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บทคัดย่อ 
 

ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดัสมุทรสงคราม วัตถุประสงค์ของ
การวิจัย เป็นการศึกษา 1) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด 2) การด าเนินการธุรกิจร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดั
สมุทรสงคราม 3) การวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดในอนาคตของผูป้ระกอบการ 4) ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความ
ตอ้งการ (เก็บแบบสอบถามจ านวน 250 ชุด) 

ผลการวิจัย พบวา่ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยอยู่ในช่วงอาย ุ26-35 ปี มีรายไดเ้ฉล่ีย 10,001-
15,000 และยงัพบอีกวา่สินคา้ท่ีเลือกซ้ือเป็นยารักษาโรค ส่วนใหญ่จะเป็นยาแกป้วดลดไข ้ซ่ึงผูท่ี้มีอิทธิพลต่อการ
เลือกซ้ือในแต่ละคร้ังคือตนเอง ในดา้นกลยทุธ์ทางการตลาดผูบ้ริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจเป็นอยา่งมาก ทั้ง
ในดา้นผลลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นบุคลากร และดา้นการส่งเสริมทางการตลาด โดยจากการศึกษาโดยรวมแลว้ท า
ใหผู้บ้ริโภคมีแนวโนม้ในความตอ้งการกลบัมาเลือกใชบ้ริการซ ้าเป็นจ านวนมาก ทั้งน้ีจากการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการท่ีด าเนินธุรกิจร้านขาย พบวา่ ผูป้ระกอบการในแต่ละร้านมีการขายสินคา้เวชภณัฑท่ี์แตกต่างกนั
ออกไป จึงท าใหแ้ต่ละร้านมีจุดแขง็ท่ีโดดเด่นของตนเอง เช่น บางร้านไม่มีการขายยาแผนโบราณ บางร้าน
จ าหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทยค์รบวงจร ทางดา้นการด าเนินงานธุรกิจร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดั
สมุทรสงคราม เจา้ของธุรกิจใชเ้งินลงทุนในส่วนของเจา้ของ 100 เปอร์เซ็นต ์จ านวนเงินในการลงทุน 2,968,740 
บาท และก าไรสุทธิท่ีไดจ้ากรายไดท้ั้งหมดหกัค่าใชจ่้ายและตน้ทุนแลว้ 10 เปอร์เซ็นต ์โดยจะใชเ้วลาในการคืนทุน
ประมาณ 1 ปี 2 เดือน ดงันั้นการลงทุนน้ีใหผ้ลตอบแทนท่ีคุม้ค่ากบัการลงทุน 
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Abstract 
 

Demand and Operation of Vejpaiboon Pharmacy Samut Songkhram. Objectives of this research were 
to study 1) marketing mix factors 2) Vejpaiboon pharmacy business operation, Samut Songkhram 3) Future 
Marketing Strategies Planning of Entrepreneurs 4) Factors Influencing Demand (250 questionnaires) 

The results of the research revealed that the majority of consumers are female. They are in the age 
range of 26-35 years with average income. 10,001-15,000 baht and also found that the products that were 
purchased as medicines most of them are pain relievers and fever reducers. The person who influences each 
purchase is himself. In terms of marketing strategies, most consumers are very satisfied. both in terms of 
products, prices, personnel, and marketing promotions. From the overall study, consumers tend to want to come 
back to use the service a lot. However, from interviews with entrepreneurs who operate retail stores, it was 
found that entrepreneurs in each store sell different pharmaceutical products. Therefore, each shop has its own 
distinctive strengths, for example, some stores do not sell traditional medicine. Some stores sell a full range of 
medical equipment. In terms of operating the pharmacy business, Vejpaiboon Samut Songkhram the business 
owner uses 100% of the investment in the owner's equity, the investment amount is 2,968,740 baht and the net 
profit from all income minus expenses and costs is 10 percent. It takes about 1 year and 2 months to pay back. 
Therefore, this investment provides a good return on investment. 
 
