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บทคัดย่อ 

       การวิจยัครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์ 1) เพื่อศกึษาระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยา   2) เพื่อศึกษาถึงปัจจยั
ที่มีผลตอ่ความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาซึ่งประชากรกลุม่เป้าหมายคือผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขต
ดอนเมืองโดยใช้วิธีการสุม่ตวัอยา่งแบบสะดวก (Convenience Sampling)โดยขนาดกลุม่ตวัอยา่ง จ านวน 400 ราย 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่ร้อยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ t-test ในการทดสอบสมมติฐาน 
ใช้ F-test  (ANOVA) การเปรียบเทียบตวัแปร (Compare Means) การวิเคราะห์ความสมัพนัธ์การเปรียบเทียบความ
แตกตา่ง LSD (Least Significant Difference) และการหาสมัประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ (Pearson Correlation)  
       ผลการวิจัยพบว่าผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอนเมืองส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมีอายุ  41 - 50 ปี มี
สถานภาพสมรส มีอาชีพเป็นพนกังานบริษัท มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี รายได้ต่อเดือน5,000 ขึน้ไป และมีระดบั
ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ ด้านค่าใช้จ่ายในการบริการข้อมูลที่ได้รับจากการบริการอธัยาศยัความสนใจต่อผู้
ให้บริการ คณุภาพการบริการความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ   และการประสานบริการทกุประเภท อยู่ในระดบั
มาก 
       ด้านปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจกับระดบัความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอนเมื อง 
ได้แก่ ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย และด้านการสง่เสริมการตลาด อยูใ่นระดบัมาก สว่นด้านปัจจยัที่มีผลตอ่ความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยาในชมุชนเขตดอนเมือง ได้แก่ ด้านผลติภณัฑ์ อยูใ่นระดบัปานกลาง 
       ผลการทดสอบ ความสมัพนัธ์ระหวา่งปัจจยัที่มีผลตอ่ความพงึพอใจกบัระดบัความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ พบว่า 
ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย และ ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ความสมัพนัธ์กบัระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยาในความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ การประสานบริการ
ทกุประเภท อธัยาศยัความสนใจตอ่ผู้ให้บริการ คณุภาพและคา่ใช้จ่ายในการบริการ 
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ABSTRACT 

 

       This study’s objectives were 1) To study the level of satisfaction of pharmacy services. 2) To study 
the factors that affect user satisfaction of pharmacy services. The target population is the user community 
pharmacies in Don Muang district. Using a convenience sampling method (Convenience Sampling). The 
sample size of 400 used in the statistical analysis, including percentage of the average standard 
deviation using T-test of hypothesis testing using F-test (ANOVA) to compare variables (Compare Means) 
analysis of the relationship. Comparing the difference LSD (Least Significant Difference) and. Find the 
correlation coefficients (Pearson Correlation). 
       The research found that users of community pharmacies District DON mostly female, aged 41-50 
years with marriage status. Has a staff of professionals. Levels of education degree. Revenue increased 
to 5,000 per month. And the level of satisfaction of users . The cost of services. Information received from 
the service. Disposition of interest to service providers. Service quality. Easy to get from the service. And 
coordinate all types of services. In a very. 
       The factors that influence satisfaction with the level of satisfaction of users in community pharmacies, 
including the Don Muang area distribution channels. And the promotion of market. In a very. The factors 
affecting the satisfaction of users in community pharmacies, including the Don Muang area products in 
the medium. 
       Test results the relationship between factors that influence satisfaction with the level of satisfaction of 
users found the product factors. Pricing factors. Factors in distribution channels and promotion of market 
factors.  Correlated with the level of satisfaction of users in pharmacies in the convenience of the service 
received. Coordination services of all types.  Disposition of interest to provide quality service and cost of 
services. 
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ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 
 ยาเป็นปัจจยัหนึ่งที่มีความจ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากสาเหตุหลายประการ 
กล่าวคือเมื่อความก้าวหน้า ทางวิทยาการต่าง ๆ ท า
ให้มนุษย์มีความเป็นอยู่ที่ดี และ มีชีวิตยืนยาวขึน้
อย่างไรก็ตามมนุษย์ กลับมีโอกาสออกก าลังกาย
น้อยลง และต้องสมัผสักบัปัจจยัเสี่ยง ของโรคต่าง ๆ 
มากขึน้ จึงเป็นเหตุให้เ กิด ความเจ็บป่วยต่าง ๆ 
เพิ่มขึน้ ซึ่งเป็นสาเหตุหลกั ท าให้ต้องเก่ียวข้องกับยา 
ในชีวิตประจ าวนั วิถีทางของการใช้ยา มีอยู่สองทาง
ใหญ่  ๆ  คื อ  ทางแรกผู้ ป่ วย ไปหาแพทย์  ตาม
โรงพยาบาลหรือคลินิก เมื่อเกิดอาการเจ็บป่วย แล้ว
แพทย์วินิจฉยั และให้การรักษาโดยจ่ายยา หรือเขียน
ใบสัง่ให้ไปรับ หรือซือ้ยาเอง ทางที่สองเมื่อผู้ ป่วย เกิด
อาการเจ็บป่วยที่ไม่รุนแรง จะรักษาตนเองโดยไปหา
ซือ้ยา จากร้านขายยา โดยการใช้ยาเพื่อในการรักษา
อาการป่วยให้บรรเทาหรือหายได้  

แตผ่ลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ตกต ่า
ในระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมาท าให้ประชาชนหนัมาซือ้ยา
จากร้านขายยาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยของตนเอง
และมีบทบาทกบัชีวิตประจ าวนัของมนุษย์มากขึน้ใน
ทุกวนันี ้ท าให้ร้านขายยามีความจ าเป็นมากส าหรับ
มนษุย์เพราะร้านขายยาเป็นร้านค้าปลีกที่อยู่ใกล้บ้าน
และแหล่งชุมชน จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับผู้ที่
ไมไ่ด้ขบัรถต้องการความสะดวกและรวดเร็ว ต้องการ
ซือ้ยาเพื่อรักษา ความเจ็บป่วยอย่างเร่งด่วนและอยู่
ใกล้ตัวกับมนุษย์มากที่สุด เช่น เด็กมีอาการตัวร้อน
เป็นไข้ ก็สามารถหาซือ้ยาได้ตามความสะดวกของ
ผู้ ใช้บริการเพราะร้านขายยามีทัง้ยาแผนปัจจุบนั ยา
แผนโบราณ และเวชภณัฑ์ ซึง่ไมจ่ าเป็นต้องไปซือ้ตาม
โรงพยาบาลเพราะ ร้านขายยามี ราคาถูกกว่า
โรงพยาบาลเพราะมี ไข้ตัว ร้อนธรรมดา จะช่วย
ประหยดั คา่ใช้จ่ายเร่ืองยาได้มาก 

