
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผลการศึกษา ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาพฤตกิรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม มีวตัถุประสงคของการศึกษาเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของ
ผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม 
สอบถามจากผูท่ีมีอายุต้ังแต 15 ปข้ึนไป ท่ีเคยใชบริการจากรานขายยา และอาศัยอยูในเขตอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม โดยวิธีการเลือกตัวอยางแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) 
จํานวน 400 ราย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ซ่ึงไดแก ความถ่ี 
(Frequency) รอยละ (Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) 
 
1. สรุปผลการศึกษา 
 
 แบงการสรุปผลการศึกษาออกเปน 3 สวน คือ  

สวนท่ี 1  ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2  ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคโดยรวม  
สวนท่ี 3  ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามอายุ 

ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน  
โดยสามารถอธิบายรายละเอียดในแตละสวนได ดังนี ้
 
สวนท่ี 1  ขอมูลลักษณะทางประชากรศาสตรของผูตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบัน

ของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม จํานวน 400 คน แบงเปนเพศหญิง รอยละ 65 และเพศ
ชาย รอยละ 35 สวนใหญมีอายุ 25 – 34 ป รอยละ 50.25  รองลงมาไดแก อายุ 35 – 44 ป รอยละ 
16.75  และอายุ  15 – 24 ป รอยละ 16.50  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด รอยละ 48.25 
รองลงมาไดแก ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 12.75  และระดับปวส. รอยละ 11.00 สวนใหญ
มีสถานภาพโสด รอยละ 62.25 รองลงมา ไดแก สถานภาพสมรส รอยละ 33.00 และสถานภาพ
หมาย/หยา รอยละ 4.75 สวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ 60.50 รองลงมาไดแก 
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา และอาชีพอิสระ รอยละ 8.25 เทากัน และอาชีพรับราชการ รอยละ 8.00 มี
รายได 5,001 – 10,000 บาท มากท่ีสุด รอยละ 33.50 รองลงมามีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท และรายได 
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15,000 – 20,000 บาท รอยละ 13.25 เทากัน และรายได 10,001 – 15,000 บาทตอเดือน รอยละ 13.00 
ตามลําดับ 

 
สวนท่ี 2  ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคโดยรวม 
จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามเคยซ้ือสินคาประเภทยารักษาโรคมากท่ีสุด รอยละ 

95.50 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาคือสินคาประเภทผลิตภัณฑเสริมอาหาร รอยละ 
59.25 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด และสินคาประเภทอุปกรณทางการแพทย รอยละ 51.00 ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตามลําดับ  

ความถ่ีในการซื้อสินคาจากรานขายยา พบวา สินคาท่ีผูตอบแบบสอบถามซ้ือมากเปน
อันดับท่ี 1 ไดแกสินคาประเภทยารักษาโรค รองลงมา อันดับท่ี 2 คือ ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ
อันดับท่ี 3 คือ เวชภณัฑท่ีผลิตจากสมุนไพร  

คาใชจายในการใชบริการจากรานขายยาเฉล่ียตอคร้ัง พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีคาใชจาย
ในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังเปนจํานวนเงิน 100 – 250 บาทมากท่ีสุด รอยละ 47.50 รองลงมาคือ
คาใชจาย 251 – 500 บาท รอยละ 26.75 และคาใชจายตํ่ากวา 100 บาท รอยละ 17.50 ตามลําดับ 

วัตถุประสงคในการใชบริการจากรานขายยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีวัตถุประสงคใน
การตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ มากท่ีสุด รอยละ 88.75 ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาคือ ตองการดูแลสุขภาพ/บํารุงรางกาย รอยละ 57.50 ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด และตองการคําแนะนําเกีย่วกับสุขภาพ/การใชยา รอยละ 32.75 ของ
ผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตามลําดับ 

วัตถุประสงคในการเลือกใชบริการจากรานขายยาเพื่อใคร พบวา ผูตอบแบบสอบถามซ้ือ
สินคาเพื่อตนเอง มากท่ีสุด รอยละ 86.25 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาคือ เพื่อคนใน
ครอบครัว รอยละ 65.00 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด และเพื่อเพื่อน รอยละ 10.75 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด ตามลําดับ 

บุคคลท่ีมีสวนรวมในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยา พบวา บุคคลท่ีมีสวนชวย
ผูตอบแบบสอบถามในการตัดสินใจมากท่ีสุดคือ การตัดสินใจดวยตนเอง รอยละ 75.50 ของผูตอบ
แบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาคือ เภสัชกร รอยละ 52.75 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด และคน
ในครอบครัว รอยละ 31.00 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตามลําดบั 

วันท่ีใชบริการจากรานขายยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชบริการจากรานขายยา วนัจันทร 
- ศุกร มากท่ีสุดรอยละ 39.75 รองลงมาคือวันเสาร - อาทิตย รอยละ 36.50 และแลวแตโอกาส รอย
ละ 23.75 ตามลําดับ  
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เวลาท่ีใชบริการจากรานขายยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใชบริการจากรานขายยา เวลา 
17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด รอยละ 35.00 รองลงมาคือ 19.01 – 21.00 น. รอยละ 16.00 และเวลา
อ่ืนๆ รอยละ 13.75 ตามลําดับ  

ความถ่ีในการใชบริการจากรานขายยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความถ่ีในการใชบริการ
จากรานขายยา 1 – 2 คร้ังตอเดือน มากท่ีสุด รอยละ 52.50 รองลงมาคือ นอยกวา 1 คร้ังตอเดือน รอย
ละ 33.50 และ 3 – 4 คร้ังตอเดือน รอยละ 11.25 ตามลําดับ 

รูปแบบของรานขายยาท่ีเลือกใชบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการจากราน
ขายยาแบบเจาของคนเดียว (Sole Ownership) มากท่ีสุด รอยละ 56.25 รองลงมาคือรานขายยาแบบมี
สาขา (Chain Store) รอยละ 29.25 และอ่ืนๆ รอยละ 14.50 ตามลําดับ 

แหลงของรานขายยาท่ีเลือกใชบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเคยใชบริการจากรานขาย
ยาบริเวณใกลท่ีพักอาศัยมากท่ีสุด รอยละ 83.75 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด รองลงมาคือ
บริเวณตลาด รอยละ 63.00 ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด และบริเวณใกลท่ีทํางาน รอยละ 53.00 
ของผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด ตามลําดบั 

ความถ่ีของแหลงในการเลือกใชบริการ พบวา แหลงท่ีผูตอบแบบสอบถามเลือกใชบริการ
เปนอันดับท่ี 1 ไดแก บริเวณใกลท่ีพักอาศัย รองลงมาเปนอันดับท่ี 2 คือ บริเวณตลาด และอันดับท่ี 
3 คือ บริเวณใกลท่ีทํางาน  

กรณีท่ีเลือกใชบริการจากรานขายยา พบวา กรณีท่ีผูตอบแบบสอบถามใชบริการมากที่สุด 
คือใชบริการเม่ือมีการเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ รอยละ 68.50 รองลงมาคือ ใชบริการเม่ือตองการยา/
เวชภณัฑ เก็บสํารองไวใช รอยละ 20.75 และใชบริการอยางตอเนื่อง เพราะมียา/ผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่ใชประจํา รอยละ 9.50 ตามลําดับ 

ขอมูลท่ีตองการกอนการเลือกใชบริการจากรานขายยา พบวา ขอมูลท่ีผูตอบแบบสอบถาม
ตองการกอนการเลือกใชบริการมากท่ีสุด คือ ขอมูลเกี่ยวกับการมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา 
รอยละ 65.25 รองลงมาคือ คุณภาพสินคาท่ีจําหนาย รอยละ 63.75 และราคาของสินคา รอยละ 
46.50 ตามลําดับ 

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานขายยาท่ีมีความสําคัญมาก ไดแก การมกีารให
คําแนะนํา ปรึกษาเกีย่วกับการใชยา และปญหาดานสุขภาพ (4.47 คะแนน) คุณภาพของสินคา (4.41 
คะแนน) การใหบริการของเภสัชกรและพนักงาน (4.37 คะแนน) การมีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลา (4.32 คะแนน) ความสะอาดของราน (4.31 คะแนน) ราคาเหมาะสม (4.25 คะแนน) 
ความสวางของราน (4.07 คะแนน) ใกลท่ีพักอาศัย (3.96 คะแนน) มีการแนะนําสินคาจากเภสัชกร/
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พนักงานขาย (3.83 คะแนน) ใกลท่ีทํางาน (3.75 คะแนน) การมีสินคาหลากหลาย (3.70 คะแนน) 
และการมีท่ีจอดรถสะดวก (3.65 คะแนน)  

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานขายยาท่ีมีความสําคัญปานกลาง ไดแก ช่ือเสียงของ
ราน (3.44 คะแนน) การมีบริการตรวจวัดความดันโลหิต (3.39 คะแนน) มีการแจกแผนพับท่ี
เกี่ยวกับโรคและการดูแลสุขภาพ (3.33 คะแนน) การมีบริการตรวจวดัระดับน้ําตาลในเลือด (3.31 
คะแนน) การมีบริการชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง (3.27 คะแนน) การมีสวนลด (3.26 คะแนน) การมี
สินคาตัวอยางใหทดลอง (3.26 คะแนน) การมีบริการตรวจวดัมวลกระดูก (3.23 คะแนน) การ
ตกแตงราน (3.18 คะแนน) ขนาดของราน (3.12 คะแนน) การโฆษณารานทางส่ือตางๆ เชน วิทยุ 
หนังสือพิมพทองถ่ิน (2.89 คะแนน) มีการสมัครเปนสมาชิกของราน (2.84 คะแนน) และมีการรับ
ปรึกษาทางโทรศัพท (2.81 คะแนน)  

ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกรานขายยาท่ีมีความสําคัญนอย ไดแก การชาํระเงินดวย
บัตรเครดิตได (2.43 คะแนน)  

ระดับความสําคัญของปจจัยตางๆ พบวา ปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญเปน
อันดับท่ี 1 ไดแกคุณภาพของยา/เวชภณัฑ รองลงมาเปนอันดับท่ี 2 คือ การใหบริการของเภสัชกร 
และพนกังาน และอันดับท่ี 3 คือ ราคา  

ความรูสึกหลังการใชบริการจากรานขายยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ รูสึกพอใจ 
มากท่ีสุด รอยละ 50.25 รองลงมาคือ รูสึกคอนขางพอใจ รอยละ 43.50 และรูสึกคอนขางไมพอใจ 
รอยละ 6.00 ตามลําดับ และ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีความรูสึกคอนขางไมพอใจ และไม
พอใจ จะเลือกทางเลือกในการ ไปรานใหม มากท่ีสุด รอยละ 60.00 รองลงมาคือ ไปคลินิก รอยละ 
24.00 และไปโรงพยาบาล รอยละ 16.00 ตามลําดับ  

การเลือกใชบริการจากรานขายยาเดิมท่ีเคยไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นท่ี
จะเลือกใชบริการจากรานขายยารานเดิมท่ีเคยไป โดย อาจจะเลือก มากที่สุด รอยละ 51.25 รองลงมา
คือ เลือกอยางแนนอน รอยละ 37.75 และอาจจะไมเลือก รอยละ 10.25 ตามลําดับ  

การแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาท่ีเคยไป พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นท่ีจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนเลือกใชบริการจากรานขายยารานเดิมท่ีเคยไป โดย อาจจะแนะนํา 
มากท่ีสุด รอยละ 55.75 รองลงมาคือ แนะนําอยางแนนอน รอยละ 28.00 และอาจจะไมแนะนํา รอย
ละ 15.50 ตามลําดับ 

ปญหาท่ีพบจากการใชบริการจากรานขายยา พบวา ผูตอบแบบสอบถามพบปญหา ดาน
ราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด รอยละ 61.50 รองลงมาคือ การใหบริการของเภสัชกร และพนกังาน ไม
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สุภาพ หรือไมเต็มใจ รอยละ 48.00 และสถานท่ีต้ังรานไมสะดวกในการใชบริการ รอยละ 45.75 
ตามลําดับ 
 

สวนท่ี 3  ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามอายุ 
ระดับการศึกษา และรายไดตอเดือน  

