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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสาํรวจแบบภาคตัดขวาง โดยใชวิธีแบบการสอบถามออนไลน ซ่ึงจะเขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางรวดเร็ว กวางขวาง และประหยัดท้ังเวลาและคาใชจาย แตอาจมีขอจํากัดสําหรับผูไมสามารถเขาถึง
อินเตอรเนท เริ่มจากการทบทวนวรรณกรรม คนหางานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในไทยและตางประเทศ จัดเตรียมแบบสอบถาม
ออนไลน (Google form) ซ่ึงจะใชคําถามปลายปด ครอบคลุมประเด็นตางๆ ไดแก สถานะของผูตอบแบบสอบถามในราน
ขายยา ประเภทรานขายยา ประเภทของใบอนุญาต ภูมิลําเนา ทําเลท่ีตั้ง อายุของรานขายยา พ้ืนท่ีของราน และการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรในรานขายยา (point of sale, โปรแกรมคอมพิวเตอร ณ จุดขาย) ซ่ึงผานการทดสอบ content 
validity โดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน และเริ่มเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางรานขายยาจํานวน 338 รานท่ีสมัครใจใหขอมูลผาน
แพลทฟอรม Line® และ Facebook® ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 และวิเคราะหขอมูลสถิติดวย
ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และ Chi-square

วัตถุประสงค เพ่ือสํารวจการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรของรานขายยาในประเทศไทย

สถานะของผูตอบแบบสอบถามในรานขายยา 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเภสัชกร/เจาของรานขายยา ประมาณสองในสามของท้ังหมด (รอยละ 61.5) 

รองลงมา คือ เภสัชกรประจําราน และ เปนเจาของท่ีไมไดเปนเภสัชกร คิดเปนรอยละ  24.0 และ 14.5 ตามลําดับ (ดัง

ตารางท่ี 1)

ประเภทของรานขายยา 

ประมาณสี่ในหาของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนรานขายยาประเภทรานขายยาเด่ียว (รอยละ 85.8) รองลงมา 

คือ รานขายยาลูกโซ และรานขายยาแฟรนไชส คิดเปนรอยละ 11.2 และ 3.0 ตามลําดับ

ประเภทของใบอนุญาตสําหรับรานขายยาในแผนปจจุบัน 

ผูตอบแบบสอบถามเกือบท้ังหมดเปนรานท่ีมีใบอนุญาตสําหรับรานขายยาในแผนปจจุบันประเภท ขย.1 คิดเปนรอย

ละ 96.2 สวนท่ีเหลืออีกเพียงรอยละ 3.8 ท่ีเปนรานขายยา ขย. 2

ภูมิภาคของรานขายยา 

ผูตอบแบบสอบถามประมาณหนึ่งในสามของท้ังหมดอยูในกรุงเทพและปริมณฑล (สมุทรปราการ ปทุมธานี และ

นนทบุ รี )  คิดเปนรอยละ 32.5 รองลงมา คือ ภาคตะวันออก รอยละ 20.4 ภาคกลาง รอยละ 18.3 ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ รอยละ 10.4 และภาคเหนือ รอยละ 9.5 และรานขายยาในภาคใตมีจํานวนรานขายยาท่ีตอบ

แบบสอบถามนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 8.9 ดังแสดงในตารางท่ี 2

ทําเลที่ต้ังของรานขายยา 

ผูตอบแบบสอบถามมากกวาคร่ึงหนึ่งอยูในทําเลท่ีใกลแหลงท่ีอยูอาศัย/ชุมชน คิดเปนรอยละ 57.5 และประมาณหนึ่ง

ในสาม (รอยละ 29.5) มีทําเลท่ีตั้ง อยูบริเวณตลาด รองลงมา คือ อยูใกลโรงพยาบาล รอยละ 6.3 ภายในศูนยการคา รอย

ละ 5.8 และอยูติดถนนใหญ รอยละ 1.0

อายุของรานขายยา 

กลุมตัวอยางท่ีเปดทําการมาแลวมีคามัธยฐานเทากับ 14 ป ซ่ึงอยูในชวงนอยกวา 6 ป คิดเปนรอยละ 35.2 รองลงมา 

คือ 6-10 ป และ 11-20 ป คิดเปนรอยละ 21.6 และ 20.4 ตามลําดับ รานขายยาท่ีมีอายุมากท่ีสุด คือ 72 ป และอายุ

นอยท่ีสุด คือ 1 เดือน ดังแสดงในตารางท่ี 3

ขนาดพ้ืนที่ของรานขายยา 

ผูตอบแบบสอบถามเกือบคร่ึงหนึ่ง มีพ้ืนท่ีของรานอยูในชวง 26-50 ตารางเมตร (ตร.ม.) คิดเปนรอยละ 47.6 อีก

ประมาณหนึ่งในสาม (รอยละ 34.0) ท่ีมีพ้ืนท่ีของรานขายยาอยูในชวง 8-25 ตร.ม. โดยพ้ืนท่ีรานขายยาท่ีนอยสุด คือ 8

ตร.ม และมากท่ีสุด คือ 360 ตร.ม

จากการสํารวจรานขายยาท่ัวประเทศ ดวยแบบสอบถามแบบออนไลน (Google form) ผานแพลทฟอรม Line®

และ Facebook® ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2563 - มีนาคม 2564 ซ่ึงมีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 338 ราย ในจํานวนนี้

มีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรรอยละ 58.0 และเปนรานขายยาในกรุงเทพฯและปริมณฑล รอยละ 60.9 ซ่ึงเม่ือเทียบกับ

รายงานผลการสํารวจการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในรานขายยาในกรุงเทพมหานครของ นัชชาพร ตั้งเสงี่ยมวิสัย และ

คณะ (2546) ในป พ.ศ. 2546 ท่ีพบวา รอยละ 14.1 ของรานขายยาท้ังหมด ผลการสํารวจของอภิรักษ วงศรัตนชัยและ

คณะ (2549) ในป พ.ศ. 2549 หรือ อีก 3 ปตอมา พบวา รอยละ 34.4 และ รายงานของปฐมาภรณ กุลพนาภินันท และ

คณะ (2555) ในป พ.ศ. 2555 หรือ อีก 3 ปตอมา ซ่ึงพบวา รอยละ 41.5 ของรานขายยาในกรุงเทพมหานครมีการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรในรานขายยา จะพบวา การสํารวจครั้งนี้ ในป พ.ศ. 2563-2564 ซ่ึงหางจากครั้งกอน ประมาณ 8 ป 

รานขายยาในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีอัตราการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในรานขายยาเพ่ิมขึ้นจากเดิมถึง รอยละ 

19.4 ซ่ึงเปนไปตามความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีกวางขวางมากย่ิงขึ้น และผูพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรในรานขายยาท่ีมีหลายรายใหกับรานขายยาเลือกท้ังแบบมีคาใชจาย และแบบไมมีคาใชจาย ท้ังแบบ stand 

alone ใชในคอมพิวเตอร โดยไมตองตออินเตอรเนท และแบบเครือขายเชื่อมโยงกับเซิรพเวอรทางอินเตอรเนท 

อีกประการหนึ่งท่ีสงผลใหรานขายยาในกรุงเทพฯและปริมณฑลมีอัตราการการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ิมขึ้น คือ 

การจัดทําการสํารวจแบบออนไลนผานดวยแบบสอบถามแบบออนไลน (Google form) ผานแพลทฟอรม Line® และ 

Facebook® ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามจะเปนผูคุนเคยกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีแนวโนมท่ีจะยอมรับและใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในรานขายยามากกวาการสํารวจในอดีตท้ัง 3 ครั้งท่ีผานมา ซ่ึงสํารวจดวยการสงแบบสอบถามไปทาง

ไปรษณีย และจะครอบคลุมกลุมตัวอยางท่ัวไปทุกประเภทท้ังท่ีคุนเคยและไมคุนเคยกับเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงอาจสงผล

ใหอัตราการใชคอมพิวเตอรในรานขายยานอยกวาได 

ในสวนของการแยกประเภทของรานขายยาท่ีพบวา รานขายยาเดี่ยว มีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร รอยละ 51.7 ซ่ึง

แตกตางจากการใหสัมภาษณของผูบริหาร Arincare® ในป พ.ศ. 2561 แจงวา ประมาณกวารอยละ 70.0 ของรานขายยา

เดี่ยว ยังไมไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในรานขายยา หรือ ประมาณรอยละ 30.0 ของรานขายยาเด่ียวเทานั้นท่ีมีการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอร (ประชาชาติธุรกิจออนไลน, 2561) โดยมีระยะเวลาหางกัน 2 ป อาจจะเปนเพราะความกาวหนา

ของเทคโนโลยีท่ีกวางขวางและเขาถึงไดงาย และขอจํากัดของการสํารวจครั้งนี้ท่ีใชแบบสอบถามแบบออนไลนผาน Line®

& Facebook® จึงไดกลุมตัวอยางท่ีเขาถึงแพลตฟอรมท้ังสองดังกลาว อันไดแก กลุมรานขายยาของผูท่ีใชแพลตฟอรมท้ัง

สองเทานั้น และอาจจะมีรานขายยาอ่ืนๆ ท่ียังไมเขาถึงแพลตฟอรมท้ังสองดังกลาวได

การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

ผูตอบแบบสอบถามมีการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมากกวาครึ่งหนึ่งของท้ังหมด (รอยละ 58.0) สวนท่ีเหลืออีกรอย

ละ 42.0 ไมไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอร ดังแสดงในตารางท่ี 4 ซ่ึงเม่ือแยกตามประเภทของรานยา พบวา รอยละ 51.7 

ของรานขายยาเดี่ยว รอยละ 80.0 ของรานขายยาเฟรนไชส และรอยละ 100.0 ของรานขายยาลูกโซมีการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอร และคิดเปน รอยละ 60.9 ของรานขายยาในกรุงเทพฯและปริมณฑล 

การหาความสัมพันธกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

เม่ือคํานวณสถิติ Chi-square เพ่ือหาความสัมพันธระหวางการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร กับตัวแปรตางๆ ไดแก 

บทบาทในรานขายยา ประเภทรานขายยา ประเภทของใบอนุญาต ภูมิลําเนา ทําเลท่ีตั้ง จํานวนปท่ีเปด พ้ืนท่ีของราน 

พบวา บทบาทในรานขายยา (p-value < 0.000) ประเภทรานขายยา (p-value < 0.000) ภูมิภาคของรานขายยา (p-

value = 0.029) ทําเลท่ีต้ังในศูนยการคา (p-value = 0.029) อายุของรานขายยา (p-value < 0.000) และพ้ืนท่ีของราน 

(p-value = 0.007) ท้ัง 6 ตัวแปร มีความสัมพันธกับการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (ยกเวนตัว

แปร ประเภทของใบอนุญาต ท่ีมีคา p-value = 0.758)
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