ร้านขายยาจึงมีการแข่งขนัเป็นจ านวนมาก
ทัง้ในเมืองและชุมชนต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นอยู่มากมายใน
ชุมชนดอนเมือง มีหลากหลาย ร้านให้เลือกใช้บริการ 
หมู่บ้านในซอยเล็ก ๆ ทั่วไป เช่นในเขตดอนเมืองมีร้าน
ขายยาทัง้หมด 22 ร้าน ได้แก่ ระเบียงยา (ดอนเมือง)  
เลอบาตอง วี.เอ.เอ็น ดิสเพนซารี วงัยาเภสชั  (ใกล้วดั
ดอนเมือง)  สิ่งเฮงเภสชั  อ.วฒันาเภสชั กนกเภสชั 
(ตลาดพงษ์เพชร)  กระปกุยา (สรงประภา)  เจริญเภสชั  
ณฐัเภสชั ดรักเฮ้าร์ (ท็อปซุปเปอร์)  ที เค ฟาร์มาซี มานา
เภสชั  เบอร์หนึ่งฟาร์มาซี  ป่ินเจริญ  4 เภสชั  พลงัยา  
เพื่อนแพทย์เภสชั (ดอนเมือง)  ภทัรธรฟาร์มาซี ดอน
เมืองฟาร์มาซี  พฒันยาเม็ดยาฟาร์มาซี (เคหะดอน
เมือง)  ยาประเวทย์ โดยมองถึงทางด้านการแข่งขัน
ของคูแ่ขง่รายใหมท่ี่เกิดขึน้ทัง้ในอดีตจนถึงปัจจุบนัจึง
ท าให้บุคคลทัว่ไปและตวัผู้วิจัยต้องการที่จะเปิดร้าน
ขายยาจึงจ าเป็นต้องศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอน
เมืองจากศึกษาลกัษณะที่ตัง้ร้านโดยการแข่งขนัของ
ร้านขายยาขึน้อยู่กบัท าเลที่ตัง้ของร้านขายยาแต่ถ้ามี
การเปิดร้านขายยาติดกบัท าเลเดียวกนั ร้านขายยาที่
เปิดอยูก่่อนแล้ว เป็นร้านเก่าเจ้าของพืน้ท่ีก็จะมีการรับ
การลดราคาและท า ใ ห้ เ ปิด ไ ด้ยากจึ ง ต้ องจึ ง
จ าเป็นต้องศึกษาการเปิดร้านขายยาอย่างรอบคอบ
และท าให้เกิดความเสีย่งที่น้อยที่สดุ  

การแขง่ขนัระหวา่งร้านขายยาและบริการ
สขุภาพอื่น ๆ เช่น คลนิิก หรือโรงพยาบาล ก็เป็นคู่แข่ง
ของร้านขายยา เพียงแต่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เห็นได้
ชัดเจนว่าสินค้า หรือบริการที่เหมือนกัน แต่เมื่อมอง
วตัถปุระสงค์ที่ท าให้คนมีสขุภาพดีแล้ว มนัเหมือนกนั 
จึงเป็นสินค้า (หรือบริการ) ที่ทดแทนกันได้ เวลาที่
เจ็บป่วยเล็กน้อย ๆ คนก็สามารถเลือกได้ว่าจะซือ้ยา 
หรือหาหมอ สถานการณ์แบบนีเ้ห็นได้ชดัในทกุวนันีท้ี่
มีบ้านเราหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโดยภาครัฐ 
เช่นโครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค จะดึงลกูค้าที่
ออ่นไหวตอ่ราคาออกไปจากร้านยา และที่เป็นปัญหา
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ใหญ่ก็คือ ลกูค้าส่วนใหญ่ของร้านขายยา เป็นกลุม่ที่
ออ่นไหวตอ่ราคาเสยีด้วย  

ปัจจุบันความพึงพอใจของผู้ รับบริการ
เป็นหนึ่งในตวัชีว้ดัคณุภาพของงานบริการสขุภาพซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้ ให้บริการสามารถตอบสนอง
ความต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้ รับบริการได้ 
ความพงึพอใจในบริการสง่ผลให้เกิดความต่อเนื่องใน
การมารับบริการต่อไป และส่งผลต่อพฤติกรรม
สขุภาพ เช่น การปฏิบตัิตนตามสัง่ ซึ่งเป็นผลลพัธ์ใน
เชิงความเป็นมนษุย์ (humanistic outcome) ตวัหนึ่ง
ที่ก าลงัได้รับความสนใจมากขึน้ในการวดัผลลพัธ์ของ
งานบริการสขุภาพโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในหน่วยบริการ
สาธารณสขุขัน้ปฐมภมูิที่มีความใกล้ชิดกบัประชาชน 
ดงัเช่น ร้านขายยา  เป็นหน่วยหนึ่งของระบบบริการ
สขุภาพที่มีบทบาทส าคญัในการให้การดูแลสขุภาพ
ของประชาชนที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายที่สดุในชุมชน มี
หน้าที่ที่ชัดเจนทัง้ในการรักษาเบือ้งต้นและส่งเสริม
สขุภาพ เนื่องจากประชาชนประมาณร้อยละ 60 - 80 
จะพึ่งตนเองโดยการซือ้ยาจากร้านยาเมื่อเจ็บป่วย 
และคิดเป็นมูลค่าสูงถึงร้อยละ 45 ของมูลค่าการ
บริโภคยาทัง้ประเทศ 

