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บทคัดยอ 

วัตถุประสงค: เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพของการบริการ และความภักดีของผูรับบริการในธุรกิจรานยา 
วิธีการวิจัย: ผูวิจัยเก็บขอมูลดวยแบบสอบถาม จากตัวอยางผูรับบริการที่คัดเลือกตามความสะดวก 408 คน จากรานยา 12 ราน ที่
ไดจากการสุมจากเขตที่มีจํานวนรานยามากที่สุดในแตละกลุมการปกครองทั้ง 6 กลุมการปกครอง อันไดแก เขตปทุมวัน เขตบาง
กะป เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตบางขุนเทียน และเขตบางกอกนอย แบบสอบถามมี 3 สวน ไดแก คําถามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร แบบวัด SERVQUAL ของ Parazuraman และคณะ และแบบวัด Behavioral Intentions Battery ของ Zeithaml 
และคณะ ผลการวิจัย: คุณภาพของการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความภักดีของผูรับบริการในธุรกิจรานยา (r=0.719, p < 
.05) ผลวิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน พบวา มิติของคุณภาพของการบริการที่สงผลตอความภักดี

ของผูรับบริการรานยา คือ ดานการเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการ (β=0.396; p<0.05) ความเปนรูปธรรมของบริการ 

(β=0.207; p<0.05) และการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (β=0.190; p<0.05) สําหรับมิติดานความนาเชื่อถือไววางใจ
ได และการใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการไมมีผลตอความภักดีของผูรับบริการรานยาในระดับที่มีนัยสําคัญทางสถิติ สรุป: 
ผลการวิจัยครั้งนี้ใหขอมูลซึ่งสามารถนํามาปรับใชเปนแนวทางในการวางแผนและปรับกลยุทธเพ่ือสรางความภักดีของผูรับบริการ
ที่มาใชบริการรานยา  
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บทนํา 

ในปจจุบัน มีการแขงขันของธุรกิจตางๆ มากขึ้น 
และมีการใชกลยุทธตางๆ เพ่ือดึงดูดและจูงใจใหคนมาเปน
ลูกคาของธุรกิจตน ลูกคาที่ภักดีจะทําใหธุรกิจเกิดความ
ไดเปรียบการแขงขัน เกิดความมั่นคงในธุรกิจ มีการเติบโต
ของสวนแบงการตลาด และสงผลตอความแข็งแกรงทาง
การเงินของธุรกิจ (1) การใหความสนใจในเรื่องความภักดี
ของลูกคาจึงเปนส่ิงจําเปนในการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน เปน
ที่ยอมรับกันวาความภักดีมีความสําคัญสําหรับธุรกิจบริการ
เปนอยางมาก และอาจจะมากยิ่งกวาในธุรกิจการขายสินคา
อีกดวย (2) การที่ลูกคามักรูสึกวามีความเสี่ยงสูงในการซื้อ
บริการตาง ๆ อาทิ ตองเส่ียงกับการประเมินส่ิงที่จับตอง
มองเห็นไมได ทําใหสําหรับธุรกิจบริการนั้น คุณภาพของการ
บริการมีบทบาทสําคัญในการสราง และรักษาความภักดี 
เพราะคุณภาพของการบริการสามารถลดความรูสึกเส่ียงใน
การตัดสินใจ และทําใหผูรับบริการมีความมั่นใจในการ
ใหบริการมากขึ้น (2,3) 

รานยาเปนธุรกิจบริการประเภทหนึ่ง ก็ยอมตองการ
ใหผูรับบริการมีความภักดี เนื่องจากธุรกิจรานยาในปจจุบันมี
การแขงขันกันสูง ในป พ.ศ. 2542 มีรานขายยาแผนปจจุบัน 
(ขย.1) ทั่วประเทศ จํานวน 6,658 ราน และมีจํานวนเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ อยางตอเนื่องทุกป จนกระทั่งในป พ.ศ. 2551 มี
จํานวนสูงถึง 10,052 ราน (4) ทําใหผูประกอบการรานยาใส
ใจถึงการสรางความภักดีของผูรับบริการมากขึ้น เพ่ือให
สามารถแขงขันกับธุรกิจรานยาอื่น ๆ ได การวิจัยท่ีศึกษาถึง
คุณภาพของการบริการของรานยาในประเทศไทยสวนใหญ 
มุงเนนเพียงแควัดระดับคุณภาพของการบริการเพื่อประเมิน
ตนเองหรือเปนการพรรณนาใหทราบถึงคุณภาพของการ
บริการโดยรวมของรานยา เชน การวิจัยของลาวัณย บุนะ
จินดา (5) ที่พบวาผูรับบริการอาจไมพึงพอใจตอคุณภาพงาน
บริการในทุกองคประกอบเนื่องจากการรับรูคุณภาพยังต่ํา
กวาความคาดหวัง จึงเสนอใหปรับปรุงคุณภาพงานบริการ
เภสัชกรรมชุมชนเพ่ิมขึ้น หรือเปรียบเทียบคุณภาพของการ
บริการที่แตกตางกันของรานยา เชนการวิจัยของ กัญจนญา
ดา  นิลวาศ และคณะ (6) ที่พบวาผูรับบริการมีความพึง
พอใจตอรานยาคุณภาพมากกวารานยาโดยทั่วไป ในเรื่อง 
สถานที่กับส่ิงสนับสนุนบริการและการใหบริการเภสัชกรรม
กับการบริหารจัดการ  แตขาดการศึกษาถึงความสัมพันธ

