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บทคัดย่อ 

 การศกึษานีมีวตัถปุระสงค์เพือ 1) ศกึษาความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา

ของประชาชนในจังหวัดสงขลา 2) ศึกษาพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของ

ประชาชนในจงัหวดัสงขลา 3) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลกับ

พฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของประชาชนในจังหวัดสงขลา และ 4) ศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยากับพฤติกรรมการซือยาจาก

ร้านขายยาของประชาชนในจังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการวิจัย คือ ประชาชน

ทงัชายและหญิงในจงัหวดัสงขลา ทีมีอายตุงัแต่ 15 ปี ขนึไป จํานวน 400 คน ได้มาจาก

การสุม่แบบหลายขันตอน เครืองมือทีใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ไคสแควร์ และสมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั  

 ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 66.50) จบ

การศกึษาระดบัประถมศกึษา (ร้อยละ 33.75) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ร้อยละ 34.25) 

มีรายได้อยู่ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 38.00) ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างมีความรู้

เรืองการซือยาจากร้านขายยาในระดบัตํา (ร้อยละ 49.25) และมีพฤติกรรมการซือยา 
____________________________________________________________________________________________________________________ 
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จากร้านขายยาในระดับปานกลาง (ร้อยละ 77.00) นอกจากนี ยังพบว่า สถานภาพ

สมรส และระดับการศึกษามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาใน

ระดับตํา อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 ในขณะทีความรู้เรืองการซือยาจาก

ร้านขายยามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาในระดับตํา อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 

คําสําคัญ : พฤติกรรม, การซือยา, ร้านขายยา 

 

Abstract 

 The objectives of the research were 1) to study the level of knowledge of 

buying drug in drug stores of people in Songkhla province 2) to study the level of 

behavior of buying drug in drug stores of  people in Songkhla province 3) to 

determine the relationship between such factor of people and behavior of buying 

drug in drug stores of people in Songkhla province and 4) to determine the 

relationship between knowledge and behavior of buying drug in drug stores of 

people in Songkhla province. The sample for the  study consisted of 400 in the area, 

who were selected by multi - stage sampling technique, The instrument used in the 

study was a questionnaire. The data were analyzed using such discriptive statistics, 

Chi-square  and pearson product moment correlation coefficient. 

 The results found that the majority of the sample were female (66.50%). 

They graduated in secondary school (33.75%), farmers (34.25%) and had income 

between 5,001 – 10,000 baht (38.00%). They have low level of knowledge (49.25%). 

They have moderate level of behavior (77.00 %). Marital status and Education are 

related with buying drug behavior on low level at statistically significant level of 0.05. 

Knowledge are related with buying drug behavior on low level at statistically 

significant level of 0.05. 

Keywords : Behavior, Buying Drug, Drug Stores 
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บทนํา 

 ยาถือได้ว่าเป็นหนึงในปัจจัยสีทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิต เพือนํามาใช้ใน     

การป้องกนั บําบดัและรักษาโรค ตลอดจนอาการผิดปกติต่างๆ ทีเกิดขึนในยามเจ็บป่วย 

ยาแต่ละชนิดมีการออกฤทธิ และวิธีใช้แตกต่างกัน การพัฒนาและการคิดค้นยาใหม่ได้

สง่ผลให้ลดอัตราการตายจากโรคภัยไข้เจ็บนานาชนิด และในปัจจุบันมนุษย์มีอายุยืน

ยาวขนึกว่าเดิม ถงึแม้ว่ายาจะมีคณุประโยชน์อย่างมหาศาล แต่ก็ก่อให้เกิดผลข้างเคียง

และอาการอนัไม่พงึประสงค์ บางครังอาจรุนแรงถึงขันเสียชีวิตได้ ซึงเปรียบเสมือนดาบ

สองคม กล่าวคือ ถ้าใช้ยาอย่างถูกต้องก็จะได้ประโยชน์มาก แต่ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็จะ

นําไปสู่อันตรายได้ ดังนัน จึงเป็นสิงจําเป็นอย่างยิงสําหรับทุกคนทีมีส่วนเกียวข้องที

จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรืองยาต่างๆ เป็นอย่างดี การใช้ยาอย่างไม่พรําเพรือและ

ใช้ตามความจําเป็น นอกจากจะช่วยลดอันตรายจากการใช้ยาลงได้มากแล้ว ยังมีส่วน

ช่วยทางเศรษฐกิจโดยลดปริมาณความสินเปลืองทีประเทศชาติจะต้องใช้สําหรับยา

รักษาโรค (บปุผา ศิริรัศมี, 2540 : 1-3) 

 ร้านขายยาเป็นหน่วยหนึงของระบบสขุภาพทีอยู่ใกล้ชิดประชาชน โดยร้าน

ขายยาไม่เพียงแต่ ทําหน้าทีด้านการกระจายยาเท่านัน แต่ยังมีบทบาทสําคัญ

เปรียบเสมือนเป็นทีพงึด้านสขุภาพของชมุชน หรืออาจกล่าวได้ว่าร้านขายยาเป็นสถาน

บริการสาธารณสขุทีสําคัญแห่งหนึงทีประชาชนส่วนใหญ่นิยม มาใช้บริการ เนืองจาก

โดยส่วนมากร้านขายยาจะเปิดให้บริการตลอดทังวัน  ทําให้ประชาชนสามารถเข้าถึง

บริการสขุภาพจากร้านขายยาได้โดยง่าย ร้านขายยาจงึเป็นทางเลือกหนึงของประชาชน

ในการใช้บริการเมือมีอาการหรือเจ็บป่วย (Common illness) โดยพบว่าผู้ ป่วยในชุมชนไป

ซือยาตามร้านขายยามากขึนเพือทีจะนํามารักษาตนเอง โดยเฉพาะการเจ็บป่วยทีดูว่าไม่

รุนแรง หรือเรียกพฤติกรรมนีว่าการใช้ยารักษาตนเอง (Self-medication) ซึงในปัจจุบัน

สามารถกระทําได้อย่างสะดวกสบาย โดยเฉพาะผู้ทีมีรายได้ ปานกลาง หรือน้อย และจะ

พบสถิติว่ามากขนึ โดยเฉพาะอย่างยิงในประเทศทีกําลงัพัฒนา (สมประสงค์ แตงพลอย, 

2553 : 1) จงัหวดัสงขลา เป็นจงัหวดัหนงึทีมีขนาดใหญ่ เป็นแหล่งธุรกิจการค้าทีสําคัญ

ของภาคใต้ และเป็นจังหวัดทีมีชายแดนติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจค่อนข้างสูง ประกอบด้วย สถานประกอบการต่าง ๆ จํานวนมาก รวมทัง    



วารสารวชิาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภูเก็ต 

ปีที 10 ฉบับที 1  มกราคม – มิถนุายน 2557 

 