 
3.1 พฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามอายุ 
 จากการศึกษาพบวา ผูบริโภค ท่ีมีอายุ 15 – 24 ป เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มาก
ท่ีสุด มีคาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง   100 – 250 บาท มีวัตถุประสงคใน
การตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจาก
รานขายยาเพื่อตนเอง และมีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวยตนเอง มีการเลือกใช
บริการจากรานขายยาในวันจันทร – ศุกร ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มีความถ่ีในการใช
บริการเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการจากรานขายยาแบบ เจาของคนเดียว 
(Sole Ownership) ท่ีต้ังอยูใกลท่ีพักอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกดิอุบัติเหตุ กอน
การเลือกใชบริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ คุณภาพสินคาท่ีจําหนาย มากท่ีสุด โดยสวนใหญ
แลวมีความรูสึกพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลใหอาจจะเลือกใชบริการจากรานขาย
ยาเดิมท่ีเคยไปอีก และอาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาที่เคยไปดวย สวนปญหา
จากการใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม มากที่สุด  

ผูบริโภคท่ีมีอายุ 25 – 34 ป เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มีคาใชจายในการ
ซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง   100 – 250 บาท มีวัตถุประสงคในการตองการรักษาโรค/
ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจากรานขายยาเพ่ือตนเอง และ
มีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวยตนเอง มีการเลือกใชบริการจากรานขายยา แลวแต
โอกาส แตในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มีความถี่ในการใชบริการเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอ
เดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยาแบบ เจาของคนเดียว (Sole Ownership) ท่ีต้ังอยูใกล
ท่ีพักอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกดิอุบัติเหตุ กอนการเลือกใชบริการมีความ
ตองการขอมูลเกี่ยวกับ คุณภาพสินคาท่ีจําหนาย มากท่ีสุด โดยสวนใหญแลวมีความรูสึกพอใจ หลัง
การใชบริการจากรานขายยา สงผลใหอาจจะเลือกใชบริการจากรานขายยาเดิมท่ีเคยไปอีก และ
อาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาท่ีเคยไปดวย สวนปญหาจากการใชบริการจาก
รานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด  
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ผูบริโภคท่ีมีอายุ 35 – 44 ป เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มีคาใชจายในการ
ซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง   100 – 250 บาท มีวัตถุประสงคในการตองการรักษาโรค/
ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจากรานขายยาเพ่ือตนเอง และ
มีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวยตนเอง มีการเลือกใชบริการจากรานขายยาในวัน
จันทร – ศุกร ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มีความถ่ีในการใชบริการเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอ
เดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยาแบบ เจาของคนเดียว (Sole Ownership) ท่ีต้ังอยูใกล
ท่ีพักอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกดิอุบัติเหตุ กอนการเลือกใชบริการมีความ
ตองการขอมูลเกี่ยวกับ การมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา มากท่ีสุด โดยสวนใหญมีความรูสึก
คอนขางพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลใหอาจจะเลือกใชบริการจากรานขายยาเดิมท่ี
เคยไปอีก และอาจจะแนะนาํบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาท่ีเคยไปดวย สวนปญหาจากการ
ใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด  

ผูบริโภคท่ีมีอายุ 45 – 54 ป เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มีคาใชจายในการ
ซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง   251 – 500 บาท มีวัตถุประสงคในการตองการรักษาโรค/
ปองกันโรค จากการเจบ็ปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจากรานขายยาเพ่ือตนเอง และ
มีเภสัชกรเปนบุคคลท่ีชวยในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยา มีการเลือกใชบริการจาก
รานขายยาในวันเสาร – อาทิตย ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มีความถ่ีในการใชบริการ
เฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยาแบบ เจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) ท่ีต้ังอยูใกลท่ีพักอาศัย มีการใชบริการกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ กอนการ
เลือกใชบริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ การมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา มากท่ีสุด โดย
สวนใหญมีความรูสึกพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลใหเลือกใชบริการจากรานขายยา
เดิมท่ีเคยไปอยางแนนอน และอาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาท่ีเคยไปดวย สวน
ปญหาจากการใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด  

ผูบริโภคท่ีมีอายุ 55 ปขึน้ไป เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มีคาใชจายในการ
ซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง   251 – 500 บาท มีวัตถุประสงคในการตองการรักษาโรค/
ปองกันโรค จากการเจบ็ปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจากรานขายยาเพ่ือคนใน
ครอบครัว และมีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวยตนเอง มีการเลือกใชบริการจากราน
ขายยาในวนัจนัทร – ศุกร ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มีความถี่ในการใชบริการเฉล่ีย 1 
– 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญเลือกใชบริการรานขายยาแบบ เจาของคนเดียว (Sole Ownership) มาก
ท่ีสุด ท่ีต้ังอยูใกลท่ีพักอาศัย มีการใชบริการกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกดิอุบัติเหตุ กอนการเลือกใช
บริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ ราคาของสินคาการ มากท่ีสุด โดยสวนใหญมีความรูสึกพอใจ 
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หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลใหอาจจะเลือกใชบริการจากรานขายยาเดิมท่ีเคยไปอีก และ
อาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาท่ีเคยไปดวย สวนปญหาจากการใชบริการจาก
รานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด  
 ดังแสดงในตารางท่ี 76 
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ตารางที่ 76 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามอาย ุ
 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ปขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=66)  (N=201) (N=67) (N=45) (N=21) 

สินคาที่ผูบริโภค
เคยซื้อจาก 
รานขายยา 

1. ยารักษาโรค (96.97%) 
2. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
(60.61%) 
3. อุปกรณทางการแพทย 
(40.91%) 

1. ยารักษาโรค (94.03%) 
2. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
(48.26%) 
3. เวชภัณฑที่ผลิตจาก
สมุนไพร (41.79%) 

1. ยารักษาโรค (97.01%) 
2. เวชภัณฑที่ผลิตจาก
สมุนไพร (65.67%) 
3. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
(62.69%) 

1. ยารักษาโรค (95.56%) 
2. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
(88.89%) 
3. อุปกรณทางการแพทย 
(80.00%) 

1. ยารักษาโรค (100.00%) 
2. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร และ
อุปกรณทางการแพทย 
(85.71%) 
3. เวชภัณฑที่ผลิตจากสมุนไพร 
(47.62%) 

คาใชจายในการ
ใชบริการจาก 
รานขายยาเฉลี่ย 
ตอครั้ง (บาท) 

1. 100 - 250 บาท 
(40.91%) 
2. 251 - 500 บาท 
(30.30%) 
3. ต่ํากวา 100 บาท 
(21.21%) 

1. 100 - 250 บาท (55.72%) 
2. 251 - 500 บาท (21.39%) 
3. ต่ํากวา 100 บาท 
(16.42%) 

1. 100 - 250 บาท (32.84%) 
2. ต่ํากวา 100 บาท (31.34%) 
3. 251 - 500 บาท (19.40%) 

1. 251 - 500 บาท (46.47%) 
2. 100 - 250 บาท (44.49%) 
3. ต่ํากวา 100 บาท และ 501 
- 1,000 บาท (4.44%) 

1. 251 - 500 บาท (47.62%) 
2. 100 - 250 บาท (42.86%) 
3. 1,501 - 2,000 บาท (9.52%) 
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ตารางที่ 76 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามอาย ุ(ตอ) 
 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ปขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=66)  (N=201) (N=67) (N=45) (N=21) 

วัตถุประสงคใน
การเลือกใช
บริการ 

จากรานขายยา 

1. ตองการรักษาโรค/
ปองกันโรคจากการ
เจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(87.88%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/
บํารุงรางกาย (45.45%) 
3. ตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับสุขภาพ/การใชยา 
(36.36%) 

1. ตองการรักษาโรค/
ปองกันโรคจากการ
เจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(85.88%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/
บํารุงรางกาย (47.26%) 
3. ตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับสุขภาพ/การใชยา 
(24.38%) 

1. ตองการรักษาโรค/ปองกัน
โรคจากการเจ็บปวย/ไดรับ
อุบัติเหตุ (92.54%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/บํารุง
รางกาย (67.16%) 
3. ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ
สุขภาพ/การใชยา (38.81%) 

1. ตองการรักษาโรค/ปองกัน
โรคจากการเจ็บปวย/ไดรับ
อุบัติเหตุ (97.78%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/บํารุง
รางกาย (88.89%) 
3. ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ
สุขภาพ/การใชยา (53.33%) 

1. ตองการดูแลสุขภาพ/บํารุง
รางกาย (95.24%) 
2. ตองการรักษาโรค/ปองกัน
โรคจากการเจ็บปวย/ไดรับ
อุบัติเหตุ (90.48%) 
3. ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ
สุขภาพ/การใชยา (38.10%) 

วัตถุประสงคใน
การเลือกใช

บริการจากราน
ขายยาเพื่อใคร 

1. ตนเอง (86.36%) 
2. คนในครอบครัว 
(54.55%) 
3. เพื่อน (12.12%) 

1. ตนเอง (85.07%) 
2. คนในครอบครัว 
(60.70%) 
3. เพื่อน (7.46%) 

1. ตนเอง (92.54%) 
2. คนในครอบครัว 
(67.16%) 
3. เพื่อน (38.81%) 

1. ตนเอง (95.56%) 
2. คนในครอบครัว 
(71.11%) 
3. เพื่อน (22.22%) 

1. คนในครอบครัว (95.24%) 
2. ตนเอง (90.48%) 
3. เพื่อน (4.76%) 
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อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ปขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=66)  (N=201) (N=67) (N=45) (N=21) 

บุคคลที่ชวยใน
การตัดสินใจ
เลือกใชบริการ
จากรานขายยา 

1. ตนเอง (69.70%) 
2. เภสัชกร (45.45%) 
3. คนในครอบครัว 
(40.91%) 

1. ตนเอง (75.12%) 
2. เภสัชกร (46.77%) 
3. คนในครอบครัว 
(21.39%) 

1. ตนเอง (76.12%) 
2. เภสัชกร (55.22%) 
3. คนในครอบครัว 
(29.85%) 

1. เภสัชกร (84.44%)  
2. ตนเอง (73.33%) 
3. คนในครอบครัว 
(37.78%) 

1. ตนเอง (100.00%) 
2. คนในครอบครัว (80.95%) 
3. เภสัชกร (57.14%) 

วันที่เลือกใช
บริการ 

จากรานขายยา 

1. วันจันทร - ศุกร 
(40.91%) 
2. วันเสาร-อาทิตย 
(36.36%) 
3. แลวแตโอกาส (22.73%) 

1. แลวแตโอกาส (34.33%) 
2. วันเสาร-อาทิตย (33.33%) 
3. วันจันทร - ศุกร (32.34%) 

1. วันจันทร - ศุกร (50.75%) 
2. วันเสาร-อาทิตย (38.81%) 
3. แลวแตโอกาส (10.45%) 

1. วันเสาร-อาทิตย (48.89%) 
2. วันจันทร - ศุกร (44.44%) 
3. แลวแตโอกาส (6.67%) 

1. วันจันทร - ศุกร (61.90%) 
2. วันเสาร-อาทิตย (33.33%) 
3. แลวแตโอกาส (4.76%) 

เวลาที่เลือกใช
บริการ 

จากรานขายยา 

1. 17.01-19.00 น. 
(28.79%) 
2. แลวแตโอกาส (21.21%) 
3. 13.01 - 15.00 น. และ 
19.01 - 21.00 น. (10.61%) 

1. 17.01-19.00 น. (37.81%) 
2. 19.01-21.00 น. (20.90%) 
3. แลวแตโอกาส (17.41%) 

1. 17.01-19.00 น. (28.36%) 
2. 10.01-12.00 น. (13.43%) 
3. 12.01 - 13.00 น. และ
19.01 - 21.00 น. (11.94%)  

1. 17.01-19.00 น. (37.78%) 
2. 13.01-15.00 น. (24.44%) 
3. 19.01-21.00 น. (13.33%) 

1. 17.01-19.00 น. (42.86%) 
2. 12.01-13.00 น. (23.81%) 
3. 10.01-12.00 น. (14.29%) 
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อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ปขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=66)  (N=201) (N=67) (N=45) (N=21) 