จากรูปแบบท่ีเน้นผลิตภณัฑ์ที่เปลี่ยนไปสู่
การเ น้นผู้ ป่วยเ ป็นศูนย์กลาง  ก่อใ ห้ เ กิดความ
หลากหลายของการให้บริการในร้านขายยา ในขณะที่
ยงัไมม่ีรูปแบบของแนวทางการปฏิบตัิที่เป็นมาตรฐาน
อยา่งชดัเจน ด้วยเหตนุี ้สภาเภสชักรรม จึงก าหนดให้
มีมาตรฐานร้านขายยา (standards o f  drugstore) 
ขึน้ในปี พ.ศ. 2545 เพื่อเป็นการจัดระเบียบร้านขาย
ยา ให้มีระบบและกระบวนการที่ชัดเจนในการ
ให้บริการ  ซึ่งได้รับการตอบสนองในเชิงบวกจาก
ประชาชน เนื่องจากส่งให้เกิดผลทัง้ทางตรงและ
ทางอ้อม ในด้านการปฏิรูประบบประกันสุขภาพ 
รวมถึงการปรับเปลี่ยนค่านิยมการให้บริการของผู้
ให้บริการ มาเป็นการเน้นผู้ รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
ดงันัน้จึงเป็นโอกาสดีของผู้ให้บริการท่ีจะใช้มาตรฐาน

นีม้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริการในร้านยา การ
รับรองคุณภาพร้านขายยาโดยสภาเภสัชกรรม 
ด าเนินการทุก 2 ปี ตามมาตรฐานร้านขายยาซึ่ง
ประกอบด้วย 5 หวัข้อ คือ มาตรฐานที่ 1 การบริการ   
มาตรฐานท่ี 2 การบคุลกิภาพ และ ความช านาญของ
เภสชักร มาตรฐานท่ี 3 ลกัษณะร้านขายยา มาตรฐาน
ที่ 4 ด้านการตอบสนองความต้องการของผู้ รับบริการ
และมาตรฐานท่ี 5 ด้านคณุภาพยา 
 ดังนัน้การวัดความพึงพอใจของผู้มารับ
บริการในร้านขายยา เป็นหนึ่งในตัวชีว้ัดคุณภาพที่
ส าคญัของการรับรองมาตรฐานท่ี 2 ซึง่ท าให้ร้านยาได้
รับทราบถึงสิ่งที่ควรปรับปรุง เพื่อเพิ่มความเช่ือมั่น
ของผู้ รับบ ริการ การประกันคุณภาพดังกล่าว
จ าเป็นต้องมีเคร่ืองมือวดัที่ผา่นการพฒันาอย่างทัว่ถึง 
งานวิจัยที่เ ก่ียวข้องกับการวัดความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านขายยาเป็นวิธีการสร้างเคร่ืองมือวดัที่มี
การตรวจสอบความตรงและความเที่ยงอย่างเพียงพอ 
ท าให้ผลการวัดความพึงพอใจมีความน่าเช่ือถือได้ 
จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า ปัจจุบนัในประเทศ
ไทยยังไม่มีเคร่ืองมือวัดความ     พึงพอใจที่สร้าง
ขึน้มาโดยอ้างอิงจากมาตรฐานร้านยา และผ่านการ
พัฒนาตามแนวทางของการวิจัย เพื่อให้เกิดการ
น าไปใช้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม คณะผู้ วิ จัยจึงได้
พฒันาเคร่ืองมือวดัความพึงพอใจของผู้ รับบริการใน
ร้านขายยา โดยอ้างอิงกรอบแนวคิดจากมาตรฐาน
ร้านยาเป็นเกณฑ์ในการสร้างเพื่อเป็นเคร่ืองมือ
ส าหรับเภสชักรหรือผู้ที่สนใจจะด าเนินงานคุณภาพ 
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพฒันางานเภสชักรรมในร้าน
ยาให้มีประสทิธิภาพ ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานร้านยา
ของสภาเภสชักรรม อนัจะส่งผลให้เกิดการคุ้มครอง
ประชาชนในด้านยาอยา่งแท้จริง 

จากเหตุผลดงักล่าวจึงจ าเป็นต้องศึกษา
ในเร่ืองปัจจยัที่มีผลตอ่ความพงึพอใจของผู้บริการร้าน
ขายยาเนื่องจากผู้วิจยัต้องการศึกษาปัจจยัที่มีผลต่อ
ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขต
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ดอนเมือง เพื่อเป็นเหตุผลในการเปิดร้านขายยาและ
ต้องการวัความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยา
โดยค านึ งถึ ง ปัญหาและข้อ เสนอะเพิ่ ม เติมใน
การศกึษาค้นคว้าการวิจยัในครัง้นี ้

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศกึษาถึงระดบัความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านขายยา 
 2. เพื่อศกึษาถึงปัจจยัที่มีผลตอ่ความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยา 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
 1. ผู้ วิจัยสามารถน าผลที่ได้จากการวิจัย
มาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ในการพฒันา ปรับปรุงแก้ไข
และวางแผนในการด าเนินงานในการเปิดกิจการ และ
สง่เสริมทางด้านการบริการให้สอดคล้อง ปัจจยัที่มีผล
ต่อความพึงพอใจของลกูค้าในการให้บริการเก่ียวกับ
ร้านขายยาเพื่อสนบัสนนุและจงูใจให้ลกูค้าที่ใช้บริการ
เกิดความพึงพอใจมากขึน้และเกิดการตอบสนองมา
ใช้บริการของร้านขายยาอีกเป็นต้น 
 2. ผู้วิจยัสามารถน าผลประโยชน์ที่ได้จา
การวิจยัมาเป็นแนวทางในการพฒันางานด้านบริการ
ตา่ง ๆ ได้อยา่งเหมาะสม 
 

ขอบเขตของการวิจัย   
     
  ในการวิจัยครัง้นี เ้ป็นการศึกษา
ปัจจยัที่มีผลตอ่ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านขาย
ยาในชุมชนเขตดอนเมือง ซึ่งมีการก าหนดขอบเขต
การวิจยัไว้ดงันี ้  

 1. ประชากร เป็นผู้ ใช้บริการร้านขายยา
ในชมุชนเขตดอนเมืองมีประชากร 164,570 คน  กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ ขนาดของกลุม่ตวัอย่างที่ใช้ในการวิจัย
ในครัง้นีไ้ด้มาจากการค านวณตามสตูรของทาโร ยา

