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งานวจิยัน้ีมีวตัถุประสงค ์(1) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยา
แผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช (2) เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เคร่ืองมือท่ีใช ้คือ แบบสอบถาม ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา คือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขต จงัหวดั
นครศรีธรรมราช และเคยใช้บริการร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ในเขต อ าเภอเ มือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 410 คน สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูลคือ สถิติพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  ค่า
ร้อยละ  ค่าเฉล่ียเลขคณิต  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  และสถิติเชิงอนุมานท่ีใชท้ดสอบสมมติฐานไดแ้ก่ สถิติ 
T-test สถิติ F-test (ANOVA) และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) โดย
วธีิการ Enter 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 37 ปี มีระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี ประกอบอาชีพขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนมากกว่า 
10,000 บาทข้ึนไป ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ 1) ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ อาย ุและระดบัการศึกษา ท่ี
แตกต่างกัน มีอิทธิพลความจงรักภักดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั
นครศรีธรรมราช อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.003, 0.002 และ 0.000 ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนบุคคลดา้น
อาชีพและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั ไม่มีอิทธิพลความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) 
ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 2) จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุเพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช พบวา่ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด และ
ปัจจยัดา้นกายภาพ มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ี 0.000, 0.0024, 0.000 และ0.001 ตามล าดบั ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน
บุคลากร และดา้นกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ในเขตอ าเภอ
เมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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Abstract 
 

The purposes of this study are (1) to examine personal factors influencing customer loyalty to 

modern medicine stores in Mueang Nakhon Si Thammarat District. (2) To study the 7Ps model of marketing 

mix factors impacting a consumer’s prospect for modern medicine store in Mueang Nakhon Si Thammarat 

District. The research instrument is a questionnaire to a sample of 410 individuals, who live in Nakhon Si 

Thammarat province and were received services from modern medicine stores in Mueang Nakhon Si 

Thammarat District. The summarized feature from a collection of information is a descriptive statistic; in 

addition to frequency distribution, percentage, arithmetic mean, standard deviation. There are inferential 

statistics methods for hypothesis testing, namely T-test, F-test (ANOVA), and the enter method of Multiple 

Regression Analysis. 

The results of the research revealed that most of the respondents were female, aged 20 - 37 years 

with a bachelor's degree background, work in civil servants/state enterprises/state employees and gain an 

average monthly income of more than 10,000 baht. The results of hypothesis testing showed that 1) personal 

factors of sex, age, and education level are impacted on the customer loyalty for modern medicine stores 

with statistical significance at 0.003, 0.002, and 0.000 respectively. The difference between personal factors 

of occupation and difference in monthly revenue unrelated to the customer loyalty for modern medicine 

stores. 2) From multiple regression analysis for studying the 7Ps model of marketing mix factors, there were 

several factors, namely price, distribution channel, marketing promotion, and physical, with statistical 

significance at 0.000, 0.0024, 0.000, and 0.001 respectively. Customer loyalty has no impact on the 7Ps 

model of marketing mix factors in a product, personnel, and processes for modern medicine stores in 

Mueang Nakhon Si Thammarat District. 

 

Keyword : Marketing mix factor (7Ps), customer loyalty, modern medicine store 
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บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
ผูบ้ริโภคสามารถเขา้ถึงยาได้หลายช่องทาง เช่น โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน คลินิก 

สถานพยาบาลอ่ืนๆ รวมถึง “ร้านขายยา” ซ่ึงเป็นหน่วยระบบสุขภาพท่ีอยูใ่กลชิ้ดประชาชน ท าหนา้ท่ีในการ
กระจายยาและเปรียบเสมือนเป็นท่ีพึ่งทางดา้นสุขภาพของชุมชน โดยร้านขายยาเป็นทางเลือกอนัดบัตน้ๆ
ของผูบ้ริโภค ในการเลือกใช้บริการเม่ือมีอาการเจ็บป่วยเบ้ืองต้นหรือสามารถดูแลตนเองได้ โดยไม่
จ  าเป็นตอ้งไปพบแพทย ์ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลส ารวจท่ีพบวา่ทางเลือกแรกของผูบ้ริโภคในกรณีเจบ็ป่วยทัว่ไป
ท่ีไม่รุนแรง จะเขา้ใชบ้ริการท่ีร้านขายยา 32% โรงพยาบาลเอกชน 25% โรงพยาบาลรัฐ 16%  คลินิกรักษา
โรค 14% อ่ืนๆ 13% (ศูนยว์จิยักสิกรไทย, 2560) 

