยบัตรเครดิตได (คาเฉล่ีย 3.53) และ ราคายาและ
เวชภัณฑท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 3.51) ตามลําดับ 

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ราคาท่ีสามารถตอรอง
ไดสําหรับสินคาบางประเภทเปนกรณีๆ ไป เชนในกรณีท่ีลูกคาซ้ือสินคาในปริมาณมากๆ ในคราว
เดียว (คาเฉล่ีย 3.45)  
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ตารางที่ 4.16 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ 
ปจจัยดานสถานท่ี 

ปจจัยดานสถานที่ 

ระดับความพึงพอใจ     
มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ

ที่ 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)   

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)     
   3.1 มีสาขาท่ีสะดวกตอการ
เดินทางมาใชบริการ 

76 216 65 43 0 3.81 
2 

(19.00) (54.00) (16.25) (10.75) (0.00) (มาก) 
   3.2 มีหลายสาขาใหเลือกใช
บริการ 

151 210 39 0 0 4.28 
1 

(37.75) (52.50) (9.75) (0.00) (0.00) (มาก) 
   3.3 มีท่ีจอดรถอยางเพียงพอ
สําหรับลูกคา 

20 56 222 66 36 2.89 
4 

(5.00) (14.00) (55.50) (16.50) (9.00) (ปานกลาง) 
   3.4 ทําเลท่ีต้ังของรานสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 

82 182 67 28 41 3.58 
3 

(20.50) (45.50) (16.75) (7.00) (10.25) (มาก) 
   3.5 เวลาเปด-ปดของรานมีความ
เหมาะสมในการมาใชบริการ 

14 38 195 112 41 2.68 
5 

(3.50) (9.50) (48.75) (28.00) (10.25) (ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
3.45 

  
(ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ีอยูใน

ระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.45)  
โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใช

บริการ (คาเฉล่ีย 4.28) การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.81) และ ทําเล
ท่ีตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.58) ตามลําดับ 

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ การมีท่ีจอดรถอยาง
เพียงพอสําหรับลูกคา (คาเฉล่ีย 2.89) และ เวลาเปด-ปดของรานท่ีมีความเหมาะสมในการมาใช
บริการ (คาเฉล่ีย 2.68) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.17 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดบัความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

ระดับความพึงพอใจ     

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ
ที่ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)   
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)     

   4.1 การแจกแผนพับท่ีใหขอมูล
เกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน 

21 49 196 97 37 2.80 
4 

(5.25) (12.25) (49.00) (24.25) (9.25) (ปานกลาง) 

   4.2 การแจกเอกสารวิชาการ 
สงเสริมความรูเกี่ยวกับสุขภาพ
เปนประจํา 

0 20 45 280 55 2.08 
6 

(0.00) (5.00) (11.25) (70.00) (13.75) (นอย) 

   4.3 การแจกตัวอยางผลิตภัณฑ
เม่ือมีการสงเสริมการขายจาก
บริษัท ผูจัดจําหนาย หรือการแจก
ของสมนาคุณในชวงเทศกาล 
เชน ชวงปใหม เปนตน 

14 10 82 255 39 2.26 

5 
(3.50) (2.50) (20.50) (63.75) (9.75) (นอย) 

   4.4 การใหสวนลดกับลูกคา
ตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ  

58 48 217 44 33 3.13 
2 

(14.50) (12.00) (54.25) (11.00) (8.25) (ปานกลาง) 
   4.5 การใหบริการวัดความดัน
โลหิตฟรี (ในกรณี มีการรองขอ) 

43 71 230 39 17 3.21 
1 

(10.75) (17.75) (57.50) (9.75) (4.25) (ปานกลาง) 
   4.6 การใหสิทธิในการซื้อ
ผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการ
สําหรับสมาชิก ตามปายแสดง
สิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน 
เชน อาหารเสริม และอุปกรณ
การแพทย เปนตน 

17 34 260 54 35 2.86 

3 
(4.25) (8.50) (65.00) (13.50) (8.75) (ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
2.72 

  
(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาดอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.72)  

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก การใหบริการวัดความ
ดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ (คาเฉล่ีย 3.21) การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของ
ผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.13) การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก 
ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย (คาเฉล่ีย 
2.86) และ การแจกแผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน (คาเฉล่ีย 2.80) ตามลําดับ 

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับนอย คือ การแจกตัวอยางผลิตภัณฑ
เม่ือมีการสงเสริมการขายจากบริษัทผูจัดจําหนาย หรือการแจกของสมนาคุณในชวงเทศกาล เชน 
ชวงปใหม (คาเฉล่ีย 2.26) และการแจกเอกสารวิชาการ สงเสริมความรูเกี่ยวกับสุขภาพเปนประจํา 
(คาเฉล่ีย 2.08) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.18 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ 
ปจจัยดานบุคลากร 

ปจจัยดานบุคลากร  

ระดับความพึงพอใจ     
มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล)  ที่ 
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)     

   5.1 มีเภสัชกรอยูประจําเพื่อให
คําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ 

333 47 20 0 0 4.78 
1 

(83.25) (11.75) (5.00) (0.00) (0.00) (มากท่ีสุด) 
   5.2 เภสัชกรและพนักงาน
สามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑ
ภายในรานไดเปนอยางดี 

149 217 34 0 0 4.29 
2 

(37.25) (54.25) (8.50) (0.00) (0.00) (มาก) 

   5.3 เภสัชกรและพนักงาน
สามารถใหคําแนะนําเรื่องการ
ดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปน
อยางดี 

82 231 48 39 0 3.89 

3 
(20.50) (57.75) (12.00) (9.75) (0.00) (มาก) 

   5.4 เภสัชกรและพนักงานมี
อัธยาศัยดี เปนมิตร ยิ้มแยม 

75 181 43 67 34 3.49 
4 

(18.75) (45.25) (10.75) (16.75) (8.50) (ปานกลาง) 
   5.5 เภสัชกรและพนักงานมี
บุคลิกดี มีความนาเช่ือถือ 

65 184 49 65 37 3.44 
5 

(16.25) (46.00) (12.25) (16.25) (9.25) (ปานกลาง) 
   5.6 เภสัชกรและพนักงานมี
ความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

81 159 42 66 52 3.38 
7 

(20.25) (39.75) (10.50) (16.50) (13.00) (ปานกลาง) 

   5.7 เภสัชกรและพนักงานแตง
กายสุภาพเหมาะสม ลูกคา
สามารถแยกออกวาใครเปนเภสัช
กรหรือพนักงาน 

87 152 49 74 38 3.44 

5 
(21.75) (38.00) (12.25) (18.50) (9.50) (ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
3.82 

  
(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.18 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยดานบุคลากรอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.82)  

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คือ การมีเภสัชกรอยูประจํา
เพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (คาเฉล่ีย 4.78)  

ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมาก คือ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถ
ใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางด ี(คาเฉล่ีย 4.29) และ การท่ีเภสัชกรและพนักงาน
สามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ี(คาเฉล่ีย 3.89) ตามลําดับ 

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก การท่ีเภสัชกรและ
พนักงานมีอัธยาศัยดี เปนมิตร ยิ้มแยม (คาเฉล่ีย 3.49) การท่ีเภสัชกรและพนกังานมีบุคลิกดี มีความ
นาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.44) การท่ีเภสัชกรและพนักงานแตงกายสุภาพเหมาะสม ลูกคาสามารถแยก
ออกวาใครเปนเภสัชกรหรือพนักงาน (คาเฉล่ีย 3.44) และการท่ีเภสัชกรและพนักงานมีความ
กระตือรือรนในการใหบริการ (คาเฉล่ีย 3.38) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.19 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  

ระดับความพึงพอใจ     

มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอย นอย

ที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ 

จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) ที่  
(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)     

   6.1 ความรวดเร็วในการ
ใหบริการ เชน การจายยา การ
คิดเงิน 

40 54 230 54 22 3.09 
5 

(10.00) (13.50) (57.50) (13.50) (5.50) (ปานกลาง) 

   6.2 มีการซักถามอาการตาม
ข้ันตอนกอนการจายยา 

130 228 42 0 0 4.22 
1 

(32.50) (57.00) (10.50) (0.00) (0.00) (มาก) 
   6.3 การโทรศัพทกลับไป
สอบถามเพื่อติดตามผลการรักษา
หลังจากใชผลิตภัณฑ (ในบาง
กรณีท่ีเห็นสมควร) 

39 70 207 51 33 3.08 

6 
(9.75) (17.50) (51.75) (12.75) (8.25) (ปานกลาง) 

   6.4 การวินิจฉัยอาการปวยมี
ความนาเช่ือถือ 

87 173 42 59 39 3.53 
2 

(21.75) (43.25) (10.50) (14.75) (9.75) (มาก) 
   6.5 ความถูกตองในการคิดคา
ชําระเงิน 

90 154 37 64 55 3.40 
4 

(22.50) (38.50) (9.25) (16.00) (13.75) (ปานกลาง) 
   6.6 การบันทึกประวัติการใชยา
สําหรับสมาชิก 

39 68 199 60 34 3.05 
7 

(9.75) (17.00) (49.75) (15.00) (8.50) (ปานกลาง) 
   6.7 ลูกคาสามารถเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑบางประเภทที่มีความ
ปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดย
ไมจําเปนตองผานคําแนะนําของ
เภสัชกรหรือพนักงานกอน 

94 164 34 71 37 3.51 

3 
(23.50) (41.00) (8.50) (17.75) (9.25) (มาก) 

คาเฉล่ียรวม 3.41 
  

(ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.19 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.41)  

