
  

บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานขายยา ใน

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคใน
การเลือกรานขายยาในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม โดยศึกษาจากผูบริโภคที่ใชบริการจากรานขาย
ยาซ่ึงอยูใน3ทําเล คือ 1.  ในศูนยการคาและไฮเปอรมารเก็ต 2.  ยานชุมชน/ท่ีอยูอาศัย 3.  ตลาดสด 
กําหนดขนาดตัวอยาง ณ ระดับความเช่ือม่ัน  95%  โดยใชการคํานวณขนาดตัวอยางชนิดท่ีไมทราบ
จํานวนประชากรจะไดขนาดตัวอยางจํานวน 271 คน เพื่อความสะดวกในการคํานวณจึงทําการเก็บ
ตัวอยางจํานวน 280 ตัวอยาง ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบตามสะดวก (Convenience Sampling) 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา คือ แบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา คาสถิติท่ีใช
ไดแก คาความถ่ี คารอยละ และคาเฉลี่ย การวัดระดับความสําคัญจะใชมาตราวัดของ ลิเคิรท  
(Likert’s Scale) และคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก สามารถสรุปผลการศึกษา มีการอภิปรายผล ขอคนพบ 
และขอเสนอแนะดังนี้ 
 
สรุปผลการศึกษา 
 

 การศึกษาคร้ังนี้ แบงการสรุปผลการศึกษาออกเปน 4 สวนดังนี ้
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ผลการศึกษา  พบวา ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 280 คน เปนเพศหญิง รอยละ 61.4 
เปนเพศชาย รอยละ 38.57  มีอายุระหวาง 21-30 ป รอยละ 62.86 รองลงมาคือ อายุระหวาง 31-40 ป 
รอยละ 19.29  มีระดับการศึกษาขั้นสูงสุด ระดับปริญญาตรี รอยละ 46.79 รองลงมาคือ ไมเกิน
มัธยมศึกษา/ปวช/หรือเทียบเทา รอยละ 30.00 มีอาชีพพนักงานเอกชน/หางราน รอยละ 30.00 
รองลงมาคือ นักศึกษา รอยละ 25.36 มีรายไดตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 44.64 รองลงมา
คือ รายได 10,001-20,000 บาท รอยละ 29.29  สวนใหญมีสถานภาพโสด รอยละ 77.14 รองลงมา
คือ สมรส รอยละ 22.86 สวนใหญไมไดเปนสมาชิกรานขายยา รอยละ 93.21 สถานท่ีท่ีผูตอบ
แบบสอบถามนิยมไปใชบริการรานขายยามากท่ีสุด คือ ยานชุมชน/ท่ีอยูอาศัย รอยละ 55.71 
รองลงมาคือ หางสรรพสินคา รอยละ 24.29 ในเดือนท่ีผานมาผูตอบแบบสอบถามไมไดใชบริการ
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รานขายยาเลย รอยละ 33.57 รองลงมาคือ ไป 1 คร้ัง รอยละ 31.43  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
คาใชจายในการใชบริการรานขายยาตอ 1 คร้ังอยูระหวาง 101-300 บาท รอยละ 50.36 รองลงมาคือ
ใชไมเกิน 100 บาท รอยละ 35.36 
 

สวนท่ี  2  ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกใชบริการ
รานขายยา 

การรับรูปญหา 
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามจัดอันดับสาเหตุท่ีมาใชบริการรานขายยาโดย

เรียงอันดับตามคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก ดังนี้ อันดับท่ี 1 ไดแก มีอาการปวยแตยังไมตองการพบแพทย มี
คาเฉล่ียถวงน้ําหนักเทากับ 2.72  อันดับท่ี 2 ไดแก ตองการซ้ือผลิตภัณฑสุขภาพเพื่อความสวยงาม มี
คาเฉล่ียถวงน้ําหนักเทากับ 1.79 และอันดับท่ี 3 ไดแก ตองการคําปรึกษาจากเภสัชกร มีคาเฉล่ียถวง
น้ําหนักเทากับ 1.77 

 
 การคนหาขอมูล 
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสอบถามขอมูลเกี่ยวกับรานขายยา

ในเร่ือง สถานท่ีต้ังรานขายยามากท่ีสุด รอยละ 73.21 รองลงมาคือ การมีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลา รอยละ 59.64 

ผูตอบแบบสอบถามจัดอันดับแหลงขอมูลท่ีผูตอบแบบสอบถามคนหาขอมูลโดยเรียง
อันดับตามคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก ดังนี้ อันดับท่ี 1 ไดแก เพื่อนบาน/เพื่อนท่ีทํางาน/คนรูจักท่ีเคยเขา
รานขายยา มีคาเฉล่ียถวงน้ําหนักเทากับ 2.30 อันดับท่ี 2 ไดแก ปายหนาราน มีคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก
เทากับ 2.19 และอันดับท่ี 3 ไดแก บุคลากรทางการแพทย เชนแพทย เภสัชกร พยาบาล มีคาเฉล่ีย
ถวงน้ําหนักเทากับ 1.98  
 

การประเมินทางเลือก 
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามมีคาเฉล่ียและใหระดับความสําคัญของปจจัย

สวนประสมการตลาดบริการประเมินทางเลือกในการใชบริการรานขายยาดังนี้ 
ปจจัยดานผลิตภัณฑผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในการประเมินทางเลือกใช

บริการรานขายยาโดยรวมในระดับปานกลาง (3.40) โดยใหความสําคัญในปจจัยยอยสวนใหญใน
ระดับปานกลาง ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก มียาและเวชภัณฑต้ังแสดงจํานวนมาก (3.99) และมี
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ยาหลายยี่หอใหเลือก (3.99) มีความสําคัญในระดับมาก  รองลงมาคือ สามารถเลือกซ้ือสินคาไดเอง
(3.86)  มีผลในระดับมากเชนกัน   

ปจจัยดานราคาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในการประเมินทางเลือกใชบริการ
รานขายยา โดยรวมในระดับมาก (3.76) โดยใหความสําคัญในปจจัยยอยสวนใหญในระดับมาก 
ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก มีปายแสดงราคาชัดเจน (4.20)  มีความสําคัญในระดับมาก รองลงมา
คือ ราคาใกลเคียงกับท่ีอ่ืนๆ (4.09) มีผลในระดับมากเชนกัน 