ธุรกิจร้านขายยาแผนปัจจุบนัเป็นธุรกิจท่ีมีการแข่งขนัสูง โดยตลาดร้านขายยาจะเติบโตปีละ 10-
15% เน่ืองจากความตอ้งการใช้ยาเพิ่มข้ึนซ่ึงมีสาเหตุมาจาก 1.) การเจ็บป่วยท่ีมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยเฉพาะ
โรคไม่ติดต่อเร้ือรังซ่ึงตอ้งใชย้าต่อเน่ือง 2.) การเขา้สู่สังคมผูสู้งอาย ุท าใหจ้  านวนประชากรผูสู้งอายมีุมากข้ึน 
ซ่ึงมีโอกาสในการเจ็บป่วยได้ง่าย 3.) การใส่ใจดูแลสุขภาพท่ีเพิ่มข้ึนของผูบ้ริโภค เม่ือมีอาการเจ็บป่วย
เบ้ืองตน้ ก็จะหาซ้ือยารับประทานเอง และ 4.) การขยายตวัของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเชิงการแพทยท์  า
ให้ผูป้ระกอบการต่างๆเร่งขยายสาขาเพื่อรองรับโอกาสทางการตลาดท่ีเพิ่มข้ึน (นรินทร์ ตนัไพบูลย,์ 2562) 
ส่งผลใหก้ารแข่งขนัของธุรกิจร้านขายยามีทิศทางรุนแรงข้ึน ดงันั้นผูป้ระกอบการร้านขายยาจะตอ้งตระหนกั
ถึงความส าคญัของความภกัดีของผูบ้ริโภคซ่ึงถือเป็นสินทรัพยท่ี์ส าคัญของธุรกิจ ความภกัดีของผูบ้ริโภคจะ
ส่งผลให้กลบัมาใชบ้ริการซ ้ า มีการแนะน าบอกต่อผูอ่ื้นท าให้เกิดลูกคา้รายใหม่เพิ่มข้ึน ซ่ึงยอ่มไดเ้ปรียบใน
เชิงแข่งขนั 

ขอ้มูลประกาศส านกัทะเบียนกลาง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 พบว่า จงัหวดันครศรีธรรมราชเป็น
จงัหวดัท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในภาคใต้ ส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในเขตอ าเภอเมืองคิดเป็น 17% ของจ านวน
ประชากรทั้งจงัหวดั ซ่ึงส่งผลให้มีการขยายตวัเพิ่มข้ึนของธุรกิจร้านยา เพื่อให้เพียงพอต่อความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค จากเหตุผลท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้จิยัจึงมีความสนใจศึกษา ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมี
อิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช 

 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

1. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 

2. เพื่อศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผน
ปัจจุบนั (ข.ย.1) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
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สมมุติฐานของการวจัิย 
 1.ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่างกนั 
 2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) ท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั 
(ข.ย.1) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราชปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps)  
 
ขอบเขตของการวจัิย 

ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช และเคยใชบ้ริการร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ในเขต
อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช และท าการศึกษาในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 

แนวคิดด้านลกัษณะประชากรศาสตร์ (Demographic)  
ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (Demographic) คือ ความแตกต่างและความหลากหลายเก่ียวกบั

บุคคลแต่ละบุคคล เช่น เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได ้เป็นตน้ การแบ่งส่วนการตลาดตามลกัษณะ
ประชากรศาสตร์จึงช่วยในการก าหนดกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย เน่ืองจากคนท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ต่างกนั
จะมีลกัษณะทางจิตวิทยา ลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกและการตดัสินใจแตกต่างกนั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2538, น. 41-42 อา้งอิงจาก สุณิสา ตรงจิตร, 2559) 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่วนประสมทางการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 7Ps) หมายถึง ปัจจยัส าคญัทางการตลาดท่ีสามารถ 