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก การซักถามอาการตามขั้นตอน
กอนการจายยา (คาเฉล่ีย 4.22) การวินิจฉัยอาการปวยท่ีมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.53) และการท่ี
ลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตอง
ผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือพนักงานกอน (คาเฉล่ีย 3.51) ตามลําดับ 

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก ความถูกตองในการ
คิดคาชําระเงิน (คาเฉล่ีย 3.40) ความรวดเร็วในการใหบริการ เชน การจายยา การคิดเงิน (คาเฉล่ีย 
3.09) การโทรศัพทกลับไปสอบถามเพ่ือติดตามผลการรักษาหลังจากใชผลิตภัณฑ ในบางกรณีท่ี
เห็นสมควร (คาเฉล่ีย 3.08) และการบันทึกประวัติการใชยาสําหรับสมาชิก (คาเฉล่ีย 3.05) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.20 แสดงจํานวนรอยละ คาเฉล่ีย และระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอ 
ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

ระดับความพึงพอใจ     
มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด คาเฉล่ีย ลําดับ 
จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน จํานวน (แปลผล) ที่  

(รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ) (รอยละ)     
   7.1  ปายช่ือรานท่ีมองเห็นได
อยางชัดเจน โดดเดน 

88 180 33 71 28 3.57 
3 

(22.00) (45.00) (8.25) (17.75) (7.00) (มาก) 
   7.2 ความสะอาด และความ
เปนระเบียบเรียบรอยภายใน
ราน 

79 161 38 77 45 3.38 
7 

(19.75) (40.25) (9.50) (19.25) (11.25) (ปานกลาง) 

   7.3  แสงสวางภายในราน
เพียงพอและเหมาะสมตอการ
รับบริการ 

153 214 33 0 0 4.30 
1 

(38.25) (53.50) (8.25) (0.00) (0.00) (มาก) 

   7.4  ลักษณะการตกแตง และ
บรรยากาศภายในราน
เหมาะสม นาใชบริการ 

84 178 51 50 37 3.56 
4 

(21.00) (44.50) (12.75) (12.50) (9.25) (มาก) 

   7.5  การจัดวางผลิตภัณฑ
ภายในรานท่ีเปนหมวดหมู งาย
ตอการเลือกหา 

44 59 184 66 47 2.97 
8 

(11.00) (14.75) (46.00) (16.50) (11.75) (ปานกลาง) 

   7.6  การเปด
เครื่องปรับอากาศภายในราน
ดวยอุณหภูมิเหมาะสม 

77 241 51 31 0 3.91 
2 

(19.25) (60.25) (12.75) (7.75) (0.00) (มาก) 

   7.7  การจัดใหมีบริเวณที่นั่ง
ใหลูกคาเขารับคําปรึกษา 

90 168 46 56 40 3.53 
6 

(22.50) (42.00) (11.50) (14.00) (10.00) (มาก) 
   7.8  บรรจุภัณฑและอุปกรณ
มีความสะอาด เชนซองยา ถาด
แบงยา 

83 175 60 45 37 3.56 
4 

(20.75) (43.75) (15.00) (11.25) (9.25) (มาก) 

คาเฉล่ียรวม 3.60 
  

(มาก) 
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จากตารางท่ี 4.20 พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและ

การนําเสนอลักษณะทางกายภาพ อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.60)  
โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอ

และเหมาะสมตอการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.30) การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิท่ี
เหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.91) ปายช่ือรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน (คาเฉล่ีย 3.57) บรรจุภัณฑ
และอุปกรณท่ีมีความสะอาด เชนซองยา ถาดแบงยา (คาเฉล่ีย 3.56) ลักษณะการตกแตง และ
บรรยากาศภายในรานท่ีเหมาะสม นาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.56) และ การจัดใหมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคา
เขารับคําปรึกษา (คาเฉล่ีย 3.53) ตามลําดับ 

สําหรับปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ ความสะอาด และความ
เปนระเบียบเรียบรอยภายในราน (คาเฉล่ีย 3.38) และการจัดวางผลิตภัณฑภายในรานท่ีเปน
หมวดหมู งายตอการเลือกหา (คาเฉล่ีย 2.97) ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปจจัย
สวนประสมการตลาดบริการ (Service Marketing Mix) ของรานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมือง
เชียงใหม 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ คาเฉลี่ย 
ระดับความ

พึงพอใจ ลําดับที ่
ปจจัยดานผลิตภัณฑ 3.48 ปานกลาง 4 
ปจจัยดานราคา  3.81 มาก 2 
ปจจัยดานสถานท่ี 3.45 ปานกลาง 5 
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  2.72 ปานกลาง 7 
ปจจัยดานบุคลากร  3.82 มาก 1 
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  3.41 ปานกลาง 6 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  3.60 มาก 3 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบวา ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีลูกคามีความพึงพอใจ 

สามารถเรียงตามลําดับคาเฉล่ียไดดังตอไปนี้ คือ ปจจัยดานบุคลากรมีคาเฉล่ียความพึงพอใจใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.82) ปจจัยดานราคามีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.81) 
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
3.60) ปจจัยดานผลิตภัณฑมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.48) ปจจัยดาน
สถานท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.45) ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.41) และ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.72) ตามลําดับ 
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สวนท่ี 3 ปญหาและขอเสนอแนะที่ลูกคาพบจากการใชบริการของรานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอ
เมืองเชียงใหม 
ตารางที่ 4.22 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานผลิตภัณฑ 

ปญหาดานผลิตภัณฑ จํานวน รอยละ 
ยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในรานไมมีคุณภาพ เชน ยาและเวชภัณฑ มา
จากบริษัทผูผลิตท่ีไมไดมาตรฐาน เปนตน 31 7.58 

อาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานไมมีคุณภาพ เชน อาหารเสริม
สุขภาพ ไม มีงานวิจัยรับรอง เปนตน 15 3.67 

อุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในรานไมมีคุณภาพ เชน อุปกรณ
การแพทย มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไมไดมาตรฐาน เปนตน 20 4.89 

ยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในรานขาดความหลากหลาย เชน ไมมี
หลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 10 2.44 

อาหารเสริมสุขภาพท่ีมีจําหนายในรานขาดความหลากหลาย เชน ไมมี
หลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 36 8.80 

อุปกรณการแพทยท่ีมีจําหนายในรานขาดความหลากหลาย เชน ไมมี
หลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 28 6.85 

ผลิตภัณฑไมสามารถเปล่ียนหรือคืนได 28 6.85 
ไมมียาและเวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา  35 8.56 
ไมมีอาหารเสริมสุขภาพประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา  134 32.76 
ไมมีอุปกรณการแพทยประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา  102 24.94 
ไมมียาและเวชภัณฑท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ วางจําหนาย 49 11.98 
ไมมีอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ วางจําหนาย 46 11.25 
ไมมีอุปกรณการแพทยท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ วางจําหนาย 194 47.43 
อุปกรณการแพทยไมมีคุณสมบัติในการใชงานตามที่ไดระบุไว 13 3.18 
อ่ืนๆ 3 0.73 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 400 ราย 
 อื่นๆ ไดแก  ไมมีเครื่องสําอางท่ีตองการวางจําหนาย (1 คน) สินคาท่ีตองการขาดสตอค  (1 
คน) มีอาการแพครีมทาผิวท่ีซื้อจากราน (1 คน) 
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จากตารางท่ี 4.22 พบวา ปญหาดานผลิตภัณฑท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ       
การไมมีอุปกรณการแพทยท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆวางจําหนาย (รอยละ 47.43) รองลงมาคือ 
การไมมีอาหารเสริมสุขภาพประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา (รอยละ 32.76) และ การ
ไมมีอุปกรณการแพทยประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา (รอยละ 24.94)  

 
ตารางที่ 4.23 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานราคา 

ปญหาดานราคา จํานวน รอยละ 
ไมมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตาง  ๆอยางชัดเจน 31 7.58 
ราคายาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในรานแพงเกินไปเม่ือเทียบกับรานอ่ืน 18 4.40 
ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานแพงเกินไปเม่ือเทียบกับรานอ่ืน 21 5.13 
ราคาอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในรานแพงเกินไปเม่ือเทียบกับรานอ่ืน 57 13.94 
ไมสามารถตอรองราคาได 123 30.07 
ไมสามารถชําระคาผลิตภัณฑดวยบัตรเครดิตได 39 9.54 
รูสึกวาไมคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ 8 1.96 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 400 ราย 

 
จากตารางท่ี 4.23 พบวา ปญหาดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การไม

สามารถตอรองราคาได (รอยละ 30.07) รองลงมาคือ ราคาอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในรานท่ี
แพงเกินไปเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (รอยละ 13.94) และ การไมสามารถชําระคาผลิตภัณฑดวย                
บัตรเครดิตได (รอยละ 9.54)  
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ตารางที่ 4.24 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานสถานท่ี 
ปญหาดานสถานที ่ จํานวน รอยละ 

สาขาท่ีมีไมสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ 30 7.33 
มีสาขาใหเลือกใชบริการไมเพียงพอ 19 4.65 
ไมมีท่ีจอดรถสําหรับลูกคาอยางเพียงพอ 131 32.03 
ทําเลที่ตั้งรานคาไมสามารถมองเห็นไดชัดเจน 7 1.71 
เวลาเปด-ปดของรานไมเหมาะสมในการมาใชบริการ 78 19.07 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 400 ราย 
 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา ปญหาดานสถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การไมมี
ท่ีจอดรถสําหรับลูกคาอยางเพียงพอ (รอยละ 32.03) รองลงมาคือ เวลาเปด-ปดของรานไมเหมาะสม
ในการมาใชบริการ (รอยละ 19.07) และ การท่ีสาขาท่ีมีไมสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ    
(รอยละ 7.33)  
 
ตารางที่ 4.25 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการสงเสริม
การตลาด 