ระหว างคุณภาพของการบริการและความภักดีของ
ผูรับบริการในธุรกิจรานยา จากการศึกษาเรื่องความสัมพันธ
ของคุณภาพของการบริการในมิติตาง ๆ และความภักดีของ
ผูรับบริการในมิติตาง ๆ ใน 4 ธุรกิจ อันไดแก ธุรกิจบันเทิง 
ธุรกิจอาหารจานดวน ธุรกิจหางสรรพสินคา และธุรกิจ
สุขภาพ พบวาในแตละธุรกิจมีลักษณะของความสัมพันธที่
แตกตางกัน (1) การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือหาลักษณะ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพของการบริการที่ผูรับบริการ
รับรู ในมิติต าง  ๆ  และความภักดีของผู รับบริการ  ผล
การศึกษาที่ไดจะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพของการ
บริการเพื่อใหไดมาซึ่งความภักดีของผูรับบริการรานยา 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย  
การวิจัยนี้ใชกรอบแนวคิดจากทฤษฎีคุณภาพของ

การบริการของ Parasuraman และคณะ (7) ซึ่งกําหนดให
คุณภาพของการบริการ ประกอบดวย 5 มิติ ดังนี้ 

1. ความเปนรูปธรรมของบริการ (tangibles) 
หมายถึง ลักษณะทางกายภาพที่ปรากฏใหเห็นถึงส่ิงอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ ซึ่งไดแก เครื่องมือ อุปกรณ บุคลากร 
และการใชสัญลักษณ หรือเอกสารที่ใชในการติดตอส่ือสารให
ผูรับบริการไดสัมผัส และการบริการนั้นมีความเปนรูปธรรม
รับรูได  

2. ความนาเชื่อถือไววางใจได (reliability) หมายถึง 
ความสามารถในการใหบริการนั้นตรงกับสัญญาที่ใหไวกับผู
รับบริการ บริการที่ใหทุกครั้งมีความถูกตอง เหมาะสม และมี
ความสม่ําเสมอในทุกครั้งของบริการ ทําใหผูรับบริการรูสึกว
าบริการที่ไดรับมีความนาเชื่อถือ สามารถใหความไววางใจ
ได  

3. การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
(responsiveness) หมายถึง ความพรอม และความเต็มใจท่ี
จะใหบริการ โดยสามารถตอบสนองความตองการของผูรับ
บริการไดอยางทันทวงที ผูรับบริการสามารถเขาถึงบริการได
งาย และไดรับความสะดวกจากการมาใชบริการ รวมท้ังจะต
องกระจายการใหบริการไปทั่วถึง รวดเร็ว ไมตองรอนาน  

4. การใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ (assurance) 
หมายถึง ผูใหบริการมีทักษะ ความรู ความสามารถในการให
บริการ และตอบสนองความตองการของผู รับบริการดวย
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ใหบริการ สามารถที่จะทําใหผูรับบริการเกิดความไววางใจ
และเกิดความมั่นใจวาจะไดบริการที่ดีที่สุด  

5. การเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับ
บริการ (empathy) หมายถึงความสามารถในการดูแล ความ
เอื้ออาทร เอาใจใสผูรับบริการตามความตองการที่แตกตาง
กันของผูรับบริการแตละคน  

แบบวัดที่ไดรับความนิยมในการวัดมิติเหลานี้ของ
คุณภาพของการบริการ ซึ่งผานการใชประโยชนและยืนยัน
ถึงคุณภาพในหลากหลายธุรกิจคือ SERVQUAL (7) สําหรับ
ในประเทศไทย ลาวัณย บุนะจินดา (5) ไดดัดแปลงและใช
มาตรวัด SERVRQUAL ในการศึกษาคุณภาพงานบริการ
เภสัชกรรมชุมชนในมุมมองของผูรับบริการ พบวา มาตรวัดที่
ไดรับการปรับปรุงนั้น มีคาความเที่ยง (Cronbach’s alpha) 
อยูในชวง 0.78 ถึง 0.96 จึงมีความเที่ยงมากพอ ในการใช
ศึกษาคุณภาพของการบริการในธุรกิจรานยาได 

 สําหรับความภักดีของผูรับบริการ อาศัยกรอบ
แนวคิดของ Zeithaml และคณะ (9) ที่วัดความภักดีของ
ผูรับบริการจากความตั้งใจของผูรับบริการ (behavioral 
intentions) ในบริบทของธุรกิจบริการ ซึ่งประกอบดวย 4 มิติ 
ไดแก  

 1. พฤติกรรมการบอกตอ (word of mouth 
communications) คือ การพูดถึงส่ิงที่ดีเกี่ยวกับผูใหบริการ 
และการบริการ แนะนําและกระตุนใหผูอื่นสนใจและใชการ
บริการนั้น  

 2. ความตั้งใจท่ีจะซ้ือ (purchase intention) คือ 
เปนการเลือกใชการบริการนั้น ๆ เปนตัวเลือกแรก  

 3. ความออนไหวตอปจจัยราคา (price 
sensitivity) คือ การที่ผูบริโภคไมขัดของหากผูใหบริการขึ้น
ราคาและผูบริโภคยอมจายมากกวาที่อื่นหากการบริการนั้น
สามารถตอบสนองความพึงพอใจได  

 4. พฤติกรรมการรองเรียน (complaining 
behavior) คือ การตอบสนองตอปญหาของการบริโภคดวย
การรองเรียน โดยอาจจะรองเรียนกับผูใหบริการ บอกตอคน
อื่น หรือสงเรื่องไปยังหนังสือพิมพ 

 ผูวิจัยไดนํากรอบแนวคิดนี้มาวัดความภักดีของ
ผูรับบริการ โดยพิจารณาจากเพียง 3 ดานคือพฤติกรรมการ
บอกตอ ความตั้งใจท่ีจะซื้อ และความออนไหวตอปจจัยราคา 

