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1.1 หลักการและเหตุผล 
 

เนื่องจากความเจ็บปวยเปนภาวะท่ีมนุษยทุกคนไมอาจหลีกเล่ียงได ยารักษาโรคจึงเปนหนึ่ง
ในปจจัยดํารงชีวิตพ้ืนฐานท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงหนึ่งในทางเลือกท่ีประชาชนท่ัวไปอาจเลือกใชในการ
บําบัดรักษาเม่ือมีอาการเจ็บปวยเกิดขึ้นนั่นคือการซ้ือยาจากรานขายยา เพื่อรักษาตนเองเบ้ืองตน
กอนการพบแพทย ซ่ึงนอกเหนือจากการจําหนายยาแลว รานขายยายังเปนสถานท่ี   ท่ีใหคําแนะนํา
ดานการใชยา การดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในชุมชน ตลอดจนการสงตอผูปวยไปยังแพทย
ผูเช่ียวชาญไดตามความเหมาะสม และดวยลักษณะของการเปนหนวยจัดจําหนายสินคาประเภท
ปจจัยส่ีท่ีประชาชนทุกคนจําเปนตองพ่ึงพาอาศัยนั่นเอง ธุรกิจรานขายยาจึงมีการขยายตัวอยาง
รวดเร็ว ในปจจุบันจึงมีรานขายยาเปดดําเนินกิจการกันอยางหนาแนน โดยเฉพาะอยางยิ่งในบริเวณ
ชุมชนท่ีมีประชากรอาศัยอยูจํานวนมาก ในบางครั้งพบวามีรานขายยาเปดกิจการติดกันอยูหลายราน 
สงผลใหสภาพการแขงขันของธุรกิจรานขายยาทวีความรุนแรงขึ้นอยางตอเนื่อง (ตุลยลักษณ, 2550) 

อยางไรก็ตาม ในชวงเวลาท่ีประเทศกําลังประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทุกธุรกิจลวน
ไดรับความกระทบกระเทือนจากการท่ีกําลังซ้ือของประชาชนลดถอยลง ธุรกิจรานขายยาก็ไดรับ
ผลกระทบเชนเดียวกันอยางไมมีขอยกเวน ยิ่งไปกวานั้น ในชวงท่ีผานมา การดําเนินนโยบาย
หลักประกันสุขภาพถวนหนาของรัฐบาลไดสงผลกระทบตอธุรกิจรานขายยา โดยมีสวนให
ประชาชนเปล่ียนพฤติกรรมจากการซ้ือยาจากรานขายยาท่ัวไป ไปใชบริการจายยาโดยโรงพยาบาล
ของรัฐมากขึ้น (ชมรมรานขายยาแหงประเทศไทย, 2552: ออนไลน) เจาของธุรกิจรานขายยา 
จํานวนหนึ่งจึงตองประสบปญหาและเกิดความไมม่ันใจวาธุรกิจจะดําเนินไปอยางราบรื่นดังเดิมได
อยางไร ผูประกอบธุรกิจรานขายยาจึงตองเริ่มทบทวนและปรับเปล่ียนการบริหารจัดการให
เหมาะสมกับสถานการณมากขึ้น โดยควรมีการศึกษาเตรียมความพรอมลวงหนา และทําความเขา
ใจความตองการของกลุมลูกคา เพ่ือหาวิธีบริหารจัดการรานขายยาบนพ้ืนฐานของแผนธุรกิจท่ี
ชัดเจน เพื่อปองกันปญหาความลมเหลวในธุรกิจเสียแตตน และเตรียมลงสูสนามแหงการแขงขัน
ทางธุรกิจในยุคเศรษฐกิจฝดเคือง 

จากรายงานของ IMS Health ตลาดยาในประเทศไทย ป 2550 มีมูลคาตลาดท้ังส้ิน 53,100 
ลานบาท โดยชองทางโรงพยาบาลมีมูลคา 39,300 ลานบาท และชองทางรานขายยามีมูลคา 13,800 