ปญหาดานการสงเสริมการตลาด จํานวน รอยละ 
ไมมีการแจกแผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน 71 17.36 
ไมมีการแจกเอกสารวิชาการ สงเสริมความรูเกี่ยวกับสุขภาพ 110 26.89 
ไมมีการแจกตัวอยางผลิตภัณฑสงเสริมการขายจากบริษัทผูจัด
จําหนาย หรือไมมีการแจกของสมนาคุณในชวงเทศกาล เชน ชวงป
ใหม เปนตน 

48 11.74 

ไมมีการใหสวนลดกับลูกคา ตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ 24 5.87 
ไมมีการใหบริการวัดความดันโลหิตฟร ี(ในกรณี มีการรองขอ) 24 5.87 
ไมมีการบันทึกประวัติการใชยาสําหรับสมาชิก 17 4.16 
ไมมีการใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับ
สมาชิก 15 3.67 

อ่ืนๆ 6 1.47 
หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 400 ราย 
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 อื่นๆไดแก  ไมลดราคาใหลูกคาประจํา (2 คน), ไมมีการจัดกิจกรรม Event ท่ีนาสนใจ  
 (2 คน), สิทธิพิเศษของสมาชิกมีนอยเกินไป (1 คน), ของแถมท่ีไดรับไมนาสนใจ (1 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.25 พบวา ปญหาดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมาก
ท่ีสุดคือ การไมมีการแจกเอกสารวิชาการสงเสริมความรูเกี่ยวกับสุขภาพ (รอยละ 26.98) รองลงมา
คือ การไมมีการแจกแผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน (รอยละ 17.36) และ การไมมีการ
แจกตัวอยางผลิตภัณฑสงเสริมการขายจากบริษัทผูจัดจําหนาย หรือไมมีการแจกของสมนาคุณ
ในชวงเทศกาล เชน ชวงปใหม (รอยละ 11.74)  
 
ตารางที่ 4.26 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานบุคลากร 
 

ปญหาดานบุคลากร จํานวน รอยละ 
ไมมีเภสัชกรอยูประจําตลอดเวลาท่ีเปดทําการ 8 1.96 
เภสัชกรและพนักงานไมสามารถใหความรูเรื่องยาและผลิตภัณฑ
ภายในรานได   เปนอยางด ี 14 3.42 

เภสัชกรและพนักงานไมสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษา
สุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ี 39 9.54 

เภสัชกรและพนักงานอัธยาศัยไมดี ไมเปนมิตร ไมยิ้มแยม 20 4.89 
เภสัชกรและพนักงาน บุคลิกไมด ีขาดความนาเช่ือถือ 1 0.24 
 เภสัชกรและพนักงานไมมีความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ 52 12.71 
เภสัชกรและพนักงานแตงกายไมเหมาะสม แยกไมออกวาใครเปน
เภสัชกรหรือพนักงาน 6 1.47 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 400 ราย 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบวา ปญหาดานบุคลากรท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การท่ี

เภสัชกรและพนักงานไมมีความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ (รอยละ 12.71) รองลงมาคือ การท่ี
เภสัชกรและพนักงานไมสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางดี (รอย
ละ 9.54) และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานอัธยาศัยไมดี ไมเปนมิตร ไมยิ้มแยม (รอยละ 4.89)  
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ตารางที่ 4.27 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานกระบวนการ
ใหบริการ 

ปญหาดานกระบวนการใหบริการ จํานวน รอยละ 
การใหบริการ เชน การจายยา การคิดเงิน มีความลาชา 96 23.47 
ไมมีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา 15 3.67 
ไมมีการโทรศัพทกลับไปสอบถามอาการหลังจากใชผลิตภัณฑ 89 21.76 
การวินิจฉัยอาการปวยขาดความนาเช่ือถือ 15 3.67 
การคิดคาชําระเงินผิดพลาด 44 10.76 
ไมมีบันทึกประวัติการใชยาสําหรับสมาชิก 13 3.18 
ลูกคาไมสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑไดเองแบบอิสระ 15 3.67 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 400 ราย 
 
จากตารางท่ี 4.27 พบวา ปญหาดานกระบวนการใหบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมาก

ท่ีสุดคือ การใหบริการ เชน การจายยา การคิดเงิน ท่ีมีความลาชา (รอยละ 23.47) รองลงมาคือ การ
ไมมีการโทรศัพทกลับไปสอบถามอาการหลังจากใชผลิตภัณฑ (รอยละ 21.76) และ การคิดคาชําระ
เงินท่ีผิดพลาด (รอยละ 10.76)  
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ตารางที่ 4.28 แสดงจํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามปญหาดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จํานวน รอยละ 
ปายช่ือรานมองเห็นไดไมชัดเจน 16 3.91 
ภายในรานขาดความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย 17 4.16 
แสงสวางภายในรานไมเพียงพอและ ไมเหมาะสมตอการรับบริการ 22 5.38 
ขาดการตกแตง และบรรยากาศภายในรานไมนาเขาใชบริการ 32 7.82 
 ไมมีการจัดวางผลิตภัณฑภายในรานอยางเปนหมวดหมู ยากตอการเลือกหา 51 12.47 
ไมมีการเปดเครื่องปรับอากาศภายในราน หรือเครื่องปรับอากาศไมเย็นพอ 11 2.69 
ไมมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคําปรึกษา 85 20.78 
บรรจุภัณฑและอุปกรณ ไมสะอาด เชนซองยา ถาดแบงยา 17 4.16 
อ่ืนๆ 7 1.71 

หมายเหตุ: ตอบไดมากกวา 1 ขอ จากจํานวน 400 ราย 
 อื่นๆไดแก หองสุขาสําหรับลูกคาไมสะอาด (3 คน), ในรานมีกลิ่นยาแรง (2 คน) 
 เครื่องปรับอากาศเย็นเกินไป (1 คน), พื้นรานลื่น (1 คน) 
 

จากตารางท่ี 4.28 พบวา ปญหาดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีผูตอบ
แบบสอบถามพบมากท่ีสุดคือ การไมมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคําปรึกษา (รอยละ 20.78) 
รองลงมาคือ การไมมีการจัดวางผลิตภัณฑภายในรานอยางเปนหมวดหมู ยากตอการเลือกหา     
(รอยละ 12.47) และ การขาดการตกแตง และบรรยากาศภายในรานท่ีไมนาเขาใชบริการ (รอยละ 
7.82)  
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สวนที่ 4 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟารมา
ชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตาม เพศ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
4.1 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยาฟารมาชอยซ
ในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามเพศ 
ตารางที่ 4.29 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑจําแนกตามเพศ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

เพศ 
ชาย หญิง 

N = 156 N = 244 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) 
   1.1 คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและ
เวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน 

3.64 3.87 
(มาก) (มาก) 

   1.2 คุณภาพของอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในราน เชน 
อาหารเสริมสุขภาพ มีงานวิจัยรับรอง เปนตน 

3.60 3.57 
(มาก) (มาก) 

   1.3 คุณภาพของอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในราน เชน 
อุปกรณการแพทย มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน 

3.34 3.46 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   1.4 ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน
มีหลายยี่หอในกลุมผลิตภณัฑประเภทเดียวกัน 

4.28 4.31 
(มาก) (มาก) 

   1.5 ความหลากหลายของอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีจําหนายในราน 
เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

3.36 3.44 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   1.6 ความหลากหลายของอุปกรณการแพทยท่ีมีจําหนายในราน 
เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

3.58 3.42 
(มาก) (ปานกลาง) 

   1.7 ผลิตภัณฑสามารถเปล่ียนหรือคืนไดตามเง่ือนไขท่ีระบุไว 
3.42 3.59 

(ปานกลาง) (มาก) 
   1.8 มียาและเวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับ
ราคา 

3.64 3.61 
(มาก) (มาก) 

   1.9 มีอาหารเสริมสุขภาพประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับ
ราคา 

3.47 3.51 
(ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่ 4.29 (ตอ) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

เพศ 
ชาย หญิง 

N = 156 N = 244 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) 
   1.10 มีอุปกรณการแพทยประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับ
ราคา 

3.16 3.14 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   1.11 มียาและเวชภัณฑท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ วางจําหนาย 
3.41 3.40 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
   1.12 มีอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ วาง
จําหนาย 

2.89 3.03 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   1.13 มีอุปกรณการแพทยท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ วาง
จําหนาย 

2.92 2.93 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   1.14 อุปกรณการแพทยมีคุณสมบัติการใชงานตรงตามท่ีไดระบุ
ไว 

3.62 3.59 
(มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.45 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.45) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมี
หลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.28) คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนาย
ในราน เชน ยาและเวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน (คาเฉล่ีย 3.64) และ มียา
และเวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา (คาเฉล่ีย 3.64) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.49) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก 
ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภท
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เดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.31) คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและเวชภัณฑ มาจาก
บริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน (คาเฉล่ีย 3.87) และ มียาและเวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือก
ไดหลายระดับราคา (คาเฉล่ีย 3.61) ตามลําดับ 
ตารางที่ 4.30 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา 
จําแนกตามเพศ 

ปจจัยดานราคา  

เพศ 
ชาย หญิง 

N = 156 N = 244 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) 

   2.1 มีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน 
3.82 3.80 

(มาก) (มาก) 
   2.2 ราคายาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับ
รานอ่ืน 

3.50 3.51 
(มาก) (มาก) 

   2.3 ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบ
กับรานอ่ืน 

4.21 4.20 
(มาก) (มาก) 

   2.4 ราคาอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับ
รานอ่ืน 

3.53 3.54 
(มาก) (มาก) 