25

สถานประกอบการด้านสขุภาพ โดยเฉพาะร้านขายยา ซงึมีอตัราการเติบโตเพิมขึนอย่าง

รวดเร็วในช่วงระยะ 5 - 6 ปี ทีผ่านมา โดยจํานวนร้านขายยาในปี พ.ศ. 2551 - 2554 

พบว่ามีจํานวนร้านขายยา 412, 429, 460 และ 482 ร้านตามลาํดับ และมีแนวโน้มทีจะ

เพิมจํานวนขนึเรือย ๆ ทกุปี (สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวัดสงขลา, 2554 : 10) นอกจากนี

ยงัมีรายงานอาการไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาของจังหวัดสงขลา ระหว่างวันที 1 ตุลาคม 

2555 – 31 พฤษภาคม 2556 จํานวน 1,359 ราย (ศูนย์เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน

ผลติภัณฑ์สขุภาพ, 2556) 

 จากสภาพปัญหาทีมีการใช้ยารักษาตนเองอย่างเสรี โดยไม่ได้ผ่านการตรวจ

วินิจฉยัจากบคุลากรทางการแพทย์ ภายใต้สถานการณ์ทีการส่งเสริมการขาย การโฆษณา 

และระบบกระจายยาของเอกชนสู่ผู้ บริโภคมีประสิทธิภาพสูง จึงนําไปสู่ปัญหา

สาธารณสขุมากมาย ไม่เพียงแต่ปัญหาการติดยา การดือยา และอันตรายจากการใช้ยา 

แต่ยงัรวมถงึปัญหาการใช้ยาฟุ่ มเฟือยเกินความจําเป็น (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, ลือชัย 

ศรีเงินยวง และวิชิต เปานิล, 2550 : 13) ซึงทําให้เกิดความเชือทีผิด เมือมีอาการป่วย

เลก็ ๆ น้อย ๆ ก็ซือยามารับประทาน ทังทีไม่จําเป็น เกิดการใช้ยาผิดประเภท ผิดขนาด 

ผิดวิธี ทําให้ มีโอกาสเกิดการดือยาสงู การติดยา และเกิดผลข้างเคียงทีเป็นอันตราย 

อาจทําให้เสยีชีวิตได้ จากการทบทวนเอกสารและรายงานการศึกษาวิจัยเรืองพฤติกรรม

การซือยาจากร้านขายยาของประชาชน พบว่าจังหวัดสงขลายังไม่มีการศึกษาวิจัยใน

เรืองดงักลา่ว ดงันนั ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจทีจะศึกษาพฤติกรรม การซือยาจากร้านขาย

ยาของประชาชนในจังหวัดสงขลา เนืองจากความรู้และพฤติกรรมของประชาชน เป็น

ปัจจยัทีสาํคญัในการป้องกนัไม่ให้เกิดปัญหาจากการซือยาใช้เอง และเป็นประโยชน์ใน

การปรับปรุง แก้ไข พัฒนารูปแบบการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านยา และใช้ใน

การวางแผนกลยทุธ์ด้านการพฒันาศกัยภาพของผู้บริโภคให้มีความรู้ ความเข้าใจ รับรู้

ข้อมูลข่าวสารทีถูกต้อง เลือกซือผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านยาทีเหมาะสมอันจะเกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อประชาชนจงัหวดัสงขลาในอนาคต 
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วัตถปุระสงค์ 

 1. เพือศึกษาระดับความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยาของประชาชนใน

จงัหวดัสงขลา 

 2. เพือศึกษาพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของประชาชนในจังหวัด

สงขลา 

 3. เพือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรม 

การซือยาจากร้านขายยาของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 

 4. เพือศึกษาความสมัพันธ์ระหว่างความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยากับ

พฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 

 

วิธีการวิจยั  

 การศกึษาวิจยัครังนีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey research) กลุ่มตัวอย่าง

ทีใช้ในการวิจยั คือ ประชาชนทงัชายและหญิงทีอาศยัอยู่ในจงัหวดัสงขลา ทีมีอายุตังแต่ 

15 ปี ขนึไป ซงึได้มาจากการคํานวณขนาดของกลุม่ตวัอย่าง (Sample size) โดยใช้สตูร

ของ YAMANE จํานวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi-staged 

sampling) 

 เครืองมือทีใช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถาม มีทงัสนิ 3 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 แบบสอบถามลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึง

มีลักษณะของคําถามเป็นแบบคําตอบหลายตัวเลือก (Multiple choices) และให้

เลอืกตอบข้อทีเหมาะสมทีสดุ มีจํานวน 6 ข้อ  

 ตอนที 2 เป็นแบบสอบความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา เป็นแบบมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating scale) มี 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ จํานวน 20 ข้อ 

กําหนดเกณฑ์ให้คะแนนดังนี ข้อใดทีกลุ่มตัวอย่างตอบใช่ ให้ 1 คะแนน ข้อใดทีกลุ่ม

ตวัอย่างตอบไม่ใช่ ไม่แน่ใจ ให้ 0 คะแนน โดยมีข้อคําถามเชิงบวก จํานวน 9 ข้อ ได้แก่ 

ข้อที 1, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 19 และ 20 ข้อคําถามเชิงลบ จํานวน 11 ข้อ ได้แก่ ข้อที 2, 

3, 4, 5, 8, 11, 13, 15, 16, 17 และ 18 โดยทําการกลบัค่าคะแนนข้อคําถามเชิงลบ 

สาํหรับการแปลความหมาย ตอบใช่ คือ ตอบถกู และตอบไม่ใช่ ไม่แน่ใจ คือ ตอบผิด  
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     เกณฑ์การให้คะแนน 

     ผู้ วิจัยแบ่งกลุ่มคะแนนระดับสูง ปานกลาง ตํา โดยการใช้เกณฑ์ระดับ

คะแนน แบ่งเป็น 3 ระดับ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ, 2553 : 208) และแปล

ความหมาย ดงันี 

     ความรู้ระดบัสงู  คะแนนร้อยละ 80-100 คะแนนขนึไป 

     ความรู้ระดบัปานกลาง คะแนนร้อยละ 60-79 คะแนน 

     ความรู้ระดบัตํา  คะแนนร้อยละ 0-59 คะแนน 

 ตอนที 3 เป็นแบบสอบถามเกียวกับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของ

ประชาชนในจงัหวดัสงขลา มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 

มี 4 ระดบั คือ ปฏิบติัประจํา ปฏิบติับ่อย  ปฏิบติับางครัง ไม่ปฏิบัติ จํานวน 23 ข้อ โดย

มีข้อความเชิงบวก จํานวน 10 ข้อ ได้แก่ ข้อที 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 18, 21 และ 22 

ข้อความเชิงลบ จํานวน 13 ข้อ ได้แก่ ข้อที 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 20 

และ 23 โดยทําการกลบัค่าคะแนนสาํหรับข้อคําถามเชิงลบ  

 เกณฑ์การให้คะแนน 

  แบบสอบถามพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา มีทังข้อความทีแสดง

ลกัษณะทางบวก และทางลบ มีเกณฑ์การให้คะแนนดงันี 

 ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ 

ปฏิบติัเป็นประจํา 4 1 

ปฏิบติับ่อย 3 2 

ปฏิบติับางครัง 2 3 

ไม่เคยปฏิบติั 1 4 
 

    เกณฑ์การแปลความหมาย 

     ผู้ วิจยัแบ่งกลุ่มพฤติกรรมระดับสงู ปานกลาง ตํา โดยการใช้ระดับคะแนน

อิงเกณฑ์ แบ่งเป็น 3 ระดับ (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ, 2553 : 208) และแปล