Keywords: Demand and Operation of Vejpaiboon Pharmacy, Samut Songkhram 

 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ธุรกิจร้านขายยาเวชไพบูลย ์จ.สมุทรสงคราม นั้นเป็นธุรกิจครอบครัวท่ีส่งต่อกนัมารุ่นสู่รุ่นจนมาถึงปัจุ
บนั ในอดีตร้านขายยาเวชไพบูลยจ์ าหน่ายยาแผนโบราณ ยาสมุนไพร ทั้งยาจีน และยาไทย โดยมีคนในครอบครัว
เป็นผูใ้หบ้ริการทางการจ่ายยาใหก้บัลูกคา้ เม่ือยคุสมยัเปลี่ยนไปร้านขายยาจึงไดเ้ปล่ียนรูปแบบร้านขายยาเป็นยา
แผนปัจจุบนั โดยขึ้นทะเบียนขออนุญาติเปิดร้านเวชภณัฑท่ี์ถูกตอ้งตามกฎหมาย และมีเภสัชกรท่ีมีใบอนุญาติอยู่
ประจ าร้านตลอดในเวลาเปิดท าการ เน่ืองจากปัจจุบนัร้านขายยาคู่แข่งไดมี้เพิ่มขึ้นมาเร่ือย ๆ ทางร้านขายยาของเรา
จึงเพิ่มการขายยาในรูปแบบขายส่งเขา้มาดว้ย โดยส่วนใหญ่ทางร้านจะขายส่งยาใหก้บัร้านขายยานอกตวัเมือง



ภายในจงัหวดั เพื่อท่ีท าใหย้อดขายของร้านนั้นเพิ่มขึ้น ถึงแมว้า่จะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายของร้านขายยาจะ
ไม่ต ่ากวา่มาตรฐานท่ีร้านเคยไดรั้บ 

ภาพรวมของธุรกิจร้านขายยาในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมา ท่ีมีตวัเลขอยูท่ี่ประมาณ 2 หม่ืนลา้นบาท ซ่ึง
ถือวา่เติบโตค่อนขา้งรวดเร็ว ปัจจยัหลกั ๆ เป็นผลมาจากโครงสร้างประชากรไทยท่ีเปล่ียนไป คือ การกา้วเขา้สู่
สังคมผูสู้งวยัท าใหย้ารักษาโรคหลาย ๆ ชนิด อาทิ ความดนัโลหิตสูง เบาหวาน ฯลฯ รวมถึงผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร 
อุปกรณ์ทางการแพทย ์มีความตอ้งการเพิ่มมากขึ้น โดยปกติแต่ละปีตลาดร้านขายยาจะเติบโตปีละ 10-15% และมี
ร้านขายยารายใหญ่ หรือร้านขายยาท่ีเป็นเครือหรือเชนก็ยงัมีท่ีมาเปิดสาขาเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ือง เช่น ร้านขายยา
เซฟดรักบริษทัในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ 