ปจจัยดานสถานท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในการประเมินทางเลือกใช
บริการรานขายยาโดยรวมในระดับมาก (3.78) โดยใหความสําคัญในปจจัยยอยสวนใหญในระดับ
มาก ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก อยูใกลบาน/ท่ีทํางาน (4.46) มีความสําคัญในระดับมาก  
รองลงมาคือ เปนทางผาน (4.30) มีผลในระดับมากเชนกัน 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในการประเมิน
ทางเลือกใชบริการรานขายยาโดยรวมในระดับปานกลาง (3.49) โดยใหความสําคัญในปจจัยยอย
สวนใหญในระดับปานกลาง ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาเปด 
(4.37)  มีความสําคัญในระดับมาก รองลงมาคือมีบริการตรวจวัดสุขภาพฟรี (3.82) มีผลในระดับ
มากเชนกัน 

ปจจัยดานบุคคลผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในการประเมินทางเลือกใช
บริการรานขายยาโดยรวมในระดับมาก (4.45) โดยใหความสําคัญในปจจัยยอยในระดับมากท่ีสุด
และมาก เทากัน ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก พนักงานมีความรูความสามารถเก่ียวกับยาเปนอยางด ี
(4.56)  มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือพนักงานขายมีความพรอมในการใหบริการอยู
เสมอ (4.51) มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุดเชนกัน 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพผูตอบแบบสอบใหความสําคัญในการประเมินทาง
เลือกใชบริการรานขายยาโดยรวมในระดับมาก (4.13) โดยใหความสําคัญในปจจัยยอยท้ังหมดใน
ระดับมาก ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก มีการจัดเตรียมรานใหสะอาดอยูเสมอ (4.32) มีความสําคัญ
ในระดับมาก  รองลงมาคือจัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปนระเบียบ (4.30) มีความสําคัญใน
ระดับมากเชนกัน 

ปจจัยดานกระบวนการผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในการประเมินทางเลือกใช
บริการรานขายยาโดยรวมในระดับมาก (4.22) โดยใหความสําคัญในปจจัยยอยสวนใหญอยูใน
ระดับมาก ปจจัยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก มีการซักถามอาการและใหคําแนะนํากอนจายยา (4.51) มี
ความสําคัญในระดับมากท่ีสุด  รองลงมาคือเวลาปด-เปดของรานขายยาสะดวกตอการใชบริการ 
(4.35) มีความสําคัญในระดับมาก 
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ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการในการประเมินทางเลือกในการใชบริการรานขาย
ยามาเรียงลําดับตามคาเฉล่ียระดับความสําคัญจากมากไปนอยไดดังนี้ 

1. ปจจัยดานบุคคล (4.45) คาเฉล่ียความสําคัญอยูในระดับมาก 
2. ปจจัยดานกระบวนการ (4.22) คาเฉล่ียความสําคัญอยูในระดับมาก 
3. ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ (4.13) คาเฉล่ียความสําคัญอยูในระดับมาก 
4. ปจจัยดานสถานท่ี (3.78) คาเฉล่ียความสําคัญอยูในระดับมาก 
5. ปจจัยดานราคา (3.76) คาเฉล่ียความสําคัญอยูในระดับมาก 
6. ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด (3.49) คาเฉล่ียความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 
7. ปจจัยดานผลิตภัณฑ (3.40) คาเฉล่ียความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 

 
การซ้ือและการบริโภค 
ผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจดวยตนเองในการเลือก

รานขายยามากท่ีสุด รอยละ 72.50 รองลงคือ เภสัชกร รอยละ 21.43  
 
การประเมินหลังการบริโภค 
ผลการศึกษา พบวา  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจหลังจากใชบริการ

รานขายยาคาเฉล่ียอยูในระดับมากรอยละ 56.07  รองลงมาคือ มีความพึงพอใจหลังจากใชบริการ
รานขายยาคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลางรอยละ 29.29  ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะแนะนาํผูอ่ืน
มาใชบริการรานขายยาคิดเปนรอยละ86.43 และจะกลับมาใชบริการรานขายยาในคร้ังตอไป คิดเปน
รอยละ 96.43 
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ตารางท่ี  52  สรุปกระบวนการตัดสินใจซ้ือในการเลือกรานขายยาของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขั้นการรับรูปญหา 
สาเหตุที่มาใชบริการรานขายยา 
 

สาเหตุที่มาใชบริการอันดับ 1 
มีอาการปวยแตยังไมตองการพบแพทย 

ขั้นตอนคนหาขอมูล 
ขอมูลที่สอบถามเก่ียวกับรานขายยา 
แหลงขอมูล 
 

ขอมูล/แหลงขอมูลที่คนหามากที่สุด 
เรื่องสถานที่ต้ังรานขายยา (รอยละ 73.21) 
เพ่ือนบาน/เพ่ือนที่ทํางาน/คนรูจักที่เคยเขารานขายยา 

ขั้นการประเมินทางเลือก 
ดานผลิตภัณฑ 

 
ดานราคา 
ดานสถานที่ 
ดานการสงเสริมการตลาด 
ดานบุคคล 
 
ดานลักษณะทางกายภาพ 
 
ดานกระบวนการ 

ปจจัยยอยที่มีคาเฉล่ียสูงสุด 
มียาและเวชภัณฑต้ังแสดงจํานวนมากและมียาหลาย
ยี่หอใหเลือก (มีผลในระดับมาก) 
มีปายแสดงราคาชัดเจน(มีผลในระดับมาก) 
อยูใกลบาน/ที่ทํางาน(มีผลในระดับมาก) 
มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาเปด  
(มีผลในระดับมาก) 
พนักงานขายมีความรูความสามารถเก่ียวกับยาเปน
อยางดี(มีผลในระดับมากที่สุด) 
มีการจัดเตรียมรานใหสะอาดอยูเสมอ  
(มีผลในระดับมาก) 
มีการซักถามอาการและใหคําแนะนํากอนจายยา  
(มีผลในระดับมากที่สุด) 

ขั้นการซื้อและการบริโภค 
สถานที่ที่นิยมซื้อ 
คาใชจายในการซ้ือตอครั้ง 
การตัดสินใจซื้อ 
ลักษณะการซื้อ 
ความถ่ีในการใชบริการ 

คําตอบท่ีพบมากที่สุด 
ยานชุมชน/ที่อยูอาศัย (รอยละ 55.71) 
คาใชจายตอครั้งประมาณ 101-300 บาท 
(รอยละ50.36) 
ตัดสินใจดวยตนเอง (รอยละ 72.50) 
ไมมีรานประจํา (รอยละ 50.36) 
ไมไดใชบริการเลยในเดือนที่ผานมา (รอยละ33.57) 