ความหมาย ดงันี 
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     พฤติกรรมระดบัสงู    คะแนนร้อยละ 80-100 คะแนนขนึไป 

     พฤติกรรมระดบัปานกลาง    คะแนนร้อยละ 60-79 คะแนน 

     พฤติกรรมระดบัตํา    คะแนนร้อยละ 0-59 คะแนน 

    สําหรับการแปลผลความหมายของพฤติกรรมรายข้อ ใช้ค่าเฉลียทีมีค่า

ตังแต่ 1.00 – 4.00 โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best, 1977) แบ่งออกเป็น 3 

ระดบั ดงันี  

 คะแนนสงูสดุ – ตําสดุ =  4 – 1  =  1.00 

              จํานวนชนั        3 

 ค่าเฉลยี 3.00 – 4.00 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดบัดี 

 ค่าเฉลยี 2.00 – 2.99 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลยี 1.00 – 1.99 หมายถงึ มีพฤติกรรมในระดบัควรปรับปรุง 

การหาคุณภาพเครืองมือ 

 1. การหาความตรงของเนือหา (Content Validity) โดยนําแบบสอบถามที

สร้างเสร็จแล้วให้ผู้ เชียวชาญจํานวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนือหา แล้วนํา

แบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามทีผู้ เชียวชาญเสนอแนะ ถือว่ามีความตรงตามเนือหา 

แล้วนําผลการพิจารณาจากผู้ เชียวชาญมาคํานวณหาดัชนีความสอดคล้อง (IOC: Item - 

Objective Congruency Index) ตังแต่ 0.5 ขึนไป (สมชาย วรกิจเกษมสกุล, 2553 : 

269) โดยพิจารณาคดัเลอืกข้อคําถามทีมีค่าดชันีความสอดคล้อง ตงัแต่ 0.66 – 1.00 

2.  การหาความเทียงของแบบสอบถาม (Reliability)  โดยการหาค่า

สมัประสิทธิ แอลฟาของ ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) โดยการทดลองใช้

แบบสอบถาม (Try out) กบักลุม่คล้ายตวัอย่าง จํานวน 30 คน กําหนดค่าระดับความเทียง

ทีสามารถยอมรับได้หรือค่าความเทียงของเครืองมือทีจะนําไปใช้ได้ตังแต่ 0.75 (ชาญชัย 

เรืองขจร, 2550 : 164) ซงึผลการตรวจสอบความเทียงแบบสอบความรู้เรืองการซือยาจาก

ร้านขายยา ได้ค่าสัมประสิทธิ ความเทียงเท่ากับ 0.78 และแบบสอบถามพฤติกรรม   

การซือยาจากร้านขายยาได้ค่าสมัประสทิธิ ความเทียง เท่ากบั 0.77 
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การวิเคราะห์ข้อมูล   

วิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพือหาค่าทางสถิติ คือ 

จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติไคสแควร์ และค่าสถิติ

สมัประสทิธิ สหสมัพนัธ์ของเพียร์สนั 
 

ผลการศึกษา 

  1. ข้อมลูสว่นบคุคล พบว่า กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.50 

อายุระหว่าง 45 – 59 ปี ร้อยละ 34.25 ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 62.50 

รองลงมาโสด ร้อยละ 23.75 ระดับการศึกษาสูงสุด ประถมศึกษา ร้อยละ 33.75 

รองลงมาระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น และ มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. ใกล้เคียงกัน คือ 

ร้อยละ 21.50 และ 20.75 ตามลําดับ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 

34.25 รองลงมารับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 22.00 และมีรายได้เฉลียต่อเดือน 5,001 – 

10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 38.00  

 2. ความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยาอยู่ในระดบัตํา คิดเป็นร้อยละ 49.25 เมือพิจารณา

เป็นรายข้อ ความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา ทีกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ซึงตอบถูก

เรียงตามลาํดบัมากไปหาน้อย ดงันี ตอบถูกมากกว่า ร้อยละ 80 มี 2 ข้อ ได้แก่ ข้อ 12) 

ยาทีซือควรอยู่ในภาชนะบรรจุทีเรียบร้อย มีเอกสารกํากับยาครบถ้วน (ร้อยละ 87.25) 

และข้อ 15) ไม่ควรซือยาตามคําบอกเล่าของเพือนบ้าน (ร้อยละ 85.75) ตอบถูก

มากกว่าร้อยละ 70 มี 5 ข้อ ได้แก่ ข้อ 16) จําเป็นต้องดูวันผลิตและวันหมดอายุของยา 

(ร้อยละ 77.75) ข้อ 6) หากจะซือยาควบคมุพิเศษต้องมีใบสงัแพทย์ (ร้อยละ 77.50) ข้อ 

14) ควรสอบถามอาการข้างเคียงทีอาจเกิดขึนจากยาทีซือ (ร้อยละ 75.75) ข้อ 1) ควร

ซือยาจากเภสชักร (ร้อยละ 75.50) และข้อ 8) การซือยาจําเป็นต้องบอกข้อมูลประวัติ

การแพ้ยาแก่เภสชักร (ร้อยละ 75.50) และตอบถูกมากกว่าร้อยละ 60 มี 5 ข้อ คือ ข้อ 

10) ยาสามญัประจําบ้านซือกินเองได้ โดยไม่ต้องมีใบสงัแพทย์ (ร้อยละ 69.50) ข้อ 17) 

การซือยาจําเป็นต้องผ่านการตรวจวินิจฉยัจากแพทย์ (ร้อยละ 69.50) ข้อ 4) ผลิตภัณฑ์

ยาทีซือจําเป็นต้องมีเลขทะเบียนตํารับยา (ร้อยละ 68.50) ข้อ 20) ยาเม็ดทีอาจเสือม
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คณุภาพจะมีรอยร้าว รอยบิน หรือแตกหัก (ร้อยละ 66.25) และข้อ 13) ยานําทีดี เมือ

เขย่าขวดแล้วตวัยาเข้าเป็นเนือเดียวกนั (ร้อยละ 65.75) สําหรับข้อทีกลุ่มตัวอย่างตอบ

ผิดมากทีสดุ ได้แก่ ข้อ 11) ชือสามัญทางยาของยาคาลปอล ซาร่า มีตัวยาทีเหมือนกัน 

คือ แอสไพริน (ร้อยละ 82.25) ดงัตาราง 1 – 2 
 

ตาราง 1 จํานวน และร้อยละของระดับความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา (กลุ่ม

ตวัอย่าง = 400) 

            ระดับความรู้ จาํนวน  ร้อยละ 

ระดบัสงู  

ระดบัปานกลาง   

ระดบัตํา   

   43 

 160 

 197 

10.75 

40.00 

49.25 
 

ตาราง 2 จํานวน และร้อยละด้านความรู้ จําแนกตามรายข้อ (กลุม่ตวัอย่าง = 400) 