ความถี่ในการใช
บริการจาก 
รานขายยา 

(ครั้งตอเดือน) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน 
(62.12%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอเดือน 
(24.24%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน 
(9.09%) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน 
(49.25%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอเดือน 
(43.28%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน (5.47%) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน 
(46.27%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอเดือน 
(34.33%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน 
(16.42%) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน 
(55.56%) 
2. 3-4 ครั้งตอเดือน 
(35.56%) 
3. นอยกวา 1 ครัง้ตอเดือน 
(8.89%) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน (66.67%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอเดือน 
(19.05%) 
3. 5-6 ครั้งตอเดือน (9.56%) 

รูปแบบของ 
รานขายยา 

1. รานขายยาแบบเจาของ
คนเดียว (Sole Ownership) 
(50.00%) 
2. รานขายยาแบบมีสาขา 
(Chain Store) (37.88%) 
3. แลวแตสะดวก 
(12.12%) 

1. รานขายยาแบบเจาของคน
เดียว (Sole Ownership) 
(51.24%) 
2. รานขายยาแบบมีสาขา 
(Chain Store) (27.36%) 
3. แลวแตสะดวก (21.39%) 

1. รานขายยาแบบเจาของคน
เดียว (Sole Ownership) 
(70.15%) 
2. รานขายยาแบบมีสาขา 
(Chain Store) (20.90%) 
3. แลวแตสะดวก (8.96%) 

1. รานขายยาแบบเจาของคน
เดียว (Sole Ownership) 
(60.00%) 
2. รานขายยาแบบมีสาขา 
(Chain Store) (40.00%) 

1. รานขายยาแบบเจาของคน
เดียว (Sole Ownership) 
(71.43%) 
2. รานขายยาแบบมีสาขา 
(Chain Store) (23.81%) 
3. แลวแตสะดวก (4.76%) 



 
 

122 

ตารางที่ 76 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามอาย ุ(ตอ) 
 

อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ปขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=66)  (N=201) (N=67) (N=45) (N=21) 

แหลงของ 
รานขายยา 

1. ใกลที่พักอาศัย (86.36%) 
2. บริเวณตลาด (57.58%) 
3. ใกลที่ทํางาน (39.39%) 

1. ใกลที่พักอาศัย (81.09%) 
2. บริเวณตลาด (63.18%) 
3. ใกลที่ทํางาน (50.75%) 

1. ใกลที่พักอาศัย (77.61%) 
2. บริเวณตลาด (76.12%) 
3. ใกลที่ทํางาน (59.70%) 

1. ใกลที่พักอาศัย (95.56%) 
2. ใกลที่ทํางาน (64.44%) 
3. ในไฮเปอรมารท 
(57.78%) 

1. ใกลที่พักอาศัย (95.24%) 
2. ใกลที่ทํางาน และ ใน
ไฮเปอรมารท (71.43%) 
3. บริเวณตลาด (61.90%) 

กรณีที่เลือกใช
บริการ 

จากรานขายยา 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/เกิด
อุบัติเหตุ (74.24%) 
2. เมื่อตองการยา/เวชภัณฑ
เก็บสํารองไวใช (13.64%) 
3. ใชบริการอยางตอเนี่อง 
เพราะมียา/ผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่ใชประจํา (7.58%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/เกิด
อุบัติเหตุ (70.65%) 
2. เมื่อตองการยา/เวชภัณฑ
เก็บสํารองไวใช (23.88%) 
3. ใชบริการอยางตอเนี่อง 
เพราะมียา/ผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่ใชประจํา (5.47%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/เกิด
อุบัติเหตุ (62.69%) 
2. เมื่อตองการยา/เวชภัณฑ
เก็บสํารองไวใช (25.37%) 
3. ใชบริการอยางตอเนี่อง 
เพราะมียา/ผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่ใชประจํา (10.45%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/เกิด
อุบัติเหตุ (71.11%) 
2. ใชบริการอยางตอเนี่อง 
เพราะมียา/ผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่ใชประจํา (22.22%) 
3. เมื่อตองการยา/เวชภัณฑ
เก็บสํารองไวใช (6.67%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/เกิด
อุบัติเหตุ (42.86%) 
2. เมื่อตองการยา/เวชภัณฑเก็บ
สํารองไวใช (28.57%) 
3. ใชบริการอยางตอเนี่อง 
เพราะมียา/ผลิตภัณฑเสริม
อาหารที่ใชประจํา (23.81%) 
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อายุ 

15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ปขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=66)  (N=201) (N=67) (N=45) (N=21) 

ประเภทของ
ขอมูลที่ตองการ 
กอนการเลือกใช
บริการจาก 
รานขายยา 

1. คุณภาพของสินคาที่
จําหนาย (71.21%) 
2. การมีเภสัชกรประจํา
รานตลอดเวลา (54.55%) 
3. ราคาของสินคา 
(43.94%) 

1. คุณภาพของสินคาที่
จําหนาย (73.13%) 
2. การมีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลา (64.68%) 
3. ราคาของสินคา (37.81%) 

1. การมีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลา (64.18%) 
2.  คุณภาพของสินคาที่
จําหนาย และราคาของสินคา 
(44.78%) 
3. สถานที่ตั้งของราน 
(34.33%) 

1. การมีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลา (86.67%) 
2. ราคาของสินคา (82.22%) 
3. คุณภาพของสินคาที่
จําหนาย (48.89%) 

1. ราคาของสินคา (66.67%) 
2. การมีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลา (61.90%) 
3. อัธยาศัยของพนักงานขาย 
(57.14%) 

ความรูสึกหลัง
การใชบริการ 
จากรานขายยา 

1. พอใจ (59.09%) 
2. คอนขางพอใจ (34.85%) 
3. คอนขางไมพอใจ 
(4.55%) 

1. พอใจ (47.76%) 
2. คอนขางพอใจ (46.77%) 
3. คอนขางไมพอใจ (5.47%) 

1. คอนขางพอใจ (46.27%) 
2. พอใจ (44.78%) 
3. คอนขางไมพอใจ (8.96%) 

1. พอใจ (53.33%) 
2. คอนขางพอใจ (42.22%) 
3. คอนขางไมพอใจ (4.44%) 

1. พอใจ (57.14%) 
2. คอนขางพอใจ (33.33%) 
3. คอนขางไมพอใจ (9.52%) 

การเลือกใช
บริการ 

จากรานขายยา
เดิมที่เคยไป 

1. อาจจะเลือก (46.97%) 
2. เลือกอยางแนนอน 
(39.39%) 
3. อาจจะไมเลือก 
(10.61%) 

1. อาจจะเลือก (55.72%) 
2. เลือกอยางแนนอน 
(34.33%) 
3. อาจจะไมเลือก (9.45%) 

1. อาจจะเลือก (44.78%) 
2. เลือกอยางแนนอน 
(41.79%) 
3. อาจจะไมเลือก (13.43%) 

1. เลือกอยางแนนอน 
(48.89%) 
2. อาจจะเลือก (46.67%) 
3. อาจจะไมเลือก (4.44%) 

1. อาจจะเลือก (52.38%) 
2. เลือกอยางแนนอน (28.57%) 
3. อาจจะไมเลือก (19.05%) 
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15 – 24 ป 25 – 34 ป 35 – 44 ป 45 – 54 ป 55 ปขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=66)  (N=201) (N=67) (N=45) (N=21) 

การแนะนํา 
บุคคลอื่น 

ใหใชบริการจาก
รานขายยาเดิมที่

เคยไป 

1. อาจจะแนะนํา (53.03%) 
2. แนะนําอยางแนนอน 
(28.79%) 
3. อาจจะไมแนะนํา 
(16.67%) 

1. อาจจะแนะนํา (62.19%) 
2. แนะนําอยางแนนอน 
(24.38%) 
3. อาจจะไมแนะนํา 
(12.44%) 

1. อาจจะแนะนํา (44.78%) 
2. แนะนําอยางแนนอน 
(34.33%) 
3. อาจจะไมแนะนํา 
(20.90%) 

1. อาจจะแนะนํา (53.33%) 
2. แนะนําอยางแนนอน 
(28.89%) 
3. อาจจะไมแนะนํา 
(17.78%) 

1. อาจจะแนะนํา (42.86%) 
2. แนะนําอยางแนนอน 
(38.10%) 
3. อาจจะไมแนะนํา (19.05%) 

ปญหาที่พบจาก
การใชบริการ 
จากรานขายยา 

1. ราคาไมเหมาะสม 
(60.61%) 
2. สถานที่ตั้งรานไม
สะดวกในการใชบริการ 
(51.52%) 
3. การใหบริการของเภสัช
กรและพนักงานไมสุภาพ
หรือไมเต็มใจ (46.97%) 

1. ราคาไมเหมาะสม 
(58.71%) 
2.  การใหบริการของเภสัช
กรและพนักงานไมสุภาพ
หรือไมเต็มใจ (46.27%) 
3. สถานที่ตั้งรานไมสะดวก
ในการใชบริการ (44.28%) 

1. ราคาไมเหมาะสม 
(61.19%) 
2. การใหบริการของเภสัชกร
และพนักงานไมสุภาพ
หรือไมเต็มใจ และยา/
เวชภัณฑไมมีคุณภาพ 
(49.25%) 
3. สถานที่ตั้งรานไมสะดวก
ในการใชบริการ (35.82%) 

1. ราคาไมเหมาะสม 
(77.78%) 
2. ยา/เวชภัณฑไมมีคุณภาพ 
(66.67%) 
3. การใหบริการของเภสัชกร
และพนักงานไมสุภาพ
หรือไมเต็มใจ และสถาน
ที่ตั้งรานไมสะดวกในการใช
บริการ (57.78%) 

1. ราคาไมเหมาะสม (57.14%) 
2. สถานที่ตั้งรานไมสะดวกใน
การใชบริการ (47.62%) 
3. การใหบริการของเภสัชกร
และพนักงานไมสุภาพหรือไม
เต็มใจ และยา/เวชภัณฑไมมี
คุณภาพ (42.86%) 
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จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา ประถมศึกษา - มัธยมศึกษา เคยซ้ือสินคา
ประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มีคาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง   100 – 
250 บาท มีวัตถุประสงคในการตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวน
ใหญเลือกใชบริการจากรานขายยาเพ่ือตนเอง และมีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยา ดวย
ตนเอง มีการเลือกใชบริการจากรานขายยาในวนัจันทร – ศุกร ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มาก
ท่ีสุด มีความถ่ีในการใชบริการเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยา
แบบเจาของคนเดียว (Sole Ownership) ท่ีต้ังอยูใกลท่ีพักอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการ
เจ็บปวย/เกดิอุบัติเหตุ กอนการเลือกใชบริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ คุณภาพสินคาท่ี
จําหนาย มากที่สุด โดยสวนใหญแลวมีความรูสึกพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลให
อาจจะเลือกใชบริการจากรานขายยาเดิมท่ีเคยไปอีก และอาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจาก
รานขายยาท่ีเคยไปดวย สวนปญหาจากการใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคาไม
เหมาะสม มากที่สุด  

ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา อนุปริญญา เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มี
คาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง   100 – 250 บาท มีวัตถุประสงคในการ
ตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจากราน
ขายยาเพื่อตนเอง และมีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวยตนเอง มีการเลือกใชบริการ
จากรานขายยาในวนัจันทร – ศุกร ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มีความถ่ีในการใชบริการ
เฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยาแบบเจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) ท่ีต้ังอยูบริเวณตลาด มีการใชบริการกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ กอนการเลือกใช
บริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ การมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา มากท่ีสุด โดยสวนใหญ
แลวมีความรูสึกคอนขางพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลใหอาจจะเลือกใชบริการจาก
รานขายยาเดิมท่ีเคยไปอีก และอาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาท่ีเคยไปดวย สวน
ปญหาจากการใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด  
ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา ปริญญาตรี เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มีคาใชจายใน
การซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง   100 – 250 บาท มีวัตถุประสงคในการตองการรักษา
โรค/ปองกันโรค จากการเจบ็ปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจากรานขายยาเพ่ือตนเอง 
และมีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวยตนเอง มีการเลือกใชบริการจากรานขายยาใน
วันเสาร – อาทิตย ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มีความถ่ีในการใชบริการเฉล่ีย 1 – 2 คร้ัง
ตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยาแบบเจาของคนเดียว (Sole Ownership) ท่ีต้ังอยู
ใกลท่ีพักอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ กอนการเลือกใชบริการมีความ
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ตองการขอมูลเกี่ยวกับ การมเีภสัชกรประจาํรานตลอดเวลา มากท่ีสุด โดยสวนใหญแลวมีความรูสึก
พอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลใหอาจจะเลือกใชบริการจากรานขายยาเดิมท่ีเคยไป
อีก และอาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาท่ีเคยไปดวย สวนปญหาจากการใช
บริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด  
ผูบริโภคท่ีมีระดับการศึกษา สูงกวาปริญญาตรี เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มี
คาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง   100 – 250 บาท มีวัตถุประสงคในการ
ตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจากราน
ขายยาเพื่อตนเอง และมีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวยตนเอง มีการเลือกใชบริการ
จากรานขายยาในวนัจันทร – ศุกร ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มีความถ่ีในการใชบริการ
เฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยาแบบเจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) ท่ีต้ังอยูใกลท่ีพักอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกดิอุบัติเหตุ กอนการ
เลือกใชบริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ การมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา มากท่ีสุด โดย
สวนใหญแลวมีความรูสึกพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลใหเลือกใชบริการ จากราน
ขายยาเดิมท่ีเคยไปอีกอยางแนนอน และอาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาท่ีเคยไป
ดวย สวนปญหาจากการใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด  