ขั้นการประเมินหลังการบริโภค 
ความพึงพอใจหลังใชบริการรานขายยา 
การกลับมาใชบริการรานขายยาในคร้ังตอไป 
 
การแนะนําใหผูอื่นมาใชบริการ 

คําตอบท่ีพบมากที่สุด 
มีความพึงพอใจในระดับมาก (รอยละ 56.07) 
จะกลับมาใชบริการรานขายยาในคร้ังตอไป  
(รอยละ 96.43) 
จะแนะนําใหผูอื่นมาใชบริการ (รอยละ 86.43) 
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สวนท่ี  3  ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานขายยา
ในการประเมินทางเลือกตามระดับความสําคัญของปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตาม 
เพศ อายุ และรายไดตอเดือน  
 
 การประเมินทางเลือกจําแนกตามเพศ 
 ปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด และระดับความสําคัญของแตละปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ จําแนกตามเพศ แสดงในตารางท่ี 53 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี  53    แสดงปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดับความสําคัญของแตละปจจัยสวนประสม 

การตลาดบริการ จําแนกตามเพศ  
 

เพศ 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

ชาย หญิง 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
มียาและเวชภัณฑต้ังแสดงจํานวน
มาก (คาเฉล่ีย 3.97, ระดับมาก) 

มียาและเวชภัณฑต้ังแสดง
จํานวนมาก 
(คาเฉล่ีย 4.01, ระดับมาก) 
มียาหลายยี่หอใหเลือก 
(คาเฉล่ีย 4.01, ระดับมาก) 

ปจจัยดานราคา 
มีปายแสดงราคาชัดเจน 
(คาเฉล่ีย 4.20, ระดับมาก) 
 

มีปายแสดงราคาชัดเจน 
(คาเฉล่ีย 4.20, ระดับมาก) 

ปจจัยดานสถานที่ 
อยูใกลบาน/ที่ทํางาน 
(คาเฉล่ีย 4.44, ระดับมาก) 
 

อยูใกลบาน/ที่ทํางาน 
(คาเฉล่ีย 4.27, ระดับมาก) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาเปด 
(คาเฉล่ีย 4.30, ระดับมาก) 

มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา
เปด (คาเฉล่ีย 4.42, ระดับมาก) 

ปจจัยดานบุคคล 
พนักงานขายมีความรูความสามารถ
เก่ียวกับยาเปนอยางดี 
(คาเฉล่ีย 4.55, ระดับมากที่สุด) 

พนักงานขายมีความรู
ความสามารถเก่ียวกับยาเปน
อยางดี (คาเฉล่ีย 4.58, ระดับมาก
ที่สุด) 
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ตารางท่ี 53  (ตอ) แสดงปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดและระดับความสําคัญของแตละปจจยัสวน 
ประสมการตลาดบริการ จําแนกตามเพศ  

 

เพศ ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการ ชาย หญิง 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
มีการจัดเตรียมรานใหสะอาดอยู
เสมอ (คาเฉล่ีย 4.31, ระดับมาก) 

มีการจัดเตรียมรานใหสะอาดอยู
เสมอ (คาเฉล่ีย 4.33, ระดับมาก) 
จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมูและเปน
ระเบียบ (คาเฉล่ีย 4.33, ระดับมาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ 
มีการซักถามอาการและให
คําแนะนํากอนจายยา  
(คาเฉล่ีย 4.39, ระดับมาก) 

มีการซักถามอาการและให
คําแนะนํากอนจายยา 
(คาเฉล่ีย 4.58, ระดับมากที่สุด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินทางเลือกจําแนกตามอายุ 
 ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด และระดับความสําคัญของแตละปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามอายุ แสดงในตารางที่ 54 ดังนี้ 
 
ตารางที่  54   แสดงปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและระดับความสําคัญของแตละปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามอายุ 
 

อายุ ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการ ไมเกิน 20 ป 21-30 ป 31-40  ป 40 ปขึ้นไป 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
 

สามารถเลือกซื้อสินคาไดเอง
(คาเฉลี่ย 4.20,ระดับมาก) 
 

มียาและเวชภัณฑตั้งแสดงจํานวน
มาก 
(คาเฉลี่ย 4.05,ระดับมาก) 

มียาหลายยี่หอใหเลือก (คาเฉลี่ย 
4.02,ระดับมาก) 

มียาหลายยี่หอใหเลือก 
(คาเฉลี่ย 3.96,ระดับมาก 

ปจจัยดานราคา 
 

มีปายแสดงราคาชัดเจน (คาเฉลี่ย 
4.28,ระดับมาก 
 

มีปายแสดงราคาชัดเจน (คาเฉลี่ย 
4.20,ระดับมาก) 

มีปายแสดงราคาชัดเจน (คาเฉลี่ย
4.26, ระดับมาก) 

มีปายแสดงราคาชัดเจน 
(คาเฉลี่ย4.00, ระดับมาก) 

ปจจัยดานสถานที่ 
เปนทางผาน 
(คาเฉลี่ย4.32, ระดับมาก) 

อยูใกลบาน/ที่ทํางาน(คาเฉลี่ย4.50, 
ระดับมากที่สุด) 

อยูใกลบาน/ที่ทํางาน 
(คาเฉลี่ย 4.56,ระดับมากที่สุด) 

อยูใกลบาน/ที่ทํางาน 
(คาเฉลี่ย 4.16,ระดับมาก) 
เปนทางผาน 
(คาเฉลี่ย 4.16,ระดับมาก) 
 

ปจจัยดานการสงเสริม
การตลาด 

มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาเปด 
(คาเฉลี่ย 4.32,ระดับมาก) 
 

มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา
เปด 
(คาเฉลี่ย 4.35,ระดับมาก) 

มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา
เปด 
(คาเฉลี่ย 4.46,ระดับมาก) 

มีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลาเปด 
(คาเฉลี่ย 4.36,ระดับมาก) 
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ตารางที่  54    (ตอ) แสดงปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและระดับความสําคัญของแตละปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามอายุ 
 

อายุ ปจจัยสวนประสมการตลาด
บริการ ไมเกิน 20ป 21-30ป 31-40 ป 40ปขึ้นไป 

ปจจัยดานบุคคล 

พนักงานขายมีความรูความ 
สามารถเกี่ยวกับยาเปนอยางดี 
(คาเฉลี่ย4.32,ระดับมาก) 
พนักงานขายมีการแตงกาย
เหมาะสมนาเชื่อถือ 
(คาเฉลี่ย4.32,ระดับมาก) 

พนักงานขายมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับยาเปน 
อยางดี 
(คาเฉลี่ย4.59,ระดับมากที่สุด) 

พนักงานขายมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับยาเปน 
อยางดี 
(คาเฉลี่ย4.69, ระดับมากที่สุด) 

 
พนักงานขายมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับยาเปน
อยางดี 
(คาเฉลี่ย4.36, ระดับมาก) 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 

จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู 
และเปนระเบียบ 
(คาเฉลี่ย4.32, ระดับมาก) 
มีการจัดเตรียมรานใหสะอาดอยู
เสมอ (คาเฉลี่ย 4.32, ระดับมาก) 

มีการจัดเตรียมรานใหสะอาด 
อยูเสมอ 
(คาเฉลี่ย4.35,ระดับมาก) 

จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู 
และเปนระเบียบ 
(คาเฉลี่ย4.41, ระดับมาก) 

มีระบบปรับอากาศ,รานดูสวาง 
(คาเฉลี่ย4.28, ระดับมาก) 
รานสะอาด/ตกแตงสวยงาม 
(คาเฉลี่ย 4.28,ระดับมาก) 
มีการจัดเตรียมรานใหสะอาด
อยูเสมอ (คาเฉลี่ย 4.28, ระดับ
มาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ 
มีการซักถามอาการและให
คําแนะนํากอนจายยา 
(คาเฉลี่ย4.60, ระดับมากที่สุด) 

มีการซักถามอาการและให
คําแนะนํากอนจายยา 
(คาเฉลี่ย4.50, ระดับมากที่สุด) 

มีการซักถามอาการและให
คําแนะนํากอนจายยา 
(คาเฉลี่ย4.56, ระดับมากที่สุด) 

มีการซักถามอาการและให
คําแนะนํากอนจายยา 
(คาเฉลี่ย4.36, ระดับมาก) 
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 การประเมินทางเลือกจําแนกตามรายไดตอเดือน 
 ปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด และระดับความสําคัญของแตละปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามรายไดตอเดือน แสดงในตารางที่ 55 
ดังนี้ 
 

ตารางที่  55  แสดงปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและระดับความสําคัญของแตละปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดือน 
ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ไมเกิน 10,000  บาท 10,001-20,000  บาท 20,001-30,000  บาท มากกวา 30,000  บาท 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 
มียาหลายยี่หอใหเลือก 
(คาเฉลี่ย3.92,ระดับมาก) 

มียาและเวชภัณฑตั้งแสดง
จํานวนมาก(คาเฉลี่ย4.09,
ระดับมาก) 

มียาหลายยี่หอใหเลือก 
(คาเฉลี่ย4.12,ระดับมาก) 

มียาและเวชภัณฑตั้งแสดง
จํานวนมาก(คาเฉลี่ย4.06,
ระดับมาก) 

ปจจัยดานราคา 
มีปายแสดงราคาชัดเจน 
(คาเฉลี่ย4.20,ระดับมาก) 

มีปายแสดงราคาชัดเจน 
(คาเฉลี่ย4.25,ระดับมาก) 

มีปายแสดงราคาชัดเจน 
(คาเฉลี่ย4.10,ระดับมาก) 

มีปายแสดงราคาชัดเจน 
(คาเฉลี่ย4.22,ระดับมาก) 

ปจจัยดานสถานที่ 
อยูใกลบาน/ที่ทํางาน 
(คาเฉลี่ย4.42,ระดับมาก) 

อยูใกลบาน/ที่ทํางาน 
(คาเฉลี่ย4.57,ระดับมากที่สุด) 

อยูใกลบาน/ที่ทํางาน 
(คาเฉลี่ย4.34,ระดับมาก)   
เปนทางผาน  
(คาเฉลี่ย4.34,ระดับมาก) 

อยูใกลบาน/ที่ทํางาน 
(คาเฉลี่ย4.47,ระดับมาก) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด 
มีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลาเปด (คาเฉลี่ย4.30,
ระดับมาก) 

มีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลาเปด (คาเฉลี่ย4.36,
ระดับมาก) 

มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา
เปด (คาเฉลี่ย4.54,ระดับมาก
ที่สุด) 

มีเภสัชกรประจําราน
ตลอดเวลาเปด (คาเฉลี่ย4.50,
มากที่สุด) 
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ตารางที่ 55  (ตอ) แสดงปจจัยยอยที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดและระดับความสําคัญของแตละปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ จําแนกตามรายไดตอเดือน 
 

รายไดตอเดือน 
ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 

ไมเกิน 10,000บาท 10,001-20,000  บาท 20,001-30,000  บาท มากกวา 30,000  บาท 

ปจจัยดานบุคคล 
พนักงานมีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับยาเปนอยางดี 
(คาเฉลี่ย4.48,ระดับมาก) 

พนักงานมีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับยาเปนอยางดี 
(คาเฉลี่ย4.63,ระดับมากที่สุด) 

พนักงานมีความรูความสามารถ
เกี่ยวกับยาเปนอยางดี 
(คาเฉลี่ย4.68,ระดับมากที่สุด) 

พนักงานมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับยาเปน
อยางดี 
(คาเฉลี่ย4.56,ระดับ 
มากที่สุด) 

ปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ 
มีการจัดเตรียมรานใหสะอาด
อยูเสมอ (คาเฉลี่ย4.30,ระดับ
มาก) 

มีการจัดเตรียมรานใหสะอาด
อยูเสมอ (คาเฉลี่ย4.28,ระดับ
มาก) 

จัดเรียงสินคาเปนหมวดหมู
และเปนระเบียบ 
(คาเฉลี่ย4.49,ระดับมาก) 

รานสะอาด/ตกแตงสวยงาม 
(คาเฉลี่ย4.44,ระดับมาก) 

ปจจัยดานกระบวนการ 
มีการซักถามอาการและให
คําแนะนํากอนจายยา 
(คาเฉลี่ย4.46,ระดับมาก) 

มีการซักถามอาการและให
คําแนะนํากอนจายยา  
(คาเฉลี่ย4.52,ระดับมากที่สุด) 

มีการซักถามอาการและให
คําแนะนํากอนจายยา  
(คาเฉลี่ย4.61,ระดับมากที่สุด)  
เวลาปด-เปดของรานขายยา
สะดวกตอการใชบริการ 
(คาเฉลี่ย4.61,ระดับมากที่สุด) 