โดยตัดมิติพฤติกรรมการรองเรียนออก เนื่องจากการใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือวัดไมสามารถสะทอนพฤติกรรม
การรองเรียนที่เกิดขึ้นจริงได (1) 

ผูวิจัยวางสมมุติฐานการวิจัยไวดังนี้ 1) คุณภาพของ
การบริการมีความสัมพันธ เชิ งบวกกับความภักดีของ
ผูรับบริการ และ 2) มิติตางๆ ของคุณภาพของการบริการ 
ไดแก ความเปนรูปธรรมของบริการ (tangibles) ความ
นาเชื่อถือไววางใจได (reliability) การตอบสนองความ
ตองการของผูรับบริการ (responsiveness) การใหความ
เชื่อมั่นแกผูรับบริการ (assurance) และการเขาใจ รูจัก รับรู
ความตองการของผูรับบริการ (empathy) มีความสัมพันธกับ
ความภักดีของผูรับบริการ 

 

วิธีการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 
  ผูวิจัยเลือกตัวอยางผูรับบริการที่มีอายุ 20 ป ขึ้น

ไปแบบตามความสะดวก (convenience sampling) จาก
บริเวณรานยาเปาหมายที่ไดจากการสุมจาก 6 เขต ไดแก 
เขตปทุมวัน เขตบางกะป เขตประเวศ เขตคลองเตย เขตบาง
ขุนเทียน และเขตบางกอกนอย ทั้งหมดเปนเขตที่มีจํานวน
ร า น ย า ม า กที่ สุ ด ข อ ง แ ต ล ะ ก ลุ ม ก า ร ปกค ร อ ง ข อ ง
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 6 กลุมการปกครอง (11) โดยกําหนด
โควตาเขตละ 2 ราน ไดจํานวน 12 รานยา ผูวิจัยเก็บขอมูล
จากผูรับบริการรานละ 34 คน ทําใหไดจํานวนตัวอยางรวม 
408 คน ซึ่งมากกวาจํานวน 385 คนที่เปนขนาดตัวอยางได
จากการคํานวณกรณีที่ ไมทราบจํานวนประชากร โดย
กําหนดความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ความผิดพลาดไมเกินรอย
ละ 5 ขนาดตัวอยางจึงเพียงพอตอการวิจัย ผูวิจัยเก็บขอมูล
ระหวางเดือน มีนาคม พ.ศ. 2551 ถึง สิงหาคม พ.ศ.2551 (6 
เดือน) โดยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามดวยตนเองทั้ง
ในและนอกรานยาตามความเหมาะสมของสถานที่ โดยมี
ผูวิจัยและผูชวยวิจัยที่ผานการอบรมถึงขั้นตอนการเก็บ
แบบสอบถามเปนผูที่คอยใหคําแนะนําในกรณีที่มีขอสงสัย
เกี่ยวกับแบบสอบถาม 

เครื่องมือในการวิจัย  

เครื่ องมือที่ ใชคื อแบบสอบถามชนิดตอบเอง 
(ภาคผนวก) ซึ่งประกอบดวยคําถาม 3 สวน คือ  

25 



Thai Journal of Pharmacy Practice 
                                  Vol. 1 No 1 Jan-June 2009 

1) ลักษณะทางประชากรศาสตรและพฤติกรรมการ
รับบริการรานยา  

2) แบบวัด SERVQUAL ฉบับแปลภาษาไทย (25 
ขอ) ที่ปรับปรุงโดยลาวัณย บุนะจินดา (7) โดยวัดทั้ง 5 มิติ
ของคุณภาพของการบริการดังนี้ ความเปนรูปธรรมของ
บริการ (5 ขอ) ความนาเชื่อถือไววางใจได (2 ขอ) การ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (6 ขอ) การใหความ
เชื่อมั่นแกผูรับบริการ (5 ขอ) และการเขาใจ รูจัก รับรูความ
ตองการของผูรับบริการ (7 ขอ) แตละมิติมีคะแนนเต็ม 10 
คะแนน  

3)แบบวัด Behavioral Intentions Battery ของ 
Zeithaml et al. (8) จํานวน 9 ขอ ซึ่งวัดทั้ง 3 มิติของความ
ภักดี ดังนี้พฤติกรรมการบอกตอ (3 ขอ) ความตั้งใจที่จะซื้อ 
(3 ขอ) ความออนไหวตอปจจัยราคา (3 ขอ) ซึ่งในแตละมิติมี
คะแนนเต็ม 9 คะแนน ผูวิจัยแปลขอคําถามเอง และนําไปให
ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบกอนนําไปทดสอบกับผูรับบริการจาก
รานยาในกรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน และคํานวณหา
เที่ยง ตลอดจนรวบรวมปญหาในแบบวัดที่พบ จากนั้น
ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้งเพ่ือใหคําถามเขาใจไดงายและ
มีความชัดเจนตามความมุงหมายของการวิจัย 

การวิเคราะหขอมูล 

      การทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง
การรับรู  คุณภาพของการบริการและความภักดีของ
ผูรับบริการ ใชคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน ณ 
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 การแปลความหมายคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ  และใชเกณฑเปรียบเทียบระดับ
ความสัมพันธของคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (10) ดังนี้คา 
0.70-1.00 ถือวามีความสัมพันธสูง คา 0.30-0.69 ถือวามี
ความสัมพันธปานกลาง และคา 0.29 หรือนอยกวาถือวามี
ความสัมพันธต่ํา สวนการประมาณคาน้ําหนักความสําคัญ
ของมิติตางๆ ของคุณภาพของการบริการใชการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression 
analysis) ณ ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05  

 
 
 