   2.5 ราคาสามารถตอรองไดสําหรับสินคาบางประเภทเปนกรณีๆ 
ไป เชนในกรณีท่ีลูกคาซ้ือสินคาในปริมาณมากๆ ในคราวเดียว 
เปนตน 

3.47 3.44 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   2.6 สามารถชําระคาผลิตภัณฑดวยบัตรเครดิตได 
3.47 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) 
   2.7 รูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมา
ชอยซ 

4.52 4.68 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

คาเฉลี่ยรวม 3.79 3.82 
(มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.30 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.79) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลําดับแรกไดแก ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ (คาเฉล่ีย 
4.52) ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 4.21) และ 
การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.82) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.82) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก 
ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ (คาเฉล่ีย 4.68) ราคาอาหาร
เสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 4.20) และ การมีปายแสดงราคา
ผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.80) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.31 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
สถานท่ี จําแนกตามเพศ 

ปจจัยดานสถานที ่

เพศ 
ชาย หญิง 

N = 156 N = 244 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) 

   3.1 มีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ 
3.81 3.82 

(มาก) (มาก) 

   3.2 มีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ 
4.27 4.28 

(มาก) (มาก) 

   3.3 มีท่ีจอดรถอยางเพียงพอสําหรับลูกคา 
2.89 2.89 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   3.4 ทําเลที่ตั้งของรานสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
3.67 3.53 

(มาก) (มาก) 

   3.5 เวลาเปด-ปดของรานมีความเหมาะสมในการมาใชบริการ 
2.70 2.66 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 3.47 3.44 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.31 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี 

โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.47) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.27) การมีสาขาท่ีสะดวกตอ
การเดินทางมาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.81) และ ทําเลที่ตั้งของรานสามารถมองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 
3.67) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.82) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดบัแรกไดแก 
การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.28) การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ 
(คาเฉล่ีย 3.82) และ ทําเลที่ตั้งของรานสามารถมองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.53) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.32 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด จําแนกตามเพศ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

เพศ 
ชาย หญิง 

N = 156 N = 244 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) 

   4.1 การแจกแผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน 
2.78 2.81 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
   4.2 การแจกเอกสารวิชาการ สงเสริมความรูเกี่ยวกับสุขภาพเปน
ประจํา 

2.09 2.06 
(นอย) (นอย) 

   4.3 การแจกตัวอยางผลิตภัณฑเม่ือมีการสงเสริมการขายจาก
บริษัท ผูจัดจําหนาย หรือการแจกของสมนาคุณในชวงเทศกาล 
เชน ชวงปใหม เปนตน 

2.26 2.26 

(นอย) (นอย) 

   4.4 การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ  
3.04 3.19 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   4.5 การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี (ในกรณี มีการรองขอ) 
3.30 3.16 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
   4.6 การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการ
สําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน 
อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย เปนตน 

2.87 2.85 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 2.72 2.72 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.72) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณี มีการรองขอ 
(คาเฉล่ีย 3.30) การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.04) และ การ
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ใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยู
ภายในราน เชน อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย เปนตน (คาเฉล่ีย 2.87) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวม
มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.72) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลําดับแรกไดแก การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.19) การ
ใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณี มีการรองขอ (คาเฉล่ีย 3.16) และ การใหสิทธิในการซ้ือ
ผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน 
อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย เปนตน (คาเฉล่ีย 2.85) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.33 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
บุคลากร จําแนกตามเพศ 

ปจจัยดานบุคลากร 

เพศ 
ชาย หญิง 

N = 156 N = 244 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) 
   5.1 มีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาที่เปดทํา
การ 

4.76 4.80 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

   5.2 เภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑ
ภายในรานไดเปนอยางด ี

4.26 4.30 
(มาก) (มาก) 

   5.3 เภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแล
รักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ี

3.82 3.93 
(มาก) (มาก) 

   5.4 เภสัชกรและพนักงานมีอัธยาศัยดี เปนมิตร ยิ้มแยม 
3.46 3.50 

(ปานกลาง) (มาก) 

   5.5 เภสัชกรและพนักงานมีบุคลิกดี มีความนาเช่ือถือ 
3.43 3.44 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   5.6 เภสัชกรและพนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการ 
3.38 3.38 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
   5.7 เภสัชกรและพนักงานแตงกายสุภาพเหมาะสม ลูกคา
สามารถแยกออกวาใครเปนเภสัชกรหรือพนักงาน 

3.52 3.38 
(มาก) (ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 3.82 3.82 
(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.33 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

บุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.82) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (คาเฉล่ีย 
4.76) เภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี (คาเฉล่ีย 
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4.26) และ เภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยาง
ดี (คาเฉล่ีย 3.82) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดานบุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยู
ในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.82) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมี
เภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (คาเฉล่ีย 4.80) เภสัชกรและพนักงาน
สามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี (คาเฉล่ีย 4.30) และ เภสัชกรและ
พนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางดี  (คาเฉล่ีย 3.93) 
ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.34 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ จําแนกตามเพศ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  

เพศ 
ชาย หญิง 

N = 156 N = 244 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) 

   6.1 ความรวดเร็วในการใหบริการ เชน การจายยา การคิดเงิน 
3.03 3.12 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   6.2 มีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา 
4.23 4.21 

(มาก) (มาก) 
   6.3 การโทรศัพทกลับไปสอบถามเพ่ือติดตามผลการรักษา
หลังจากใชผลิตภัณฑ (ในบางกรณีท่ีเห็นสมควร) 

3.10 3.06 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   6.4 การวินิจฉัยอาการปวยมีความนาเช่ือถือ 
3.54 3.52 

(มาก) (มาก) 

   6.5 ความถูกตองในการคิดคาชําระเงิน 
3.56 3.30 

(มาก) (ปานกลาง) 

   6.6 การบันทึกประวัติการใชยาสําหรับสมาชิก 
3.16 2.98 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
   6.7 ลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความ
ปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองผานคําแนะนํา
ของเภสัชกรหรือพนักงานกอน 

3.50 3.52 

(มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.45 3.39 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.34 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.45) โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา 
(คาเฉล่ีย 4.23) ความถูกตองในการคิดคาชําระเงิน (คาเฉล่ีย 3.56) และ การวินิจฉัยอาการปวยมี
ความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.54) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.39) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา (คาเฉล่ีย 4.21) ลูกคา
สามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองผาน
คําแนะนําของเภสัชกรหรือพนักงานกอน (คาเฉล่ีย 3.52) และ การวินิจฉัยอาการปวยมีความ
นาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.52) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.35 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการ
สรางและ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามเพศ 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  

เพศ 
ชาย หญิง 

N = 156 N = 244 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) 

   7.1  ปายช่ือรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน 
3.55 3.58 

(มาก) (มาก) 

   7.2 ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน 
3.25 3.46 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   7.3  แสงสวางภายในรานเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ 
4.30 4.30 

(มาก) (มาก) 
   7.4  ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศภายในรานเหมาะสม นาใช
บริการ 

3.67 3.48 
(มาก) (ปานกลาง) 

   7.5  การจัดวางผลิตภัณฑภายในรานท่ีเปนหมวดหมู งายตอการ
เลือกหา 

2.96 2.98 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   7.6  การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม 
3.79 3.99 

(มาก) (มาก) 

   7.7  การจัดใหมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคําปรึกษา 
3.48 3.56 

(ปานกลาง) (มาก) 

   7.8  บรรจุภัณฑและอุปกรณมีความสะอาด เชนซองยา ถาดแบงยา 
3.59 3.53 

(มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 3.57 3.61 
(มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.35 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเพศชาย มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการ

สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.57) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสงสวางภายในรานเพียงพอและ
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เหมาะสมตอการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.30) การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิ
เหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.79) และ ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศภายในรานเหมาะสม นาใช
บริการ (คาเฉล่ีย 3.67) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.61) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสงสวางภายในรานเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ 
(คาเฉล่ีย 4.30) การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.99) และ ปาย
ช่ือรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจนโดดเดน (คาเฉล่ีย 3.58) ตามลําดับ 
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 4.2 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา    
ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอาชีพ  
ตารางที่ 4.36 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑจําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

   1.1 คุณภาพของยาและ
เวชภัณฑท่ีจําหนายในราน 
เชน ยาและเวชภัณฑ มาจาก
บริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน 
เปนตน 

4.00 3.84 3.66 3.80 3.73 3.67 3.25 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

   1.2 คุณภาพของอาหาร
เสริมสุขภาพท่ีจําหนายใน
ราน เชน อาหารเสริม
สุขภาพ มีงานวิจัยรับรอง 
เปนตน 

3.76 3.72 3.38 3.55 3.09 3.76 3.42 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

   1.3 คุณภาพของอุปกรณ
การแพทยท่ีจําหนายในราน 
เชน อุปกรณการแพทย มา
จากบริษัทผูผลิตท่ีได
มาตรฐาน เปนตน 

3.34 3.56 3.62 3.39 3.82 3.26 2.83 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   1.4 ความหลากหลายของ
ยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนาย
ในราน เชนมีหลายยี่หอใน
กลุมผลิตภัณฑประเภท
เดียวกัน 

4.41 4.28 4.24 4.30 4.18 4.38 4.08 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.36 (ตอ) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

   1.5 ความหลากหลายของ
อาหารเสริมสุขภาพท่ีมี
จําหนายในราน เชนมีหลาย
ยี่หอในกลุมผลิตภัณฑ
ประเภทเดียวกัน 

3.07 3.59 3.45 3.42 3.36 3.12 4.00 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

   1.6 ความหลากหลายของ
อุปกรณการแพทยท่ีมี
จําหนายในราน เชนมีหลาย
ยี่หอในกลุมผลิตภัณฑ
ประเภทเดียวกัน 