มีการซักถามอาการและให
คําแนะนํากอนจายยา  
(คาเฉลี่ย4.50,ระดับมาก
ที่สุด) 
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สวนท่ี 4  ขอมูลปญหาและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 
 
ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากท่ีสุดพบในการเขาไปใชบริการรานขายยา คือ 

ไมมียาท่ีตองการซ้ือ รอยละ 48.21 รองลงมาคือ ไมทราบราคากอนตัดสินใจซ้ือ รอยละ 46.07 และ 
ราคาแพงรอยละ 37.50   

ขอเสนอแนะท่ีผูตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่สุดเสนอแนะใหแกรานขายยา คือ 
ควรมีปายบอกราคาชัดเจนจํานวน 12 ราย รองลงมาคือ พนักงานควรตอนรับลูกคาดี พูดจาสุภาพ 
ยิ้มแยมแจมใส มีกิริยาท่ีดี เอาใจใสลูกคา มีน้ําใจ  มีจํานวน 10 ราย    
 
อภิปรายผลการศึกษา  
 
 การศึกษาเร่ือง กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานขายยาในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม สามารถอภิปรายผลการศึกษาตามทฤษฎี แนวคิดกระบวนการตัดสินใจของ
ผูบริโภคของอดุลย จาตุรงคกุล (2539 : 48)  เอกสารและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของไดดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 การรับรูปญหาหรือการตระหนักถึงความตองการ ผูตอบแบบสอบถามมา
ใชบริการรานขายยาดวยสาเหตุอันดับหนึ่ง คือ มีอาการปวยแตไมตองการพบแพทย สาเหตุอันดับ
สอง คือ ตองการซ้ือผลิตภัณฑสุขภาพเพ่ือความสวยงาม สาเหตุอันดับสาม คือ ตองการคําปรึกษา
จากเภสัชกร 

ข้ันตอนท่ี 2 การคนหาขอมูล ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสอบถามขอมูลเกี่ยวกับ
รานขายยาในเร่ือง สถานท่ีต้ังรานขายยามากท่ีสุด  รองลงมาคือ การมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา 
โดยแหลงขอมูลท่ีนิยมสอบถามมากท่ีสุดคือ เพื่อนบาน/เพื่อนท่ีทํางาน/คนท่ีรูจักท่ีเคยเขารานขายยา
เชนเดียวกับผลการศึกษาของไชยสิน แสงประยูรพร (2543) ศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจในการ
เลือกสูตินรีแพทยเพื่อฝากครรภของสตรีมีครรภ ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวา 
ผูตอบแบบสอบถามมีการคนหาขอมูลจากเพ่ือนบาน/เพื่อนท่ีทํางาน/คนท่ีรูจักท่ีมีประสบการณมาก
ท่ีสุด และเชนเดียวกับผลการศึกษาของ ศรีสุดา ชัยชนะ (2546)  ศึกษาเร่ืองกระบวนการตัดสินใจ
ของผูบริโภคในการเลือกใชบริการสปา  ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีการคนหาขอมูลจากเพื่อนบาน/เพื่อนท่ีทํางาน/คนรูจักท่ีเคยไปใชบริการสปามาก
ท่ีสุด 
 ข้ันตอนท่ี 3 การประเมินทางเลือกกอนซ้ือ การศึกษานี้ผูตอบแบบสอบถามใชปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการในการประเมินผลทางเลือกกอนซ้ือ ผลการศึกษา พบวา ปจจัย
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สวนประสมการตลาดบริการในสวนของปจจัยดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานลักษณะทาง
กายภาพ ดานสถานท่ีและดานราคา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก สวนดานการ
สงเสริมการตลาด และดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ซ่ึงไม
สอดคลองกับผลการศึกษาของ ศนิ จันทรสัชนาลัย (2546) ท่ีศึกษาเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาด
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจในการเลือกรานขายยาของผูบริโภค ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึง
พบวาผูตอบแบบสอบถาม ใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดอยูในระดับมาก และ
ไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ นฤมิตร ภูษา (2540) ที่ศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการเลือก
รานขายยาแผนปจจุบันของผูบริโภคในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวา ปจจัยดานผลิตภัณฑ
มีความสําคัญลําดับแรกและมีผลมากตอการเลือกรานขายยาแผนปจจุบันของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการศึกษาคร้ังนี้พบวาปจจัยดานสถานท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญใน
ระดับมากซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของศนิ จันทรสัชนาลัย (2546) ซ่ึงพบวาผูตอบ
แบบสอบถาม ใหความสําคัญกับปจจัยดานชองทางการจัดจําหนายอยูในระดับมากเชนกัน  
 ปจจัยดานราคาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากซ่ึงไมสอดคลองกับ
ผลการศึกษาของศนิ จันทรสัชนาลัย(2546) ซ่ึงพบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
ดานราคาในระดับปานกลาง 
 จากผลการศึกษาของนฤมิตร ภูษา (2540) ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยดานผลิตภัณฑในลําดับแรกและมีผลมาก และผลการศึกษาของ ศนิ จันทรสัชนาลัย (2546) 
พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานการสงเสริมการตลาดในระดับมาก ซ่ึงไม
สอดคลองกับผลการศึกษาในคร้ังนี้ท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานผลิตภัณฑ
และดานการสงเสริมการตลาดในระดับปานกลาง  และการศึกษาคร้ังนี้ยังพบอีกวาผูตอบ
แบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคคล ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ อยูใน
ระดับมาก  
 ผลการศกึษาของนฤมิตร ภูษา (2540) แสดงใหเห็นวาในอดีตมีรานขายยาใหเลือกซ้ือ
จํานวนไมมาก มีการแขงขันไมสูง รานขายยาจึงเนนในเร่ืองความแตกตางกันในดานผลิตภัณฑ
ภายในราน ตอมารานขายยาเร่ิมมีมากข้ึน เร่ิมมีการแขงขันกันสูงข้ึน ผลการศึกษาของ ศนิ จันทรสัช
นาลัย (2546) จึงแสดงใหเห็นวา สถานท่ีต้ังรานและการสงเสริมการตลาดมีบทบาทเขามาเพ่ือเปน
การดึงลูกคาเขาราน ดังนั้นผูบริโภคจึงไดใหความสําคัญกับสถานท่ีและการสงเสริมการตลาด 
ขณะท่ีปจจุบัน มีรานขายยาใหเลือกซ้ือไดจํานวนมาก มีการแขงขันสูงมาก ทําใหผูประกอบการตอง
ปรับตัวเพื่อดึงดูดใหผูบริโภคเขารานและเกิดการซ้ือซํ้ามากท่ีสุดจึงเนนไปในเร่ืองคุณภาพดาน
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บุคคลโดยมีเภสัชกรที่มีความรูความสามารถเก่ียวกับยาเปนอยางดีและดานกระบวนการโดยเนนไป
ในดานคุณภาพบริการมากข้ึน  
 การศึกษาของศนิ จันทรสัชนาลัย (2546) และนฤมิตร ภูษา (2540) ไดศึกษาปจจัยสวน
ประสมการตลาด  4 ปจจัยไดแก  1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  2.  ปจจัยดานราคา  3.  ปจจัยดานสถานท่ี 
4.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  เนื่องจากในอดีตการซ้ือยาของผูบริโภคยังมิไดเนนการบริการ
มากนักแตปจจุบันการเขารานขายยาไมไดเปนเพียงการเขาไปซ้ือยาหรือสินคาเทานั้น แตผูบริโภค
ใหความสําคัญกับการใหบริการมากข้ึน การศึกษาคร้ังนี้การประเมินทางเลือกกอนซ้ือจึงไดใชปจจัย
สวนประสมทางการตลาดบริการ 7 ปจจัยในการประเมินไดแก 1.  ปจจัยดานผลิตภัณฑ  2.  ปจจัย
ดานราคา  3.  ปจจัยดานสถานท่ี  4.  ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  5.  ปจจัยดานบุคคล  6.  ปจจัย
ดานลักษณะทางกายภาพ  7.  ปจจัยดานกระบวนการ เพื่อใหผลการศึกษาคร้ังนี้สอดคลองกับความ
เปนจริงในปจจุบัน   
 ปจจุบันผูบริโภคที่เขารานขายยาสวนใหญคาดหวังจะไดรับยาหรือสินคาท่ีตองการ
แลวผูบริโภคยังตองการไดรับบริการท่ีดีจากรานขายยาดวยโดยเห็นไดจากผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญกับปจจัยดานบุคคลและดานกระบวนการอยูในระดับมาก คุณภาพการบริการในราน
ขายยาจึงมีความสําคัญอยางมาก รานขายยาจึงสามารถใชแนวคิดทางการตลาดสําหรับธุรกิจ
ใหบริการดานคุณภาพการใหบริการ (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2541: 342) มาใชได เชน  