ผลการศึกษา 
ลักษณะของกลุมตัวอยาง 

ตัวอยางตอบแบบสอบถามทั้งหมด 408 คน สวน
ใหญเปน เพศหญิง (รอยละ 68.60) มีอายุระหวาง 20 ถึง 29 
ป (รอยละ 55.60) รองลงมา คือ 30 - 39 ป (รอยละ 22.80) 
มากกวาครึ่งหนึ่ง(รอยละ 58.80) จบการศึกษาระดับ ปริญญา
ตรี รองลงมาคือ จบการศึกษาระดับ สูงกวาปริญญาตรี และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย  (ร อยละ  14 .70  และ  14 .20 
ตามลําดับ) เกือบครึ่งหนึ่ง (รอยละ 49.00) ประกอบอาชีพ
เปนลูกจางหรือพนักงานเอกชน รองลงมาคือ นักเรียน/
นักศึกษาและรับราชการ  (รอยละ  17.40 และ  12.70 
ตามลําดับ) และสวนใหญมีรายไดต่ํากวาหรือเทากับ 10,000 
บาท (รอยละ 35.50) รองลงมามีรายไดอยูในชวง 10,001- 
15,000 บาท และ 25,000 บาทขึ้นไป (รอยละ 20.80 และ
19.60 ตามลําดับ) ผูรับบริการเกือบครึ่งหนึ่งมีการใชบริการ
รานยาทั้งหมด 1 ครั้งตอเดือน (รอยละ 45.6) และพบวา 
ผูรับบริการสวนใหญ (รอยละ 71.10) ใชบริการจากรานยา
เดิมเปนประจําคิดเปนรอยละ 81–100 ของการใชบริการราน
ยาทั้งหมดใน 1เดือน  

 
ระดับคุณภาพของการบริการ และระดับความภักดี 

จ ากตา ร า ง  1  ร ะ ดั บคุณภาพกา รบริ ก า รที่
ผูรับบริการรับรูมีคะแนนเฉล่ียอยูที่ 37.12 คะแนนจาก
คะแนนเต็ม 50 คะแนน มิติของคุณภาพที่มีคะแนนสูงสุดคือ 
มิติการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ คือ 7.87 
คะแนน (คะแนนเต็ม 10) และมิติที่ไดคะแนนต่ําสุดคือความ
เปนรูปธรรมของบริการ คือ 6.94 คะแนน (คะแนนเต็ม 10) 
เมื่อทดสอบความแตกตางของคาคะแนนเฉลี่ยระหวางมิติตาง 
ๆ พบวา คุณภาพในมิติความเปนรูปธรรมของการบริการมี
คะแนนเฉลี่ยนอยกวาจากมิติอื่น  ๆ  อยางมีนัยสําคัญ 
(P<0.05)  

ความภักดีของผูรับบริการ มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 17 
คะแนน (คะแนนเต็ม 27) คิดเปนรอยละ 62.96 จากคะแนน
เต็ม เมื่อแยกเปนแตละดานพบวาดานพฤติกรรมการบอกตอ 
และความตั้งใจท่ีจะซื้อ มีคะแนนเฉลี่ย คือ 6.67 และ 6.10 
คะแนนตามลําดับ จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน และความ 
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ตาราง 1. คุณภาพของการบริการ และความภักดีของผูรับบริการ (N=408) 
 

ตัวแปร คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย+ SD 

ความเปนรูปธรรมของบริการa 10 6.94+1.88 
ความนาเชื่อถือไววางใจไดb 10 7.24+2.14 
การเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการb 10 7.40+1.84 
การใหความเชื่อมั่น แกผูรับบริการc 10 7.70+1.64 
การตอบสนองความตองการของผูรับบริการc 10 7.87+1.63 
คุณภาพของการบริการโดยรวม  50 37.12+8.17 
 
ความออนไหวตอปจจัยราคา  9 4.21+1.92 
ความตั้งใจท่ีจะซื้อ  9 6.10+1.64 
พฤติกรรมการบอกตอ  9 6.67+1.85 
ความภักดีของผูรับบริการโดยรวม  27 17.00+4.35 

               a, b, c ตัวแปรที่มีอักษรหอยเหมือนกันมีคาเฉล่ียท่ีไมแตกตางกันเมื่อทดสอบดวยการวิเคราะหความ 
                        แปรปรวน (P>0.05)  

 
ออนไหวตอปจจัยราคา มีคะแนนเฉลี่ยอยูที่ 4.21 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 9 คะแนน โดยคะแนนความออนไหวตอ
ราคาที่มีระดับคะแนนต่ํา จะแสดงวาผูรับบริการมีความ
ออนไหวตอราคาสูง  
 
ความสัมพันธระหวางคุณภาพของการบริการกับความ
ภักดีของผูรับบริการ 

จากตาราง 2 พบวาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวาง
คุณภาพของการบริการในภาพรวม มีความสัมพันธทางบวก
ในระดับสูง (r=0.72, P<0.001)) กับความภักดีของ
ผูรับบริการในภาพรวม นอกจากนี้ยังพบวามิติตางๆ ของ
คุณภาพของการบริการมีความสัมพันธเชิงบวกกับความภักดี
เชนเดียวกัน โดยการเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของ
ผูรับบริการ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากที่สุดคือ 0.70 
และความนาเชื่อถือไววางใจได มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
ต่ําที่สุดคือ 0.61 ซึ่งทั้งหมดถือวามีความสัมพันธในระดับ
ปานกลางกับความภักดีของผูรับบริการ  

ผลการวิเคราะหถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนเพื่อ
ทํานายความภักดีของผูรับบริการแสดงอยูในตารางที่ 3 
คุณภาพการบริการใน 3 มิติ (การเขาใจ รูจัก รับรูความ
ตองการของผูรับบริการ ความเปนรูปธรรมของบริการ และ

การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ) สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของความภักดีไดรอยละ 52.6  เมื่อพิจารณา

จากคาน้ําหนักความสําคัญ (β) พบวา การเขาใจ รูจัก รับรู
ความตองการของผูรับบริการ ความเปนรูปธรรมของบริการ 

และการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (มีคา β 
เทากับ 0.40, 0.21 และ 0.19 ตามลําดับ) ทั้งหมดมี
ความสัมพันธเชิงบวกกับความภักดีของผูรับบริการ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากตารางที่ 3 พบวา VIF มี
คาไมสูงนักแสดงวาตัวแปรอิสระไมไดมีความสัมพันธกันสูง
เกินไป ดังนั้นผลการวิเคราะหจึงไมถูกกระทบดวยปญหา
ภาวะเสนตรงรวมพหุ (multicollinearity)  

การอภิปรายผล  

 มิติความเปนรูปธรรมของการบริการมีคะแนน
เฉล่ียนอยที่สุด (6.94) เมื่อเทียบกับมิติอื่น ๆ ของคุณภาพ

การบริการ แตมีน้ําหนักความสําคัญเปนอันดับสอง (β=
0.21) เมื่อเปรียบเทียบกับการวิจัยของลาวัณย บุนะจินดา (5) 

พบวามิติความเปนรูปธรรมของการบริการเปนมิติที่มีคะแนน
เฉล่ียนอยที่สุดเชนกัน (7.7 คะแนน) ดังนั้นส่ิงที่เจาของธุรกิจ
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ตาราง 2. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางคุณภาพของการบริการที่ผูรับบริการรับรูกับความภักดี 
 

ความภักดีของผูรับบริการ 
ตัวแปร 

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) ระดับความสัมพันธ 

ความเปนรูปธรรมของบริการ 0.61
*
 ปานกลาง 

ความนาเชื่อถือไววางใจได 0.61
*
 ปานกลาง 

การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 0.65
*
 ปานกลาง 

การใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ 0.64
*
 ปานกลาง 

การเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการ 0.70
*
 ปานกลาง 

คุณภาพของการบริการ 0.72
*
 สูง 

   *p < .05         
 

รานยาอาจพิจารณาปรับปรุงในลําดับแรกคือ ปรับลักษณะ
บางประการของบริการใหสามารถเห็นเปนรูปธรรมได อาทิ
เชน การใสใจเรื่องการแตงกายของเภสัชกรผูปฏิบัติงาน 
ความสะอาดในการบริการ การจัดใหมีหองหรือบริเวณ
สําหรับใหคําปรึกษา และการเขียนฉลากยา รานยาสวนใหญ
ยั งไมสามารถพัฒนาคุณภาพของการบริการมิตินี้ ได
เทาที่ควร ซึ่งเห็นไดจากการวิจัยของพนิตา นนทลีรักษ และ
คณะ (12) ซึ่งพบวา รานยาจํานวนมากไมสามารถปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน เกี่ยวกับการเขียนฉลากยาได โดย ไมมีเภสัช
กรคนใดในกลุมตัวอยางเขียนฉลากยาไดครบถวนตาม
ขอกําหนดของมาตรฐานรานยา ในภาพรวมพบวาเภสัชกร
ประจํารานยาคุณภาพมีพฤติกรรมการเขียนฉลากยาดีกวา
เภสัชกรประจํารานยาทั่วไป จึงอาจกลาวไดวารานยา
คุณภาพมีความไดเปรียบในดานคุณภาพของการบริการใน
มิติความเปนรูปธรรมของการบริการมากกวารานยาทั่วไป  

 
 

ตาราง 3. การวิเคราะหถดถอยพหุคูณเพ่ือทํานายความภักดีของผูรับบริการa 

คุณภาพของการบริการ b SEb β P VIF 

การเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการ .94 .15 .40 <0.001 3.308 

ความเปนรูปธรรมของบริการ .49 .12 .21 <0.001 2.149 

การตอบสนองความตองการของผูรับบริการ .51 .16 .19 0.002 3.012 
a: r2=0.526 (p < .001)  
b: คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระในรูปแบบคะแนนดิบ 

β: คาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรอิสระในรูปแบบคะแนนมาตรฐาน 
SEb: ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของน้ําหนักความสําคัญในรูปแบบคะแนนดิบ 
VIF: variance inflation factor 
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คะแนนเฉลี่ยของความภักดีของผูรับบริการอยูที่ 17 
คะแนน ซึ่งคิดเปนรอยละ 62.96 ของคะแนนเต็ม เมื่อ
พิจารณาคะแนนรายดาน พบวาผูรับบริการมีพฤติกรรมการ
บอกตอในทางที่ดี และมีความตั้งใจท่ีจะซื้อในรานยาที่ตน
ภักดี แตเมื่อพิจารณาดานความออนไหวตอปจจัยราคาพบวา 
มีระดับคะแนนเฉล่ียตํ่าสุดในกลุม โดยมีระดับคะแนนไมถึง
ครึ่งหนึ่ง (รอยละ 46.7 ของคะแนนเต็ม) แสดงวาผูรับบริการ
มีความออนไหวตอราคายาที่สูง หรือราคายาเปนส่ิงสําคัญท่ี
ผูบริโภคใชในการตัดสินใจเลือกรานยา ซึ่งสอดคลองกับวิจัย
ของ กานต วงศศุภสวัสดิ์ และคณะ (13) ที่พบวา ราคาที่สม
เหตุผลเปนปจจัยหนึ่ งที่มีอิทธิพลตอการเลือกรานยา 
นอกเหนือจาก การบริการ และความหลากหลายของสินคา  