ควบคุมได้ ธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสมทางการตลาดท่ีเหมาะสมเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของ
ผูบ้ริโภค  ซ่ึงถือว่าเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดส าหรับธุรกิจบริการท่ีส าคญั (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ,2541 อา้งอิง
จาก โสภิตา รัตนสมโชค , 2558) โดยผูว้ิจ ัยได้สรุปความหมายของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มี
รายละเอียดดงัน้ี  

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์คือส่ิงท่ีตอบสนองความตอ้งการท่ีธุรกิจส่งมอบใหก้บัผูบ้ริโภค  
2. ดา้นราคา คือ คุณค่าของผลิตภณัฑใ์นรูปแบบตวัเงิน  
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย คือ ช่องทางในการน าเสนอผลิตภณัฑ ์ 
4. ดา้นการส่งเสริม คือ เคร่ืองมือในการส่ือสารไปยงัผูบ้ริโภค  
5. ดา้นบุคคล คือ พนกังานในมุมมองเก่ียวกบัการใหบ้ริการ การแต่งกาย การพูด   
6. ดา้นกายภาพ คือ กายภาพภายนอกท่ีสามารถแสดงใหผู้บ้ริโภครับรู้  
7. ดา้นกระบวนการ คือ รายละเอียดขั้นตอนของกระบวนการใหบ้ริการ  
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แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความจงรักภักดีของผู้บริโภค 
การวดัความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภค สามารถวดัจากมาตรวดัของ พีระศกัด์ิ บุญน า (2559)  โดยมี

กรอบแนวความคิดเก่ียวกบัการวดัความตั้งใจของผูบ้ริโภค (Behavioral  Intentions) 4 มิติ ดงัน้ี 
1. ดา้นความตั้งใจซ้ือซ ้ าคือ ผูบ้ริโภคคิดวา่เลือกผลิตภณัฑห์รือบริการ นั้น ๆ เป็นตวัเลือกแรก แต่ยงั

ไม่ไดล้งมือกระท า  
2. ด้านการบอกต่อ คือ หลงัจากการรับบริการแล้วเกิดความประทบัใจ การแนะน าหรือบอกต่อ

ผูบ้ริโภคอ่ืนๆ ใหเ้ลือกซ้ือหรือใชต่้อ  
3. ดา้นการอ่อนไหวต่อปัจจยัราคา คือ ราคาของผลิตภณัฑ์และบริการไม่มีผลต่อผูบ้ริโภคท่ีมีความ

ภกัดีสูง ผูบ้ริโภคก็เตม็ใจจะจ่าย เพื่อตอบสนองความพึงพอใจโดยไม่สนดา้นราคา  
4. ดา้นพฤติกรรมการร้องเรียน คือ ผูบ้ริโภคอาจจะร้องเรียนส่ิงท่ีไม่ประทบัใจกบัธุรกิจโดยตรงหรือ

บอกต่อผูอ่ื้นดว้ยวธีิการต่างๆ เช่น ส่ือออนไลน์ หนงัสือพิมพ ์ 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

วลยั   ซ่อนกล่ิน (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในการ
ใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุปไดด้งัน้ี 1) ปัจจยัส่วนบุคคล
ของผูบ้ริโภค ดา้นอายุ อาชีพ รายไดต่้อเดือน ท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความจงรักภกัดี ในขณะท่ีปัจจยัดา้นเพศ 
สถานภาพ และระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความจงรักภกัดี  2) ส่วนประสมทางการตลาดดา้น
การจดัการสินคา้ ดา้นการจดัตกแต่งร้าน ดา้นท าเลท่ีตั้ง และดา้นบริการดา้นการ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความ
จงรักภกัดี 

