
  

ง 

ชื่อเร่ืองการคนควาแบบอิสระ ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสม

การตลาดบริการของรานขายยา ฟารมาชอยซ

ในอําเภอเมืองเชียงใหม 

 

ผูเขียน นางปญจนาฏ อโนดาต 

 

ปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

อาจารยที่ปรึกษาการคนควาแบบอิสระ รองศาสตราจารยสิริเกียรต ิรัชชุศานต ิ  

 

 

บทคัดยอ 

 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟาร

มาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวน

ประสมการตลาดบริการของ  รานขายยา ฟารมาชอยซ ในอําเภอเมืองเชียงใหม เพ่ือนําขอมูลไปใช

วางแผนกลยุทธทางการตลาด เพื่อใหสามารถพัฒนาดานการบริการ ใหตรงตามความตองการของ

ลูกคากลุมเปาหมาย กลุมประชากรท่ีศึกษาคือ ลูกคาท่ีเขามาใชบริการรานขายยา ฟารมาชอยซใน

อําเภอเมืองเชียงใหม จากตัวอยางจํานวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล

และนํามาวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณา ไดแก คาความถ่ี รอยละ และคาเฉล่ีย  

ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20 – 34 ป อาชีพ

พนักงานเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท การศึกษาในระดับปริญญาตรี เขามาใช

บริการท่ีรานขายยาฟารมาชอยซเดือนละ 1-2 ครั้ง ในชวงเย็น (เวลา 16.01 – 21.30 น.) ในวัน

ธรรมดา (วันจันทร - วันศุกร) ท่ีสาขาสวนดอก ถนนสุเทพ คาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอครั้ง 

100 – 500 บาท ผลิตภัณฑท่ีซ้ือเปนประจําคือ ยาแกไขหวัด เหตุผลท่ีซ้ือผลิตภัณฑคือ ซ้ือเม่ือมี

อาการเจ็บปวยเทานั้น สาเหตุท่ีมาใชบริการท่ีรานขายยาฟารมาชอยซ มีผลิตภัณฑท่ีตองการ

ครบถวน 

ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาดบริการ ของ

รานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดบริการท่ี

ลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานบุคลากร ปจจัยดานราคา และปจจัยดานการ
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สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีลูกคามีความพึงพอใจ

อยูในระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ และ ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 

โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในแตละดานดังนี้ ดานบุคลากร คือ การมีเภสัชกรอยูประจํา

เพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ ดานราคา คือ ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจาก

รานขายยาฟารมาชอยซ ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ คือ แสงสวางภายในรานท่ี

เพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ ดานผลิตภัณฑ คือ คือ ความหลากหลายของยาและ

เวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน ดานสถานท่ี คือ การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ ดานกระบวนการ

ใหบริการ คือ การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา และ ดานการสงเสริมการตลาด คือ 

การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรีในกรณีมีการรองขอ 
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ABSTRACT 

 

The objective of this independent study was to examine satisfaction towards service 

marketing mix of Pharma Choice drug stores in Mueang Chiang Mai district. The studied 

outcome could be utilized for the purposed of strategic planning and service development in 

order to satisfy customer needs. The studied population was 400 customers of Pharma Choice 

drug stores in Mueang Chiang Mai district. The data collection was conducted through 

questionnaire and analyzed by using descriptive statistics which consisted of frequency, 

percentage and mean. Following were the research outcomes. 

Most respondents were female, at age between 20 - 34 years old, with 10,000 – 20,000 

Baht average monthly income. Their educational level was bachelor’s degree. They came to 

Pharma Choice drug stores in Mueang Chiang Mai district 1-2 times a month, in the evening 

(4.01 pm – 9.30 pm), on weekdays (Monday – Friday). The branch they regularly visited was 

Suan Dok branch on Suthep road. They spent 100 – 500 Baht on products on each visit. The 

products they regularly purchased were cold medicines. The main purpose of their product 

purchase was to treat their present sicknesses. The main reason they bought at Pharma Choice 

drug stores was the complete selection of products.  

Based on studied results on customer satisfaction towards the service marketing mix, the 

marketing mix factors which the customers scored the satisfaction at high level were as follows; 

people, price and physical evidence. The marketing mix factors which they scored the satisfaction 

at medium level were as follows; product, place, process, and promotion.  
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The highest-scored sub-factors that customers rated were as follows. In term of people 

factor, the customers rated for presence of pharmacist during opening hours. In term of price 

factor, the customers rated for their perception of worthiness when purchasing products from 

Pharma Choice drug stores. In term of physical evidence factor, the customers rated for 

appropriate and sufficient lighting in the stores. In term of product factor, the customers rated for 

vast variety of products available. In term of place factor, the customers rated for sufficient 

district-wide branches. In term of process factor, the customers rated for pharmacist’s assessment 

before filling prescription and dispensing drugs and medications. In term of promotion factor, the 

customers rated for free blood pressure checking service upon request. 
 