 คุณภาพของการบริการโดยรวม และรายมิติมี
ความสัมพันธเชิงบวกระดับปานกลางถึงระดับสูงกับความ
ภักดีของผูรับบริการ ซึ่งแสดงใหเห็นวาถารานยามีคุณภาพ
ของการบริการสูง ก็จะทําใหผูรับบริการมีความภักดีของ
ผูรับบริการมากขึ้นตามไปดวย การวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
แบบขั้นตอน พบวามิติการเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของ
ผูรับบริการ มีความสัมพันธเชิงบวกตอความภักดีมากที่สุด 
แสดงวา การที่เภสัชกรมีการสอบถามอยางละเอียด เขาใจ ใส
ใจในปญหาสุขภาพของผูรับบริการ ใหบริการ ขอมูล และ
คําแนะนําปรึกษาปญหาตาง ๆ ตรงตามความตองการของ
ผูรับบริการ เปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหผูรับบริการมีความภักดีตอ
บริการของรานยา มิติความเปนรูปธรรมของบริการ มี
อิทธิพลตอความภักดีรองลงมา ไดแก การที่มีบริเวณเปนการ
สวนตัวในการรับคําปรึกษา มีความสะอาดเรียบรอย การจด
บันทึกประวัติของผูปวยพรอมทั้งมีฉลากกํากับครบถวน
ชัดเจน อีกหนึ่งมิติที่อธิบายความภักดีไดคือมิติการ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการ ไดแก การที่เภสัช
กรตอบสนองความตองการดวยความยินดี เปนมิตร ซื่อสัตย 
และสุภาพโดยใชเวลาที่พอเพียง ตัวแปรทั้ง 3 อธิบาย ความ
แปรปรวนของความภักดีของผูรับบริการไดถึงรอยละ 52.6 
แสดงใหเห็นวา ผูรับบริการนอกจากจะใหความสําคัญใน การ
เขาใจ รูจัก รับรูความตองการของตนแลว ยังพิจารณาความ
พรอมของรานยาที่จะตอบสนองความตองการดานตางๆ 
อยางเปนรูปธรรม เชน การบริการของเภสัชกรอยางเปนมิตร 
รวดเร็ว มีการเขียนฉลากที่ครบถวน สวนปจจัยเรื่องสถานท่ี

ที่สะอาดเรียบรอยในการบริการ ก็เปนส่ิงที่ขาดไมไดในการ
สรางความภักดี  

การศึกษานี้มีขอจํากัดในหลายประเด็น การวิจัยใช
แบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการเก็บขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพ
ของการบริการ และความภักดีของผูรับบริการ จึงไมสามารถ
ติดตามพฤติกรรมจริง เชนความภักดี ความถี่ของการรับ
บริการของผูรับบริการได และไมทราบทัศนคติเชิงลึกที่มีตอ
รานยาได แมคา VIF จากการวิเคราะหถดถอย ไมไดบงชี้วา
มิติตาง ๆ ของคุณภาพการบริการมีความสัมพันธกันสูงจน
กระทบตอผลการวิเคราะห แตนักวิชาการบางทานกลาววา
คุณภาพของการบริการทั้ง 5 มิติมีความซ้ําซอนกัน (2,7) จึง
เปนไปไดวาอาจเกิดปญหาภาวะเสนตรงรวมพหุอยูบาง ซึ่ง
ผลที่เกิดคือ คาน้ําหนักความสําคัญท่ีไดไมสามารถบอก
อิทธิพลของคุณภาพตอความภักดีของผูรับบริการอยาง
ถูกตอง นอกจากนี้ งานวิจัยนี้มิไดควบคุมตัวแปรอิสระ ๆ 
เชน ความพอใจ ความเชื่อถือของผูรับบริการที่มีตอรานยา 
ฯลฯ ซึ่งหากควบคุมตัวแปรดังกลาว ความสัมพันธของ
คุณภาพการบริการและความภักดีของผูรับบริการอาจ
เปล่ียนแปลงไปไดจากที่คนพบ 

สรุปและขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัย พบวา มิติของคุณภาพของการ
บริการสามารถทํานายความภักดีของผูรับบริการรานยา คือ 

การเขาใจ รูจัก รับรูความตองการของผูรับบริการ (β=0.396; 

p<0.05) ความเปนรูปธรรมของบริการ (β=0.207; p<0.05) 

และการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ (β=0.190; 
p<0.05) สําหรับมิติดานความนาเชื่อถือไววางใจได และการ
ใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ ไมมีผลในระดับที่มีนัยสําคัญ
ตอความภักดี แสดงใหเห็นวา คุณภาพของการบริการที่
ผูรับบริการรับรูในมิติทั้งสามเปนปจจัยหลักที่ผูประกอบการ
ควรเอาใจใสกอนปจจัยอ่ืน ๆ เนื่องจากจะสงผลใหเกิดความ
ภักดีของผูรับบริการเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  
 การศึกษานี้ พบวาความภักดีของผูรับบริการ อัน
ประกอบดวย พฤติกรรมการบอกตอ ความตั้งใจที่จะซื้อของ
ผูรับบริการ และความออนไหวตอปจจัยราคา นั้นมีคะแนน
เฉล่ียโดยรวมคิดเปนรอยละ 62.96 จากคะแนนเต็ม ตัวอยาง
สวนใหญในการวิจัยครั้งนี้ (รอยละ 71.1) รายงานวาตนใช
บริการจากรานยาประจําของตนเปนสัดสวนรอยละ 81 ถึง 
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100 ของการซื้อยาทั้งหมด อาจเปนไปไดวา ผูรับบริการมี
ความภักดีทางทัศนคติหนักแนนนอยกวาพฤติกรรมที่
แสดงออก Baldinger และ Rubinson (14) จัดผูรับบริการ
กลุมนี้อยูในประเภท vulnerable ซึ่งหมายถึง ผูที่มีทัศนคติ
ตอตราสินคาหนักแนนนอยกวาพฤติกรรมที่แสดงออก และมี
โอกาสเปลี่ยนไปใชบริการจากรานยาอื่น ๆ ได ดังนั้นการ
รักษา และไดมาซึ่งผูรับบริการที่มีความภักดีตอรานยาจึงเปน
ส่ิงสําคัญ ดังนั้นรานยาจําเปนอยางยิ่งที่จะตองรักษา และ
พัฒนาคุณภาพของการบริการ โดยเฉพาะมิติ การเขาใจ รูจัก 
รับรูความตองการของผูรับบริการ ความเปนรูปธรรมของ
บริการ และการตอบสนองความตองการของผูรับบริการ 
เนื่องจากมิติคุณภาพดังกลาวมีความสัมพันธทางบวกกับ
ความภักดีของผูรับบริการ  