 กมลทิพย ์นามมา และ ธนาวุฒิ ประกอบผล (2561) ท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ี
ส่งผลต่อความภกัดีในการเลือกใชแ้บรนดร์ถยนตเ์ดิมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุป
ไดด้งัน้ี 1) ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคไม่มีผลต่อความภกัดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิม 2) ส่วน
ประสมทางการตลาดดา้นราคา ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ดา้นบุคลากร ดา้นส่งเสริมทาง
การตลาด และดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีผลต่อความภกัดี แต่ปัจจยัดา้นกระบวนการ ไม่มีผลต่อความ
ภกัดี 

 รัตนาวดี พชัรภูวดล และคณะ (2561) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ 
ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ กรณีศึกษาคอฟฟ่ีช็อป วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาสรุป
ไดด้งัน้ี ส่วนประสมทางการตลาดดา้นการส่งเสริมการตลาด ดา้นราคา ดา้นส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ และ
ดา้นผลิตภณัฑ์ เป็นปัจจยัท่ีส่งผลต่อความจงรักภกัดี แต่ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย ดา้นขั้นตอนการ
บริการ และดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการไม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้คอฟฟ่ีช็อปของวิทยาลยัดุสิต
ธานี  
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วธีิด าเนินการวจัิย 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ ผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขต จงัหวดันครศรีธรรมราช และเคยใชบ้ริการ

ร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ในเขต อ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยใชว้ธีิการก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างตาม แนวทางของ Krejcie and Morgan (1970) จ านวนประชากรมากกว่า 1,000,000 คน จะตอ้งมี
จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง อยา่งนอ้ย 384 คน เก็บแบบสอบถามโดยเลือกกลุ่มตวัอยา่ง แบบสุ่ม  
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลประชากรศาสตร์เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยั
ส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) และส่วนท่ี 3 แบบสอบถามระดบัความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านขาย
ยา โดยแบบสอบถามผา่นการทดสอบความเช่ือมัน่ มีค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา มากกวา่ 0.70 และความเท่ียงมี 
IOC เฉล่ียแต่ละขอ้ค าถามมากกวา่ 0.5 คะแนน 
วธีิเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ก าหนดกลุ่มตวัอย่างท่ีจะศึกษา และส่งข้อมูลแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆท่ีกลุ่ม
ตัวอย่างมีโอกาสในการเข้าถึง  จากนั้ นตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของผลการตอบ
แบบสอบถามท่ีไดรั้บแลว้ประมวลผลขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปดว้ยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และน าขอ้มูล
ท่ีไดรั้บการประมวลผลแลว้มาวเิคราะห์สังเคราะห์ และสรุปผลขอ้มูล 
วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 

1. วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ การแจกแจงความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียเลขคณิต และ
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงอนุมาน เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปร
ตามในสมมติฐานต่าง ๆ โดยก าหนดค่าความเช่ือมัน่ท่ี 95% นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ขอ้มูลท่ีใช้ใน
การวิเคราะห์มี ดงัน้ี สถิติ T-test สถิติ F-test (ANOVA) และการวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression 
Analysis) โดยวธีิการ Enter 
 

ผลการวจัิย 
 

1. ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 20 – 37 ปี มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี ประกอบอาชีพ
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ/พนกังานของรัฐ และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 10,000 บาทข้ึนไป 
2. ปัจจยัส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดั
นครศรีธรรมราช เม่ือวเิคราะห์เป็นรายดา้น พบวา่ เพศ อาย ุและระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิพลความ
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จงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช ท่ีแตกต่าง อยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.003, 0.002 และ 0.000 ตามล าดบั   
3. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ใน
เขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช เม่ือวิเคราะห์เป็นรายดา้น พบว่า ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่อง
ทางการจดัจ าหน่าย ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด และปัจจยัดา้นกายภาพ มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้าน
ขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.000, 0.0024, 0.000 และ0.001 ตามล าดบั 
 