3.62 3.63 3.45 3.53 3.27 3.14 2.92 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   1.7 ผลิตภัณฑสามารถ
เปลี่ยนหรือคืนไดตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว 

3.41 3.62 3.66 3.44 3.91 3.76 3.42 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

   1.8 มียาและเวชภัณฑ
ประเภทเดียวกันใหเลือกได
หลายระดับราคา 

3.41 3.84 3.55 3.62 3.82 3.29 4.00 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

   1.9 มีอาหารเสริมสุขภาพ
ประเภทเดียวกันใหเลือกได
หลายระดับราคา 

2.86 3.81 3.55 3.51 3.45 3.33 3.50 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

   1.10 มีอุปกรณการแพทย
ประเภทเดียวกันใหเลือกได
หลายระดับราคา 

3.21 3.18 2.83 3.17 2.64 3.14 3.50 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

   1.11 มียาและเวชภัณฑท่ีมี
การโฆษณาตามสื่อตางๆ 
วางจําหนาย 

3.17 3.34 3.72 3.48 2.64 3.29 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.36 (ตอ) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

   1.12 มีอาหารเสริม
สุขภาพท่ีมีการโฆษณาตาม
สื่อตางๆ วางจําหนาย 

2.59 3.04 3.07 2.98 2.45 3.10 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   1.13 มีอุปกรณการแพทย
ท่ีมีการโฆษณาตามสื่อตางๆ 
วางจําหนาย 

2.90 2.85 2.72 2.97 2.55 3.05 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   1.14 อุปกรณการแพทยมี
คุณสมบัติการใชงานตรง
ตามท่ีไดระบุไว 

3.41 3.54 3.62 3.58 3.27 3.98 3.75 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

คาเฉล่ียรวม 
3.37 3.56 3.47 3.48 3.30 3.45 3.45 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   
จากตารางท่ี 4.36 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.37) โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนาย
ในราน เชน มีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.41) คุณภาพของยาและ
เวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและเวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน (คาเฉล่ีย 
4.00) และ คุณภาพของอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในราน เชน อาหารเสริมสุขภาพ มีงานวิจัย
รับรอง เปนตน (คาเฉล่ีย 3.74) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.56) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลําดับแรกไดแก ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน มีหลายยี่หอในกลุม
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.28) คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยา



 63 
 

และเวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน (คาเฉล่ีย 3.84) และ การมียาและเวชภัณฑ
ประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา (คาเฉล่ีย 3.84) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.47) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน มี
หลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.24) การมียาและเวชภัณฑท่ีมีการโฆษณา
ตามส่ือตางๆ วางจําหนาย (คาเฉล่ีย 3.72) และ คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน 
ยาและเวชภัณฑ ท่ีมาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน (คาเฉล่ีย 3.66) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.48) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอ
ในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.30) คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน 
เชน ยาและเวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน (คาเฉล่ีย 3.80) และ การมียาและ
เวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา (คาเฉล่ีย 3.62) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ 
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.30) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน มีหลายย่ีหอ
ในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.18) การท่ีผลิตภัณฑสามารถเปล่ียนหรือคืนไดตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว (คาเฉล่ีย 3.91) และ คุณภาพของอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในราน เชน อุปกรณ
การแพทย มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน (คาเฉล่ีย 3.82) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวม
มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.45) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลําดับแรกไดแก ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุม
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.38) อุปกรณการแพทยท่ีมีคุณสมบัติการใชงานตรงตามที่ได
ระบุไว (คาเฉล่ีย 3.98) และ คุณภาพของอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในราน เชน อาหารเสริม
สุขภาพ มีงานวิจัยรับรอง เปนตน (คาเฉล่ีย 3.76) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.45) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับ
แรกไดแก ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน มีหลายยี่หอในกลุม
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.08) ความหลากหลายของอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีจําหนายใน
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ราน เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.00) และ การมียาและเวชภัณฑ
ประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา (คาเฉล่ีย 4.00) ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.37 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา 
จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยดานราคา  

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

   2.1 มีปายแสดงราคา
ผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน 

3.69 3.85 3.86 3.84 3.73 3.55 4.08 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
   2.2 ราคายาและเวชภัณฑท่ี
จําหนายในรานไมแพงเม่ือ
เทียบกับรานอื่น 

3.14 3.62 3.52 3.62 3.55 3.19 2.67 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
   2.3 ราคาอาหารเสริม
สุขภาพท่ีจําหนายในรานไม
แพงเม่ือเทียบกับรานอื่น 

4.00 4.26 4.14 4.24 4.27 4.14 4.17 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
   2.4 ราคาอุปกรณการแพทย
ท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือ
เทียบกับรานอื่น 

3.59 3.71 3.97 3.50 3.00 3.40 3.17 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
   2.5 ราคาสามารถตอรองได
สําหรับสินคาบางประเภท
เปนกรณีๆ ไป เชนในกรณีท่ี
ลูกคาซื้อสินคาในปริมาณ
มากๆ ในคราวเดียว เปนตน 

3.45 3.41 3.59 3.42 3.82 3.36 3.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

   2.6 สามารถชําระคา
ผลิตภัณฑดวยบัตรเครดิตได 

3.17 3.59 3.52 3.51 3.18 3.88 3.33 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

   2.7 รูสึกคุมคาเม่ือจายเงิน
ซื้อผลิตภัณฑจากรานขายยา
ฟารมาชอยซ 

4.62 4.63 4.66 4.61 4.18 4.67 4.75 

(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มาก) (มากทีสุ่ด) (มากที่สุด) 
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ตารางที่ 4.37 (ตอ) 

ปจจัยดานราคา  

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉล่ียรวม 3.67 3.87 3.89 3.82 3.68 3.74 3.73 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
 

  จากตารางท่ี 4.37 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.67) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ 
(คาเฉล่ีย 4.62) ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 
4.00) และ การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.69) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา โดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.87) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก
ไดแก ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ (คาเฉล่ีย 4.63) ราคา
อาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 4.26) และ การมีปาย
แสดงราคาผลิตภณัฑตางๆ อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.85) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
ราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.89) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรก ไดแก ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ 
(คาเฉล่ีย 4.66) ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 
4.14) และ ราคาอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 3.97) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา 
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.82) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลําดับแรกไดแก ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ (คาเฉล่ีย 
4.61) ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 4.24) และ 
การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.84) ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา โดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.68) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก
ไดแก ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 4.27) 
ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ (คาเฉล่ีย 4.18) และ ราคาที่
สามารถตอรองไดสําหรับสินคาบางประเภทเปนกรณีๆ ไป เชนในกรณีท่ีลูกคาซ้ือสินคาในปริมาณ
มากๆ ในคราวเดียว เปนตน (คาเฉล่ีย 3.82) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา โดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.74) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก
ไดแก ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ (คาเฉล่ีย 4.67) ราคา
อาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 4.14) และ การสามารถ
ชําระคาผลิตภัณฑดวยบัตรเครดิตได (คาเฉล่ีย 3.88) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา โดยรวมมีคาเฉล่ีย
อยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.73) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก 
ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ (คาเฉล่ีย 4.75) ราคาอาหาร
เสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 4.17) และ การมีปายแสดง
ราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.08) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.38 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
สถานท่ี จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยดานสถานที่ 

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
   3.1 มีสาขาท่ีสะดวกตอ
การเดินทางมาใชบริการ 

4.07 3.91 3.76 3.78 3.64 3.79 3.67 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

   3.2 มีหลายสาขาให
เลือกใชบริการ 

4.28 4.06 4.41 4.31 4.55 4.36 4.17 
(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มากที่สุด) (มาก) (มาก) 

   3.3 มีท่ีจอดรถอยาง
เพียงพอสําหรับลูกคา 

2.90 2.82 2.97 2.86 3.00 3.05 3.00 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   3.4 ทําเลท่ีต้ังของราน
สามารถมองเห็นไดชัดเจน 

4.10 3.62 3.48 3.52 3.27 3.55 3.92 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

   3.5 เวลาเปด-ปดของ
รานมีความเหมาะสมใน
การมาใชบริการ 

2.62 2.69 2.48 2.70 2.55 2.76 2.58 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอย) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 
3.59 3.42 3.42 3.43 3.40 3.50 3.47 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

  
 จากตารางท่ี 4.38 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.59) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.28) ทําเลที่ตั้งของ
รานสามารถท่ีมองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.10) และ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใช
บริการ (คาเฉล่ีย 4.07) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี โดยรวม
มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.42) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลําดับแรกไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.06) การมีสาขาท่ีสะดวกตอการ
เดินทางมาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.91) และ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 
3.62) ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
สถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.42) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.41) การมีสาขาท่ี
สะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.76) และ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นได
ชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.48) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.43) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.31) การมีสาขาท่ีสะดวกตอ
การเดินทางมาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.78) และ ทําเลท่ีตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
(คาเฉล่ีย 3.52) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี โดยรวม
มีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.40) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลําดับแรกไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.55) การมีสาขาท่ีสะดวกตอการ
เดินทางมาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.64) และ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 
3.27) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี โดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.50) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก
ไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.36) การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใช
บริการ (คาเฉล่ีย 3.79) และ ทําเลท่ีตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.55) 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี โดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.47) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับ
แรกไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.17) ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็น
ไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.92) และ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.67) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.39 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด  

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
   4.1 การแจกแผนพับท่ีให
ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑใน
ราน 

2.90 2.75 2.79 2.78 2.73 3.05 2.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (นอย) 
   4.2 การแจกเอกสาร
วิชาการ สงเสริมความรู
เกี่ยวกับสุขภาพเปนประจํา 