 การพัฒนาคุณภาพของการบริการในมิติตาง ๆ 
นั้นเปนส่ิงสําคัญ และจําเปนตองมีการวางแผนในการพัฒนา
อยางชัดเจนเปนรูปธรรม ผูประกอบธุรกิจควรพัฒนาคุณภาพ
การบริการทั้ง 5 มิติ โดยเฉพาะในดานที่มีความบกพรอง 
และมีความสําคัญตอความภักดีของผูรับบริการ ซึ่งการศึกษา
นี้พบวา มิติความเปนรูปธรรมของการบริการมีระดับคะแนน
เฉล่ียคุณภาพของการบริการที่ผูรับบริการรับรูต่ําวามิติอื่น ๆ 
แตมีความสัมพันธกับความภักดีของผูรับบริการ ในลําดับที่
สอง ดังนั้นรานยาจึงตองใสใจในการพัฒนาความเปนรูปธรรม
ของการบริการมากขึ้น ควบคูกับการพัฒนาในมิติอื่น ๆ 
 
กิตติกรรมประกาศ  

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยในภาควิชา
บริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร และคณะเภสัชศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ไดอบรมส่ังสอน ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรูที่เปนประโยชนอยางยิ่งแกผูวิจัย ผูชวย
วิจัย และผูตอบแบบสอบถามทุกทาน ที่กรุณาใหความ
รวมมือและสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถาม ทําให
งานวิจัยฉบับนี้สําเร็จลุลวงได 
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ภาคผนวก 

ลักษณะประชากรศาสตร 

1. เพศ     � ชาย            � หญิง 
2.อายุ ___ ป 
3.ระดับการศึกษาสูงสุด 
 � ประถมศึกษา 

 � มัธยมศึกษาตอนตน / ปวช  

 � มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวส 

 � ปริญญาตรี 

 � สูงกวาปริญญาตรี 

4.อาชีพ 
 � นักเรียน/นักศึกษา 
 � คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
 � รับราชการ  
 � พนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 � ลูกจาง/พนักงานเอกชน  
 � แมบาน 
 � อื่น ๆ (โปรดระบุ)........... 
5.รายไดสวนบุคคลตอเดือน 

� ต่ํากวาหรือเทากับ10,000 บาท 

� 10,001 – 15,000 บาท 

 � 15,001 – 20,000 บาท 

 � 20,001 – 25,000 บาท 

  � 25,000 บาทขึ้นไป 

 
6. โดยเฉลี่ย 1 เดือน ทานใชบริการจากรานยาแหงน้ี   
     จํานวน ______ครั้ง  

7. โดยเฉลี่ย 1 เดือน ทานใชบริการรานยาทั้งหมดทุกราน
รวมทั้งรานยาแหงน้ีดวย ประมาณ ____ครั้ง  
 
คุณภาพของการบริการ ในมิติตางๆ 
 ในการวัดคุณภาพของการบริการ ผูวิจัยใชมาตร
วัดแบบ likert โดย 0 คือไมเห็นดวยอยางยิ่ง  และ 10 คือ
เห็นดวยอยางยิ่ง    
1. ความเปนรูปธรรมของบริการ (tangibles) คะแนนเต็ม 10 
คะแนน โดยเฉลี่ยคะแนนจากคําถาม 5 ขอ ดังนี้ 

- เภสัชกรแตงกายสะอาด เรียบรอย 
 - การมีบริเวณที่เปนสวนตัว สําหรับรับคําปรึกษา
ปญหาสุขภาพเมื่อมีความจําเปน 
 - เภสัชกรบริการดานยาดวยความสะอาด 

- เภสัชกรใหคําแนะนําในการใชยาดวยฉลากที่
เขียนครบถวนคือระบุทั้งชื่อยาที่จาย และขอบงใชของยา 
 - เภสัชกรมีการบันทึกหรือจําประวัติขอมูลการใชยา
ของทานได 
2. ความนาเชื่อถือไววางใจได (reliability) คะแนนเต็ม 10 
คะแนน โดยเฉลี่ยคะแนนจากคําถาม 2 ขอ ดังนี้ 

- เภสัชกรใหบริการที่ถูกตอง 
- เภสัชกรตรวจทานชนิด จํานวน และวันหมดอายุ

ของยาที่จะจายใหแกทานกอนสงมอบยา 
3 .  ก า ร ต อบสนอ งค ว า มต อ ง ก า ร ข อ ง ผู รั บ บ ริ ก า ร 
(responsiveness) คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยเฉลี่ยคะแนน
จากคําถาม 6 ขอ ดังนี้ 
 - เภสัชกรใหบริการทานดวยความยินดี 
 - เภสัชกรใหบริการทานดวยเวลาที่เพียงพอ 
 - เภสัชกรใหบริการทานดวยความสุภาพ 
 - เภสัชกรใหบริการทานดวยความเปนมิตร 
 - เภสัชกรใหบริการทานดวยความซื่อสัตย 
 - เภสัชกรใหบริการทานโดยไมตองรอนาน 
4. การใหความเชื่อมั่นแกผูรับบริการ (assurance) คะแนน
เต็ม 10 คะแนน โดยเฉลี่ยคะแนนจากคําถาม 5 ขอ ดังนี้ 