ความรู้เรืองการซือยาจากร้าน 

ขายยา 

ตอบถกู ตอบผิด 

จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน (ร้อยละ) 

1. ท่านควรซือยาจากเภสชักร 302 (75.50) 98 (24.50) 

2. เมือท่านซือยาควรบอกชือทางการค้า

ของยา เช่น ซาร่า ไทลนิอล คาลปอล 

107 (26.75) 293 (73.25) 

3. ท่านควรซือยาตามตวัอย่างยาทีมี

อยู่ 

161 (40.25) 239 (59.75) 

4. ผลติภัณฑ์ยาทีท่านซือไม่

จําเป็นต้องมีเลขทะเบียนตํารับยา 

274 (68.50) 126 (31.50) 

5. Exp.Date 15/4/54 หมายความว่า 

ยานนัผลติวนัที 15 เมษายน 2554 

134 (33.50)  266 (66.50) 

6. หากท่านซือยาควบคมุพิเศษ

จะต้องมีใบสงัแพทย์ 

310 (77.50) 90 (22.50) 
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ตาราง 2 (ต่อ) จํานวน และร้อยละด้านความรู้ จําแนกตามรายข้อ (กลุ่มตวัอย่าง = 400) 

ความรู้เรืองการซือยาจากร้าน 

ขายยา 

ตอบถกู ตอบผิด 

จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน (ร้อยละ) 

7. ยาเม็ดในบรรจภุัณฑ์ทีท่านซือต้อง

มีอายไุม่เกิน 5 ปี นบัจากวนัทีผลติ 

212 (53.00) 188 (47.00) 

8. การซือยาท่านไม่จําเป็นต้องบอก

ข้อมลูประวติัการแพ้ยาแก่เภสชักร 

302 (75.50) 98 (24.50) 

9. การซือยากลุ่มยาปฏิชีวนะ (ยาฆ่า

เชือหรือยาแก้อักเสบ) เช่น  

อะม็อกซีซิลนิ ต้องซือให้ครบตาม

จํานวนทีรักษาโรคให้หาย 

152 (38.00) 248 (62.00) 

10. ยาสามัญประจําบ้านสามารถซือ

กินเองได้ โดยไม่ต้องมีใบสงัแพทย์  

278 (69.50)  122 (30.50) 

11. ชือสามญัทางยาของยาคาลปอลซาร่า 71 (17.75) 329 (82.25) 

12. ยาทีท่านซือควรอยู่ในภาชนะ

บรรจทุีเรียบร้อย มีเอกสารกํากบัยา

ครบถ้วน 

349 (87.25) 51 (12.75) 

13. ยานําทีดี เมือเขย่าขวดแล้วตัวยา

ไม่เข้าเป็นเนือเดียวกนั 

263 (65.75) 137 (34.25) 

14. ท่านควรสอบถามอาการข้างเคียงที

อาจเกิดขนึจากยาทีท่านซือ 

303 (75.75) 97 (24.25) 

15. ท่านควรซือยาตามคําบอกเลา่

ของเพือนบ้าน 

343 (85.75) 57 (14.25) 

16. ท่านไม่จําเป็นต้องดวูนัผลิตและ

วนัหมดอายขุองยา 

311 (77.75) 89 (22.25) 
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ตาราง 2 (ต่อ) จํานวน และร้อยละด้านความรู้ จําแนกตามรายข้อ (กลุม่ตวัอย่าง = 400) 

ความรู้เรืองการซือยาจากร้าน 

ขายยา 

ตอบถกู ตอบผิด 

จาํนวน (ร้อยละ) จาํนวน (ร้อยละ) 

17. ท่านซือยาโดยไม่จําเป็นต้องผ่าน

การตรวจวินิจฉยัจากแพทย์ 

278 (69.50) 122 (30.50) 

18. ท่านควรซือยากินเองเมือมี

อาการเจ็บป่วยเล็กน้อยเพือป้องกนั

ไม่ให้อาการลกุลาม 

169 (42.25) 231 (57.75)  

19. ท่านไม่ควรซือยาโดยระบชืุอของ

ยาเอง 

156 (39.00) 244 (61.00)  

20. ท่านคิดว่ายาเม็ดทีอาจเสอืม

คณุภาพจะมีรอยร้าว รอยบิน หรือ

แตกหกั 

265 (66.25) 135 (33.75) 

 

 3. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาอยู่ในระดับ

ปานกลาง คิดเป็น ร้อยละ 77.00 เมือพิจารณาเป็นรายข้อ พฤติกรรมการซือยาจากร้าน

ขายยาระดบัดี จํานวน 8 ข้อ ได้แก่ ข้อที 2, 4, 6, 8, 9, 14, 19, และ 23 โดยข้อทีไม่เคย

ปฏิบติัและมีคะแนนเฉลยีสงูสดุ 3 ลาํดบั ได้แก่ ข้อที 4) ท่านซือยาตามคําโฆษณาและมี

ของแถม (ร้อยละ 79.50,  = 3.65) ข้อที 23) ท่านซือยากลุ่มยาควบคุมพิเศษ เช่น   

เพรดนิโซโลน เด็กซ่าเมธาโซน (ร้อยละ 70.00,  = 3.52) และข้อที 14) ท่านซือยาตาม

คําบอกเล่าของเพือนบ้าน (ร้อยละ 57.75,  = 3.43)  พฤติกรรมการซือยาจากร้าน

ขายยาระดบัปานกลาง จํานวน 15 ข้อ ได้แก่ ข้อที 1, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 

17, 18, 20, 21 และ 22 โดยข้อทีมีคะแนนเฉลียสงูสดุ 3 ลําดับ ได้แก่ ข้อที 5) ท่านซือ

ยาโดยอ่านฉลากยาอย่างครบถ้วน (  = 2.96) ข้อที 1) ท่านซือยาแก้อักเสบหรือยาฆ่า

เชือจากร้านขายยา (  = 2.94) และข้อที 3) ท่านซือยาจากร้านขายยาทีมีเภสชักรอยู่

ประจําร้านตลอดเวลาทําการ (  = 2.88) สาํหรับข้อทีปฏิบติัเป็นประจําสงูสดุ 3 ลําดับ 

คือ ข้อที 16) ซือยาโดยบอกอาการเจ็บป่วยและให้ผู้ขายจัดยาให้ (ร้อยละ 28.25)      
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ข้อที 18) ซือยาโดยมีใบสงัแพทย์ (ร้อยละ 27.50) และข้อที 10) ซือยาจากร้านขายยา

โดยการบอกชือทางการค้าของยา (ร้อยละ 26.00) สําหรับข้อทีปฏิบัติบ่อยสูงสุด          

3 ลาํดบั คือ ข้อที 17) ซือยาสามัญประจําบ้าน (ร้อยละ 38.75) ข้อที 18) ซือยาโดยมี

ใบสังแพทย์ (ร้อยละ 36.00) และข้อที 13) ซือยาโดยถามอาการข้างเคียงของยาที

อาจจะเกิดขึน และ ข้อที 15) ซือยาจากร้านขายยาตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที

สาธารณสขุ เท่ากนั คือ ร้อยละ 35.75 ดงัตาราง 3 – 4 
 

ตาราง 3 จํานวน และร้อยละ ของระดบัพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา 

  (กลุม่ตวัอย่าง = 400) 

            ระดับพฤติกรรม จาํนวน ร้ร้อยละ 

ระดบัสงู  

ระดบัปานกลาง   

ระดบัตํา 

68 

308 

24 

17.00 

77.00 

  6.00 

 

ตาราง 4 จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรมการซือยา

จากร้านขายยา จําแนกตามรายข้อ  (กลุม่ตวัอย่าง = 400) 

พฤตกิรรม การ

ซือยาจากร้าน

ขายยา 

ระดับพฤตกิรรม 

  
S.D. 