มาเน (Taro Yamane) จากระดบัความคาดเคลื่อนที่ 
0.5 ได้ขนาดการสุม่ตวัอย่าง จ านวน 399 คนเพื่อใน
การหากลุม่ตวัอยา่งที่แนน่อน   
 2.  ขอบเขตด้านเวลา ระยะเวลาที่ใช้
ด าเนินการวิจัย ตัง้แต่เดือนกันยายน พ.ศ.2552 ถึง
เดือน กมุภาพนัธ์ พ.ศ.2553   

 3.  ขอบเขตทางด้านเนือ้หา  ที่ใช้ใน
การวิจยัมีดงันี ้     

 ตั ว แ ป ร อิ ส ร ะ  ( Independent 
Variables)  ข้อมูลทั่ว ไปไ ด้แก่  เพศ อายุ  ระดับ
การศกึษา สถานภาพ อาชีพ และ รายได้  
 ปั จจัยที่ มี ผลต่ อความพึ งพอใจของ
ผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอนเมืองความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยาในชมุชนเขตดอนเมอืง
คือปัจจัยทางด้านส่วนประสมทางการตลาดได้แก่   
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย  การ
สง่เสริมการตลาด     
  
 ตัวแปรตาม (Dependent variables) 
ได้แก่ ศกึษาความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยา
ในชุมชนเขตดอนเมือง คือความพึงพอใจต่อผู้ ใช้บริการ
ร้านขายยา เช่นความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ การ
ประสานบริการ อธัยาศยัความสนใจของผู้ ให้บริการ 
คณุภาพบริการ และคา่ใช้จ่ายเมื่อใช้บริการ  
 

สมมตฐิานของการวิจัย 
 1. เพศที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอน
เมืองที่แตกตา่งกนั 

2. อายุที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอน
เมืองที่แตกตา่งกนั 

3. สถานภาพที่แตกต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอน
เมืองที่แตกตา่งกนั 
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4. อาชีพที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอน
เมืองที่แตกต่างกัน  

5. การศึกษาที่แตกต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอน
เมืองที่แตกตา่งกนั 

6. รายได้ที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอน
เมืองที่แตกตา่งกนั 

7. ผลิตภณัฑ์ที่แตกต่างกนัมีผลต่อความ
พึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอน
เมืองที่แตกตา่งกนั 

8. ราคาที่แตกต่างกันมีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอน
เมืองที่แตกตา่งกนั 

9. ช่องทางการจดัจ าหน่ายที่แตกต่างกนั
มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาใน
ชมุชนเขตดอนเมืองที่แตกตา่งกนั 

10. การส่งเสริมการขายที่แตกต่างกันมี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาใน
ชมุชนเขตดอนเมืองที่แตกตา่งกนั 

 

กรอบแนวคิด 
 ผู้วิจยัได้คดัเลอืกและจ าแนกตวัแปรที่ศกึษาไว้ด้วยตวัแปรตา่ง ๆ ทีใ่ช้ในการศกึษามดีงันี ้คือ 3 กลุ่ม 
ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอนเมือง และความพงึ
พอใจของผู้ใช้บริการร้านขายายาในชมุชนเขตดอนเมือง 
 
     ตัวแปรอิสระ                                   ตัวแปรตาม  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่1 ข้อมลูทัว่ไป 
1. เพศ 
2. อาย ุ
3. สถานภาพ 
4. อาชีพ   
5. การศกึษา 
6. รายได้ 
 ส่วนที่3 ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้าน

ขายยาในชมุชนเขตดอนเมือง 

 
 
 

ส่วนที่ 2 ปัจจยัที่มีผลตอ่ความพงึพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านขายยาในชมุชน        เขต
ดอนเมือง  
ปัจจยัสว่นประสมทางการตลาด 
1. ด้านผลติภณัฑ์ 
2. ด้านราคา 
3.ด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย 
4.ด้านการสง่เสริมการตลาด 
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ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1. ประชากร (Population) ประชากร

เป้าหมายที่ใช้ในการวิจยัครัง้นี ้คือผู้ใช้บริการร้านขาย
ยาในชุมชนเขตดอนเมือง โดยการเก็บรวบรวมข้อมูล
จากผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอนเมือง 
จ านวน 400 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample size) ขนาด
ของกลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในงานวิจัยครัง้นีไ้ด้จากการใช้วิธี
ค านวณตามสตูรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) 
เนื่องจากทราบจ านวนประชากรอ้างในประคอง 
กรรณสตูร (2542 : 10) โดยขนาดของกลุม่ตวัอย่าง
ถกูก าหนดที่ระดบัความเช่ือมัน่ 95% และให้ค่าความ
คาดเคลื่อนไม่เกิน 5% หรือ 0.05 จะได้จ านวนกลุ่ม
ตวัอยา่งโดยก าหนดคา่สถิติดงันี ้
 
 

 
      e  = ความคาดเคลือ่นของการสุม่ตวัอยา่ง 
      N = ขนาดของประชากร 
       n  = ขนาดของการสุม่ตวัอยา่ง 
                 n       =          164,570    
                        
             1+164,570(0.05)2 
                   n       =           399 คน 

 
สรุปได้ว่าขนาดของการสุ่มตัวอย่างใน

ครัง้นีเ้ทา่กบั 399 คน 
เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว ได้ใช้การสุ่ม

ตวัอย่างโดยใช้ความสะดวก (Convenience Sampling) 
เป็นการสุม่ตวัอย่างตามความสะดวกของผู้วิจยั โดย
การลงภาคสนามในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้อย่าง
สะดวกและรวดเร็วในการเก็บข้อมลู 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
     
  

ในการศกึษาการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลครัง้นี เ้ ป็นแบ
สอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
ความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการในชุมชนเขตดอน-เมือง
ของกลุ่มตัวอย่างที่ผู้ วิจัยได้สร้างขึน้โดยการศึกษา
ทฤษฎีแนวคิดต่าง ๆ บทความและผลงานวิจัยที่
เก่ียวข้องโดยแบ่งแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 สว่น 
ดงัตอ่ไปนี ้     ส่วน

ที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปเก่ียวกบัปัจจยัที่มีผลต่อผู้ ใช้บริการ
ร้านขายยาในชุมชนเขตดอนเมือง ซึ่งได้แก่ เพศ อาย ุ
สถานภาพ อาชีพ ระดับการศึกษา และรายได้ มี
จ านวน 6 ข้อดงันี ้