แต่ในปัจจุบนัธุรกิจร้านขายยานั้นมีการชะลอตวัเลก็นอ้ย หรือเติบโตเพียง 3-4% ต่อปี เน่ืองจากมีร้านขาย
ยาจ านวนหน่ึงท่ีหายออกจากระบบส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา โดยส่วนใหญ่เป็นร้านรายเลก็ ซ่ึงตวั
แปรหลกัๆท่ีเกิดขึ้นมาจากกฎหมายใหม่ เร่ืองการก าหนดเก่ียวกบัสถานท่ี อุปกรณ์ และวิธีปฏิบติัทางเภสัชกรรม
ชุมชนในสถานท่ีขายยาแผนปัจจุบนั ตามกฎหมายวา่ดว้ยยา พ.ศ. 2557 แต่เน่ืองดว้ยร้านขายยาเป็นตลาดท่ีมี
แนวโนม้การเติบโตท่ีดี เพราะการด ารงชีวิตของคนในปัจจุบนัร้านขายยาจึงเป็นหน่ึงธุรกิจในระบบบริการสุขภาพ
ท่ีอยูใ่กลชิ้ดประชาชน ไม่เพียงแต่ท าหนา้ท่ีดา้นการกระจายยาเท่านั้น แต่ยงัมีบทบาทส าคญัเปรียบเสมือนเป็นท่ีพึ่ง
ดา้นสุขภาพของชุมชน และเป็นอีกหน่ึงทางเลือก ของประชาชนในการเลือกใชบ้ริการเม่ือมีอาการเจ็บป่วย
เบ้ืองตน้หรือไม่รุนแรงถึงขั้นตอ้งไปเดินทางไปโรงพยาบาล 
อิทธิพลทางเศรษฐกิจ เน่ืองจากราคาของตวัยาในแต่ละแบรนด์นั้นมีราคาท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อการเลือกซ้ือสินคา้
ท่ีเหมือนกนัแต่มีราคาท่ีต่างกนั แต่มีความตอ้งการท่ีเหมือนกนั แต่เลือกราคาท่ีเหมาะสมกบัสภาพความเป็นอยู ่
และขึ้นอยูก่บัเศรษฐกิจในช่วงนั้นดว้ย ถา้เศรษฐกิจดีความเป็นอยูดี่มีรายไดม้ากขึ้น ก็จะมีความตอ้งการ 
ในการซ้ือมากขึ้นกวา่เดิม แต่ถา้เศรษฐกิจแย ่ราคาสินคา้แพงมากขึ้น ความตอ้งการซ้ือก็จะลดลงไปดว้ย เพราะคน
จะเลือกซ้ือสินคา้ท่ีจ าเป็นเท่านั้น แต่เน่ืองดว้ยเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์ 
COVID-19 น้ีท าให้ร้านขายยานั้นมียอดขายเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นไดช้ดั ถึงความเป็นอยูแ่ละรายไดข้องประชากร
จะไม่ดีมาก แต่ความตอ้งการในการซ้ือยารักษาโรค อุปกรณ์ทางการแพทย ์และวิตามิน ต่าง ๆมีความตอ้งการเป็น
อยา่งมาก และเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค เราจึงท าการส ารวจวา่พฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้าน
ขายยานั้นผูบ้ริโภคมีความตอ้งการอยา่งไร คุณภาพของร้านขายยา ความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์และเภสัชกรท่ี
ใหค้  าแนะน ามีคุณภาพตรงตามความตอ้งการหรือไม่ เพื่อน ามาปรับปรุงแกไ้ขใ้ห้เหมาะสมกบัร้านขายยา ถา้
สามารถตอบสนองตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคได ้ก็จะส่งผลใหผู้บ้ริโภคเกิดความพึงพอใจกลบัมาใชบ้ริการ
ซ ้า และมีการบอกปากต่อปากได ้



ดงันั้นจากการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีเขา้ใชบ้ริการร้านขายยาเวชไพรบูลย ์จงัหวดัสมุทรสงคราม 
พบวา่กลุ่มผูบ้ริโภคส่วนใหญ่เป็นชาวบา้นในพื้น และกลุ่มนกัท่องเท่ียว เน่ืองจากบริเวณท่ีตั้งร้านเป็นจุด Land 
Mark ของผูท่ี้มาท่องเท่ียว อ าเภอเมือง ต าบลแม่กลอง จงัหวดัสมุทรสงคราม ซ่ึงท าใหมี้กลุ่มคนพลุกพล่านอยู่
ตลอดเวลา ทางผูว้ิจยัจึงไดท้ าการศึกษาความตอ้งการและส่วนประสมทางการตลาด เพื่อน ามาพฒันา ปรับปรุง
แกไ้ขใหร้้านขายยานั้นมีคุณภาพในการใหบ้ริการ ตอบสนองตรงตามความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อใหก้ลบัมาใช้
บริการซ ้า และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 