แปล

ผล 

ปฏบัิติ 

เป็น

ประจาํ 

ปฏบัิติ 

บ่อย 

ปฏบัิติ 

บางครัง 

ไม่เคย

ปฏบัิติ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

1. ทา่นซือยาแก้

อกัเสบหรือยาฆ่า

เชือจากร้านขาย

ยา 

25 (6.25) 46 

(11.50) 

258 

(64.50 

71 

(17.75) 

2.94 0.73 ปาน

กลาง 

2. ทา่นซือยาโดยไม่

ดูป้ายบอกประเภท

ของร้านขายยา 

20 (5.00) 42 

(10.50) 

100 

(25.00) 

238 

(59.50) 

3.39 0.86 ดี 
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ตาราง 4 (ต่อ) จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลีย และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม    

การซือยาจากร้านขายยา จําแนกตามรายข้อ (กลุ่มตวัอย่าง = 400) 

พฤตกิรรม การ

ซือยาจากร้าน

ขายยา 

ระดับพฤตกิรรม 

  
S.D. 

แปล

ผล 

ปฏบัิติ 

เป็น

ประจาํ 

ปฏบัิติ 

บ่อย 

ปฏบัิติ 

บางครัง 

ไม่เคย

ปฏบัิติ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

3. ทา่นซือยาจากร้าน

ขายยาทีมีเภสชักรอยู่

ประจําร้านตลอดเวลา

ทําการ 

34 (8.50) 128 

(32.00) 

89 

(22.25) 

149 

(37.25) 

2.88 1.01 ปาน

กลาง 

4. ทา่นซือยาตามคํา

โฆษณาและมีของ

แถม 

19 (4.75) 21 (5.25) 42 

(10.50) 

318 

(79.50) 

3.65 0.78 ดี 

5. ทา่นซือยาโดยอ่าน

ฉลากยาอย่าง

ครบถ้วน 

29 (7.25) 115 

(28.75) 

98 

(24.50) 

158 

(39.50) 

2.96 0.98 ปาน

กลาง 

6. ซือยาโดยไม่ดูวนั

ผลติและวนัหมดอายุ 

58 

(14.50) 

39 (9.75) 86 

(21.50) 

217 

(54.25) 

3.16 1.09 ดี 

7. สงัเกตเลข

ทะเบียนตํารับยาบน

ฉลากยา 

52 

(13.00) 

127 

(31.75) 

69 

(17.25) 

152 

(38.00) 

2.80 1.08 ปาน

กลาง 

8. ซือยาโดยไม่บอก

รายการยาทีใช้

ประจําและประวตัิ

การแพ้ยา 

53 

(13.25) 

36 (9.00) 95 

(23.75) 

216 

(54.00) 

3.18 1.06 ดี 

9. ซือยาทีภาชนะ

บรรจุอยู่ในสภาพ

เรียบร้อย ไม่ฉีกขาด 

23 (5.75) 66 

(16.50) 

94 

(23.50) 

217 

(54.25) 

3.26 0.93 ดี 
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ตาราง 4 (ต่อ) จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลยี และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม    

การซือยาจากร้านขายยา จําแนกตามรายข้อ (กลุ่มตวัอย่าง = 400) 

พฤตกิรรม การ

ซือยาจากร้าน

ขายยา 

ระดับพฤตกิรรม 

  
S.D. 

แปล

ผล 

ปฏบัิตเิป็น

ประจาํ 

ปฏบัิติ 

บ่อย 

ปฏบัิติ 

บางครัง 

ไม่เคย

ปฏบัิติ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

10. ซือยาจากร้าน

ขายยาโดยการบอก

ชือทางการค้าของยา 

104 

(26.00 

79 

(19.75) 

137 

(34.25) 

80 

(20.00) 

2.48 1.08 ปาน

กลาง 

11. เมือเจ็บป่วย

เลก็น้อยตดัสนิใจซือ

ยากินเอง 

84 

(21.00) 

74 

(18.50) 

199 

(49.75) 

43 

(10.75) 

2.50 0.94 ปาน

กลาง 

12. ซือยาตาม

ตวัอย่างยาทีมีอยู่เดิม 

43 

(10.75) 

65 

(16.25) 

209 

(52.25) 

83 

(20.75) 

2.83 0.87 ปาน

กลาง 

13. ซือยาโดยถาม

อาการข้างเคียงของ

ยาทีอาจจะเกิดขึน 

81 

(20.25) 

143 

(35.75) 

97 

(24.25) 

79 

(19.75) 

2.43 1.02 ปาน

กลาง 

14. ซือยาตามคําบอก

เลา่ของเพือนบ้าน 

20 (5.00) 19 (4.75) 130 

(32.50) 

231 

(57.75) 

3.43 0.80 ดี 

15. ซือยาจากร้าน

ขายยาตามคําแนะนํา

ของเจ้าหน้าที

สาธารณสขุ 

55 

(13.75) 

143 

(35.75) 

90 

(22.50) 

112 

(28.00) 

2.65 1.03 ปาน

กลาง 

16. ซือยาโดยบอก

อาการเจ็บป่วยและให้

ผู้ขายจดัยาให้ 

113 

(28.25) 

83 

(20.75) 

163 

(40.75) 

41 

(10.25) 

2.33 0.99 ปาน

กลาง 

17.ซือยาสามญั

ประจําบ้าน 

45 (11.25) 155 (38.75) 89 (22.25) 111 (27.75) 2.66 1.00 ปาน

กลาง 

18.ซือยาโดยมีใบสงั

แพทย์ 

110 (27.50) 144 (36.00) 55 (13.75) 91 (22.75) 2.32 1.10 ปาน

กลาง 
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ตาราง 4 (ต่อ) จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลยี และสว่นเบียงเบนมาตรฐาน ของพฤติกรรม    

การซือยาจากร้านขายยา จําแนกตามรายข้อ  (กลุม่ตวัอย่าง = 400) 

พฤตกิรรม การ

ซือยาจากร้าน

ขายยา 

ระดับพฤตกิรรม 

  
S.D. 