1.83 2.03 2.31 2.09 2.18 2.02 2.17 

(นอย) (นอย) (นอย) (นอย) (นอย) (นอย) (นอย) 
   4.3 การแจกตัวอยาง
ผลิตภัณฑเม่ือมีการสงเสริม
การขายจากบริษัท ผูจัด
จําหนาย หรือการแจกของ
สมนาคุณในชวงเทศกาล 
เชน ชวงปใหม เปนตน 

2.21 2.44 2.41 2.18 2.09 2.33 2.25 

(นอย) (นอย) (นอย) (นอย) (นอย) (นอย) (นอย) 
   4.4 การใหสวนลดกับ
ลูกคาตามแตละประเภท
ของผลิตภัณฑ  

3.14 3.04 2.86 3.16 3.55 3.17 3.33 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
   4.5 การใหบริการวัดความ
ดันโลหิตฟรี (ในกรณี มีการ
รองขอ) 

2.93 3.26 3.48 3.21 3.27 3.17 3.17 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
   4.6 การใหสิทธิในการซื้อ
ผลิตภัณฑราคาพิเศษบาง
รายการสําหรับสมาชิก ตาม
ปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยู
ภายในราน เชน อาหาร
เสริม และอุปกรณ
การแพทย เปนตน 

2.72 2.74 2.93 2.91 2.91 2.86 2.67 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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ตารางที่ 4.39 (ตอ) 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด  

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉล่ียรวม 
2.62 2.71 2.80 2.72 2.79 2.77 2.64 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.39 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.62) โดยปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภท
ของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.14) การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ (คาเฉล่ีย 
2.93) และ การแจกแผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน (คาเฉล่ีย 2.90) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.71) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ (คาเฉล่ีย 
3.26) การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.04) และ การแจกแผน
พับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน (คาเฉล่ีย 2.75) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.80) โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการ
รองขอ (คาเฉล่ีย 3.48) การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก ตาม
ปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย เปนตน (คาเฉล่ีย 
2.93) และ การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 2.86) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาดโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.72) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ 
(คาเฉล่ีย 3.21) การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.16) และ การ
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ใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยู
ภายในราน เชน อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย เปนตน (คาเฉล่ีย 2.91) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.79) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
3.55) การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ (คาเฉล่ีย 3.27) และ การใหสิทธิใน
การซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน 
เชน อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย เปนตน (คาเฉล่ีย 2.91) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.77) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
3.17) การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ (คาเฉล่ีย 3.17) และ การแจกแผนพับ
ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน (คาเฉล่ีย 3.05) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.64) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.33) 
การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ (คาเฉล่ีย 3.17) และ การใหสิทธิในการซ้ือ
ผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน 
อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย เปนตน (คาเฉล่ีย 2.67) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.40 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
บุคลากร จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยดานบุคลากร 

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

   5.1 มีเภสัชกรอยูประจํา
เพื่อใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ี
เปดทําการ 

4.83 4.71 4.69 4.81 4.91 4.81 4.67 

(มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) (มากที่สุด) 
   5.2 เภสัชกรและพนักงาน
สามารถใหความรูเรื่อง
ผลิตภัณฑภายในรานไดเปน
อยางดี 

4.31 4.35 4.28 4.26 4.09 4.38 4.25 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
   5.3 เภสัชกรและพนักงาน
สามารถใหคําแนะนําเรื่อง
การดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไป
ไดเปนอยางดี 

3.93 4.00 3.86 3.83 4.09 4.00 3.67 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

   5.4 เภสัชกรและพนักงานมี
อัธยาศัยดี เปนมิตร ยิ้มแยม 

3.79 3.35 3.41 3.51 3.27 3.57 3.17 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

   5.5 เภสัชกรและพนักงานมี
บุคลิกดี มีความนาเช่ือถือ 

3.41 3.38 3.28 3.40 3.55 3.69 3.92 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) 
   5.6 เภสัชกรและพนักงานมี
ความกระตือรือรนในการ
ใหบริการ 

3.34 3.46 2.93 3.40 3.73 3.50 3.08 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
   5.7 เภสัชกรและพนักงาน
แตงกายสุภาพเหมาะสม 
ลูกคาสามารถแยกออกวาใคร
เปนเภสัชกรหรือพนักงาน 

3.10 3.35 3.41 3.53 3.18 3.60 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 3.82 3.80 3.69 3.82 3.83 3.94 3.64 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
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จากตารางท่ี 4.40 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานบุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.82) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทํา
การ (คาเฉล่ีย 4.83) การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปน
อยางดี (คาเฉล่ีย 4.31) และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษา
สุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ี(คาเฉล่ีย 3.93) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานบุคลากร โดยรวม
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.80) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับ
แรกไดแก การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (คาเฉล่ีย 4.71) การท่ี
เภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี (คาเฉล่ีย 4.35) 
และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยาง
ดี (คาเฉล่ีย 4.00) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
บุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.69) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (คาเฉล่ีย 
4.69) การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี 
(คาเฉล่ีย 4.28) และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
ท่ัวไปไดเปนอยางด ี(คาเฉล่ีย 3.86) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการ
บุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.82) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (คาเฉล่ีย 
4.81) การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี 
(คาเฉล่ีย 4.26) และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
ท่ัวไปไดเปนอยางด ี(คาเฉล่ีย 3.83) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอปจจัยดานบุคลากร โดยรวม
มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.83) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับ
แรกไดแก การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (คาเฉล่ีย 4.91) การท่ี
เภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี (คาเฉล่ีย 4.09) 
และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยาง
ดี (คาเฉล่ีย 4.09) ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานบุคลากร โดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.94) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก
ไดแก การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (คาเฉล่ีย 4.81) การท่ีเภสัช
กรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางด ี(คาเฉล่ีย 4.38) และ การ
ท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางดี 
(คาเฉล่ีย 4.00) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอปจจัยดานบุคลากร โดยรวมมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.64) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพงึพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก
ไดแก การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (คาเฉล่ีย 4.67) การท่ีเภสัช
กรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางด ี(คาเฉล่ีย 4.25) และ การ
ท่ีเภสัชกรและพนักงานมีบุคลิกดี มีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.92) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.41 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ  

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
   6.1 ความรวดเร็วในการ
ใหบริการ เชน การจายยา 
การคิดเงิน 

2.90 3.18 2.97 3.13 2.82 2.98 3.25 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   6.2 มีการซักถามอาการ
ตามข้ันตอนกอนการจายยา 

4.10 4.22 4.21 4.26 4.27 4.05 4.42 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 

   6.3 การโทรศัพทกลับไป
สอบถามเพื่อติดตาม
ผลการรักษาหลังจากใช
ผลิตภัณฑ (ในบางกรณีท่ี
เห็นสมควร) 

3.10 2.78 3.00 3.12 2.82 3.29 3.58 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

   6.4 การวินิจฉัยอาการ
ปวยมีความนาเช่ือถือ 

3.41 3.38 3.69 3.57 3.27 3.48 3.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

   6.5 ความถูกตองในการ
คิดคาชําระเงิน 

3.62 3.12 3.41 3.49 3.36 3.12 4.00 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

   6.6 การบันทึกประวัติ
การใชยาสําหรับสมาชิก 

3.03 2.91 3.41 3.03 3.18 2.98 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

   6.7 ลูกคาสามารถเลือก
ซื้อผลิตภัณฑบางประเภท
ท่ีมีความปลอดภัยไดเอง
แบบอิสระ โดยไม
จําเปนตองผานคําแนะนํา
ของเภสัชกรหรือพนักงาน
กอน 

3.28 3.68 3.34 3.52 3.73 3.43 3.50 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่ 4.41 (ตอ) 

ปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ  

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

คาเฉล่ียรวม 
3.35 3.32 3.43 3.45 3.35 3.33 3.70 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.41 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.35) โดยปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจาย
ยา (คาเฉล่ีย 4.10) ความถูกตองในการคิดคาชําระเงิน (คาเฉล่ีย 3.62) และ การวินิจฉัยอาการปวยท่ีมี
ความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.41) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.32) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา (คาเฉล่ีย 4.22) การ
ท่ีลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทที่มีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไม
จําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือพนักงานกอน (คาเฉล่ีย 3.68) และ การวินิจฉัยอาการ
ปวยท่ีมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.38) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.43) โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา 
(คาเฉล่ีย 4.21) การวินิจฉัยอาการปวยท่ีมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.69) และ ความถูกตองในการ
คิดคาชําระเงิน (คาเฉล่ีย 3.41) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการ
กระบวนการใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.45) โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา 
(คาเฉล่ีย 4.26) การวินิจฉัยอาการปวยมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.57) และ การท่ีลูกคาสามารถ
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เลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองผานคําแนะนํา
ของเภสัชกรหรือพนักงานกอน (คาเฉล่ีย 3.52) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการ
ใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.35) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา (คาเฉล่ีย 4.27) การ
ท่ีลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทที่มีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไม
จําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือพนักงานกอน (คาเฉล่ีย 3.73) และ ความถูกตองในการ
คิดคาชําระเงิน (คาเฉล่ีย 3.36) ตามลําดับ 

 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.33) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา (คาเฉล่ีย 4.05) การ
วินิจฉัยอาการปวยท่ีมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.48) และ การท่ีลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ
บางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือ
พนักงานกอน (คาเฉล่ีย 3.43) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ 
โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.70) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 
ลําดับแรกไดแก การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา (คาเฉล่ีย 4.42) ความถูกตองในการ
คิดคาชําระเงิน (คาเฉล่ีย 4.00) และ การวินิจฉัยอาการปวยท่ีมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.75) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.42 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการ
สรางและ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามอาชีพ 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ  