ข้อที่ 1     เพศ ใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภท นามบญัญตัิ (Nominal scale) 

ข้อที่ 2     อาย ุ ใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภท เรียงล าดบั (Ordinal scale) 

ข้อที่ 3     สถานภาพ ใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภท นามบญัญตัิ (Nominal scale) 
  ข้อที่ 4     อาชีพ ใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภท นามบญัญตัิ (Nominal scale) 

ข้อที่ 5     ระดบัการศกึษา ใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภท เรียงล าดบั (Ordinal scale) 

ข้อที่ 6     รายได้ ใช้ระดบั
การวดัข้อมลูประเภท เรียงล าดบั (Ordinal scale) 

ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัที่มี
ผลต่อความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาใน
ชุมชนเขตดอนเมือง ผู้วิจยัได้สร้างแบบสอบถามโดย
การศึกษา รวบรวม และปรับปรุง ซึ่งลกัษณะค าถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่าด้วยมาตรวัดของ ลิ
เคิร์ท (Likert scale) ใน 5 ระดบั มีค าถาม 5 ตวัเลือก 
คือ  มากที่สุด  มาก ปานกลาง  น้อย น้อยที่สุด 
ประกอบด้วย ตวัแปร 4 ด้าน จ านวน 17 ข้อดงันี ้

n    =        N 

             1+N(e)2 
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1.    ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ จ านวน 5 ข้อ 
2.    ปัจจยัด้านราคา จ านวน 4 ข้อ 
3.    ปัจจยัด้านช่องทางการจดัจ าหนา่ย จ านวน 4 ข้อ  
4.    ปัจจยัด้านการส่งเสริมการขาย                              

 จ านวน 4 ข้อ   
ซึ่ ง ลักษณะแบบสอบถาม เ ป็นแบบ

ประเมินคา่ด้วย (Rating Scale) ใน 5 ระดบัมีค าตอบ 
5ตวัเลือก คือ พอใจน้อยที่สดุ พอใจน้อย พอใจปาน
กลาง พอใจมาก พอใจมากที่สดุ โดยก าหนดน า้หนกั
คะแนนและระดบัความพงึพอใจแตล่ะตวัเลอืก 

ส่วนที่  3 ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ ใช้บริการต่อร้านขายยาในชุมชนเขตดอนเมืองซึ่ง
ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก า ร ร้ า น ข า ย ย า 
ประกอบด้วยตวัแปรตาม จ านวน 6 ข้อ ผู้วิจยัได้สร้าง
แบบสอบถามโดยการศึกษา รวบรวม และปรับปรุง 
ซึ่งลักษณะค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า
ด้วยมาตรวดัของ ลิงเคิร์ท (Likert scale) ใน 5 ระดบั 
มีค าถาม 5 ตัวเลือก คือ ผู้ ใช้บริการพอใจน้อยที่สุด  
ผู้ ใช้บริการพอใจน้อย  ผู้ ใช้บริการพอใจปานกลาง  
ผู้ใช้บริการพอใจมาก  ผู้ ใช้บริการพอใจมากที่สดุ โดย
น า้หนักคะแนนและระดับความพึงพอใจแต่ละ
ตวัเลอืก ดงันี ้

สว่นที่ 2 และ ส่วนที่ 3 เป็นค าถามเชิง
บวก (Positive) เป็นค าถามเชิงสนบัสนนุและคะแนน
ของผู้ตอบแบบสอบถามจะเป็นดงันี ้

ค าถามเชิงบวก (Positive) เป็นค าถาม
เชิงสนับสนุน) เป็นค าถามสนับสนุนคะแนนผู้ ตอบ
แบบสอบถามจะมีดงันี ้  
ระดบัการประเมิน    
คะแนนเชิงบวก 
ผู้ใช้บริการพอใจน้อยที่สดุ   ให้คะแนนเป็น 1 คะแนน
ผู้ใช้บริการพอใจน้อย           ให้คะแนนเป็น 2 คะแนน 
ผู้ ใช้บริการพอใจปานกลาง  ห้คะแนนเป็น  3 คะแนน
ผู้ใช้บริการพอใจมาก           ให้คะแนนเป็น 4 คะแนน
ผู้ใช้บริการพอใจมากที่สดุ   ให้คะแนนเป็น 5 คะแนน      

จากนัน้ใช้วิธีการแบ่งช่วงเท่าของพิสยัคะแนนของข้อ
ค าถามเป็นระดับ โดยค่าเฉลี่ย(Mean) เป็นดัชนีใน
การแบง่ระดบัความคิดเห็นดงันี ้

พิสยั =   คะแนนสงูสดุ – คะแนนต ่าสดุ 
        จ านวนชัน้ 

 =      5 – 1  
             5   
     
  =     0.8 

 
       คา่เฉลีย่                 ระดับความพึงพอใจ
1.00 - 1.80             แปลความว่าผู้ ใช้บริการมีความ
พงึพอใจน้อยที่สดุ     
1.81 - 2.60  แปลความว่าผู้ ใช้บริการมีความ
พงึพอใจน้อย     
2.61 - 3.40  แปลความว่าผู้ ใช้บริการมีความ
พงึพอใจปานกลาง     
3.41 - 4.20  แปลความว่าผู้ ใช้บริการมีความ
พงึพอใจมาก     
4.21 - 5.00  แปลความว่าผู้ ใช้บริการมีความ
พงึพอใจมากที่สดุ 
     
ส่วนที่  4 เป็นแบบสอบถามที่เป็นข้อค าถามปลายเปิด 
(Open-Ended Question) เก่ียวกบั ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ ของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในชมุชนเขตดอนเมือง 
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สรุปผลการวิจัย 
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ แบ่ ง ก า รน า เ สนอผลส รุ ป

การศกึษาค้นคว้าอิสระออกเป็น 4 สว่นดงันี ้
สว่นท่ี 1 ข้อมลูเก่ียวกบัลกัษณะทัว่ไปของ

กลุม่ผู้ใช้บริการร้านขายยา 
สว่นที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยา 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจ

ของผู้ใช้บริการร้านขายยา 
ส่วนที่ 4 ผลการวิเคราะห์การทดสอบ

สมมติฐานการวิจยั 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไป 
จากการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยที่มีผลต่อ

ความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยา จ านวน
ทัง้สิน้ 400 คน เพศหญิง จ านวน 292 คน และเพศ
ชาย จ านวน 108 คน อาย ุ41 - 50 ปี จ านวน 137 คน 
คิดเป็นร้อยละ 34.3 รองลงมาเป็นอายุ 20 - 30 ปี  
จ านวน112 คน คิดเป็นร้อยละ 28 และ อาย ุ31 - 40 ปี 
จ านวน 74 คน สถานภาพเป็นสมรส จ านวน 226 คน 
รองลงมา สถานภาพเป็นโสด จ านวน 152 คน  และ 
หย่าร้าง/หม้าย จ านวน 22 คน  อาชีพเป็นพนักงาน
บริษัท จ านวน 98 คน รองลงมารับราชการ จ านวน 
84 คน และค้าขาย จ านวน 82 คน ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี จ านวน 160 คน  รองลงมา มธัยมศึกษา
จ านวน 110 คน และ  อนุปริญญา จ านวน 70 คน 
รายได้ต่อเดือนต ่ากว่าหรือเท่ากบั 5,000บาทจ านวน 
234 คน รองลงมา รายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 
บาท จ านวน 46 คน และ รายได้ต่อเดือน 20,001 - 
25,000 บาท จ านวน 44 คน  

ปัจจัยที่ มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านขายยา 

จากการศกึษาวิจยั ปัจจยัที่มีผลต่อความ
พงึพอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยา พบว่าในภาพรวม 
พบว่าในภาพรวมผู้ ใช้บริการมีความพึงพอใจในด้าน
ช่องทางการจัดจ าหน่ายอยู่ในระดบัมากที่สดุ ระดบั
ความพึงพอใจรองลงมาคือ  ผู้ ใช้บริการมีความพึง

พอใจในด้านการสง่เสริมการตลาด และสว่นความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการอยูใ่นระดบัปานกลางได้แก่ ด้าน
ราคา   

เมื่อวิเคราะห์รายด้านสามารถสรุปได้ดงันี ้
ด้านผลติภณัฑ์มีผลมากที่สดุต่อความพึง

พอใจ คือ ร้านขายยาบอกวนัหมดอายุและวนัที่ผลิต
ชดัเจน มีระดบัความพึงพอใจรองลงมา คือ ร้านขาย
ยาตรวจสอบยาและเวชภณัฑ์ที่ชดัเจนและร้านขายยา
มียาและเวชภัณฑ์ที่หลากหลาย อยู่ในระดับปาน
กลาง  

ด้านราคามีผลมากที่สดุตอ่ความพงึพอใจ 
คือ ราคายาเหมาะสมกับคุณภาพยาที่ใช้  มีระดับ
ความพึงพอใจรองลงมา คือราคายาเปรียบเทียบกับ
คณุภาพยาที่ใช้ และราคายาเหมาะกบัการด ารงชีวิต 
อยูใ่นระดบัปานกลาง  

ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายมีผลมาก
ที่สดุต่อความพึงพอใจ คื อสถานที่ตัง้บอกได้ชัดเจน
และมีป้ายเห็นชดัเจน มีระดบัความพงึพอใจรองลงมา 
คือสามารถติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว  และติด
โรงเรียนและแหลง่ชมุชน อยูใ่นระดบัมาก   

ด้านการส่งเสริมการตลาดมีผลมากที่สดุ
ต่อความพึงพอใจ คือ เภสชักรมีการเข้าถึงลกูค้าโดย
การสร้างความเป็นกันเองเพื่อให้ลกูค้ากลบัมาใช้บริการร้าน
ขายยาของเราอีกครัง้ มีระดับความพึงพอใจรองลงมา คือ 
เภสชักรมีการให้ความรู้และค าแนะน าต่าง ๆ ในเร่ืองของ
ยาที่ลกูค้าสนใจได้และร้านขายยามีการบริการทางด้าน
การวดัความดนัและชัง่น า้หนกัฟรี อยูใ่นระดบัมาก    

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ร้านขายยา 

   จากการศึกษาวิจัย ระดบัความพึงพอใจ
ของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอนเมือง 
โดยรวมอยู่ในระดบัความพอใจมาก เมื่อพิจารณาแต่
ละด้าน สามารถจ าแนกล าดบัได้ดงันี ้ระดบัความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการ ด้านค่าใช้จ่ายในการบริการ  มี
ระดบัความพึงพอใจมากรองลงมา คือ ข้อมูลที่ได้รับ
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จากการบริการ รองลงมาคืออธัยาศยัความสนใจต่อผู้
ให้บริการ และคณุภาพการบริการ สดุท้ายระดบัความ
พงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางคือความสะดวกที่ได้รับ
จากการบริการ การประสานบริการทุกประเภท 
ตามล าดบั 

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ก า ร ท ด ส อ บ
สมมติฐานการวิจัย 
 การเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปกับระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยา 

ความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยา
ในความสะดวกจากการบริการ การประสานบริการ
ทกุประเภท อธัยาศยัความสนใจตอ่ผู้ ให้บริการ ข้อมลู
ที่ได้รับจากการบริการ  คุณภาพการบริการ และ
ค่าใช้จ่ายในการบริการ ในภาพรวมของเพศหญิงมี
มากกว่าเพศชายซึ่งทัง้สองมีระดับความพึงพอใจ
ระดบัมาก 

ความพงึพอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยา 
ความสะดวกในการให้บริการ และภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยช่วงอายุผู้ ใช้บริการ อายนุ้อยกว่า 20 ปี 
รองลงมาคือ อาย ุ41 - 50 ปี 50 ปีขึน้ไป และ 20 - 30 ปี 
ตามล าดบั ส่วนระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการ
ร้านขายยา อธัยาศยัความสนใจ การบริการ ข้อมลูที่
ได้รับจาการบริการ คุณภาพของให้การบริการ และ 
ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ในระดบัมากโดย ช่วง
อาย ุน้อยกว่า 20 ปี รองลงมา อาย ุ41 - 50 ปี 50 ปี
ขึน้ไป และ 20 - 30 ปี ตามล าดบั  

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในผลของอธัยาศยัความสนใจของผู้ ให้บริการ 
คือ กลุม่อายนุ้อยกวา่ 20 ปี รองลงมาคือ กลุม่อาย ุ41 
- 50 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.72 กลุม่อาย ุ20 - 30 ปี 
ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61 กลุม่อาย ุ 31 - 40 ปี และ น้อย
ที่สดุ คือ กลุม่อาย ุ50 ปีขึน้ไป  