ในการท าวิจยัคร้ังน้ีผูวิ้จยัไดศึ้กษา 2 ส่วน คือดา้นผูบ้ริโภค และดา้นผูป้ระกอบการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1. การศึกษาดา้นผูบ้ริโภค 
  1.1 เพื่อศึกษาระดบัความตอ้งการใชบ้ริการร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดัสมุทรสงคราม 
  1.2 เพื่อเปรียบเทียบระดบัความตอ้งการปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของผูบ้ริโภคในนการ
เขา้ใชบ้ริการร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดัสมุทรสงคราม ท่ีมีลกัษณะประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั 
  1.3 เพื่อศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการของผูบ้ริโภคท่ีส่งผลต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
ของร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดัสมุทรสงคราม 
  1.4 เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีเคยใชบ้ริการร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดั
สมุทรสงคราม ดา้นการบริการของเภสัชกร และสภาพแวดลอ้มของร้าน 
 
 2. การศึกษาดา้นผูป้ระกอบการ 
  2.1 เพื่อศึกษาลกัษณะและการด าเนินธุรกิจร้านขายยาในจงัหวดัสมุทรสงคราม 
  2.2 เพื่อศึกษายอดขายของธุรกิจร้านขายยาในจงัหวดัสมุทรสงคราม ในระยะเวลา 5 ปี 
  2.3 เพื่อศึกษาการวางแผนกลยทุธ์ทางการตลาดของธุรกิจร้านขายยา จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ในระยะเวลา 5 ปี 

 
ขอบเขตในการวิจัย 

การศึกษาในคร้ังน้ีผูวิ้จยัศึกษาความตอ้งการในการเขา้ใชบ้ริการร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดั
สมุทรสงคราม โดยมีขอบเขต ดงัน้ี 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 - ขอ้มูลดา้นประชากรณ์ศาสตร์ ไดแ้ก่ เพศ อาย ุรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 



 - ขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อความตอ้งการ ร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดั
สมุทรสงคราม ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ี ดา้นการส่งเสริมทางการตลาด ดา้นบุคลากร 
- ขอ้มูลดา้นพฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดัสมุทรสงคราม ไดแ้ก่ บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อ
การซ้ือยา ช่วงเวลาท่ีเขา้ใชบ้ริการ เวลาโดยเฉล่ียต่อคร้ังท่ีเขา้ใชบ้ริการ สินคา้ยาประเภทใดท่ีบริโภค กลุ่มยา
ประเภทใดท่ีบริโภค 
 ขอบเขตดา้นช่วงเวลา 
 การคน้ควา้อิสระในคร้ังน้ี ผูวิ้จยัไดท้ าการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 - สิงหาคม 
พ.ศ.2564 
 ดา้นประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 - ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูบ้ริโภคร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดัสมุทรสงคราม จ านวน 
250 คน และตวัอยา่ง 30 คน 
 - การสัมภาษณ์เชิงลึกดา้นการด าเนินงาน จากผูป้ระกอบการธุรกิจร้านขาย ในพื้นท่ีใกลเ้คียง จ านวน 10 
คน 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
  

ผูว้ิจยัใชว้ิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์แบบสมคัรใจท่ีจะตอบแบบสอบถาม คือ 
การเลือกแจกแบบสอบถามแก่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเขา้ใชบ้ริการทั้งเพศหญิงและเพศชาย โดยใชวิ้ธีการค านวณขนาด
ตวัอยา่งของ Taro Yamane ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ท่ีร้อยละ 98 %  และมีความคลาดเคล่ือนไม่เกินร้อยละ 8 % ได้
กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 250 คน 

 
ผลการวิจัย 

 
จากการศึกษาความตอ้งการ และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจร้านขายยาเวชไพบูลย ์จ.