แปล

ผล 

ปฏบัิติ 

เป็น

ประจาํ 

ปฏบัิติ 

บ่อย 

ปฏบัิติ 

บางครัง 

ไม่เคย

ปฏบัิติ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

จาํนวน 

ร้อยละ 

19.ซือยากินเองโดย

ไม่ผา่นการตรวจ

วนิจิฉยัจากแพทย์หรือ

เจ้าหน้าทีสาธารณสขุ 

49 (12.25) 28 (7.00) 172 

(43.00) 

151 

(37.75) 

3.06 0.96 ดี 

20.ซือยาโดยระบชืุอ

ยาทีต้องการ 

69 

(17.25) 

88 

(22.00 

175 

(43.75) 

68 

(17.00 

2.61 0.96 ปาน

กลาง 

21.ซือยาจากร้านที

มีป้ายแสดง “ร้านยา

คุณภาพ” 

101 

(25.25) 

125 

(31.25) 

100 

(25.00) 

74 

(18.50) 

2.37 1.05 ปาน

กลาง 

22.ซือยาเม็ดทีมี

ลกัษณะเม็ดยาไม่

แตก และสีไม่ซีดจาง 

80 

(20.00) 

72 

(18.00) 

80 

(20.00) 

168 

(42.00) 

2.84 1.17 ปาน

กลาง 

23.ซือยากลุม่ยา

ควบคุมพเิศษ เช่น 

เพรดนโิซโลนเด็กซา่

เมธาโซน 

23 (5.75) 24 (6.00) 73 

(18.25) 

280 

(70.00) 

3.52 0.84 ดี 

4. ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะข้อมลูสว่นบคุคลกับพฤติกรรมการซือยาจาก

ร้านขายยาของประชาชนในจงัหวัดสงขลา พบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อ

เดือน ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา ส่วนสถานภาพสมรส 

และระดบัการศกึษา มีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาในระดับตํา 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงัตาราง 5 
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ตาราง 5 ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซือยาจาก 

ร้านขายยาของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 
 

ตัวแปร 

 

พฤตกิรรมการซือยาจากร้านขายยา 

 
X2- Value Crammer’s V 

ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตาํ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ   

เพศ       5.973 - 

ชาย 15 11.19 108 80.60 11 8.21   

หญิง 53 19.92 200 75.19 13 4.83   

อายุ       12.244 - 

15 – 29 ปี 11 12.36 73 82.02 5 5.62   

30 – 44 ปี 16 12.60 101 79.53 10 7.87   

45 – 59 ปี 26 18.98 105 76.64 6 4.38   

60 ปีขึนไป 15 31.91 29 61.70 24 6.00   

สถานภาพ       25.810* 0.180 

โสด 15 15.79 74 77.89 6 6.32   

สมรส 45 48.00 198 79.20 7 2.80   

หม้าย 8 16.67 31 64.58 9 18.75   

หย่า/แยกกนัอยู่ 68 17.00 5 71.43 2 28.57   

ระดับการศกึษา       52.967* 0.257 

ไม่ได้เรียน 2 10.53 9 43.37 8 42.11   

ประถมศึกษา 19 14.07 111 82.22 5 3.70   

มธัยมศึกษา

ตอนต้น 
13 15.12 70 81.40 3 3.49 

  

มธัยมศึกษาตอน

ปลาย/ปวช. 
14 16.87 64 77.11 5 6.02  

 

อนปุริญญา/ปวส. 8 26.67 20 66.67 2 6.67   

ปริญญาตรีขึนไป 12 25.53 34 72.34 1 2.13   
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ตาราง 5 (ต่อ) ความสมัพนัธ์ระหว่างลกัษณะข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซือยา

จากร้านขายยาของประชาชนในจงัหวดัสงขลา 
 

ตัวแปร 

 

พฤตกิรรมการซือยาจากร้านขายยา 

 

X2- 

Value 

Crammer’s 

V 

ระดับสูง ระดับปานกลาง ระดับตาํ 

จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ จาํนวน ร้อยละ   

อาชีพ       9.272 - 

รับราชการ/

พนกังาน

รัฐวสิาหกิจ 

9 28.12 21 65.62 2 6.25   

ค้าขายหรือ

ประกอบธุรกิจ 
7 11.29 52 83.87 3 4.84   

เกษตรกรรม 26 18.98 100 72.99 11 8.03   

รับจ้าง 11 12.50 72 81.82 5 5.68   

ทํางานบ้านอย่าง

เดียว 
9 21.95 30 73.17 5 4.88   

นกัเรียน/

นกัศึกษา 
6 15.00 33 82.50 1 2.50   

รายได้เฉลีย 

ต่อเดือน(บาท) 
      7.221 - 

น้อยกวา่หรือ

เทา่กบั 5,000 
22 16.30 103 76.30 10 7.41   

5,001 – 10,000 20 1316 124 81.58 8 5.26   

10,001 – 15,000 15 20.00 55 73.33 5 6.67   

15,501 ขึนไป 11 28.95 26 68.42 1 2.63   

*p < 0.05 

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของ

ประชาชนในจงัหวดัสงขลา ด้วยสถิติสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั พบว่า ความรู้เรืองการซือ
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ยาจากร้านขายยากบัพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยามีความสมัพันธ์กันในระดับตํา 

(r = 0.318) อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 ดงัตาราง 6 
 

ตาราง  6 ความสมัพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของ

ประชาชนในจงัหวดัสงขลา ด้วยสถิติสหสมัพนัธ์แบบเพียร์สนั 
 

            ตัวแปร r 

ความรู้กับพฤติกรรมการซือยา .318* 

*p < 0.05 
 

 อภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะห์ข้อมลูร่วมกบัการทบทวนเอกสาร และงานวิจัยทีเกียวข้อง 

ผู้ วิจยัขอนํามาอภิปรายผลการวิจยั ดงันี 

 1. ลักษณะข้อมูลส่วนบุคคล 

     จากการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 66.50 ทังนี

อาจเนืองมาจากประชากรในจังหวัดสงขลาเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั (อรุณี หนูผุด, 2553 : 9) จึงมีความสอดคล้อง

กบัการทีมีระดบัการศกึษา ประถมศึกษา และมีความเป็นไปได้ทีรายได้เฉลียต่อเดือน อยู่

ในช่วง 5,001 – 10,000 บาท   

 2. ความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยา 

     กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยาในระดับตํา (ร้อยละ 

49.25) ทีเป็นเช่นนีอาจเนืองมาจาก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาสูงสุดระดับ

ประถมศกึษา และประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีรายได้เฉลียต่อเดือน 5,001 – 10,000 

บาท จึงมีความเป็นไปได้ทีจะมีความรู้เ รืองการซือยาจากร้านขายยาในระดับตํา 

สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการใช้ยาของผู้ สูงอายุ พบว่า มีความรู้ เรืองยา

เลก็น้อย คิดเป็นร้อยละ 32.00 (อนตุรา สงเคราะห์, 2535 : บทคัดย่อ) แต่ไม่สอดคล้อง

กับการศึกษาความรู้ ความเข้าใจของผู้ บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทีมีผลต่อ

พฤติกรรมการซือยา พบว่า มีความรู้ความเข้าใจเกียวกับยาในระดับสงู ร้อยละ 66.2 
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และระดับปานกลาง ร้อยละ 33.8 (ศิริพร ชีวศุภกร, 2546 : บทคัดย่อ) เมือพิจารณา