อภิปรายผล 
 

สมมุติฐาน ขอ้ท่ี 1  ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านขายยาแผน
ปัจจุบนั (ข.ย.1) จากผลการวเิคราะห์รายดา้น มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัด้านเพศ มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1)  
พบว่าเพศชายมีระดบัความจงรักภกัดีสูงกว่าเพศหญิง ผูว้ิจยัมีความเห็นว่าปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 
(7Ps) ท่ีแตกต่างกนัของร้านขายยา เช่น ปัจจยัด้านราคา ปัจจยัการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภกัดีของผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศหญิงมากกว่าผูบ้ริโภคท่ีเป็นเพศชาย ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของ
กมลทิพย ์นามมา และ ธนาวฒิุ ประกอบผล (2561) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผล
ต่อความภกัดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า
ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคดา้นเพศท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความภกัดีในการเลือกใชแ้บรนด์รถยนตเ์ดิม 
ผูว้ิจยัมีความเห็นวา่รถยนตเ์ป็นสินคา้ท่ีมีมูลค่าสูง ดงันั้นพฤติกรรมของแต่ละเพศจะไม่ต่างกนั กล่าวคือการ
ตดัสินใจซ้ือจะตอ้งผ่านการพิจารณาอย่างถ่ีถว้น โดยใช้ขอ้มูลในหลายๆประกอบการตดัสินใจ เช่น ดา้น
ประสบการณ์ ดา้นราคา และหากสินคา้มีปัญหาก็รีบแจง้กบัทางศูนยบ์ริการทนัที ซ่ึงแตกต่างกบัพฤติกรรม
ของแต่ละเพศในการเขา้บริการร้านขายยา ซ่ึงมีโอกาสเขา้ใชบ้ริการไดบ้่อย และค่าบริการต่อคร้ังมีราคาไม่
สูง 

2. ปัจจยัด้านอายุ มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1)  
พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีระดบัความจงรักภกัดีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ซ่ึงมากกว่า
ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีอายุ ในช่วงอายุ 20 - 37 ปี, ช่วงอายุ 38 - 52 ปี และช่วงอายุ มากกวา่ 53 ปี ท่ีมีระดบั
ความจงรักภกัดีอยูใ่นระดบัมาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบัผลงานวิจยัของวลยั   ซ่อนกล่ิน (2560) ท าการศึกษาเร่ือง 
ส่วนประสมการค้าปลีกท่ีมีผลต่อความจงรักภกัดีในการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคด้านอายุท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อความ
จงรักภกัดีในการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05 ผูว้ิจยัมีความเห็นว่า จากการแบ่งช่วงอายุในแบบสอบถามตาม Generation โดยมีความเห็นว่า
พฤติกรรมและลกัษณะนิสัยของผูต้อบแบบสอบถามในแต่ละ Generation มีความแตกต่างกนั โดยผูต้อบ
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แบบสอบถามท่ีมีอายุต  ่ากว่า 20 ปี มีระดบัความจงรักภกัดีมากกว่าช่วงอายุอ่ืน เน่ืองจาก Generation Z มี
ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยีต่างๆ ท าให้รับขอ้มูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ใช้เวลาส่วนใหญ่อยูบ่นโลก
ออนไลน์ และมีความกลา้แสดงความคิดเห็น ดงันั้นเม่ือได้รับบริการท่ีประทบัใจหรือไม่พอใจ มกัมีการ
ส่ือสารขอ้มูลต่อบนโลกออนไลน์ ดงันั้นปัจจยัดา้นอายุ จึงมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้าน
ขายยาแผนปัจจุบนั 

3. ปัจจยัดา้นอาชีพไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) 
สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของกมลทิพย ์นามมา และ ธนาวฒิุ ประกอบผล (2561) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิมของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความ
ภกัดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิม ทางผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า แมอ้าชีพเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีบ่งใช้ความ
แตกต่างของวิธีคิด และวิธีการตดัสินใจ แต่เม่ือมีอาการเจ็บป่วย ผูบ้ริโภคทุกอาชีพตอ้งการหายจากอาการ
ดงักล่าวเร็วท่ีสุด เพื่อท่ีจะไดก้ลบัมาท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพอีกคร้ัง การเลือกเขา้รับบริการในร้านขาย
ยาจึงเกิดจากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  ดงันั้นปัจจยัดา้นอาชีพจึงไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของ
ผูบ้ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

4. ปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านขายยาแผน
ปัจจุบนั (ข.ย.1) สอดคล้องกับผลงานวิจยัของกมลทิพย ์นามมา และ ธนาวุฒิ ประกอบผล (2561) ท่ีได้
ท  าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิมของ
ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน
ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อความภกัดีในการเลือกใชแ้บรนด์รถยนตเ์ดิม ทางผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ยาเป็นหน่ึง
ในปัจจยัส่ีท่ีมีความจ าเป็น ดงันั้นเม่ือผูบ้ริโภคเจบ็ป่วยจึงจ าเป็นจะตอ้งซ้ือยา โดยการเขา้รับบริการร้านขายยา
แต่ละคร้ังมกัมีมูลค่าไม่สูงเม่ือเทียบกบัความจ าเป็น อีกทั้งในร้านขายยาจะมียาหลายระดับราคาในการ
ใหบ้ริการ ดงันั้นปัจจยัดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนจึงไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านขายยา
แผนปัจจุบนั 

 5.  ปัจจยัดา้นการศึกษา มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีของผูบ้ริโภคต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.
1)  ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของวลยั   ซ่อนกล่ิน (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมการคา้ปลีกท่ีมี
ผลต่อความจงรักภกัดีในการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา
พบวา่ ปัจจยัส่วนบุคคลของผูบ้ริโภคดา้นการศึกษาท่ีแตกต่างกนัไม่มีผลต่อความจงรักภกัดีในการใชบ้ริการ
ร้านสะดวกซ้ือในเขตกรุงเทพมหานคร ทางผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัจะมีทศันคติ 
การรับรู้ข่าวสาร และการแสดงออกของพฤติกรรมท่ีต่างกัน โดยเฉพาะการรับบริการทางการแพทย์  
ผูรั้บบริการท่ีระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีความตอ้งการระดบัความลึกของขอ้มูลและรายละเอียดดา้น
สุขภาพท่ีแตกต่างกนั ส่งผลให้ระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยา ซ่ึง
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แตกต่างจากการใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือท่ีผูบ้ริโภคมกัไม่ตอ้งการทราบขอ้มูลเชิงลึกของผลิตภณัฑ์ ระดบั
การศึกษาท่ีแตกต่างกนัจึงไม่มีอิทธิพลต่อใชบ้ริการร้านสะดวกซ้ือดงักล่าว 
 

สมมุติฐาน ขอ้ท่ี 2  ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (7Ps) มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขาย
ยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช จากผลการวเิคราะห์รายดา้น มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1. ปัจจยัด้านผลิตภณัฑ์ ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ซ่ึง
สอดคล้องกบังานวิจยัของซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยัของวลยั   ซ่อนกล่ิน (2560) ท าการศึกษาเร่ือง ส่วน
ประสมการค้าปลีกท่ีมีผลต่อความจงรักภักดีในการใช้บริการร้านสะดวกซ้ือของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ไม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดีในการใช้บริการร้าน
สะดวกซ้ือของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทางผูว้ิจยัมีความคิดเห็นว่า เน่ืองจากยาคือผลิตภณัฑ์หลกั
ของร้านขายยา ซ่ึงยาท่ีขายในร้านขายยาจะตอ้งผา่นขอ้ก าหนดจากการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานโดย
บริษทัผูผ้ลิต ท าให้ผูบ้ริโภคไม่สามารถแยกประสิทธิภาพของยาแต่ละยีห่้อไดอ้ยา่งชดัเจน อีกทั้งในร้านขาย
ยาแต่ละร้านนั้นมีความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ไม่แตกต่างกนั โดยร้านขายยามกัจะสรรหาสินคา้ ยา, เวช
ภณัท,์ อาหารเสริม, เคร่ืองมือแพทย ์เป็นตน้ ดงันั้นปัจจยัดา้นผลิตภณัฑจึ์งไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี 