สมุทรสงคราม มีประเด็นส าคญัท่ีสามารถน ามาอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
1. จากการศึกษาขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมีผล

ตอ้ความตอ้งการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภค ในต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสงคราม 
จากการวิจยัพบวา่ขอ้มูลส่วนบุคคล ท าใหท้ราบถึงกลุ่มเป้าหมายของลูกคา้ท่ีเขา้ใชบ้ริการส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง 
มีอายอุยูใ่นช่วง 26-35 ปี และมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-15,000 บาท ดา้นเพศ อาย ุและรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมี



ผลต่อความตอ้งการซ้ือ เน่ืองจากประชากรท่ีอาศยัอยูใ่นต าบลแม่กลอง อ าเภอเมือง จ.สมุทรสงคราม มีความ
หลากหลายผูบ้ริโภคเป็นปัจจยัหลกัท่ีมีผลต่อความตอ้งการซ้ือ ดงันั้นผูป้ระกอบการควรท่ีจะใหค้วาม ส าคญัเป็น
อยา่งยิง่ โดยเฉพาะเร่ืองของการก าหนดกลยทุธ์ทางการตลาดเพื่อให้ตอบสนองตรงตามความตอ้งการของ
กลุ่มเป้าหมาย 

2. ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดของร้านขายยาเวชไพบูลย ์จ.สมุทรสงคราม ดา้นราคา ผลิตภณัฑ ์
บุคลากร และการส่งเสริมทางการตลาด มีผลต่อความตอ้งการซ้ือยาจากร้านขายยาของผูบ้ริโภค ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของมทัรี บุรพงศบ์ณัฑิต (2547) การศึกษาเร่ืองพฤติกรรมการซ้ือยาและเวชภณัฑข์องผูบ้ริโภคในร้านขาย
ยา จงัหวดันนทบุรี พบวา่การส่งเสริมการตลาดมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการซ้ือยาและเวชภณัฑ ์ในดา้น
จ านวนเงินท่ีใชใ้นการซ้ือยาและเวชภณัฑต่์อคร้ัง ซ่ึงอาจกล่าวไดว้า่ผูใ้ชบ้ริการส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงชอบพูดคุย
และปรึกษาเร่ืองยากบัเภสัชกรท่ีสามารถไวว้างใจไดโ้ดยร้านขายยาควรมีกลยทุธ์ทางการตลาดท่ีเนน้การมีเภสัชกร
ประจ าร้านท่ีสามารถใหค้ าปรึกษาเร่ืองยาไดเ้ป็นอยา่งดี เพื่อใหลู้กคา้เกิดความไวว้างใจในตวัเภสัชกรท าใหก้ลบัมา
ใชบ้ริการซ ้า และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของคุลิกา วฒันสุวกุล (2555) ศึกษาปัจจยัส่วน 
ประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซ้ือ ความพึงพอใจและความตั้งใจซ้ือซ ้าของลูกคา้ กรณีศึกษา
แผนกยาของร้านวตัสัน พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามส าคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นบุคลากร และดา้นลกัษณะทางกายภาพ มีความส าคญั
ต่อการซ้ืออยูใ่นระดบัมาก เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของผูวิ้จยั ส่วนดา้นราคาและการส่งเสริมการตลาดมี
ความส าคญัต่อความตอ้งการซ้ืออยูใ่นระดบัปานกลาง ซ่ึงไม่สอดคลองกบัผลการศึกษาของผูวิ้จยัท่ีดา้นราคา และ
การส่งเสริมการตลาดมีความส าคญัต่อความตอ้งการซ้ืออยูใ่นระดบัมาก 
ผลจากการวิจยั พบวา่ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทางดา้นสถานท่ี ราคา ผลิตภณัฑ ์และบุคลากร มีอิทธิพลต่อ
ความตอ้งการซ้ือ เน่ืองจากพฤติกรรมเป็นกลุ่มท่ีมีรายไดไ้ม่สูงมากนกัอยูใ่นเขตชุมชน แหล่งท่องเท่ียวการท่ีร้าน
ขายสินคา้ในราคาท่ีถูกกวา่ร้านอ่ืนแต่มีคุณภาพท่ีเหมือนกนัเม่ือเทียบแลว้ และยงัมีการแจกผลิตภณัฑเ์พื่อสุขภาพ
ใหท้ดลองใช ้ซ่ึงมีผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการ 