ดังแสดงในตารางท่ี 77 
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ตารางที่ 77 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 

ประถม-มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี พฤติกรรม 

(N=79) (N=93) (N=193) (N=35) 

สินคาที่ผูบริโภคเคย
ซื้อจากรานขายยา 

1. ยารักษาโรค (88.61%) 
2.เวชภัณฑที่ผลิตจากสมุนไพร 
(55.70%) 
3.  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (41.77%) 

1. ยารักษาโรค (96.77%) 
2.เวชภัณฑที่ผลิตจากสมุนไพร 
(68.82%) 
3.  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร 
(60.22%) 

1. ยารักษาโรค (96.89%) 
2. ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (64.25%) 
3. อุปกรณทางการแพทย (57.51%) 

1. ยารักษาโรค (100.00%) 
2. อุปกรณทางการแพทย (71.43%) 
3.  ผลิตภัณฑเสริมอาหาร (68.57%) 

คาใชจายในการใช
บริการจากรานขายยา 
เฉลี่ยตอครั้ง (บาท) 

1. 100 - 250 บาท (48.10%) 
2. ต่ํากวา 100 บาท (30.38%) 
3. 251 - 500 บาท (20.25%) 

1. 100 - 250 บาท (47.31%) 
2. 251 - 500 บาท (22.58%) 
3. ต่ํากวา 100 บาท (15.05%) 

1. 100 - 250 บาท (48.70%) 
2. 251 - 500 บาท (30.05%) 
3. ต่ํากวา 100 บาท (13.47%) 

1. 100 - 250 บาท (40.00%) 
2. 251 - 500 บาท (34.29%) 
3. ต่ํากวา 100 บาท (17.14%) 

วัตถุประสงคในการ
เลือกใชบริการ 
จากรานขายยา 

1. ตองการรักษาโรค/ปองกันโรค
จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(83.54%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/บํารุง
รางกาย (54.43%) 
3. ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ
สุขภาพ/การใชยา (30.38%) 

1. ตองการรักษาโรค/ปองกันโรค
จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(89.25%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/บํารุง
รางกาย (60.22%) 
3. ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ
สุขภาพ/การใชยา (37.63%) 

1. ตองการรักษาโรค/ปองกันโรค
จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(89.64%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/บํารุงรางกาย 
(55.96%) 
3. ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ
สุขภาพ/การใชยา (33.68%) 

1. ตองการรักษาโรค/ปองกันโรค
จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(94.29%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/บํารุงรางกาย 
(65.71%) 
3. ตองการคําแนะนําเกี่ยวกับ
สุขภาพ/การใชยา (20.00%) 
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ตารางที่ 77 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

ระดับการศึกษา 

ประถม-มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี พฤติกรรม 

(N=79) (N=93) (N=193) (N=35) 

วัตถุประสงคในการ
เลือกใชบริการ 
จากรานขายยา 

เพื่อใคร 

1. ตนเอง (79.75%) 
2. คนในครอบครัว (45.57%) 
3. เพื่อน (11.39%) 

1. ตนเอง (82.80%) 
2. คนในครอบครัว (72.04%) 
3. เพื่อน (22.58%) 

1. ตนเอง (88.08%) 
2. คนในครอบครัว (68.39%) 
3. เพื่อน (6.74%) 

1. ตนเอง (100.00%) 
2. คนในครอบครัว (71.43%) 

บุคคลที่ชวยในการ
ตัดสินใจเลือกใช 

บริการจากรานขายยา 

1. ตนเอง (72.15%) 
2. เภสัชกร (37.97%) 
3. คนในครอบครัว (29.11%) 

1. ตนเอง (68.82%) 
2. เภสัชกร (53.76%) 
3. คนในครอบครัว (26.88%) 

1. ตนเอง (79.79%) 
2. เภสัชกร (56.48%) 
3. คนในครอบครัว (32.64%) 

1. ตนเอง (77.14%) 
2. เภสัชกร (62.86%) 
3. คนในครอบครัว (37.14%) 

วันที่เลือกใชบริการ 
จากรานขายยา 

1. วันจันทร - ศุกร (43.04%) 
2. แลวแตโอกาส (30.38%) 
3.วันเสาร - อาทิตย (26.58%) 

1. วันจันทร - ศุกร (52.69%) 
2. วันเสาร - อาทิตย (27.96%) 
3. แลวแตโอกาส (19.35%) 

1.วันเสาร - อาทิตย (43.52%) 
2. วันจันทร - ศุกร (31.09%) 
3. แลวแตโอกาส (25.39%) 

1. วันจันทร - ศุกร (45.71%) 
2. วันเสาร - อาทิตย (42.86%) 
3. แลวแตโอกาส (11.43%) 

เวลาที่เลือกใชบริการ 
จากรานขายยา 

1. 17.01-19.00 น. (25.32%) 
2. แลวแตโอกาส (17.72%) 
3. 10.01 - 12.00 น. (13.92%) 

1. 17.01-19.00 น. (29.03%) 
2. แลวแตโอกาส (16.13%) 
3. 10.01 - 12.00 น. และ 13.01 - 
15.00 น. (11.83%) 

1. 17.01-19.00 น. (39.90%) 
2. 19.01 - 21.00 น. (21.24%) 
3. แลวแตโอกาส (13.47%) 

1. 17.01-19.00 น. (45.71%) 
2. 19.01 - 21.00 น. (28.57%) 
3. 13.01 - 15.00 น. (14.29%) 
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ตารางที่ 77 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

ระดับการศึกษา 

ประถม-มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี พฤติกรรม 

(N=79) (N=93) (N=193) (N=35) 

ความถี่ในการใช
บริการจากรานขายยา 

(ครั้งตอเดือน) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน (49.37%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอเดือน 
(37.97%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน (11.39%) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน (44.09%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอเดือน 
(32.26%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน (20.43%) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน (56.48%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอเดือน (32.12%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน (8.29%) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน (60.00%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอเดือน (34.29%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน และ5-6 ครั้งตอ
เดือน (2.86%) 

รูปแบบของ 
รานขายยา 

1. รานขายยาแบบเจาของคนเดียว 
(Sole Ownership) (51.90%) 
2. รานขายยาแบบมีสาขา (Chain 
Store) (25.32%) 
3. แลวแตสะดวก (22.78%) 

1. รานขายยาแบบเจาของคนเดียว 
(Sole Ownership) (60.22%) 
2. รานขายยาแบบมีสาขา (Chain 
Store) (29.03%) 
3. แลวแตสะดวก (10.75%) 

1. รานขายยาแบบเจาของคนเดียว 
(Sole Ownership) (57.51%) 
2. รานขายยาแบบมีสาขา (Chain 
Store) (28.50%) 
3. แลวแตสะดวก (13.99%) 

1. รานขายยาแบบเจาของคนเดียว 
(Sole Ownership) (48.57%) 
2. รานขายยาแบบมีสาขา (Chain 
Store) (42.86%) 
3. แลวแตสะดวก (8.57%) 

แหลงของรานขายยา 
1. ใกลที่พักอาศัย (82.28%) 
2. บริเวณตลาด (75.95%) 
3. ใกลที่ทํางาน (51.91%) 

1. บริเวณตลาด (77.42%) 
2. ใกลที่พักอาศัย (74.19%) 
3. ใกลที่ทํางาน (64.52%) 

1. ใกลที่พักอาศัย (83.53%) 
2. บริเวณตลาด (55.44%) 
3. ใกลที่ทํางาน (50.26%) 

1. ใกลที่พักอาศัย (97.14%) 
2. ใกลที่ทํางาน (40.00%) 
3. บริเวณตลาด (37.14%) 
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ตารางที่ 77 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

ระดับการศึกษา 

ประถม-มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี พฤติกรรม 

(N=79) (N=93) (N=193) (N=35) 

กรณีที่เลือกใชบริการ 
จากรานขายยา 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ 
(60.72%) 
2. เมื่อตองการยา/เวชภัณฑเก็บ
สํารองไวใช (30.38%) 
3. ใชบริการอยางตอเนี่อง เพราะมี
ยา/ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ใช
ประจํา (7.59%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ 
(74.19%) 
2. เมื่อตองการยา/เวชภัณฑเก็บ
สํารองไวใช (15.05%) 
3. ใชบริการอยางตอเนี่อง เพราะมี
ยา/ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ใช
ประจํา (8.60%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ 
(68.39%) 
2. เมื่อตองการยา/เวชภัณฑเก็บ
สํารองไวใช (22.28%) 
3. ใชบริการอยางตอเนี่อง เพราะมี
ยา/ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ใช
ประจํา (8.81%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/เกิดอุบัติเหตุ 
(71.43%) 
2. ใชบริการอยางตอเนี่อง เพราะมี
ยา/ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่ใช
ประจํา (20.00%)  
3. เมื่อตองการยา/เวชภัณฑเก็บ
สํารองไวใช (5.71%) 

ประเภทของขอมูลที่
ตองการกอน 

การเลือกใชบริการ
จากรานขายยา 

1. คุณภาพของสินคาที่จําหนาย 
(67.09%) 
2. การมีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลา (59.49%) 
3. ราคาของสินคา (40.51%) 

1. การมีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลา (65.59%) 
2. คุณภาพของสินคาที่จําหนาย 
(59.14%) 
3. ราคาของสินคา (43.01%) 

1. การมีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลา (67.36%) 
2. คุณภาพของสินคาที่จําหนาย 
(65.28%) 
3. ราคาของสินคา (49.74%) 

1. การมีเภสัชกรประจาํราน
ตลอดเวลา (65.71%) 
2. คุณภาพของสินคาที่จําหนาย 
(60.00%) 
3. ราคาของสินคา และสถานที่ตั้ง
ของราน (22.86%) 

ความรูสึกหลังการใช
บริการ 

จากรานขายยา 

1. พอใจ (49.37%) 
2. คอนขางพอใจ (41.77%) 
3. คอนขางไมพอใจ (7.59%) 

1. คอนขางพอใจ (47.81%) 
2. พอใจ (41.94%) 
3. คอนขางไมพอใจ (10.75%) 

1. พอใจ (53.37%) 
2. คอนขางพอใจ (43.52%) 
3. คอนขางไมพอใจ (3.11%) 

1. พอใจ (57.14%) 
2. คอนขางพอใจ (37.18%) 
3. คอนขางไมพอใจ (5.71%) 
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ตารางที่ 77 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

ระดับการศึกษา 

ประถม-มัธยมศึกษา อนุปริญญา ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี พฤติกรรม 

(N=79) (N=93) (N=193) (N=35) 

การเลือกใชบริการ
จากรานขายยาเดิมที่

เคยไป 

1. อาจจะเลือก (63.29%) 
2. เลือกอยางแนนอน (22.78%) 
3. อาจจะไมเลือก (13.92%) 

1. อาจจะเลือก (47.31%) 
2. เลือกอยางแนนอน (40.86%) 
3. อาจจะไมเลือก (9.68%) 

1. อาจจะเลือก (49.74%) 
2. เลือกอยางแนนอน (39.90%) 
3. อาจจะไมเลือก (9.84%) 