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
   7.1  ปายช่ือรานท่ี
มองเห็นไดอยางชัดเจน 
โดดเดน 

3.52 3.51 3.52 3.60 3.09 3.74 3.42 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 
   7.2 ความสะอาด และ
ความเปนระเบียบ
เรียบรอยภายในราน 

3.41 3.47 3.45 3.39 3.00 3.17 3.42 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
   7.3  แสงสวางภายใน
รานเพียงพอและ
เหมาะสมตอการรับ
บริการ 

4.34 4.29 4.28 4.32 4.45 4.19 4.08 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
   7.4  ลักษณะการตกแตง 
และบรรยากาศภายใน
รานเหมาะสม นาใช
บริการ 

3.34 3.69 3.34 3.56 3.36 3.52 4.00 

(ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
   7.5  การจัดวาง
ผลิตภัณฑภายในรานท่ี
เปนหมวดหมู งายตอการ
เลือกหา 

2.79 2.88 3.00 3.04 3.18 2.86 2.83 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
   7.6  การเปด
เครื่องปรับอากาศภายใน
รานดวยอุณหภูมิ
เหมาะสม 

3.93 3.79 4.07 3.96 4.00 3.71 3.83 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (มาก) 
   7.7  การจัดใหมีบริเวณ
ท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคํา
ปรึกษา 

3.62 3.69 3.72 3.41 3.18 3.67 4.00 

(มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
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ตารางที่ 4.42 (ตอ) 

ปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทาง

กายภาพ  

อาชีพ 
นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน 

รับจาง
ท่ัวไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอาย ุ

N = 28 N = 67 N = 28 N = 213 N = 11 N = 41 N = 12 
คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย คาเฉล่ีย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
   7.8  บรรจุภัณฑและ
อุปกรณมีความสะอาด 
เชนซองยา ถาดแบงยา 

3.38 3.69 3.59 3.61 3.09 3.52 2.67 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (ปานกลาง) 

คาเฉล่ียรวม 3.54 3.63 3.62 3.61 3.42 3.55 3.53 

(มาก) (มาก) (มาก) (มาก) (ปานกลาง) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.42 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
3.54) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสงสวางภายในรานท่ี
เพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.34) การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวย
อุณหภูมิเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.93) และ การจัดใหมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคําปรึกษา (คาเฉล่ีย 
3.62) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.63) โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ
การรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.29) การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม (คาเฉล่ีย 
3.79) และ ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศภายในรานท่ีเหมาะสม นาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.70) 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน
การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.62) โดย
ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและ
เหมาะสมตอการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.28) การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิ
เหมาะสม (คาเฉล่ีย 4.07) และ การจัดใหมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคําปรึกษา (คาเฉล่ีย 3.72) 
ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสราง
และนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.61) โดยปจจัยยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ
การรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.32) การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม (คาเฉล่ีย 
3.96) และ บรรจุภัณฑและอุปกรณท่ีมีความสะอาด เชนซองยา ถาดแบงยา (คาเฉล่ีย 3.61) 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.42) โดยปจจัยยอย
ท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ
การรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.45) การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม (คาเฉล่ีย 
4.00) และ ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศภายในรานท่ีเหมาะสม นาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.36) 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและ
นําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.55) โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ
การรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.19) ปายช่ือรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน (คาเฉล่ีย 3.74) และ 
การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.71) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอ
ลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.53) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการรับ
บริการ (คาเฉล่ีย 4.08) การจัดใหมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคําปรึกษา (คาเฉล่ีย 4.00) และ 
ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศภายในรานท่ีเหมาะสม นาใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.00) ตามลําดับ 
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 4.3 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟาร
มาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ตารางท่ี 4.43 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
ผลิตภัณฑจําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

10,000 บาท 
10,000 - 

20,000 บาท 
20,000 บาท

ขึ้นไป 
N = 84 N = 206 N = 110 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.1 คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายใน
ราน เชน ยาและเวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ี
ไดมาตรฐาน เปนตน 

3.76 3.79 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.2 คุณภาพของอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายใน
ราน เชน อาหารเสริมสุขภาพ มีงานวิจัยรับรอง 
เปนตน 

3.53 3.56 3.66 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.3 คุณภาพของอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายใน
ราน เชน อุปกรณการแพทย มาจากบริษัทผูผลิต
ท่ีไดมาตรฐาน เปนตน 

3.40 3.37 3.51 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
1.4 ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมี
จําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุม
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

4.41 4.29 4.24 

(มาก) (มาก) (มาก) 
1.5 ความหลากหลายของอาหารเสริมสุขภาพท่ีมี
จําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุม
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

3.19 3.43 3.53 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
1.6 ความหลากหลายของอุปกรณการแพทยท่ีมี
จําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุม
ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

3.45 3.44 3.59 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 
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ตารางที่ 4.43 (ตอ) 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

10,000 บาท 
10,000 - 

20,000 บาท 
20,000 บาท

ขึ้นไป 
N = 84 N = 206 N = 110 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
1.7 ผลิตภัณฑสามารถเปล่ียนหรือคืนไดตาม
เง่ือนไขท่ีระบุไว 

3.55 3.53 3.50 
(มาก) (มาก) (มาก) 

1.8 มียาและเวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกได
หลายระดับราคา 

3.77 3.59 3.57 
(มาก) (มาก) (มาก) 

1.9 มีอาหารเสริมสุขภาพประเภทเดียวกันใหเลือก
ไดหลายระดับราคา 

3.48 3.50 3.51 
(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

1.10 มีอุปกรณการแพทยประเภทเดียวกันใหเลือก
ไดหลายระดับราคา 

3.15 3.22 2.99 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.11 มียาและเวชภัณฑท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ 
วางจําหนาย 

3.34 3.41 3.44 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.12 มีอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีการโฆษณาตามส่ือ
ตางๆ วางจําหนาย 

2.95 2.99 2.96 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.13 มีอุปกรณการแพทยท่ีมีการโฆษณาตามส่ือ
ตางๆ วางจําหนาย 

2.95 2.88 2.99 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

1.14 อุปกรณการแพทยมีคุณสมบัติการใชงานตรง
ตามท่ีไดระบุไว 

3.55 3.61 3.62 
(มาก) (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.46 3.47 3.49 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 4.43 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.46) โดย
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ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑ
ท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.41) มียาและ
เวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา (คาเฉล่ีย 3.77) และ คุณภาพของยาและ
เวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและเวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน (คาเฉล่ีย 
3.76) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.47) โดยปจจัยยอยท่ีมี
คาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนาย
ในราน เชนมีหลายย่ีหอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.29) คุณภาพของยาและ
เวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและเวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน (คาเฉล่ีย 
3.79) และ อุปกรณการแพทยมีคุณสมบัติการใชงานตรงตามท่ีไดระบุไว (คาเฉล่ีย 3.61) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.49) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน 
เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน (คาเฉล่ีย 4.24) คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ี
จําหนายในราน เชน ยาและเวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน (คาเฉล่ีย 3.77) และ 
คุณภาพของอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในราน เชน อาหารเสริมสุขภาพ มีงานวิจัยรับรอง เปน
ตน (คาเฉล่ีย 3.66) ตามลําดบั 
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ตารางที่ 4.44 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานราคา 
จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานราคา  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

10,000 บาท 
10,000 - 

20,000 บาท 
20,000 บาท

ขึ้นไป 
N = 84 N = 206 N = 110 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

2.1 มีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน 
3.78 3.78 3.88 

(มาก) (มาก) (มาก) 
2.2 ราคายาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในรานไมแพง
เม่ือเทียบกับรานอ่ืน 

3.64 3.46 3.49 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

2.3 ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานไม
แพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน 

4.20 4.20 4.22 
(มาก) (มาก) (มาก) 

2.4 ราคาอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในรานไม
แพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน 

3.74 3.45 3.55 
(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

 2.5 ราคาสามารถตอรองไดสําหรับสินคาบาง
ประเภทเปนกรณีๆ ไป เชนในกรณีท่ีลูกคาซ้ือ
สินคาในปริมาณมากๆ ในคราวเดียว เปนตน 

3.40 3.42 3.55 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

2.6 สามารถชําระคาผลิตภัณฑดวยบัตรเครดิตได 
3.55 3.56 3.44 

(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 
2.7 รูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากราน
ขายยาฟารมาชอยซ 

4.60 4.65 4.57 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

คาเฉลี่ยรวม 3.84 3.79 3.81 
(มาก) (มาก) (มาก) 

 
จากตารางท่ี 4.44 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มี

ความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.84) โดยปจจัยยอยท่ี
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มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากราน
ขายยาฟารมาชอยซ (คาเฉล่ีย 4.60) ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับ
รานอ่ืน (คาเฉล่ีย 4.20) และ การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.78) 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.79) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ 
(คาเฉล่ีย 4.65) ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 
4.20) และ การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.78) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.81) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ 
(คาเฉล่ีย 4.57) ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน (คาเฉล่ีย 
4.22) และ การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.88) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.45 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
สถานท่ี จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานสถานที ่

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

10,000 บาท 
10,000 - 

20,000 บาท 
20,000 บาท

ขึ้นไป 
N = 84 N = 206 N = 110 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

3.1 มีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ 
3.71 3.95 3.65 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.2 มีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ 
4.28 4.27 4.30 

(มาก) (มาก) (มาก) 

3.3 มีท่ีจอดรถอยางเพียงพอสําหรับลูกคา 
3.09 2.81 2.88 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