3. จากการศึกษาพฤติกรรมความตอ้งการเลือกรับบริการจากร้านขายยา พบวา่ ส่วนใหญ่บุคคลท่ีมีอิทธิพล
ต่อการเลือกซ้ือยาในแต่ละคร้ังคือเภสัชกรประจ าร้านท่ีคอยใหค้  าแนะน าอยา่งถูกตอ้ง โดยใชเ้วลาโดยเฉล่ียในการ
ซ้ือยาจากร้านขายยานอ้ยกวา่ 10 นาที ช่วงเวลาในการเขา้ใชบ้ริการอยูร่ะหวา่ง 06.01-10.00 น. ส าหรับประเภท
สินคา้ท่ีซ้ือจากร้านขายยามากท่ีสุด คือ ยารักษาโรค และกลุ่มยาประเภทท่ีผูบ้ริโภคซ้ือจากร้านขายยา คือ ยาแก้
ปวดลดไข ้เน่ืองจากยาเป็นสินคา้ท่ีเก่ียวกบัสุขภาพ ในการซ้ือยาแต่ละคร้ัง ปัจจยัท่ีผูบ้ริโภคเลือกซ้ือและค านึงถึง
เป็นอนัดบัตน้ๆ คือ คุณภาพของสินคา้ อีกทั้งทางดา้นราคา และค าแนะน าท่ีดีของเภสัชกรเพื่อการตดัสินใจเลือก
ทางท่ีดีท่ีสุดของผูบ้ริโภค ท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการซ้ือมากขึ้น 



 
ข้อเสนอแนะ 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาคร้ังนี้ 
 1. การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาดา้นพฤติกรรมการเขา้ใชบ้ริการร้านขายยาเวชไพบูลย ์จงัหวดัสมุทรสงคราม 
ซ่ึงไม่ไดศึ้กษาตวัแปรอ่ืนท่ีอาจส่งผลต่อการตดัสินใจเขา้ใชบ้ริการร้านขายยา 
 2. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการตอบสนองความตอ้งการต่อผูบ้ริโภคท่ีเลือกเขา้ใชบ้ริการร้านขายยา ควร
ปรับเร่ืองสถานท่ี สภาพแวดลอ้มภายนอกร้านควรมีการจดัความเรียบร้อยใหส้ามารถมองเห็นร้านไดอ้ยา่งชดัเจน 

 3. เน่ืองดว้ยระยะเวลาของการศึกษาคร้ังน้ีอยูใ่นช่วงโควิดท่ีตอ้งมีการเวน้ระยะห่าง จึงมีความส าคญัท่ี
จะตอ้งใชแ้บบสอบถามออนไลน์ และใชก้ารกรอกขอ้มูลของกลุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงอาจมีความคลาดเคล่ือนของขอ้มูล
ได ้ 

 
ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1. การศึกษาคร้ังต่อไปควรศึกษาเก่ียวกบัขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพิ่มเติม โดยมีการสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อให้
เขา้ใจถึงปัญหา ตลอดจนเขา้ใจถึงความตอ้งการและพฤติกรรมท่ีตอบสนองต่อความตอ้งของผูบ้ริโภคร้านขายยา 

 2. การศึกษาคร้ังต่อไปควรขยายขอบเขตการศึกษาใหก้วา้งมากขึ้น เน่ืองจากในแต่ละพื้นท่ีอาจมี
พฤติกรรมการเลือกใชบ้ริการท่ีแตกต่างกนั เพื่อน าผลมาใชว้างแผนใหค้รอบคลุมพื้นท่ีในการด าเนินธุรกิจใหดี้
ยิง่ขึ้น 

3. การศึกษาคร้ังงต่อไปควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในส่วนของคู่แข่งขนัดา้นการคา้ เพื่อน าผลมาใชใ้นการ
วางแผนและพฒันาธุรกิจของตนเองใหป้ระสบความส าเร็จต่อไป 
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