ความรู้รายข้อ พบว่า มีข้อทีน่าสังเกต คือ กลุ่มตัวอย่างทราบและตอบถูกมาก ในข้อ 

16) ทราบว่าจําเป็นต้องดูวันผลิต และวันหมดอายุของยา (ร้อยละ 77.75) แต่กลับ

ทราบและตอบถูกน้อยในข้อ 5) Exp.Date 15/4/54 หมายความว่า ยานันผลิตวันที 15 

เมษายน 2554 (ร้อยละ 33.50) แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างทราบว่าต้องดูวันผลิตและ

วันหมดอายุ แต่หากแสดงเป็นภาษาอังกฤษก็จะแปลความหมายไม่ได้ แต่ทังนีไม่

สอดคล้องกับการศึกษาการประเมินผลสมัฤทธิ  การพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคของกอง

เผยแพร่และควบคุมการโฆษณา ปี 2545 ทีพบว่า กลุ่มตัวอย่าง ทราบการแปล

ความหมายของวัน เดือน ปี  ทีหมดอายุของผลิตภัณฑ์สขุภาพ คิดเป็นร้อยละ 87.3 

(จินตนา เทียมทิพร และคณะ, 2545 อ้างถึงใน วิศิษฎ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และคณะ, 2546 : 

50 ) 

 3. พฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา 

     กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่มีพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาโดยรวมอยู่ใน

ระดบัปานกลาง (ร้อยละ 77.00) อาจเนืองมาจากพฤติกรรมของบุคคลเป็นผลจากการเรียนรู้

และประสบการณ์ทีได้รับ ย่อมมีความแตกต่างกันในแต่ละบุคคล (วิศิษฎ์ ประวีณวงศ์

วฒุิ และคณะ, 2546 : 7) จงึย่อมมีผลต่อพฤติกรรมได้ เช่นเดียวกับพฤติกรรมการซือยา

จากร้านขายยา ย่อมเป็นผลมาจากการได้รับความรู้เกียวกับการซือยาทีถูกต้อง โดย

พฤติกรรมทีปฏิบติัเป็นประจําสงูสดุ คือ ซือยาโดยบอกอาการเจ็บป่วยและให้ผู้ขายจัด

ยาให้ ร้อยละ 28.25 ทีเป็นเช่นนี อาจเนืองมาจากไม่ทราบชือยา สอดคล้องกับ

การศึกษา การดําเนินงาน พฤติกรรมการซือยาของลูกค้าและทัศนะของประชาชน 

พบว่า เมือลกูค้าเจ็บป่วย ถ้าหากไม่รู้จกัชือยา จะเล่าอาการเจ็บป่วยและให้เภสชักรจัด

ยาให้ (วราภรณ์ ตปนียากร, 2544 : บทคดัย่อ) 

 4. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการซือยาจาก

ร้านขายยา 

     จากผลการศึกษาพบว่า เพศ อายุ อาชีพ และรายได้เฉลียต่อเดือน ไม่มี

ความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา ซึงไม่สอดคล้องกับสมมติฐาน 

สว่นสถานภาพสมรส และระดับการศึกษา มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจาก
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ร้านขายยา อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัย ซึง

อภิปรายผลได้ดงันี  

     4.1 เพศ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา อาจ

เนืองมาจาก ปัจจบุนัทงัเพศหญิงและเพศชาย มีความเท่าเทียมกันในการเรียนรู้ การได้รับ

ข้อมลู ข่าวสาร และความรู้ด้านสขุภาพ จึงมีความเป็นไปได้ทีจะมีพฤติกรรมการซือยา

จากร้านขายยาไม่แตกต่างกัน ไม่สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการซือยาจากร้าน

ขายยาของผู้ บริโภคในอําเภอ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ทีพบว่า เพศ มี

ความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือยาอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 (สมประสงค์ 

แตงพลอย, 2553 : 183) 

     4.2 อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา อาจ

เนืองมาจาก ยาเป็นปัจจยัส ีและมีความจําเป็นสําหรับคนทุกวัย และปัจจุบันคนเริมให้

ความสาํคญักบัปัญหาด้านสขุภาพ ประกอบกับปัจจุบันร้านขายยาในจังหวัดสงขลามี

จํานวนเพิมมากขนึ (สาํนกังานสาธารณสขุจงัหวดัสงขลา, 2554 : 3) ดังนันจึงมีความเป็นไป

ได้ทีพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาในแต่ละกลุ่มอายุ ไม่แตกต่างกัน แต่ไม่

สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของผู้ บริโภคในอําเภอ    

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ ทีพบว่า อาย ุมีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการซือยา 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (สมประสงค์ แตงพลอย, 2553 : 183) 

     4.3 สถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยา อาจ

เนืองมาจากสถานภาพสมรสมีส่วนสําคัญต่อการตัดสินใจของบุคคล โดยบุคคลทีมี

สถานภาพโสดจะมีอิสระในการตดัสนิใจตามสิงทีตนต้องการมากกว่าบุคคลทีสมรส ซึง

บคุคลทีสมรสโดยทวัไปจะตดัสนิใจร่วมกบัคู่สมรส สอดคล้องกับการศึกษาระดับความรู้ 

พฤติกรรมการเลือกซือและพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพของประชาชน ที

อาศัยอยู่ในเขตเมือง จํานวน 15 จังหวัด พบว่า สถานภาพสมรส มีความสมัพันธ์กับ

พฤติกรรม การเลือกซือผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

(วิศิษฎ์ ประวีณวงศ์วฒุิ และคณะ, 2546 : บทคดัย่อ) 
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     4.4 อาชีพ ไม่มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา อาจ

เนืองมาจากปัจจบุนัภาวะเศรษฐกิจตกตํา บุคคลจะซือผลิตภัณฑ์ทีตอบสนองความต้องการ

ของร่างกาย และความจําเป็นต่อการดํารงชีพ โดยจะคํานงึถงึความจําเป็นและประหยัด 

ดังนัน อาชีพจึงไม่มีความเกียวข้องกับการซือยาจากร้านขายยา การศึกษานีไม่

สอดคล้องกับการศึกษาพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาของผู้ บริโภค ในอําเภอ  

พระประแดง จงัหวดัสมทุรปราการ พบว่า อาชีพมีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยา 

อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติทีระดบั 0.05 (สมประสงค์ แตงพลอย, 2553 : 183) 

     4.5 ระดับการศึกษา มีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา 

อาจเนืองมาจากกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับประถมศึกษา ซึงเป็นกลุ่มทีมี

ความรู้ไม่สงู นิยมซือยาจากร้านขายยาเป็นสว่นใหญ่ เนืองจากสะดวก หาได้ง่าย สอดคล้อง

กบัการศกึษาพฤติกรรมการเลอืกซือยาของผู้บริโภค ในเขตอําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 

พบว่า ผู้ ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา ตอนปลาย ร้อยละ 

37.53 สว่นใหญ่มีพฤติกรรมเลอืกซือยาจากร้านขายยาใกล้บ้าน เพราะสะดวก อยู่ใกล้ ราคา

ยาสมเหตสุมผล (กฤษณะ ฐานวรกลู, 2550 : 152) 