2. ปัจจยัดา้นราคา มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ กมลทิพย ์นามมา และ ธนาวุฒิ ประกอบผล (2561) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีส่งผลต่อความภกัดีในการเลือกใชแ้บรนด์รถยนตเ์ดิมของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นราคา  เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความภกัดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทางผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ผูบ้ริโภคจะเปรียบเทียบคุณค่าของผลิตภณัฑแ์ละราคาท่ี
จ่ายก่อนการตดัสินใจซ้ือ ซ่ึงผลิตภณัฑ์ภายในร้านขายยาแต่ละร้านจะมีลกัษณะใกลเ้คียงกนัหรือไม่สามารถ
เปรียบเทียบคุณค่าไดอ้ยา่งชดัเจน ผูบ้ริโภคจึงพิจารณาเลือกเขา้ร้านขายยาจากประสบการณ์ดา้นราคาท่ีจ่าย 
ดงันั้นปัจจยัดา้นราคาจึงมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี 

3. ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมลทิพย ์นามมา และ ธนาวฒิุ ประกอบผล (2561) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิมของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อมีผลต่อความ
ภกัดีในการเลือกใชแ้บรนดร์ถยนตเ์ดิมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทางผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ พฤติกรรม
ของผูบ้ริโภคในปัจจุบนั ตอ้งการความสะดวกสบาย และความรวดเร็ว ซ่ึงร้านขายยาท่ีในเขตชุมชนสามารถ
เดินทางไดส้ะดวก และการซ้ือผลิตภณัฑต่์างๆ ผา่นช่องทางออนไลน์ได ้ท าใหเ้กิดสะดวกและรวดเร็ว ดงันั้น
ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่ายจึงมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี 
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4. ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) 
ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กมลทิพย ์นามมา และ ธนาวฒิุ ประกอบผล (2561) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิมของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อมีผลต่อความภกัดี
ในการเลือกใชแ้บรนด์รถยนตเ์ดิมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทางผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ การท่ีผูบ้ริโภค
มีประสบการณ์ท่ีดีต่อการเขา้รับบริการ เม่ือตอ้งการใชบ้ริการเดิมซ ้ าผูบ้ริโภคเลือกร้านดงักล่าวเป็นตวัเลือก
แรก ซ่ึงร้านขายยาท่ีมีการประชาสัมพนัธ์โดยลงบทความท่ีเป็นประโยชน์บนเพจของร้านขายยาเพื่อให้
ผูส้นใจเขา้ไปอ่าน เช่น ความรู้เก่ียวกบัการใชย้า, การจดัท าบตัรสมาชิกส าหรับสะสมแตม้เพื่อใชเ้ป็นส่วนลด
ในการซ้ือผลิตภณัฑ์ต่างๆ หรือการแจกผลิตภณัฑ์ทดลองใช้ ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ท่ีดีให้กบั
ผูบ้ริโภค ดงันั้นปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดจึงมีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี 

5. ปัจจัยด้านบุคลากร ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภักดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ รัตนาวดี พชัรภูวดล และคณะ (2561) ท าการศึกษา
เร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ กรณีศึกษาคอฟฟ่ีช็อป วทิยาลยั
ดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นบุคลากรผูใ้ห้บริการไม่
ส่งผลต่อความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้คอฟฟ่ีช็อปของวิทยาลยัดุสิตธานี ทางผูว้ิจยัมีความคิดเห็นวา่ หากแต่
ละร้านมีบุคลากรมีความสามารถให้บริการไม่แตกต่างกัน ส่งผลให้ผูบ้ริโภคให้เกิดความรู้สึกไม่รู้สึก
แตกต่างในการเข้ารับบริการ ซ่ึงตามกฎหมายร้านขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) จะต้องมีเภสัชกรท่ีมีใบ
ประกอบวิชาชีพอยู่ปฏิบติัการประจ าร้านคอยให้บริการ ดงันั้นปัจจยัดา้นบุคลากรจึงไม่มีอิทธิพลต่อความ
จงรักภกัดี 