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในผลของข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ คือ 
กลุม่อายนุ้อยกวา่  20  ปี รองลงมาคือ กลุม่อาย ุ 41 - 50 

ปี กลุม่อาย ุ20 - 30 ปี ค่าเฉลี่ยเท่ากบั 3.61  กลุม่อาย ุ
50  ปีขึน้ไป และน้อยที่สดุ คือ กลุม่อาย ุ31 - 40 ปี 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในผลของคุณภาพที่ได้รับจากการบริการ คือ 
กลุม่อายนุ้อยกวา่ 20 ปี รองลงมาคือ กลุม่อาย ุ41-50 
ปี กลุม่อาย ุ20-30 ปี กลุม่อายุ 31-40 ปี และน้อย
ที่สดุ คือ กลุม่อาย ุ50 ปี 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในผลของค่าใช้จ่ายจากการบริการ คือ กลุ่ม
อายนุ้อยกว่า 20 ปี รองลงมาคือ กลุม่อายุ 20 - 30 ปี 
กลุม่อาย ุ41 - 50 ปี กลุม่อายุ 31 - 40 ปี และน้อย
ที่สดุ คือ กลุม่อาย ุ50 ปี 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในความสะดวกจากการบริการ การประสาน
บริการทกุประเภท อธัยาศยัความสนใจ การบริการ 
ข้อมลูที่ได้รับจาการบริการ คณุภาพของให้การบริการ 
และค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมากโดยผู้ ใช้บริการมีสถานภาพสมรสมากที่สดุ 
รองลงมา มีสถานภาพเป็นโสด และหย่าร้าง/หม้าย 
ตามล าดบั 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยา ความสะดวกในการให้บริการ ภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยสถานภาพผู้ ใช้บริการ พนกังานบริษัท
รองลงมาคือ รับราชการ นกัเรียน /นกัศึกษา ค้าขาย
และแมบ้่านตามล าดบั 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในผลของความสะดวกของการให้บริการ คือ 
อา ชีพแม่ บ้าน  รองลงมาคือ  อา ชีพรับราชการ 
พนกังานบริษัท นกัเรียน ธุรกิจสว่นตวั  และน้อยที่สดุ 
คือ ค้าขาย 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในผลของอัธยาศัยความสนใจของการ
ให้บริการ คือ อาชีพแม่บ้าน รองลงมาคือ อาชีพรับ
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ราชการ พนกังานบริษัท นกัเรียน ธุรกิจสว่นตวั และ
น้อยที่สดุ คือ ค้าขาย 

ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความพึง
พอใจในความสะดวกจากการบริการ และอธัยาศัย
ความสนใจ การบริการ ที่ไม่แตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติระดบัการศกึษาแตกตา่งกนัมีความ
พงึพอใจในประสานบริการทกุประเภท  ข้อมลูที่ได้รับ
จากการบริการ คณุภาพของให้การบริการ ค่าใช้จ่าย
ในการให้บริการท่ีแตกตา่งกนั 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในความสะดวกจากการบริการ การประสาน
บริการทกุประเภท อธัยาศยัความสนใจ การบริการ 
ข้อมลูที่ได้รับจาการบริการ คณุภาพของให้การบริการ 
และ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  โดยผู้ ใ ช้ บ ริการมี ร ะดับการศึกษา
ประถมศึกษามากที่สุด รองลงมา มัธยมศึกษา 
ปริญญาตรี อนุปริญญา และสูงกว่าปริญญาตรี 
ตามล าดบั 

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในผลของการประสานบริการทุกประเภทคือ 
ระดบัมธัยมศึกษา รองลงมาคือ ระดบัประถมศึกษา  
ระดบัปริญญาตรี  ระดบัอนปุริญญา และน้อยที่สดุ 
คือ ระดบัสงูกวา่ปริญญาตรี  

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในผลข้อมูลที่ได้รับจากการบริการคือ ระดับ
ประถมศกึษา รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา  ระดบั
อนปุริญญา ระดบัสงูกว่าปริญญาตรี และน้อยที่สดุ 
คือ ปริญญาตรี  

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในผลข้อมูลที่ได้รับจากการบริการคือ ระดับ
ประถมศกึษา รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา  ระดบั
ปริญญาตรี ระดบัสงูกว่าปริญญาตรี และน้อยที่สดุ 
คือ อนปุริญญา  

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในผลค่าใ ช้จ่ายในการบริการคือ ระดับ
ประถมศกึษา รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษา  ระดบั
ปริญญาตรี ระดบัสงูกว่าปริญญา  และน้อยที่สดุ คือ 
อนปุริญญา  

ระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาในความสะดวกจากการบริการ การประสาน
บริการทกุประเภท อธัยาศยัความสนใจ การบริการ 
ข้อมลูที่ได้รับจาการบริการ คณุภาพของให้การบริการ 
และ ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ และภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก โดยผู้ ใช้บริการมีระดบั 20,001 - 25,000 
บาท มากที่สดุ รองลงมา ต ่ากว่าหรือเท่ากับ 5,000 
บาท  มากกวา่ 30,001 ขึน้ไป 15,001 - 20,000 บาท  
และ25,000 - 30,000 บาท                 

การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อความ

พึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยากับระดับ

ความ  พึงพอใจของผู้ใช้บริการร้านขายยา 
จากการศึกษาผู้ ใช้บริการร้านขายยา

พบว่าระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริการร้านขายยา 

ในส่วนของความสะดวกที่ได้รับจากการ
บริการ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ได้ค่า 
สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์พบว่าท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย  
ด้านการสง่เสริมการตลาด เทา่กบั 0.455, 0.558 และ
ได้ค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดง
ว่า ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์มี
ความสมัพนัธ์กบัความสะดวกที่ได้รับจากการบริการ 
ในระดบัปานกลาง โดยมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกัน
สว่นผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านราคา  ปัจจยัด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ได้ค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เทา่กบั 0.625, 0.646 และได้คา่ Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่ง
มีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า ที่ระดบันยัส าคญั 0.01 
ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์มีความสมัพนัธ์กบัความสะดวก
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ที่ได้รับจากการบริการ ในระดับสูง โดยมีอิทธิพลใน
ทิศทางเดียวกนั 