     4.6 รายได้เฉลยีต่อเดือน ไม่มีความความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการซือยาจาก

ร้านขายยา อาจเนืองมาจากเมือบคุคลเกิดการเจ็บป่วย ก็จะสามารถซือยาจากร้านขายยา

ได้โดยไม่เกียวข้องกับรายได้ เฉลียต่อเดือน เนืองจากร้านขายยามียาหลายชนิด หลาย

ราคา ไม่สอดคล้องกบัการศกึษาความรู้ ความเข้าใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

ทีมีผลต่อพฤติกรรมการซือยา พบว่า ปัจจัยด้านรายได้ มีผลต่อพฤติกรรมการซือยาบางด้าน 

(ศิริพร ชีวศภุกร, 2546 : บทคดัย่อ) 

 5. ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับพฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยา 

     จากผลการวิจยัพบว่า ความรู้เรืองการซือยาจากร้านขายยามีความสมัพันธ์

กบัพฤติกรรม การซือยาจากร้านขายยาในระดับตํา (r = 0.318) อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ 0.05 สอดคล้องกับสมมติฐานทีตังไว้ ทีว่าความรู้เรืองการซือยาจากร้าน

ขายยามีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซือยา จากร้านขายยา และสอดคล้องกับ

การศกึษาความรู้ ความเข้าใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีมีผลต่อพฤติกรรม

การซือยา พบว่า ความรู้เรืองการซือยามีความสมัพันธ์กับพฤติกรรมการซือยา อย่างมี
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นยัสาํคญัทางสถิติทีระดับ 0.05 (ศิริพร ชีวศุภกร, 2546 : 56) ทังนีอาจเนืองมาจากยา

เป็นปัจจยัสทีีสาํคญัในชีวิตประจําวนัและย่อมต้องการความปลอดภัยต่อร่างกาย ทําให้

มีการแสวงหาข้อมลู ข่าวสาร และความรู้ผ่านสอืต่างๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สือภาพยนตร์ 

หนงัสอื เอกสารวิชาการ แผ่นพับ โปสเตอร์ อินเตอร์เน็ต (วิศิษฎ์ ประวีณวงศ์วุฒิ และ

คณะ, 2546 : 29) 

 

 ข้อเสนอแนะในการนําผลงานวิจยัไปใช้   

     1. จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้เรืองการซือยาจาก

ร้านขายยา ในระดับตํา จึงมีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานที

เกียวข้องดําเนินการ ดงันี 

     1.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกียวกับผลิตภัณฑ์ยา เช่น การแสดง

ฉลากยา การเลือกซือยา สรรพคุณ วิธีใช้ ผลข้างเคียงหรืออันตรายทีอาจเกิดจากยา 

เป็นต้น ผ่านสอืต่างๆ ให้มากยิงขนึ โดยเฉพาะแผ่นพบั แผ่นปลวิ โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ 

สอืวิทย ุและโทรทศัน์ เพือสง่เสริมให้ประชาชนมีความรู้และพฤติกรรมการซือยาทีดี และ

ถกูต้อง 

     1.2 จัดวิทยากรทีมีความรู้ ความเชียวชาญ บรรยายให้แก่บุคลากร

สาธารณสขุระดบัพืนที และหากลวิธีการประชาสมัพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านยาผ่านสือ

ต่างๆ ทีทนัสมยั เข้าใจง่าย เข้าถงึอย่างสมําเสมอ เพือกระตุ้นความรู้และพฤติกรรมของ

ประชาชนให้ดีขนึ 

     1.3 จดัประสบการณ์การเรียนรู้ พฒันาศกัยภาพและองค์ความรู้เกียวกับยา

ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน (อสม.) เพือจะได้นําความรู้ไปถ่ายทอด 

และให้คําแนะนําแก่ประชาชนในชมุชน 

 2.  จากผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ตํา ในเ รืองการแปล

ความหมายของวนัผลติ และวนัหมดอาย ุทีแสดงฉลากเป็นภาษาอังกฤษ และการใช้ชือ

สามญั ชือทางการค้าของยา จงึควรจดัอบรมเพิมพนูความรู้เกียวกบัยาในเรืองของการแสดง

วันผลิต และวันหมดอายุของยา ทีเป็นภาษาอังกฤษ  และความรู้เรืองชือสามัญ ชือ

ทางการค้าของยา ให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง 
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เนืองจากเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ทีซือยาจากร้านขายยา และมีความรู้ระดับตํา ในเรือง

ดงักลา่ว 

 3. จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการซือยาจากร้านขายยาอยู่ในระดับ 

ปานกลาง ดงันนั ควรจดักิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก ให้กับประชาชนในชุมชน

ต่างๆ ให้เน้นในกลุ่มอาชีพเกษตรกร และรับจ้าง ซึงส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา ในเรืองการเลือกซือผลิตภัณฑ์ยาทีถูกต้อง  เหมาะสม และปลอดภัย มี

การให้คําปรึกษา แนะนํา รวมทังชีให้เห็นคุณประโยชน์และโทษจากการซือยาใช้เอง 

โดยจะต้องให้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติด้วย ซึงจะส่งผลให้ประชาชนเกิดความรู้และ

การปฏิบติัทีถกูต้อง และยงัยืน 

 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัครังต่อไป 

 1. จากผลการวิจัย พบว่า พฤติกรรมการซือยาของประชาชนมีหลากหลาย

พฤติกรรม ซึงบางพฤติกรรมถูกต้อง และบางพฤติกรรมไม่ถูกต้อง และมีองค์ประกอบที 

เข้ามาเกียวข้องกบัการเกิดพฤติกรรมต่างๆ เช่น การซือยาจากเภสชักรประจําร้าน เป็นต้น 

ผู้ วิจยัจงึเสนอแนะสาํหรับการวิจยัครังต่อไป ดงัน ี

    1.1 ศกึษาพฤติกรรมการซือยาของประชาชน ณ จุดทีกําลงัรับบริการในร้าน

ขายยา เนืองจากเป็นช่วงเวลาทีประชาชนกําลงัซือยา ซงึจะได้กลุม่ตวัอย่างทีเจาะจง 

    1.2 ศกึษาความพงึพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของเภสชักรประจํา

ร้านขายยา เนืองจากสว่นใหญ่กลุม่ตวัอย่างจะซือยาจากร้านขายยาทีมีเภสชักร 

    1.3 ศกึษาคําแนะนําทีได้รับจากเภสชักรประจําร้านขายยา 

 2. ศกึษาเกียวกบัสอืต่าง ๆ ทีสามารถทําให้ประชาชนเข้าถึงความรู้เรืองยาได้

ง่าย และเป็นสอืทีมีลกัษณะเฉพาะ เข้ากบับริบทของท้องถินนนัๆ  

 3. ศกึษาการพฒันาศกัยภาพอาสาสมคัรสาธารณสขุประจําหมู่บ้าน (อสม.) ที

จะไปถ่ายทอดความรู้เรืองยาให้แก่ประชาชนในชมุชน 
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