3.4 ทําเลที่ตั้งของรานสามารถมองเห็นไดชัดเจน 
3.77 3.40 3.79 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
3.5 เวลาเปด-ปดของรานมีความเหมาะสมในการ
มาใชบริการ 

2.64 2.67 2.73 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 3.50 3.42 3.47 
(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

 
จากตารางท่ี 4.45 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มี

ความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.50) โดยปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ   
(คาเฉล่ีย 4.28) ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.77) และ การมีสาขาท่ี
สะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.71) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.42) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ีย
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ความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.27) การมี
สาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.95) และ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็น
ไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.40) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.47) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ (คาเฉล่ีย 4.30) ทําเลที่ตั้งของ
รานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 3.79) และ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใช
บริการ (คาเฉล่ีย 3.65) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.46 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการ
สงเสริมการตลาด จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

10,000 บาท 
10,000 - 

20,000 บาท 
20,000 บาท

ขึ้นไป 
N = 84 N = 206 N = 110 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
4.1 การแจกแผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
ในราน 

2.85 2.83 2.69 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.2 การแจกเอกสารวิชาการ สงเสริมความรู
เกี่ยวกับสุขภาพเปนประจํา 

2.13 2.04 2.11 
(นอย) (นอย) (นอย) 

4.3 การแจกตัวอยางผลิตภัณฑเม่ือมีการสงเสริม
การขายจากบริษัท ผูจัดจําหนาย หรือการแจกของ
สมนาคุณในชวงเทศกาล เชน ชวงปใหม เปนตน 

2.24 2.27 2.26 

(นอย) (นอย) (นอย) 

4.4 การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภท
ของผลิตภัณฑ  

3.33 3.07 3.11 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.5 การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี (ในกรณี 
มีการรองขอ) 

3.29 3.10 3.35 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

4.6 การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษ
บางรายการสําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ี
จัดแสดงอยูภายในราน เชน อาหารเสริม และ
อุปกรณการแพทย เปนตน 

2.80 2.80 3.00 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 
2.77 2.69 2.75 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
 

จากตารางท่ี 4.46 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
2.77) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การใหสวนลดกับลูกคา
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ตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.33) การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณี มีการ
รองขอ (คาเฉล่ีย 3.29) และ การแจกแผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน (คาเฉล่ีย 2.85) 
ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.69) โดยปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณี 
มีการรองขอ (คาเฉล่ีย 3.10) การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 
3.07) และ การแจกแผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน (คาเฉล่ีย 2.83) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 30,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 2.75) โดยปจจัยยอยท่ี
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณี มีการ
รองขอ (คาเฉล่ีย 3.35) การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ (คาเฉล่ีย 3.07) 
และ การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัด
แสดงอยูภายในราน เชน อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย เปนตน (คาเฉล่ีย 3.00) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.47 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
บุคลากร จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานบุคลากร 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

10,000 บาท 
10,000 - 

20,000 บาท 
20,000 บาท

ขึ้นไป 
N = 84 N = 206 N = 110 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
5.1 มีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษา
ตลอดเวลาท่ีเปดทําการ 

4.77 4.82 4.73 
(มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) (มากท่ีสุด) 

5.2 เภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่อง
ผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางด ี

4.36 4.33 4.14 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5.3 เภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนํา
เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ี

3.93 3.89 3.87 
(มาก) (มาก) (มาก) 

5.4 เภสัชกรและพนักงานมีอัธยาศัยดี เปนมิตร ยิ้ม
แยม 

3.51 3.53 3.38 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

5.5 เภสัชกรและพนักงานมีบุคลิกดี มีความ
นาเช่ือถือ 

3.55 3.35 3.51 
(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 

5.6 เภสัชกรและพนักงานมีความกระตือรือรนใน
การใหบริการ 

3.36 3.35 3.46 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

5.7 เภสัชกรและพนักงานแตงกายสุภาพเหมาะสม 
ลูกคาสามารถแยกออกวาใครเปนเภสัชกรหรือ
พนักงาน 

3.53 3.49 3.27 

(มาก) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.86 3.82 3.77 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.47 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอปจจัยดานบุคลากรโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.86) โดยปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษา
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ตลอดเวลาท่ีเปดทําการ (คาเฉล่ีย 4.77) การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่อง
ผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี (คาเฉล่ีย 4.36) และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถให
คําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ี(คาเฉล่ีย 3.93) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานบุคลากรโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.82) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความ
พึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ 
(คาเฉล่ีย 4.82) การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยาง
ดี (คาเฉล่ีย 4.33) และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
ท่ัวไปไดเปนอยางด ี(คาเฉล่ีย 3.89) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานบุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.77) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ 
(คาเฉล่ีย 4.73) การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยาง
ดี (คาเฉล่ีย 4.14) และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ
ท่ัวไปไดเปนอยางด ี(คาเฉล่ีย 3.87) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.48 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดาน
กระบวนการใหบริการ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

10,000 บาท 
10,000 - 

20,000 บาท 
20,000 

บาทขึ้นไป 
N = 84 N = 206 N = 110 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 
6.1 ความรวดเร็วในการใหบริการ เชน การจายยา 
การคิดเงิน 

3.10 3.06 3.12 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.2 มีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา 
4.29 4.21 4.18 

(มาก) (มาก) (มาก) 
6.3 การโทรศัพทกลับไปสอบถามเพ่ือติดตาม
ผลการรักษาหลังจากใชผลิตภัณฑ (ในบางกรณีท่ี
เห็นสมควร) 

3.10 3.14 2.95 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.4 การวินิจฉัยอาการปวยมีความนาเช่ือถือ 
3.30 3.60 3.55 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

6.5 ความถูกตองในการคิดคาชําระเงิน 
3.45 3.48 3.23 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

6.6 การบันทึกประวัติการใชยาสําหรับสมาชิก 
3.12 3.05 2.98 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
6.7 ลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ี
มีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไม
จําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือ
พนักงานกอน 

3.33 3.54 3.60 

(ปานกลาง) (มาก) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.39 3.44 3.37 

(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 
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จากตารางท่ี 4.48 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.39) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีการซักถามอาการตาม
ขั้นตอนกอนการจายยา (คาเฉล่ีย 4.29) ความถูกตองในการคิดคาชําระเงิน (คาเฉล่ีย 3.45) และ 
ลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตอง
ผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือพนักงานกอน (คาเฉล่ีย 3.33) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.44) โดยปจจัย
ยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอน
การจายยา (คาเฉล่ีย 4.21) การวินิจฉัยอาการปวยมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.60) และ ลูกคา
สามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองผาน
คําแนะนําของเภสัชกรหรือพนักงานกอน (คาเฉล่ีย 3.54) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.37) โดยปจจัยยอยท่ี
มีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก การมีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจาย
ยา (คาเฉล่ีย 4.18) ลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ 
โดยไมจําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือพนักงานกอน (คาเฉล่ีย 3.54) และ การวินิจฉัย
อาการปวยมีความนาเช่ือถือ (คาเฉล่ีย 3.55) ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.49 แสดงคาเฉล่ียและระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยดานการ
สรางและ นําเสนอลักษณะทางกายภาพ จําแนกตามรายไดเฉล่ียตอเดือน 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทาง
กายภาพ  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
ไมเกิน 

10,000 บาท 
10,000 - 

20,000 บาท 
20,000 

บาทขึ้นไป 
N = 84 N = 206 N = 110 
คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย คาเฉลี่ย 

(แปลผล) (แปลผล) (แปลผล) 

7.1  ปายช่ือรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน 
3.64 3.47 3.69 

(มาก) (ปานกลาง) (มาก) 
7.2 ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอย
ภายในราน 

3.21 3.49 3.31 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.3  แสงสวางภายในรานเพียงพอและเหมาะสมตอ
การรับบริการ 

4.36 4.30 4.26 
(มาก) (มาก) (มาก) 

7.4  ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศภายในราน
เหมาะสม นาใชบริการ 

3.58 3.59 3.48 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

7.5  การจัดวางผลิตภัณฑภายในรานท่ีเปนหมวดหมู 
งายตอการเลือกหา 

3.05 3.00 2.86 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (ปานกลาง) 

7.6  การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวย
อุณหภูมิเหมาะสม 

3.92 3.90 3.91 
(มาก) (มาก) (มาก) 

7.7  การจัดใหมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคํา
ปรึกษา 

3.59 3.57 3.42 
(มาก) (มาก) (ปานกลาง) 

7.8  บรรจุภัณฑและอุปกรณมีความสะอาด เชนซอง
ยา ถาดแบงยา 

3.42 3.48 3.80 
(ปานกลาง) (ปานกลาง) (มาก) 

คาเฉลี่ยรวม 
3.60 3.60 3.60 

(มาก) (มาก) (มาก) 
 

จากตารางท่ี 4.49 พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มี
ความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน
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ระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.60) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสง
สวางภายในรานเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.36) การเปดเครื่องปรับอากาศ
ภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.92) และ ปายช่ือรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดด
เดน (คาเฉล่ีย 3.64) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ
ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
3.60) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสงสวางภายในราน
เพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.30) การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวย
อุณหภูมิเหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.90) และ ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศภายในรานเหมาะสม นา
ใชบริการ (คาเฉล่ีย 3.59) ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัย
ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.60) 
โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรกไดแก แสงสวางภายในรานเพียงพอและ
เหมาะสมตอการรับบริการ (คาเฉล่ีย 4.26) การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิ
เหมาะสม (คาเฉล่ีย 3.90) และ บรรจุภัณฑและอุปกรณมีความสะอาด เชนซองยา ถาดแบงยา 
(คาเฉล่ีย 3.80) ตามลําดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