1. เลือกอยางแนนอน (51.43%) 
2. อาจจะเลือก (42.86%) 
3. อาจจะไมเลือก (5.71%) 

การแนะนําบุคคลอื่น
ใหใชบริการจากราน
ขายยาเดิมที่เคยไป 

1. อาจจะแนะนํา (54.43%) 
2. แนะนําอยางแนนอน (29.11%) 
3. อาจจะไมแนะนํา (16.46%) 

1. อาจจะแนะนํา (47.31%) 
2. แนะนําอยางแนนอน (35.48%) 
3. อาจจะไมแนะนํา (17.20%) 

1. อาจจะแนะนํา (60.10%) 
2. แนะนําอยางแนนอน (24.35%) 
3. อาจจะไมแนะนํา (13.99%) 

1. อาจจะแนะนํา (54.29%) 
2. แนะนําอยางแนนอน (22.86%) 
3. อาจจะไมแนะนํา (17.14%) 

ปญหาที่พบจากการ
ใชบริการจาก 
รานขายยา 

1. ราคาไมเหมาะสม (58.23%) 
2. การใหบริการของเภสัชกรและ
พนักงานไมสุภาพหรือไมเต็มใจ ยา/
เวชภัณฑไมมีคุณภาพ และสถาน
ที่ตั้งรานไมสะดวกในการใชบริการ 
(41.77%) 
3. พนักงานไมเพียงพอ (5.06%) 

1. ราคาไมเหมาะสม (60.22%) 
2. การใหบริการของเภสัชกรและ
พนักงานไมสุภาพหรือไมเต็มใจ 
(47.31%) 
3. ยา/เวชภัณฑไมมีคุณภาพ 
(44.09%) 

1. ราคาไมเหมาะสม (61.14%) 
2. การใหบริการของเภสัชกรและ
พนักงานไมสุภาพหรือไมเต็มใจ 
(52.85%) 
3. สถานที่ตั้งรานไมสะดวกในการ
ใชบริการ (46.11%) 

1. ราคาไมเหมาะสม (74.29%) 
2. สถานที่ตั้งรานไมสะดวกในการ
ใชบริการ (65.71%) 
3.ยา/เวชภัณฑไมมีคุณภาพ 
(62.86%) 
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จากการศึกษาพบวา ผูบริโภคท่ีมีรายได ต่าํกวา 5,000 บาท เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษา
โรค มีคาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง 100 – 250 บาท มีวัตถุประสงคใน
การตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจาก
รานขายยาเพื่อตนเอง และมีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวยตนเอง มีการเลือกใช
บริการจากรานขายยาในวันจันทร – ศุกร ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มีความถ่ีในการใช
บริการเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยาแบบเจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) ท่ีต้ังอยูใกลท่ีพักอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกดิอุบัติเหตุ กอนการ
เลือกใชบริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ คุณภาพสินคาท่ีจําหนาย มากท่ีสุด โดยสวนใหญแลว
มีความรูสึกคอนขางพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลใหอาจจะเลือกใชบริการจากราน
ขายยาเดิมท่ีเคยไปอีก และอาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาท่ีเคยไปดวย สวน
ปญหาจากการใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด  

ผูบริโภคท่ีมีรายได 5,000 บาท – 10,000 บาท เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด 
มีคาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง 100 – 250 บาท มีวัตถุประสงคในการ
ตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจากราน
ขายยาเพื่อตนเอง และมีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวยตนเอง มีการเลือกใชบริการ
จากรานขายยาในวนัจันทร – ศุกร ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มีความถ่ีในการใชบริการ
เฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยาแบบเจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) ท่ีต้ังอยูใกลท่ีพักอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกดิอุบัติเหตุ กอนการ
เลือกใชบริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ คุณภาพสินคาท่ีจําหนาย มากท่ีสุด โดยสวนใหญแลว
มีความรูสึกพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลใหอาจจะเลือกใชบริการจากรานขายยา
เดิมท่ีเคยไปอีก และอาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาที่เคยไปดวย สวนปญหาจาก
การใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด  

ผูบริโภคท่ีมีรายได 10,001 – 15,000 บาท เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มี
คาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง 100 – 250 บาท มีวัตถุประสงคในการ
ตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจากราน
ขายยาเพื่อตนเอง และมีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวยตนเอง มีการเลือกใชบริการ
จากรานขายยาในวนัจันทร – ศุกร ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มีความถ่ีในการใชบริการ
เฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยาแบบเจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) ท่ีตงอยูใกลท่ีพักอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกดิอุบัติเหตุ กอนการ
เลือกใชบริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ การมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา มากท่ีสุด โดย
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สวนใหญแลวมีความรูสึกพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลใหอาจจะเลือกใชบริการ
จากรานขายยาเดิมท่ีเคยไปอีก และอาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาที่เคยไปดวย 
สวนปญหาจากการใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด  

ผูบริโภคท่ีมีรายได 15,001 – 20,000 บาท เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มี
คาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง 100 – 250 บาท มีวัตถุประสงคในการ
ตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจากราน
ขายยาเพื่อตนเอง และมีเภสัชกรเปนบุคคลท่ีชวยในการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยา มี
การเลือกใชบริการจากรานขายยาในวนัจนัทร – ศุกร ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มากท่ีสุด มี
ความถ่ีในการใชบริการเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยาแบบ
เจาของคนเดียว (Sole Ownership) ท่ีต้ังอยูใกลท่ีพกัอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/
เกิดอุบัติเหตุ กอนการเลือกใชบริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกบั การมีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลา มากท่ีสุด โดยสวนใหญแลวมีความรูสึกคอนขางพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา 
สงผลใหอาจจะเลือกใชบริการจากรานขายยาเดิมท่ีเคยไปอีก และอาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนใหใช
บริการจากรานขายยาท่ีเคยไปดวย สวนปญหาจากการใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคา
ไมเหมาะสม มากท่ีสุด  

ผูบริโภคท่ีมีรายได 20,001 – 25,000 บาท เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มี
คาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง 100 – 250 บาท และ251 – 500 บาท เทากนั 
มีวัตถุประสงคในการตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญ
เลือกใชบริการจากรานขายยาเพ่ือตนเอง และมีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวย
ตนเอง มีการเลือกใชบริการจากรานขายยาในวนัเสาร – อาทิตย ในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. มาก
ท่ีสุด มีความถ่ีในการใชบริการเฉล่ีย 1 – 2 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยา
แบบเจาของคนเดียว (Sole Ownership) ท่ีต้ังอยูใกลท่ีพักอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการ
เจ็บปวย/เกดิอุบัติเหตุ กอนการเลือกใชบริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ การมีเภสัชกรประจํา
รานตลอดเวลา มากท่ีสุด โดยสวนใหญแลวมีความรูสึกพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา 
สงผลใหเลือกใชบริการจากรานขายยาเดิมท่ีเคยไปอีกอยางแนนอน และอาจจะแนะนําบุคคลอ่ืนให
ใชบริการจากรานขายยาท่ีเคยไปดวย สวนปญหาจากการใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดาน
ราคาไมเหมาะสม มากท่ีสุด  

ผูบริโภคท่ีมีรายได 25,000 บาทขึ้นไป เคยซ้ือสินคาประเภท ยารักษาโรค มากท่ีสุด มี
คาใชจายในการซ้ือสินคาเฉล่ียตอคร้ังอยูในชวงระหวาง 100 – 250 บาท มีวัตถุประสงคในการ
ตองการรักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ สวนใหญเลือกใชบริการจากราน
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ขายยาเพื่อตนเอง และมีการตัดสินใจเลือกใชบริการจากรานขายยาดวยตนเอง มีการเลือกใชบริการ
จากรานขายยาในวนัเสาร – อาทิตย ในชวงเวลา 19.01 – 21.00 น. มีความถ่ีในการใชบริการเฉล่ีย 
นอยกวา 1 คร้ังตอเดือน ซ่ึงสวนใหญจะเลือกใชบริการรานขายยาแบบเจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) ท่ีต้ังอยูใกลท่ีพักอาศัย มีการใชบริการในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกดิอุบัติเหตุ กอนการ
เลือกใชบริการมีความตองการขอมูลเกี่ยวกับ การมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา มากท่ีสุด โดย
สวนใหญแลวมีความรูสึกคอนขางพอใจ หลังการใชบริการจากรานขายยา สงผลใหอาจจะเลือกใช
บริการจากรานขายยาเดิมท่ีเคยไปอีก และอาจจะแนะนาํบุคคลอ่ืนใหใชบริการจากรานขายยาท่ีเคย
ไปดวย สวนปญหาจากการใชบริการจากรานขายยา พบปญหาดานราคาไมเหมาะสม และดาน
สถานท่ีต้ังรานไมสะดวกในการใชบริการ มากท่ีสุด  

ดังแสดงในตารางท่ี 78 
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ตารางที่ 78 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา  
 

รายได (บาท) 

ต่ํากวา 5,000 5,000 – 10,000 10,001 – 15,000 15,001 – 20,000 20,001 – 25,000 25,000 ขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=53) (N=134) (N=52) (N=53) (N=51) (N=57) 

สินคาที่
ผูบริโภค 
เคยซื้อ 

จากรานขายยา 

1. ยารักษาโรค 
(98.11%) 
2.เวชภัณฑที่ผลิตจาก
สมุนไพร (62.21%) 
3.  ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร (50.94%) 

1. ยารักษาโรค 
(91.04%) 
2.เวชภัณฑที่ผลิตจาก
สมุนไพร (50.00%) 
3.  ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร (47.76%) 

1. ยารักษาโรค 
(92.31%) 
2. ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร (73.08%) 
3. อุปกรณทาง
การแพทย  (55.77%) 

1. ยารักษาโรค 
(100.00%) 
2. ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร (79.25%) 
3. อุปกรณทาง
การแพทย  (71.70%) 

1. ยารักษาโรค 
(98.04%) 
2. ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร (76.47%) 
3. อุปกรณทาง
การแพทย  (70.59%) 

1. ยารักษาโรค 
(100.00%) 
2. อุปกรณทาง
การแพทย  (70.18%) 
3. ผลิตภัณฑเสริม
อาหาร (47.37%) 

คาใชจายใน
การใชบริการ
จากรานขายยา
เฉลี่ยตอครั้ง 

(บาท) 

1. 100 - 250 บาท 
(45.25%) 
2. 251 - 500 บาท 
(26.42%) 
3. ต่ํากวา 100 บาท 
(22.64%) 

1. 100 - 250 บาท 
(50.75%) 
2. ต่ํากวา 100 บาท 
(23.88%) 
3. 251 - 500 บาท 
(17.17%) 

1. 100 - 250 บาท 
(46.15%) 
2. 251 - 500 บาท 
(32.69%) 
3. ต่ํากวา 100 บาท 
(13.46%) 

1. 100 - 250 บาท 
(43.40%) 
2. 251 - 500 บาท 
(32.08%) 
3. ต่ํากวา 100 บาท 
(11.32%) 

1. 100 - 250 บาท และ
251 - 500 บาท 
(41.18%) 
2. ต่ํากวา 100 บาท 
(9.80%) 
3. 501 - 1,000 บาท 
(5.88%) 

1. 100 - 250 บาท 
(52.63%) 
2. 251 - 500 บาท 
(26.32%) 
3. ต่ํากวา 100 บาท 
(14.04%) 
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ตารางที่ 78 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

รายได (บาท) 

ต่ํากวา 5,000 5,000 – 10,000 10,001 – 15,000 15,001 – 20,000 20,001 – 25,000 25,000 ขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=53) (N=134) (N=52) (N=53) (N=51) (N=57) 

วัตถุประสงค
ในการ
เลือกใช
บริการ 

จากรานขายยา 

1. ตองการรักษาโรค/
ปองกันโรคจากการ
เจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(90.57%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/
บํารุงรางกาย และ
ตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับสุขภาพ/การใช
ยา (41.51%) 
3. สะดวก รวดเร็ว 
(1.89%) 

1. ตองการรักษาโรค/
ปองกันโรคจากการ
เจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(79.10%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/
บํารุงรางกาย (52.24%) 
3. ตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับสุขภาพ/การใช
ยา (29.85%) 