ในส่วนการประสานบริการทุกประเภท 
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้าน
ราคา  ได้ค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์พบว่าท่ีระดับ
นยัส าคญั 0.01 เท่ากบั 0.451, 0.555, 0.510 และได้
ค่า Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า 
ที่ระดับนัยส าคัญ 0.01 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มี
ความสมัพนัธ์กับการประสานบริการทุกประเภท ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนัสว่น
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้
ค่า สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์เท่ากับ 0.640 และได้ค่า 
Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า ที่
ระดับนัยส าคัญ 0.01 ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มี
ความสมัพนัธ์กับการประสานบริการทุกประเภท ใน
ระดบัสงู โดยมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั 

ในสว่นอธัยาศยัความสนใจตอ่ผู้ให้บริการ 
ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจยัด้านช่อง
ทางการจัดจ าหน่าย ได้ค่า สมัประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
เทา่กบั 0.405, 0.494 และได้คา่ Sig. เท่ากบั 0.00 ซึ่ง
มีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า ที่ระดบันยัส าคญั 0.01 
ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์มีความสัมพันธ์กับอัธยาศัย
ความสนใจต่อผู้ ให้บริการ ในระดบัปานกลาง โดยมี
อิทธิพลในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านราคา 
ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ได้ค่า สมัประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.643, 0.656 และได้ค่า Sig. 
เท่ากบั 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.01 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์
กับอัธยาศัยความสนใจต่อผู้ ให้บริการ ในระดับสูง 
โดยมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั 

ในสว่นข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ผล
การวิเคราะห์ปัจจัยด้านผลิตภณัฑ์ ปัจจัยด้านราคา 
และปัจจัยด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ไ ด้ค่า 

สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ เท่ากบั 0.490, 0.592, 0.495   
และได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 
แสดงวา่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์
มีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ได้รับจากการบริการ ใน
ระดบัปานกลาง โดยมีอิทธิพลในทิศทางเดียวกนั 

ส่วนผลการวิ เคราะห์ปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ได้ค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เท่ากบั 0.655 และได้ค่า Sig. เท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่า
น้อยกวา่ 0.01 แสดงวา่ ท่ีระดบันยัส าคญั 0.01 ปัจจยั
ด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพันธ์กับข้อมูลที่ได้รับจาก
การบริการในระดับสูง โดยมีอิทธิพลในทิศทาง
เดียวกนั 

ในส่วนคุณภาพการบริการ  ผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ ปัจจยัด้านราคา ปัจจยั
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ได้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เท่ากบั 0.441, 0.541, 0.485, 0.593 และได้ค่า Sig. 
เท่ากบั 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.01 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์
กับคุณภาพการบริการ ในระดับปานกลาง โดยมี
อิทธิพลในทิศทางเดียวกนั 

ในส่วนค่าใช้จ่ายในการบริการผลการ
วิเคราะห์ปัจจยัด้านผลติภณัฑ์ปัจจยัด้านราคา ปัจจยั
ด้านช่องทางการจัดจ าหน่ายและปัจจัยด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ได้ค่า สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ 
เทา่กบั 0.402, 0.594, 0.492, 0.577   และได้ค่า Sig. 
เท่ากบั 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่า 0.01 แสดงว่า ที่ระดบั
นยัส าคญั 0.01 ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์มีความสมัพนัธ์
กบัค่าใช้จ่ายในการบริการในระดบัปานกลาง โดยมี
อิทธิพลในทิศทางเดียวกนั 
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ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึง
พอใจของผู้ ใช้บริการร้านขายยาในชุมชนเขตดอน
เมือง ผู้ วิจยัขอเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
อาจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการเปิดกิจการร้าน
ขายยาได้และการแก้ไขปรับปรุงตลอดจนด้านการ
บริการแก่ผู้ ใช้บริการร้านขายยาให้เกิดประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึน้และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ใช้บริการร้าน
ขายยาอยา่งสงูสดุดงัตอ่ไปนี ้

   1. ด้านผลิตภณัฑ์ ร้านขายยาควรมีมีการ
ให้บริการเสริม ด้านชัง่น า้หนกัวดัสว่นสงูและ ร้านขาย
ยามีผลติภณัฑ์เสริมเช่นยาลดความอ้วน และยาบ ารุง
ชนิดตา่งๆคอ่นข้างน้อย 

2. ด้านราคา   คือ ร้านขายยาควร ยามี
ราคาเหมาะสมที่เหมาะสมกว่าเพราะราคายามีราคา
ยาบางตวัแพงไปและแต่ละร้านขายยาควรที่จะขาย
ยาในราคาไมแ่พงมากซึง่จะท าให้ได้ราคาที่เหมาะสม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้านช่องทางการจดัจ าหน่าย ร้านขายยา สามารถ
ติดตอ่ได้สะดวกและรวดเร็วในการติดตอ่ไปมาสะดวก 
ติดโรงเรียนและแหล่งชุมชนให้มากที่สดุเพื่อเป็นการ
สะดวกกับผู้ ใช้บริการมากยิ่งขึน้โดย สดุท้าย คือมี
ความสะดวกในการให้บริการ ที่ดีและเป็นกนัเองเพื่อท่ี
ลกูค้ากลบัมาใช้บริการอีกครัง้ 

4. ด้านการสง่เสริมการตลาด ร้านขายยา
มีการบริการทางด้านการวดัความดนัและชั่งน า้หนกั
ฟรี และสุดท้าย คือเภสชักรมีการแนะน ายาตัวใหม ่
และการลดราคายาบางตวัให้แก่ลกูค้าได้  
 5. กลุม่ประชากรแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ คือ 
1. กลุม่แม่ค้า พ่อค้าไม่สนใจว่ายามียี่ห้ออะไรเน้นถูก
ควรให้ค าแนะน าและชักจูงให้รับรู้เร่ืองยา   2. กลุ่ม
พนกังานบริษัทเน้นทางด้านยายี่ห้อราคาไม่สนใจยึด
ติดกับตราสินค้า และเน้นเร่ืองความสะอาดของร้าน 
ร้านขายยาควรปรับปรุงแก้ไขร้านขายยาให้ดีและ
พฒันาอยูต่ลอดเวลา 
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