ความสามารถ  (Competence)  หมายถึงความรูความสามารถในการปฏิบัติงานบริการ
ท่ีรับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพ เภสัชกรหรือพนักงานขายมีความรูความสามารถเกี่ยวกับเร่ืองยา
เปนอยางดี   

ความมีน้ําใจ (Courtesy) หมายถึง ความมีไมตรีจิตท่ีสุภาพนอบนอมเปนกันเองรูจักให
เกียรติผูอ่ืน จริงใจ มีน้ําใจ และเปนมิตรของผูปฏิบัติงานบริการ โดยเฉพาะผูใหบริการที่ตอง
ปฏิสัมพันธกับผูรับบริการ เภสัชกรหรือพนักงานขายมีกิริยามารยาทและมีมนุษยสัมพันธดี 

การตอบสนองลูกคา (Responsiveness) หมายถึง การแสดงความเต็มใจท่ีจะชวยเหลือ
และพรอมท่ีจะใหบริการลูกคาอยางทันทีทันใด เภสัชกรหรือพนักงานขายมีความพรอมในการ
ใหบริการอยูเสมอ 

ความนาเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง ความสามารถในดานการสรางความเช่ือม่ันดวย
ความซ่ือตรงและซ่ือสัตยสุจริตของผูปฏิบัติงานบริการ เภสัชกรหรือพนักงานขายมีการแตงกาย
เหมาะสมนาเช่ือถือ 
 การเขาถึงลูกคา (Access) หมายถึง บริการท่ีใหกับลูกคาตองอํานวยความสะดวกใน
ดานเวลาและสถานท่ีแกลูกคา เภสัชกรหรือพนักงานขายใหบริการดวยความรวดเร็ว 
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 การเขาใจและรูจักลูกคา (Understanding/Knowing Customer) หมายถึงความพยายาม
ในการคนหาและทําความเขาใจกับความตองการของลูกคา รวมท้ังการใหความสนใจตอบสนอง
ความตองการดังกลาว เภสัชกรมีการซักถามอาการและใหคําแนะนํากอนการจายยา 
 
ขอคนพบ 
 
 1. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใชบริการรานขายยาเนื่องจากสะดวกในการเดินทาง
และใกลบาน โดยใชบริการรานขายยามานานนอยกวา 6 เดือน ลักษณะการซ้ือยาจากรานขายยา
ลูกคาสวนใหญไมมีรานประจํา  
 2. สาเหตุท่ีทําใหผูตอบแบบสอบถามมาใชบริการรานขายยามากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง 
คือ มีอาการปวยแตไมตองการพบแพทย   

3. ผูตอบแบบสอบถามจะคนหาขอมูลเกี่ยวกับรานขายยา ไดแก  สถานท่ีต้ังรานขายยา
มากท่ีสุด  โดยจะถามขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีเปนตัวบุคคลมากท่ีสุดคือ เพื่อนบาน/เพื่อนท่ีทํางาน/
คนท่ีรูจักท่ีเคยเขารานขายยา  

4. ผูตอบแบบสอบถามคนหาขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีไมใชตัวบุคคลจากปายหนาราน
มากท่ีสุด  
 5. ในการประเมินทางเลือกผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากในดาน
บุคคล ดานกระบวนการ ดานลักษณะทางกายภาพ ดานสถานท่ี ดานราคา และใหความสําคัญใน
ระดับปานกลางในดานการสงเสริมการตลาดและดานผลิตภัณฑ  

6. ในการประเมินทางเลือกผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากท่ีสุดดาน
บุคคล คือ พนักงานขายมีความรูความสามารถเก่ียวกับยาเปนอยางดี พนักงานขายมีความพรอมใน
การใหบริการอยูเสมอ  

    โดยผูตอบแบบสอบถามเพศชายและหญิง อายุ 21-30 ป และ31-40 ป รายไดตอ
เดือน 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และมากกวา30,000 บาทใหพนักงานมีความรู
ความสามารถเก่ียวกับยาเปนอยางดีมีความสําคัญระดับมากท่ีสุด  

    ผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง อายุ 21-30 ป และ31-40 ปรายไดตอเดือน 10,001-
20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ใหพนักงานขายมีความพรอมในการ
ใหบริการอยูเสมอมีความสําคัญระดับมากท่ีสุด  

   ผูตอบแบบสอบถามอายุ 21-30 ปและ31-40 ป รายไดตอเดือน 10,001-20,000 บาท 
ใหพนักงานขายมีกิริยามารยาท และมีมนุษยสัมพันธท่ีดีมีความสําคัญระดับมากท่ีสุด 
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7. ในการประเมินทางเลือกผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญระดับมากท่ีสุดดาน
กระบวนการ คือ มีการซักถามอาการและใหคําแนะนํากอนจายยา  

    โดยผูตอบแบบสอบถามเพศหญิง อายุไมเกิน 20 ป 21-30 ปและ31-40 ป รายไดตอ
เดือน 10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาท และมากกวา 30,000 บาท ใหมีการซักถามอาการ
และใหคําแนะนํากอนจายยามีความสําคัญระดับมากท่ีสุด  

    ผูตอบแบบสอบถามรายไดตอเดือน 20,001-30,000 บาท ใหเวลาปด-เปดของราน
ขายยาสะดวกตอการใชบริการมีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด 

8. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจดวยตนเองในการเลือกรานขายยามากท่ีสุด 
9. ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความพึงพอใจหลังจากใชบริการรานขายยา และจะ

กลับมาใชบริการรานขายยาในคร้ังตอไป โดยสวนใหญใหเหตุผลวาใกลท่ีอยูอาศัย เดินทางสะดวก
และเภสัชกรใหคําแนะนําเปนอยางดี รวมท้ังจะแนะนําผูอ่ืนมาใชบริการรานขายยาดวย 
 
ขอเสนอแนะ 
 
 จากการศึกษาคร้ังนี้ สามารถนําผลการศึกษาท่ีไดรับมาพัฒนารานขายยาใหเปนท่ี
ยอมรับมีคุณภาพ และสรางความพึงพอใจตอผูบริโภค เม่ือผูบริโภคเกิดความพึงพอใจแลวจะทําให
เกิดการซ้ือซํ้าและชวยแนะนําใหกับผูอ่ืนใหมาใชบริการเพิ่มข้ึน รวมท้ังการใชเคร่ืองมือทาง
การตลาดท่ีเหมาะสมเพ่ือเปนการกระตุนใหผูบริโภคมาใชบริการรานขายยามากข้ึน ซ่ึงรานขายยา
ตองวางกลยุทธท่ีเหมาะสมสอดคลองกับพฤติกรรมและกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภค จึง
เสนอแนะกลยุทธสวนประสมทางการตลาดในแตละดาน โดยเรียงลําดับจากปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการที่มีความสําคัญตอผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ดานบุคคล จากการที่ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญใหความสําคัญในระดับมากกับ
ปจจัยดานบุคคลและปจจัยยอยดานบุคคลท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดโดยมีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด  
คือ พนักงานขายมีความรูความสามารถเกี่ยวกับยาเปนอยางดี  พนักงานขายมีความพรอมในการ
ใหบริการอยูเสมอ ดังนั้นจึงตองใหความสําคัญกับพนักงานขายมากท่ีสุด ไมวาจะเปนเภสัชกรที่ตอง
มีความรูความสามารถเก่ียวกับยาเปนอยางดีเพื่อท่ีจะไดสามารถอธิบายการใชยาไดอยางถูกตองและ
รักษาอาการเจ็บปวยใหหายไดแลว ยังตองพยายามเพิ่มพูนความรูความสามารถใหกาวทันการ
เปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลา  กรณีท่ีเปนรานท่ีมีผูชวย ควรมีการอบรมความรูเร่ืองยาใหกับพนักงาน
ขายอยูเสมอเพ่ือใหพนักงานขายมีความพรอมในการใหบริการ อาจสามารถชวยขายยาหรือสินคา
เล็กๆ นอยๆ ได ในกรณีท่ีตองการความรวดเร็ว ไมตองการพบเภสัชกร หรือในกรณีท่ีเภสัชกรไมอยู  



 90 

นอกจากจะมีการอบรมความรูเร่ืองยาแลวควรตองมีการอบรมเร่ืองการบริการ ต้ังแตการตอนรับ
ลูกคามีการทักทายลูกคาทุกคนท่ีเขาราน มีกริยามารยาทท่ีดี ยิ้มแยมแจมใส มนุษยสัมพันธดี ยินดีให
คําแนะนํากับลูกคาดวยความจริงใจและนาเช่ือถือ  

     ตองสรางความประทับใจในการบริการใหกับลูกคาเพื่อใหเกิดการบอกตอกันแบบ
ปากตอปาก เพราะผูบริโภคคนหาขอมูลจากเพื่อนบาน/เพื่อนท่ีทํางาน/คนท่ีรูจักท่ีเคยเขารานขายยา
มากท่ีสุด 
 2. ดานกระบวนการ  จากการท่ีผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมากกับ
ปจจัยดานกระบวนการ และปจจัยยอยดานกระบวนการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดโดยมีความสําคัญอยูใน
ระดับมากท่ีสุด  คือ มีการซักถามอาการและใหคําแนะนํากอนจายยา ดังนั้นการจายยาแตละคร้ัง
เภสัชกรควรมีการซักถามอาการใหละเอียดกอนทําการจายยาและเม่ือจายยาแลวควรแนะนําการใช
ยาอยางละเอียดเพื่อความเขาใจท่ีถูกตอง ถากรณีท่ีเปนยาที่มีผลขางเคียงควรแจงใหทราบดวย   

จากผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยยอยดาน
กระบวนการรองลงมาอยูในอันดับสอง คือเวลาปด-เปดของรานขายยาสะดวกตอการใชบริการ และ
จากขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามท่ีอยากใหมีการขยายเวลาเปดทําการของรานขายยา 
ดังนั้นรานขายยาท่ีอยูในยานท่ีมีกลุมคนท่ีทํางานกลางคืนควรจัดเวลาปด-เปดใหเหมาะสมเพ่ือกลุม
ลูกคาเปาหมายกลุมนี้ เชน อาจขยายเวลาปดใหดึกมากข้ึนเปนเท่ียงคืนหรือ ตี 2 หรืออาจเปด 24 
ช่ัวโมง ท้ังนี้ตองคํานึงถึงความพรอมและความคุมคาท่ีจะไดรับ 

3. ดานลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญในระดับมากกับปจจัยดานลักษณะทางกายภาพ โดยใหความสําคัญกับปจจัยยอยมี
คาเฉล่ียอยูในระดับมากทุกหัวขอ เชน มีการจัดเตรียมรานใหสะอาดอยูเสมอ  ดังนั้นควรทําความ
สะอาดรานทุกวัน ไมใหมีฝุนเกาะติดบนสินคา และช้ันวางสินคาเพื่อทําใหสินคาดูใหมอยูเสมอ การ
จัดเรียงสินคาควรใหเปนหมวดหมูและเปนระเบียบเพื่อใหสะดวก หาสินคาไดงาย และควรตกแตง
รานใหสะอาดและสวยงามทําใหอยากเขาไปใชบริการ  

      จากท่ีผูตอบแบบสอบถาม คนหาแหลงขอมูลท่ีไมใชตัวบุคคลจากปายหนาราน
มากท่ีสุด จึงควรตกแตงปายหนารานใหสะดุดตา มีความสวยงาม และมีขอมูลตางๆ เชน เวลาปด-
เปดของราน มีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาเปด เปนตน 

4. ดานสถานท่ี จากผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัย
ดานสถานท่ีอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับมากคือ อยูใกลบาน/ท่ี
ทํางาน ดังนั้นในการเลือกทําเลที่ต้ังรานขายยาควรเลือกท่ีอยูใกลบาน/ท่ีทํางานอาจเปนยานชุมชน
หรือท่ีอยูอาศัย หรือ เปนทางผาน และควรคํานึงถึงท่ีจอดรถดวย 
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5. ดานราคา จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับปจจัยดาน
ราคาอยูในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุดอยูในระดับมาก คือควรมีป ายแสดงราคา
ชัดเจน ดังนั้นควรติดปายราคาใหชัดเจน เพื่อใหผูบริโภคสามารถทราบราคากอนการตัดสินใจซ้ือ 
ปจจัยยอยอ่ืนๆ ท่ีมีคาเฉล่ียความสําคัญในระดับมาก คือ ราคาใกลเคียงกับท่ีอ่ืนๆ ควรมีการสืบราคา
จากรานอ่ืนๆบางเพื่อนํามาปรับราคาใหใกลเคียงกับท่ีอ่ืน อาจทําการลดราคาสินคาบางตัวท่ีสามารถ
ลดไดใหถูกกวารานอ่ืนเพื่อเปนการดึงดูดลูกคา  ควรมียาหรือสินคาใหลูกคาไดเลือกหลายราคาตาม
ความพึงพอใจของลูกคา 

6. ดานการสงเสริมการตลาด จากผลการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามใหความ 
สําคัญกับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมาก คือ มีเภสัชกร
ประจํารานตลอดเวลาเปด ดังนั้นการมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลาเปดทําการเปนส่ิงสําคัญมาก  มี
บริการตรวจวัดสุขภาพฟรี เชนวัดความดัน และ มีการแจกแผนพับใหความรูแจกกับลูกคาท่ีมาใช
บริการดวย ในการจัดซุมสงเสริมการขาย การสะสมแตมคาใชจายเพ่ือแลกรางวัล การโฆษณาผาน
ส่ือสารมวลชน การโฆษณาผานส่ือส่ิงพิมพของรานสงตรงถึงผูบริโภค และการแจกแผนปลิว
โฆษณายาท่ีรานขายยา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับปานกลาง ผูประกอบการอาจทํา
ส่ิงเหลานี้บางไดเปนคร้ังคราว ไมจําเปนตองทําบอย 

    จากการท่ีผูตอบแบบสอบถามมาใชบริการรานขายยาท่ีใชบริการอยูขณะน้ีนอยกวา 
6 เดือน และสวนใหญไมมีรานประจํา แสดงใหเห็นวา ผูบริโภคสวนใหญไมมีความจงรักภักดีตอ
รานขายยา จึงควรจัดโปรโมช่ันเพื่อสรางความจงรักภักดีใหกับลูกคา เชน การจัดลดราคาสินคาบาง
ตัวใหถูกกวารานอ่ืนโดยกําหนดชวงเวลาในการลดราคา  เม่ือลูกคาเขามาในรานเพ่ือซ้ือสินคาลด
ราคาพยายามเสนอสินคาอ่ืนควบคูไปดวย อาจจัดทําบัตรสมาชิกโดยใหสวนลดพิเศษกับสมาชิกใน
การซ้ือคร้ังตอไป ทําใหลูกคารูสึกวารานนี้ราคาถูกกวารานอ่ืน ควรทํากับสินคาท่ีมีราคาสูงเชน
ผลิตภัณฑเกี่ยวกับสุขภาพและความสวยงามเพ่ือจะไดเห็นความแตกตางของราคาท่ีชัดเจน 

7. ดานผลิตภัณฑ จากผลการศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับ
ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดอยูในระดับมาก คือ การมียาใหเลือกหลายยี่หอ  มียาต้ัง
แสดงจํานวนมาก ดังนั้นควรมียาและเวชภัณฑต้ังแสดงจํานวนมากใหเต็มช้ันวางสินคา  ควรมียา
หลายยี่หอใหเลือกตามความพอใจของลูกคา  ลูกคาสามารถเลือกซ้ือสินคาไดเอง ลูกคาสามารถ
เปล่ียนหรือคืนสินคาได ควรเสนอขายอาหารเสริมสุขภาพใหกับผูบริโภคเพศหญิง และกลุมอายุไม
เกิน 20ป ถึง 30 ปเพราะผูตอบแบบสอบถามกลุมนี้ใหความสําคัญในระดับมาก ไมจําเปนตองมีบัตร
เติมเงินโทรศัพทจําหนายในรานขายยาเนื่องจากผูบริโภคใหความสําคัญปานกลาง ผูประกอบการ
สามารถจําหนายเคร่ืองมือแพทยท่ีใชเองไดท่ีบานจําหนาย เชนเคร่ืองวัดปรอท  ความดัน สินคา
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อุปโภคบริโภคเชน ลูกอม หมากฝร่ัง  เคร่ืองสําอาง ผลิตภัณฑนมผงสําหรับเด็ก,ผูใหญ อาหารเสริม
สุขภาพไดแลวการตัดสินใจของผูประกอบการเพราะผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญกับส่ิง
เหลานี้ในระดับปานกลาง 
 