1. ตองการรักษาโรค/
ปองกันโรคจากการ
เจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(94.23%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/
บํารุงรางกาย (69.23%) 
3. ตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับสุขภาพ/การใช
ยา (38.46%) 

1. ตองการรักษาโรค/
ปองกันโรคจากการ
เจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(94.37%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/
บํารุงรางกาย (79.25%) 
3. ตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับสุขภาพ/การใช
ยา (32.08%) 

1. ตองการรักษาโรค/
ปองกันโรคจากการ
เจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(96.08%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/
บํารุงรางกาย (76.47%) 
3. ตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับสุขภาพ/การใช
ยา (41.18%) 

1. ตองการรักษาโรค/
ปองกันโรคจากการ
เจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 
(92.98%) 
2. ตองการดูแลสุขภาพ/
บํารุงรางกาย (36.84%) 
3. ตองการคําแนะนํา
เกี่ยวกับสุขภาพ/การใช
ยา (19.30%) 
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ตารางที่ 78 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

รายได (บาท) 

ต่ํากวา 5,000 5,000 – 10,000 10,001 – 15,000 15,001 – 20,000 20,001 – 25,000 25,000 ขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=53) (N=134) (N=52) (N=53) (N=51) (N=57) 

วัตถุประสงค
ในการ
เลือกใช

บริการจาก
ราน 

ขายยาเพื่อใคร 

1. ตนเอง (77.36%) 
2. คนในครอบครัว 
(58.49%) 
3. เพื่อน (15.09%) 

1. ตนเอง (83.58%) 
2. คนในครอบครัว 
(55.97%) 
3. เพื่อน (10.45%) 

1. ตนเอง (92.31%) 
2. คนในครอบครัว 
(71.15%) 
3. เพื่อน (15.38%) 

1. ตนเอง (86.79%) 
2. คนในครอบครัว 
(75.47%) 
3. เพื่อน (15.09%) 

1. ตนเอง (98.04%) 
2. คนในครอบครัว 
(72.55%) 
3. เพื่อน (1.96%) 

1. ตนเอง (84.21%) 
2. คนในครอบครัว 
(70.18%) 
3. เพื่อน (7.02%) 

บุคคลที่ชวย
ในการ
ตัดสินใจ 
เลือกใช

บริการจาก
รานขายยา 

1. ตนเอง (67.92%) 
2. คนในครอบครัว 
(58.49%) 
3. เภสัชกร (33.96%) 

1. ตนเอง (75.37%) 
2. เภสัชกร (44.78%) 
3. คนในครอบครัว 
(23.13%) 

1. ตนเอง (76.92%) 
2. เภสัชกร (59.62%) 
3. คนในครอบครัว 
(34.62%) 

1. เภสัชกร (77.36%) 
2. ตนเอง (71.70%) 
3. คนในครอบครัว 
(28.30%) 

1. ตนเอง (88.24%) 
2. เภสัชกร (64.71%) 
3. คนในครอบครัว 
(39.22%) 

1. ตนเอง (73.68%) 
2. เภสัชกร (49.12%) 
3. คนในครอบครัว 
(33.33%) 
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ตารางที่ 78 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

รายได (บาท) 

ต่ํากวา 5,000 5,000 – 10,000 10,001 – 15,000 15,001 – 20,000 20,001 – 25,000 25,000 ขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=53) (N=134) (N=52) (N=53) (N=51) (N=57) 

วันที่เลือกใช
บริการ 

จากรานขายยา 

1. วันจันทร - ศุกร 
(43.40%) 
2. วันเสาร - อาทิตย 
(37.74%) 
3. แลวแตโอกาส 
(18.87%) 

1. วันจันทร - ศุกร 
(36.57%) 
2. แลวแตโอกาส 
(35.82%) 
3.วันเสาร - อาทิตย 
(27.61%) 

1. วันจันทร - ศุกร 
(51.92%) 
2. วันเสาร - อาทิตย 
(30.77%) 
3. แลวแตโอกาส 
(17.31%) 

1. วันจันทร - ศุกร 
(49.06%) 
2. วันเสาร - อาทิตย 
(41.51%) 
3. แลวแตโอกาส 
(9.43%) 

1. วันเสาร - อาทิตย 
(45.10%) 
2. วันจันทร - ศุกร 
(39.22%) 
3. แลวแตโอกาส 
(15.69%) 

1. วันเสาร - อาทิตย 
(49.12%) 
2. แลวแตโอกาส 
(26.32%) 
3. วันจันทร - ศุกร 
(24.56%) 

เวลาที่เลือกใช
บริการ 

จากรานขายยา 

1. 17.01-19.00 น. 
(26.42%) 
2. แลวแตโอกาส 
(18.87%) 
3. กอน 8.00 น., 13.01-
15.00 น. และ 19.01 - 
21.00 น. (9.43%) 

1. 17.01-19.00 น. 
(31.34%) 
2. แลวแตโอกาส 
(23.13%) 
3. 19.01 - 21.00 น. 
(11.94%) 

1. 17.01-19.00 น. 
(38.46%) 
2. 10.01 - 12.00 น. และ
13.01 - 15.00 น. 
(15.38%) 
3. 15.01 - 17.00 น., 
19.01 - 21.00 น. และ
แลวแตโอกาส  (7.69%) 

1. 17.01-19.00 น. 
(45.28%) 
2. 19.01 -21.00 น. 
(16.98%) 
3. 12.01 - 13.00 น. และ
15.01 - 17.00 น. 
(11.32%) 

1. 17.01-19.00 น. 
(41.18%) 
2. 13.01 - 15.00 น. และ
19.01 -21.00 น. 
(13.73%) 
3. 15.01 - 17.00 น. 
(11.76%) 

1. 19.01 -21.00 น. 
(40.35%) 
2. 17.01-19.00 น. 
(33.33%) 
3. แลวแตโอกาส 
(10.53%) 
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ตารางที่ 78 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

รายได (บาท) 

ต่ํากวา 5,000 5,000 – 10,000 10,001 – 15,000 15,001 – 20,000 20,001 – 25,000 25,000 ขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=53) (N=134) (N=52) (N=53) (N=51) (N=57) 

ความถี่ในการ
ใชบริการจาก
รานขายยา 

(ครั้งตอเดือน) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน 
(50.94%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอ
เดือน (32.08%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน 
(9.43%) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน 
(56.72%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอ
เดือน (33.58%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน 
(7.46%) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน 
(42.31%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอ
เดือน (30.77%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน 
(23.08%) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน 
(54.72%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอ
เดือน (24.53%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน 
(20.75%) 

1. 1-2 ครั้งตอเดือน 
(60.78%) 
2. นอยกวา 1 ครัง้ตอ
เดือน (25.49%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือน 
(11.76%) 

1.  นอยกวา 1 ครั้งตอ
เดือน (57.63%) 
2. 1-2 ครั้งตอเดือน 
(43.86%) 
3. 3-4 ครั้งตอเดือนและ 
5-6 ครั้งตอเดือน 
(1.75%) 

รูปแบบของ 
รานขายยา 

1. รานขายยาแบบ
เจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) (58.49%) 
2. รานขายยาแบบมี
สาขา (Chain Store) 
33.96%) 
3. แลวแตสะดวก 
(7.55%) 

1. รานขายยาแบบ
เจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) (48.51%) 
2. รานขายยาแบบมี
สาขา (Chain Store) 
(30.60%) 
3. แลวแตสะดวก 
(20.90%) 

1. รานขายยาแบบ
เจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) (61.54%) 
2. รานขายยาแบบมี
สาขา (Chain Store) 
(25.00%) 
3. แลวแตสะดวก 
(13.46%) 

1. รานขายยาแบบ
เจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) (69.81%) 
2. รานขายยาแบบมี
สาขา (Chain Store) 
(18.87%) 
3. แลวแตสะดวก 
(11.32%) 

1. รานขายยาแบบ
เจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) (56.86%) 
2. รานขายยาแบบมี
สาขา (Chain Store) 
(39.22%) 
3. แลวแตสะดวก 
(3.92%) 

1. รานขายยาแบบ
เจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) (54.39%) 
2. รานขายยาแบบมี
สาขา (Chain Store) 
(26.32%) 
3. แลวแตสะดวก 
(19.30%) 
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ตารางที่ 78 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

รายได (บาท) 

ต่ํากวา 5,000 5,000 – 10,000 10,001 – 15,000 15,001 – 20,000 20,001 – 25,000 25,000 ขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=53) (N=134) (N=52) (N=53) (N=51) (N=57) 

แหลงของ 
รานขายยา 

1. ใกลที่พักอาศัย 
(84.91%) 
2. บริเวณตลาด 
(67.92%) 
3. ใกลที่ทํางาน 
(41.51%) 

1. ใกลที่พักอาศัย 
(78.36%) 
2. บริเวณตลาด 
(71.64%) 
3. ใกลที่ทํางาน 
(52.24%) 

1. ใกลที่พักอาศัย 
(75.00%) 
2. บริเวณตลาด 
(73.08%) 
3. ใกลที่ทํางาน 
(59.62%) 

1. ใกลที่พักอาศัย 
(96.23%) 
2. ใกลที่ทํางาน 
(71.70%) 
3. บริเวณตลาด 
(56.60%) 

1. ใกลที่พักอาศัย 
(86.27%) 
2. ใกลที่ทํางาน 
(60.78%) 
3. บริเวณตลาด 
(54.90%) 

1. ใกลที่พักอาศัย 
(89.47%) 
2. ในหางสรรพสินคา 
(54.39%) 
3. บริเวณตลาด 
(42.11%) 

กรณีที่
เลือกใช 

บริการจาก 
รานขายยา 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/
เกิดอุบัติเหตุ (69.81%) 
2. เมื่อตองการยา/
เวชภัณฑเก็บสํารองไว
ใช (20.75%) 
3. ใชบริการอยางตอ
เนี่อง เพราะมียา/
ผลิตภัณฑเสริมอาหาร
ที่ใชประจํา (9.43%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/
เกิดอุบัติเหตุ (61.94%) 
2. เมื่อตองการยา/
เวชภัณฑเก็บสํารองไว
ใช (29.10%) 
3. ใชบริการอยางตอ
เนี่อง เพราะมียา/
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
ใชประจํา (6.72%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/
เกิดอุบัติเหตุ (82.69%) 
2. ใชบริการอยางตอ
เนี่อง เพราะมียา/
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
ใชประจํา (9.62%) 
3. เมื่อตองการยา/
เวชภัณฑเก็บสํารองไว
ใช (7.69%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/
เกิดอุบัติเหตุ (77.36%) 
2. เมื่อตองการยา/
เวชภัณฑเก็บสํารองไว
ใช (13.21%) 
3. ใชบริการอยางตอ
เนี่อง เพราะมียา/
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
ใชประจํา (7.55%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/
เกิดอุบัติเหตุ (60.78%) 
2. ใชบริการอยางตอ
เนี่อง เพราะมียา/
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
ใชประจํา (25.49%) 
3. เมื่อตองการยา/
เวชภัณฑเก็บสํารองไว
ใช (11.76%) 

1. เมื่อมีการเจ็บปวย/
เกิดอุบัติเหตุ (68.42%) 
2. เมื่อตองการยา/
เวชภัณฑเก็บสํารองไว
ใช (28.07%) 
3. ใชบริการอยางตอ
เนี่อง เพราะมียา/
ผลิตภัณฑเสริมอาหารที่
ใชประจํา (3.51%) 
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ตารางที่ 78 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

รายได (บาท) 

ต่ํากวา 5,000 5,000 – 10,000 10,001 – 15,000 15,001 – 20,000 20,001 – 25,000 25,000 ขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=53) (N=134) (N=52) (N=53) (N=51) (N=57) 

ประเภทของ
ขอมูลที่

ตองการกอน
การเลือก 

ใชบริการจาก
รานขายยา 

1. คุณภาพของสินคาที่
จําหนาย (66.04%) 
2. การมีเภสัชกรประจํา
รานตลอดเวลา 
(50.94%) 
3. ราคาของสินคา 
(39.62%) 

1. คุณภาพของสินคาที่
จําหนาย (73.88%) 
2. การมีเภสัชกรประจํา
รานตลอดเวลา 
(61.94%) 
3. ราคาของสินคา 
(36.57%) 

