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การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภค ในอําเภอเมือง 
จังหวดัเชียงใหม มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของ
ผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

การศึกษาคร้ังนี้เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สอบถามจากผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ป
ข้ึนไป ท่ีเคยใชบริการจากรานขายยา และอาศัยอยูในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีการ
เลือกตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) จํานวน 400 ราย จากรานขายยาแผน
ปจจุบัน ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท่ีต้ังในสถานที่ตางๆ เชน ตลาดสด ศูนยการคา และราน
ขายยาแผนปจจุบันท่ีต้ังอยูตามแหลงชุมชน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหประมวลผลทางสถิติ โดยใช
สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) 
และคาเฉล่ีย (Mean) 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 25 – 34 ป มีการศกึษาระดับปริญญาตรี 
สถานภาพโสด อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน และมีรายไดตอเดือน 5,001 – 10,000 บาท เคยซ้ือ
สินคาประเภทยารักษาโรค มากท่ีสุด มีคาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ัง 100 – 250 บาท มี
วัตถุประสงคในการซ้ือคือตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ มี
วัตถุประสงคในการเลือกใชบริการจากรานขายยาเพ่ือตนเอง มีการตัดสินใจในการเลือกใชบริการ
ดวยตนเอง โดยสวนใหญใชบริการจากรานขายยาในวนัจันทร - ศุกร เวลา 17.01 – 19.00 น. มี
ความถ่ีในการใชบริการจากรานขายยา 1 – 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงจะเลือกใชบริการจากรานขายยาแบบ



 

จ 

เจาของคนเดียว (Stand Alone) และเลือกใชบริการจากรานขายยาบริเวณใกลท่ีพกัอาศัย จะใชบริการ
จากรานขายยา ในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ ขอมูลท่ีตองการกอนการเลือกใชบริการมาก
ท่ีสุด คือ ขอมูลเกี่ยวกับการมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา สวนความรูสึกหลังการใชบริการ สวน
ใหญมีความรูสึกพอใจ แตในกรณีท่ีมีความรูสึกคอนขางไมพอใจ และไมพอใจ จะไปรานขายยา
รานใหม สวนใหญแลวจะเลือกใชบริการจากรานขายยารานเดิมท่ีเคยไป และอาจจะแนะนําให
บุคคลอ่ืนเลือกใชบริการจากรานขายยารานเดิมท่ีเคยไปใชบริการ สวนปญหาท่ีพบหลังการใช
บริการ ปญหาท่ีพบมากท่ีสุด ไดแก ดานราคาไมเหมาะสม  

ดานปจจยัท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานขายยา พบวา ปจจัยท่ีมีความสําคัญมาก จะ
เกี่ยวของกับการบริการ การใหคําแนะนํา ปรึกษา คุณภาพของยา ความสะอาด และความสวางของ
ราน ราคาสินคา และการมีท่ีจอดรถสะดวก ปจจยัท่ีมีความสําคัญปานกลาง ไดแก ช่ือเสียงของราน 
การมีบริการทางสุขภาพอ่ืนๆ และการโฆษณารานทางส่ือตางๆ เปนตน สวนปจจัยท่ีมีความสําคัญ
นอย ไดแก การมีการชําระเงินดวยบัตรเครดิต  

จากการศึกษาพบวา ความแตกตางของปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ และรายได ไมมีผลตอพฤติกรรมในการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภค  
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Abstract 
 

The objective of this independent study was to study the consumer’s behavior in drug 
store selection in Mueang District, Chiang Mai Province. The data was collected from the 
questionnaires distributed to 400 customers aged 15 years old and upward and living in Mueng 
District, Chiang Mai province. Samplings were done by using convenience sampling from 
customers of drugstores in Chiang Mai province which were located in department stores, fresh 
markets, and in community areas.  Then, the data was analyzed by descriptive statistics 
comprising of frequency, percentage and mean. 

The study found that most of respondents were single female, aged between 15 to 34 
years old, with bachelor degree. They were employees in private companies and earned 5,001 to 
10,000 baht per month in average. The respondents spent 100 to 250 baht per purchase in 
drugstores for preventative medicine, medicine for curing accident wounds for themselves. Most 
of them used the service from drug stores on Monday to Friday during 5:01 pm to 7:00 pm. The 
frequency of purchase was between 1 - 2 times per month. Most of chose a sole ownership 
drugstore located near by their residence. The respondents were satisfied in a high level if a 
pharmacist was available in the drugstore. Most of them satisfied with the after sale services and 
repeated purchase on the drugstore.  
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For the unsatisfied respondents, they would find a new drug store. Most of the 
respondents used services from drug stores which they used to and they would recommend the 
drug stores to their friends.  Besides, unreasonable price was the major problem.  

In addition, the study showed that factors affecting the consumer’s behavior in drugstore 
selection at a high level were the advisory services, the consulting, the quality of the medicine, 
the cleanliness and the brightness of the store, price, and the convenience of parking space.  
Factors affecting the consumer’s behavior in drugstore selection at a moderate level were store 
reputation, other health services, and advertising media. A credit card payment did not have a 
significant effect in the drugstore selection.  

From this study, personal factors such as sex, age, education, marital status, occupation, 
and income did not affect to the respondent’s behavior in drugstore selection. 

 