 - เภสัชกรมีความรูในการจายยา ตอบคําถาม และ
ใหคําแนะนําตางๆ 

 - เภสัชกรทําใหทานรูสึกใชยาไดอยางปลอดภัย 
ไมเปนอันตราย 
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 - เภสัชกรไมเปดเผยเรื่องความเจ็บปวยของทาน
ตอผูอื่น 

 - เภสัชกรไมจายยาที่ไมจําเปนแกทาน 
 - เภสัชกรใหบริการคุมคากับเงินที่จายไป  

5.การเขาใจ  รู จัก  รับรูความตองการของผู รับบริการ 
(empathy) คะแนนเต็ม 10 คะแนน โดยเฉล่ียคะแนนจาก
คําถาม 7 ขอ ดังนี้ 

 - เภสัชกรมีการสอบถามอยางละเอียด กอนที่จะ
จายยาใหแกทาน 

 - เภสัชกรใหบริการ ขอมูล และคําแนะนําตางๆ
ตรงตามความตองการของทาน   
 - เภสัชกรใหความสนใจและใสใจในการแกปญหา
สุขภาพของทาน    

 - เภสัชกรเอาใจใสตอทาทีการแสดงออกของทาน 
 - เภสัชกรเขาใจถึง ปญหาสุขภาพของทาน 
 - เภสัชกรเขาใจถึง ความตองการของทาน 
 - เภสัชกรเขาใจถึง ความรูสึกของทาน 

 
ความภักดีของผูรับบริการ 

คําถามที่ใชวัดความภักดีของผูรับบริการเปนมาตร
วัดแบบ likert โดย 0 คือไมเลย และ 9 มีความเปนไปไดสูง    
1. พฤติกรรมการบอกตอ (words of mouth) คะแนนเต็ม 9 
คะแนน โดยเฉลี่ยคะแนนจากคําถาม 3 ขอ ดังนี้ 

- ทานจะพูดส่ิงดีๆของรานขายยานี้ใหผูอื่นฟง 

- ทานจะแนะนํารานยานี้ ใหกับผูที่มาขอคําปรึกษา
เกี่ยวกับการเลือกรานยา 

- ทานจะชักจูงเพ่ือน และญาติใหมาใชบริการของ
รานยานี้ 
2. ความตั้งใจท่ีจะซื้อ (purchase intention) คะแนนเต็ม 9 
คะแนน โดยเฉลี่ยคะแนนจากคําถาม 3 ขอ ดังนี้ 

- ทานจะพิจารณาเลือกรานขายยานี้ เปนรานแรก
เมื่อตองการใชบริการ 

- ทานจะเลือกใชบริการรานยานี้ บอยครั้งขึ้นใน
อนาคต 

- ทานจะเลือกใชบริการรานยานี้ นอยครั้งลงใน
อนาคต* 
3. ความออนไหวตอปจจัยดานราคา (price sensitivity) 
คะแนนเต็ม 9 คะแนน โดยเฉลี่ยคะแนนจากคําถาม 3 ขอ 
ดังนี้ 

- ถาราคายารานอื่นถูกกวารานขายยานี้ ทานจะ
เลือกที่จะซื้อยาบางชนิดจากรานยาอื่นแทน* 

- ถาราคายารานอื่นถูกกวารานขายยานี้ ทานจะ
เปล่ียนไปซื้อยาทั้งหมดจากรานยาอื่นแทน* 

- ถึงแมวาราคายารานนี้สูงกวารานขายยาอื่นๆ 
ทานก็ยินดีที่จะใชบริการการรานยาแหงนี้ 
 
* คําถามเชิงลบที่ตองกลับคะแนนดังนี้ คะแนนที่กลับคา=9-
คะแนนที่ตอบ 
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 RESEARCH ARTICLE 

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED SERVICE QUALITY  
AND SERVICE LOYALTY IN DRUG STORES, BANGKOK 

 

Channarong Chokbumrungsuk1, Kanyada Anuwong2 and Somying Poomtong2 

 
1Rajvithi hospital, Bangkok 

2Faculty of Pharmaceutical Sciences, Srinakharinwirot University 

 

Abstract  
Objective: The aim of this study was to explore the relationship between perceived service quality (PSQ) and 

service loyalty (SL) in drugstores. Methods: Using a self-administered survey, data were obtained from a convenience 
sample of 408 customers from 12 drugstores randomly selected from the following six counties; Patumwan, Bangkapi, 
Prawet, Khlong Toei, Bang Khun Thian and Bangkok Noi. The questionnaires consisted of three parts: questions on 
demographic data, the SERVQUAL by Parazuraman  et al. and the Behavioral Intentions Battery by Zeithaml et al. 
Results: The results showed the PSQ positively and significantly correlated with SL (r=0.719, p < .05). Results from 

stepwise multiple regression indicated three significant predictors of SL with r2=5.26: empathy (β=0.396; p<0.05); 

tangibles (β=0.207; p<0.05); responsiveness (β=0.190; p<0.05). Reliability and assurance did not appear to have a 
significant effect upon SL. Conclusion: The findings from this study can be useful for drugstore owners and professional 
organizations to improve pharmacy services, as well as maintain and build customer loyalty in the future. 
 

Key words: drugstores, service loyalty, service quality  
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