1. การมีเภสัชกรประจํา
รานตลอดเวลา 
(61.54%) 
2. คุณภาพของสินคาที่
จําหนาย (59.62%) 
3. ราคาของสินคา 
(55.77%) 

1. การมีเภสัชกรประจํา
รานตลอดเวลา 
(81.13%) 
2. ราคาของสินคา 
(67.92%) 
3. คุณภาพของสินคาที่
จําหนาย (54.72%) 

1. การมีเภสัชกรประจํา
รานตลอดเวลา 
(78.43%) 
2. ราคาของสินคา 
(64.71%) 
3. คุณภาพของสินคาที่
จําหนาย (56.86%) 

1. การมีเภสัชกรประจํา
รานตลอดเวลา 
(63.16%) 
2. คุณภาพของสินคาที่
จําหนาย (56.14%) 
3. ราคาของสินคา และ
สถานที่ตั้งของราน 
(31.58%) 

ความรูสึก
หลังการใช
บริการ 

จากรานขายยา 

1. คอนขางพอใจ 
(49.06%)  
2. พอใจ (43.40%)  
3. คอนขางไมพอใจ 
(7.55%) 

1. พอใจ (54.48%) 
2. คอนขางพอใจ 
(38.81%) 
3. คอนขางไมพอใจ 
(5.92%) 

1.  พอใจ (53.85%) 
2. คอนขางพอใจ  
(36.54%) 
3. คอนขางไมพอใจ 
(9.62%) 

1. คอนขางพอใจ 
(54.72%) 
2. พอใจ (43.40%) 
3. คอนขางไมพอใจ 
(1.89%) 

1. พอใจ (52.94%) 
2. คอนขางพอใจ 
(39.22%) 
3. คอนขางไมพอใจ 
(7.84%) 

1. คอนขางพอใจ 
(49.12%) 
2. พอใจ (47.37%) 
3. คอนขางไมพอใจ 
(3.51%) 
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ตารางที่ 78 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

รายได (บาท) 

ต่ํากวา 5,000 5,000 – 10,000 10,001 – 15,000 15,001 – 20,000 20,001 – 25,000 25,000 ขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=53) (N=134) (N=52) (N=53) (N=51) (N=57) 

การเลือกใช
บริการ 

จากรานขายยา
เดิมที่เคยไป 

1. อาจจะเลือก 
(52.83%) 
2. เลือกอยางแนนอน 
(41.51%) 
3. อาจจะไมเลือก 
(3.77%) 

1. อาจจะเลือก 
(50.75%) 
2. เลือกอยางแนนอน 
(34.33%) 
3. อาจจะไมเลือก 
(14.18%) 

1. อาจจะเลือก 
(50.00%) 
2. เลือกอยางแนนอน 
(42.31%) 
3. อาจจะไมเลือก 
(7.69%) 

1. อาจจะเลือก 
(58.49%) 
2. เลือกอยางแนนอน 
(39.62%) 
3. อาจจะไมเลือก 
(1.89%) 

1. เลือกอยางแนนอน 
(47.06%) 
2. อาจจะเลือก 
(37.25%) 
3. อาจจะไมเลือก 
(15.69%) 

1. อาจจะเลือก 
(57.89%) 
2. เลือกอยางแนนอน 
(28.07%) 
3. อาจจะไมเลือก 
(12.28%) 

การแนะนํา
บุคคลอื่น 

ใหใชบริการ
จากรานขายยา
เดิมที่เคยไป 

1. อาจจะแนะนํา 
(45.28%) 
2. แนะนําอยางแนนอน 
(37.74%) 
3. อาจจะไมแนะนํา 
(15.09%) 

1. อาจจะแนะนํา 
(57.46%) 
2. แนะนําอยางแนนอน 
(26.87%) 
3. อาจจะไมแนะนํา 
(15.67%) 

1. อาจจะแนะนํา 
(44.23%) 
2. แนะนําอยางแนนอน 
(34.62%) 
3. อาจจะไมแนะนํา 
(21.15%) 

1. อาจจะแนะนํา 
(56.60%) 
2. แนะนําอยางแนนอน 
(32.08%) 
3. อาจจะไมแนะนํา 
(11.32%) 

1. อาจจะแนะนํา 
(66.67%) 
2. แนะนําอยางแนนอน 
(17.65%) 
3. อาจจะไมแนะนํา 
(15.69%) 

1. อาจจะแนะนํา 
(61.40%) 
2. แนะนําอยางแนนอน 
(21.05%) 
3. อาจจะไมแนะนํา 
(14.04%) 
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ตารางที่ 78 ขอมูลพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคจําแนกตามระดับการศึกษา (ตอ) 
 

รายได (บาท) 

ต่ํากวา 5,000 5,000 – 10,000 10,001 – 15,000 15,001 – 20,000 20,001 – 25,000 25,000 ขึ้นไป พฤติกรรม 

(N=53) (N=134) (N=52) (N=53) (N=51) (N=57) 

ปญหาที่พบ
จากการใช
บริการ 

จากรานขายยา 

1. ราคาไมเหมาะสม 
(54.72%) 
2. การใหบริการของ
เภสัชกรและพนักงาน
ไมสุภาพหรือไมเต็มใจ 
(43.40%) 
3. สถานที่ตั้งรานไม
สะดวกในการใช
บริการ (39.62%) 

1. ราคาไมเหมาะสม 
(63.43%) 
2. การใหบริการของ
เภสัชกรและพนักงาน
ไมสุภาพหรือไมเต็มใจ 
(46.27%) 
3. สถานที่ตั้งรานไม
สะดวกในการใชบริการ 
(43.28%) 

1. ราคาไมเหมาะสม 
(61.54%) 
2. การใหบริการของ
เภสัชกรและพนักงาน
ไมสุภาพหรือไมเต็มใจ 
(46.15%) 
3. ยา/เวชภัณฑไมมี
คุณภาพ (42.31%) 

1. ราคาไมเหมาะสม 
(58.49%) 
2. การใหบริการของ
เภสัชกรและพนักงาน
ไมสุภาพหรือไมเต็มใจ 
และสถานที่ตั้งรานไม
สะดวกในการใชบริการ 
(52.83%) 
3. ยา/เวชภัณฑไมมี
คุณภาพ (47.17%) 

1. ราคาไมเหมาะสม 
(76.47%) 
2. ยา/เวชภัณฑไมมี
คุณภาพ (56.86%)  
3. การใหบริการของ
เภสัชกรและพนักงาน
ไมสุภาพหรือไมเต็มใจ 
และสถานที่ตั้งรานไม
สะดวกในการใชบริการ 
(52.94%) 

1. ราคาไมเหมาะสม 
และสถานที่ตั้งรานไม
สะดวกในการใชบริการ 
(52.63%) 
2. การใหบริการของ
เภสัชกรและพนักงาน
ไมสุภาพหรือไมเต็มใจ  
(49.12%) 
3. ยา/เวชภัณฑไมมี
คุณภาพ (33.33%) 
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2. อภิปรายผลการศึกษา 
 
จากแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer’s Behavior): การวิเคราะห

พฤติกรรมผูบริโภคสามารถใชคําถาม 7 คําถาม ประกอบดวย 6 Ws และ 1 H (Who, What, Why, 
Who, When, Where, How) เพื่อชวยในการวิเคราะหคนหาคําตอบ 7 ประการ ประกอบดวย 7 Os 
(Occupants, Objects, Objectives, Organizations, Occasions, Outlets, Operations) เพื่อทราบถึง
ลักษณะความตองการ และพฤติกรรม รวมท้ังปจจัยตาง ๆ ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมผูบริโภค และ
แนวคิดสวนประสมทางการคาปลีก ซ่ึงมีองคประกอบพืน้ฐาน 5 ประการ ไดแก ผลิตภัณฑ ราคา 
ชองทางการจดัจําหนาย การสงเสริมการตลาด และ ภาพลักษณขององคกร 

ดังนั้นการศึกษาคร้ังนี้จึงจะอภิปรายผลการศึกษาตาม ท้ัง 2 แนวคิดขางตน ดังนี ้
 
แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค (Consumer’s Behavior): 
 

คําถาม คําตอบ 
1. ใครอยูในตลาดเปาหมาย 
(Who is in the target market?)  

ผูบริโภคเพศหญิง ท่ีมีอายุ 25 – 34 ป มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน 
และมีรายได 5,001 – 10,000 บาท  

2. ผูบริโภคซ้ืออะไร    
(What does the customer buy?) 

ผูบริโภคสวนใหญซ้ือสินคาประเภทยารักษาโรค และมี
คาใชจายเฉล่ียตอคร้ังประมาณ 100 – 250 บาท 

3. ทําไมผูบริโภคจึงซ้ือ  
(Why does the customer buy?) 

ผูบริโภคมีวัตถุประสงคในการใชบริการเพื่อตองการรักษา
โรค/ปองกันโรค จากการเจบ็ปวย/ไดรับอุบัติเหตุ 

4. ใครมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจซ้ือ (Who participates 
in the buying?) 

ผูบริโภคซ้ือสินคา หรือใชบริการเพื่อตนเอง โดยมีการ
ตัดสินใจดวยตนเอง เชนกัน 

5. ผูบริโภคซ้ือเม่ือใด (When 
does the customer buy?) 

ผูบริโภคจะมีการใชบริการในวนัจันทร – ศุกร เวลา 17.01 – 
19.00 น. โดยมีความถ่ีในการใชบริการเฉล่ีย 1 – 2  คร้ังตอ
เดือน 
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คําถาม คําตอบ 
6. ผูบริโภคซ้ือท่ีไหน (Where 
does the customer buy?) 

ผูบริโภคจะเลือกใชบริการจากรานขายยาแบบเจาของคนเดียว 
(Sole Ownership) และมีสถานท่ีต้ังอยูบริเวณใกลกับแหลงท่ี
พักอาศัย 

7. ผูบริโภคซ้ืออยางไร  
(How does the customer buy?) 

- ผูบริโภคจะเลือกใชบริการในกรณีท่ีมีการเจ็บปวย/เกดิ
อุบัติเหตุ 

- ตองการทราบขอมูลเกี่ยวกับการมีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลาหรือไม  

- ดานความรูสึกหลังการใชบริการ พบวา สวนใหญมี
ความรูสึกพอใจ สงผลใหอาจจะเลือกใชบริการจากรานขาย
ยาเดิมท่ีเคยไปอีก และอาจจะแนะนําใหบุคคลอ่ืนใชบริการ
ดวย สําหรับกรณีท่ีผูบริโภคท่ีคอนขางไมพอใจ และไม
พอใจ สวนใหญจะเลือกท่ีจะไปใชบริการรานขายยาราน
ใหม 

- ดานปญหาจากการใชบริการจากรานขายยาสวนใหญจะพบ
ปญหาดานราคาไมเหมาะสม 

 
แนวคิดสวนประสมทางการคาปลีก  

1. ผลิตภัณฑ:  
- ปจจัยท่ีมีความสําคัญมาก ไดแก การมีการใหคําแนะนํา ปรึกษาเกีย่วกับการใช

ยา และปญหาดานสุขภาพ คุณภาพของสินคา การใหบริการของเภสัชกรและ
พนักงาน การมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา ความสวางของราน ความ
สะอาดของราน การมีสินคาหลากหลาย 

- ปจจัยท่ีมีความสําคัญปานกลาง ไดแก การมีบริการตรวจวดัความดนัโลหิต 
การมีบริการตรวจวดัระดับน้าํตาลในเลือด การมีบริการชั่งน้ําหนกั วดัสวนสูง 
และการมีบริการตรวจวดัมวลกระดูก และมีการรับปรึกษาทางโทรศัพท 

2. ราคา: 
- ปจจัยท่ีมีความสําคัญมาก ไดแก ราคาเหมาะสม 
- ปจจัยท่ีมีความสําคัญปานกลาง ไดแก การมีสวนลด 
- ปจจัยท่ีมีความสําคัญนอย ไดแก การชําระเงินดวยบัตรเครดิตได 
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3. การจัดจําหนาย:  
- ปจจัยท่ีมีความสําคัญมาก ไดแก ใกลท่ีพกัอาศัย ใกลท่ีทํางาน และการมีท่ีจอด

รถสะดวก 
- ปจจัยท่ีมีความสําคัญปานกลาง ไดแก การโฆษณารานทางส่ือตางๆ เชน วิทย ุ

หนังสือพิมพทองถ่ิน 
4. การสงเสริมการตลาด: 