6. ปัจจยัด้านกระบวนการ ไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของรัตนาวดี พชัรภูวดล และคณะ (2561) ท าการศึกษาเร่ือง ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาดท่ีมีผลต่อ ความจงรักภกัดีต่อตราสินคา้ กรณีศึกษาคอฟฟ่ีช็อป วิทยาลยัดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษาพบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดดา้นปัจจยัดา้นกระบวนการไม่ส่งผลต่อความจงรักภกัดี
ต่อตราสินคา้คอฟฟ่ีช็อปของวิทยาลยัดุสิตธานี ทางผูว้จิยัมีความคิดเห็นวา่ การเขา้ใชบ้ริการในร้านขายยาแต่
ละร้านนั้นมีกระบวนการให้บริการไม่แต่ต่างกนั นั้นคือขั้นตอนการใช้บริการท่ีไม่ยุ่งยาก ไม่ตอ้งเตรียม
เอกสารใดๆ และใชเ้วลานอ้ย ดงันั้นปัจจยัดา้นกระบวนการจึงไม่มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดี 

7. ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีอิทธิพลต่อความจงรักภกัดีต่อร้านขายยาแผนปัจจุบนั (ข.ย.1) ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลทิพย ์นามมา และ ธนาวุฒิ ประกอบผล (2561) ท่ีไดท้  าการศึกษาเร่ือง ส่วน
ประสมทางการตลาดท่ีส่งผลต่อความภักดีในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เดิมของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพ เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อมีผลต่อความภกัดี
ในการเลือกใช้แบรนด์รถยนต์เ ดิมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ี  0.05 ทางผู ้วิจ ัย มีความคิดเห็นว่า 
คุณสมบติัเฉพาะของธุรกิจบริการคือท่ีไม่สามารถจบัตอ้งได ้เพื่อใหผู้บ้ริโภคสามารถมองเห็นและรับรู้ได ้จึง
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ตอ้งใชล้กัษณะทางกายภาพภายนอกเป็นส่ิงทดแทน อีกทั้งลกัษณะทางกายภาพภายนอกยงัปัจจยัหน่ึงในการ
ก าหนดคุณภาพการบริการอีกดว้ย ร้านขายยาท่ีเป็นหน่ึงในธุรกิจบริการ เม่ือลกัษณะทางกายภาพภายนอกท่ีดี
ส่งผลให้ผูบ้ริโภคมีความมัน่ใจในการรับบริการท าให้เกิดบอกต่อ ดงันั้นปัจจยัดา้นลกัษณะทางกายภาพจึงมี
อิทธิพลต่อความจงรักภกัดี 

 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจัิยคร้ังต่อไป 

ควรใช้เคร่ืองมือในการเก็บแบบสอบถามในรูปแบบอ่ืนร่วมด้วย เช่น รูปแบบกระดาษ เพื่อเก็บ
ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่ไดใ้ชส่ื้อ Social Media 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลงานวจัิยไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ 
1. ร้านขายยาแผนปัจจุบนัควรก าหนดราคากบัผลิตภณัฑใ์หมี้ความเหมาะสม มีการติดป้ายบอกราคาท่ีชดัเจน 
และควรมีราคาใกลเ้คียงกบัราคาตลาด 
2. ร้านขายยาควรเลือกท่ีตั้งของร้านอยู่ในเขตชุมชนเดินทางไปได้สะดวก มีจ านวนสาขาของร้านมีมาก
เพียงพอ และเปิดช่องทางใหผู้บ้ริโภคสามารถซ้ือผลิตภณัฑ ์ผา่นช่องทางออนไลน์ได ้ 
3. ร้านขายยาควรมีการประชาสัมพนัธ์โดยลงบทความท่ีเป็นประโยชน์บนเพจของร้านยา ควรมีการจดัท า
บตัรสมาชิกส าหรับสะสมแตม้ และควรมีการแจกผลิตภณัฑท์ดลอง 
4. ป้ายของร้านขายยาควรมีขนาดเหมาะสมอยูใ่นต าแหน่งท่ีสังเกตไดง่้าย ควรมีการจดัเรียงผลิตภณัฑใ์หเ้ป็น
ระเบียบ จดัใหมี้บริเวณใหค้ าปรึกษาท่ีเป็นสัดส่วน และมีความสวา่งเพียงพอ 
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