- ปจจัยท่ีมีความสําคัญมาก ไดแก มีการแนะนําสินคาจากเภสัชกร หรือ
พนักงานขาย การมีสินคาตัวอยางใหทดลอง 

- ปจจัยท่ีมีความสําคัญปานกลาง ไดแก มีการแจกแผนพับท่ีเกี่ยวกับโรคและ
การดูแลสุขภาพ มีการสมัครเปนสมาชิกของราน 

5. ภาพลักษณขององคกร: 
- ปจจัยท่ีมีความสําคัญปานกลาง ไดแก ช่ือเสียงของราน   
 

จากการศึกษาพบวา ลักษณะของกลุมผูบริโภคท่ีเลือกใชบริการจากรานขายยา สวนใหญ
เปนผูบริโภคเพศหญิง ท่ีมีอายุ 25 – 34 ป มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีสถานภาพโสด มีอาชีพ
พนักงานบริษทัเอกชน มีรายได 5,001 – 10,000 บาท และมีคาใชจายในการใชบริการเฉล่ียตอคร้ัง
ประมาณ 100 – 250 บาท ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ วิไลวรรณ พุทธันบุตร (2543) เร่ืองการ
วิเคราะหลูกคาของรานขายยาแบบลูกโซในเขตอําเภอเมือง จังหวดัเชียงใหม  

แตในสวนสินคาท่ีซ้ือ ผลการศึกษานี้พบวา ผูบริโภคสวนใหญซ้ือสินคาประเภทยารักษา
โรค ในขณะที่ผลการศึกษาของวิไลวรรณ พุทธันบุตร (2543) พบวา ซ้ือสินคารักษาความงามเปน
สวนใหญ ท้ังนี้อาจจะเกดิจากการศึกษาของ วิไลวรรณ พุทธันบุตร (2543) เปนการวิเคราะหลูกคา
ของรานขายยาแบบลูกโซ ซ่ึงเนนสินคาประเภทเสริมความงามมากกวา 

ดานวัตถุประสงคในการใชบริการ ผลการศึกษานี้พบวา ผูบริโภคใชบริการเพื่อตองการ
รักษาโรค/ปองกันโรค จากการเจ็บปวย/ไดรับอุบัติเหตุ ในขณะท่ีผลการศึกษาของวไิลวรรณ พุทธัน
บุตร (2543) พบวา ผูบริโภคใชบริการเพื่อตอบสนองความตองการ หรือความพึงพอใจสวนตัว ท้ังนี้
อาจจะเกิดจากสภาพเศรษฐกจิท่ีเปล่ียนแปลงไป  

ดานวนัและเวลาท่ีใชบริการ ผลการศึกษานี้พบวา ผูบริโภคใชบริการในวนัจันทร – ศุกร 
เวลา 17.01 – 19.00 น. และสวนใหญจะเลือกใชบริการจากรานขายยาแบบเจาของคนเดียว (Sole 
Ownership) ท่ีมีสถานท่ีต้ังอยูบริเวณใกลกับแหลงท่ีพกัอาศัย ในขณะที่ผลการศึกษาของ วิไลวรรณ 
พุทธันบุตร (2543) พบวา ผูบริโภคใชบริการในวันเสาร – อาทิตย เวลา 12.01 – 18.00 น. ท้ังนี้
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อาจจะเกิดจากภาวะน้ํามันข้ึนราคาจึงทําใหผูบริโภควางแผนการเดินทางมากข้ึน เพื่อไมใหเสีย
คาใชจายในสวนท่ีไมจําเปน 

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือกใชบริการรานขายยา ผลการศึกษานีพ้บวา ปจจัยท่ีมี
ความสําคัญมาก ไดแก ราคาเหมาะสม อยูใกลกับท่ีพกัอาศัย มีท่ีจอดรถสะดวก และการมีเภสัชกร
ประจํารานตลอดเวลา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ นฤมิตร ภษูา (2540) เร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพล
ตอการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

แตในสวนของปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูบริโภคใหความสําคัญดานการมีการใหคําแนะนํา 
ปรึกษาเกีย่วกบัการใชยา และปญหาดานสุขภาพ มากที่สุด ในขณะที่ผลการศึกษาของ วิไลวรรณ 
พุทธันบุตร (2543) พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับคุณภาพของสินคา มากท่ีสุด ท้ังนี้อาจจะเกดิ
จากผูบริโภคมีความรู และแสวงหาขอมูลขาวสารเพิ่มมากข้ึน แตกย็ังตองการคําแนะนําจาก
ผูเช่ียวชาญเพือ่เพิ่มความม่ันใจในขอมูลขาวสารที่ไดรับมา 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผลการศึกษานี้พบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับการมี
สินคาตัวอยางใหทดลอง ในขณะท่ีผลการศึกษาของ วิไลวรรณ พุทธันบุตร (2543) พบวา ผูบริโภค
ใหความสําคัญกับการจัดโปรแกรมลด แลก แจก แถม และการมีสวนลดพิเศษ 

 
3. ขอคนพบ 
 จากการศึกษา วิเคราะหภาพรวมแลว พบวา 

- ผูใชบริการจากรานขายยาสวนใหญเปนเพศหญิง 
- ผูใชบริการจากรานขายยาซ้ือสินคาประเภทยารักษาโรคเปนสวนใหญ 
- ผูใชบริการจากรานขายยาสวนใหญมีคาใชจายในการใชบริการเฉล่ียตอคร้ัง 100 – 250 บาท 
- ผูใชบริการจากรานขายยาใชบริการในวนัจันทร – ศุกร เวลา 17.01 – 19.00 น. 
- ผูใชบริการจากรานขายยาใชบริการจากรานขายยาแบบเจาของคนเดียว (Sole Ownership) 

ท่ีมีสถานท่ีต้ังอยูบริเวณใกลกับแหลงท่ีพกัอาศัย 
- ผูใชบริการจากรานขายยาใชบริการเพื่อตนเอง โดยมีการตัดสินใจดวยตนเองดวย 
- ผูใชบริการจากรานขายยาตองการใหมีเภสัชกรอยูประจําตลอดเวลา  
- ผูใชบริการจากรานขายยาตองการใหการมีสินคาตัวอยางเพ่ือทดลองใช 
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4. ขอเสนอแนะ 
จากผลการศึกษา และขอคนพบ เร่ืองพฤติกรรมการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของ

ผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีขอเสนอแนะสําหรับธุรกิจประเภทนี้ เพือ่จะนําไปใชใน
การตัดสินใจในการเร่ิมธุรกจิ หรือการปรับกลยุทธทางการตลาด ใหเหมาะสม และสรางความพงึ
พอใจใหแกลูกคา 

1. ดานผลิตภัณฑ:  
 รานขายยาแผนปจจุบันควรมีการฝกอบรมท้ังเภสัชกร และพนกังานขายใหมี
ความรูเกี่ยวกบัยารักษาโรค ท้ังสรรพคุณ วิธีการใชยา อาการขางเคียง การเก็บ
รักษา และวิธีปฏิบัติตัวในการบรรเทา หรือรักษาอาการท่ีผูบริโภคเปนอยูใน
ขณะน้ัน เพื่อใหคําแนะนํา ปรึกษาเกีย่วกับการใชยา และปญหาดานสุขภาพ 

 ยารักษาโรค และสินคาตางๆภายในราน ควรมีการตรวจสอบสภาพของบรรจุ
ภัณฑ ลักษณะท่ีเปล่ียนแปลงไปจากสภาพปกติ และวนัหมดอายุอยูเสมอ เพื่อ
รักษาคุณภาพของยา และสินคา อีกท้ังเพือ่สรางภาพลักษณท่ีดีของราน 

 การจะนํายารักษาโรค หรือสินคาเขามาจําหนายในราน ควรคํานึงถึงคุณภาพ
ของสินคา มากกวา ผลกําไรที่จะไดรับ เพราะถานํายา หรือสินคาราคาถูก ท่ีไม
มีคุณภาพมาจาํหนาย จะทําใหภาพลักษณของรานเสียหายไปดวย 

 การใหบริการของเภสัชกร และพนกังานขายควรมีความสุภาพ ออนนอม และ
เอาใจใสผูบริโภคอยางเทาเทียมกันทุกราย และควรใหคําแนะนํา รวมถึงยา
รักษาโรคท่ีเหมาะสมกับผูใชบริการแตละราย 

 รานขายยาควรตกแตงรานใหมีความสวาง สะอาด และจัดยา/สินคาใหเปน
ระเบียบ รวมถึงการมีปายแสดงประเภท หรือสรรพคุณของยา หรือสินคา เพื่อ
ความเปนระเบียบเรียบรอย และนาเขาไปใชบริการ 

 รานขายยาแผนปจจุบันควรมีสินคาท่ีหลากหลาย เชน ยาท่ีรักษาโรคเดยีวกันก็
ควรมีหลายประเภท หลายราคา เพื่อใหเหมาะสมกับผูใชบริการแตละราย 
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2. ดานราคา: 
 ยารักษาโรค/สินคาแตละชนดิควรมีการกําหนดราคาที่เหมาะสม ไมสูงและไม
ตํ่าจนเกนิไป ควรสํารวจราคาตลาด ราคาจากรานขางเคียง และสภาพ
การตลาดในขณะน้ันดวย  

 ทางรานอาจจัดลดราคาสินคาบางประเภท เพื่อเปนการตอบสนองความ
ตองการของผูใชบริการ เชนผลิตภัณฑเสริมอาหาร เวชสําอาง และอุปกรณ
ทางการแพทยไดบาง แตไมควรใหสวนลดมากเกินไปจนทําใหตัวสินคาไมมี
ความนาเช่ือถือ และไมควรลดราคาสินคาประเภทยารักษาโรค เพราะจะทําให
เกิดความคลางแคลงใจในคุณภาพของยาท่ีทางรานนํามาจัดจําหนาย 

3. ดานการจดัจําหนาย:  
 ถาเปนผูประกอบการที่ยังไมเร่ิมเปดราน ควรหาทําเลในการต้ังรานท่ีเปน
แหลงท่ีพักอาศัย หรือบริเวณตลาด และควรมีท่ีจอดรถท่ีสามารถจอดรถไดไม
ไกลจากราน เพื่อความสะดวกในการใชบริการของลูกคา 

 ถาเปนผูประกอบการที่เปดรานแลว อาจจะตองมีการโฆษณารานเพื่อใหเปนท่ี
รูจักมากยิ่งข้ึน ผานส่ือตางๆ เชน วิทย ุหนังสือพิมพทองถ่ิน  

 ควรมีเภสัชกรอยูประจําในชวงเวลา 17.01 – 19.00 น. และควรมีพนกังานขาย
ใหเพยีงพอกับจํานวนลูกคา เนื่องจากมีผูใชบริการมากในชวงเวลาดงักลาว 

4. ดานการสงเสริมการตลาด: 
 เภสัชกร หรือพนักงานขายควรมีการสอบถามความตองการ หรืออาการของ
ปญหาสุขภาพของลูกคาอยางละเอียดถ่ีถวน เพื่อจะไดแนะนาํ หรือเสนอยา
รักษาโรค หรือสินคาท่ีมีความเหมาะสมกบัลูกคามากท่ีสุดได 

 ควรมีสินคาตัวอยางใหทดลอง โดยเฉพาะในสวนของเวชสําอาง 
 อาจมีการใหความรูดานสุขภาพแกลูกคา โดยการจัดทําแผนพับเกีย่วกับโรค 
การปฏิบัติตน การดูแลตนเองในสถานการณท่ีมีโรคระบาด หรือการดูแล
สุขภาพท่ัวไป 

 อาจมีการใหลูกคาสมัครเปนสมาชิกของราน เพื่อรับขาวสาร และทางราน
สามารถติดตามลูกคาได 
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5. ดานภาพลักษณขององคกร: 
 ควรหาจุดเดน หรือจุดขายใหกับทางราน เชน การแนะนําวิธีปฏิบัติตัวในการ
รักษา หรือบรรเทาอาการ มากกวาท่ีจะเนนขายยาเพียงอยางเดียว  

 ควรใหความรวมมือ หรือเขารวมกิจกรรมตางๆกับชุมชนในแหลงท่ีเปดราน 
เพื่อสรางความรูจักคุนเคย และเปนการแนะนํารานอีกทางหน่ึง 