  
2 

ลานบาท ขยายตัวขึ้นรอยละ 12 จากป 2549 ซ่ึงทําลายสถิตใินรอบหลายปท่ีผานมา และมีแนวโนม
เติบโตขึ้นอยางตอเนื่อง (นิวสวิทดอทคอม, 2550: ออนไลน) สําหรับธุรกิจรานขายยาในจังหวัด
เชียงใหมนั้น ก็มีการแขงขันกันสูงมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยพบวา ในป 2546 จํานวนความ
หนาแนนของรานขายยาตอประชากรในจังหวัดเชียงใหมมีเพียง 1 รานตอ ประชากร 7,295 คน 
(บุษบง, 2546) และมีความหนาแนนเพ่ิมขึ้นเปน 1 รานตอจํานวนประชากร 4,361 คน ในป 2552 
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 2552) และรานขายยาท่ีเปดใหมมีแนวโนมในการ
เปล่ียนแปลงลักษณะของการดําเนินงานจากรานขายยาท่ีเภสัชกรเปนท้ังเจาของรานและผูมีหนาท่ี
ปฏิบัติการไปสูลักษณะของการประกอบกิจการรานขายยาในระบบของการเปนรานยอยภายใต
บริษัทแมเดียวกัน (Chain store) ซ่ึงมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น รานขายยาลักษณะดังกลาวประกอบดวย
รานขายยาท่ีมีบริษัทแมอยูตางประเทศหรืออยูท่ีกรุงเทพมหานคร เชน รานขายยาวัตสัน บูทส พี
แอนดเอฟ ฟาสซิโน เปนตน และรานขายยาท่ีเปนผูประกอบการในจังหวัดเชียงใหมเอง เชน ราน
ขายยาเฟริสดรัก ฟารมาเวย รวมถึง ฟารมาชอยซ เปนตน 

จากขอมูลดังกลาว จะเห็นไดวาธุรกิจรานขายยามีแนวโนมท่ีจะขยายตัวอยางตอเนื่อง ทํา
ใหมีสภาพการแขงขันท่ีรุนแรง และพบวารานขายยาจะเปดดําเนินธุรกิจกันอยางหนาแนน 
โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีประชากรอาศัยอยูมากเชน ถนนสุเทพ ถนนชางเผือก เปนตน   ซ่ึงพบวา มี
รานขายยาตั้งอยูติดกันหลายราน ทําใหสภาพการแขงขันทวีความรุนแรงขึ้น และมีการใชกลยุทธ 
ตางๆ เพ่ือแยงชิงลูกคา ดังนั้น เพ่ือความอยูรอดของธุรกิจจึงตองมีการพัฒนาตนเอง ท้ังในรูปแบบ
ของราน การใหบริการ การบริหารจัดการอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพโดยมีการนําเอาสวน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix) มาประยุกตใชกับธุรกิจนี้ไดอยางถูกตองเหมาะสม ซ่ึงจะ
เปนการสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน และสามารถสรางความพึงพอใจใหผูบริโภคท่ีเขามา
ใชบริการ ทําใหผูบริโภคเกดิความตองการเขามาใชบริการอยางตอเนื่อง 

บริษัท ฟารมาชอยซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัดเริ่มกอตั้งในป พ.ศ.2533 เพ่ือจําหนาย ยา 
อาหารเสริมสุขภาพ และอุปกรณการแพทย มีสํานักงานใหญตั้งอยูบนถนนสุเทพ ปจจุบัน มีจํานวน
สาขาท้ังหมด 10 สาขาในเขตอําเภอเมือง เชียงใหม ในชวงประมาณ 15 ปแรกของการดําเนินงาน 
กิจการประสบความสําเร็จเปนอยางดโีดยอัตราการเติบโตของยอดขายเพ่ิมขึ้นประมาณ 8-10 % ใน
แตละป แตสถานการณการแขงขันท่ีรุนแรงมากข้ึนในปจจุบันทําใหอัตราการเติบโตของยอดขายลง
ลดในชวง 3 ปท่ีผานมา คงเหลือเพียงประมาณ 5-7% ทําใหผูบริหารมีความกังวลวา หากไมมีการ
พัฒนาคุณภาพการทํางานในดานตางๆ ใหตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดอยางเหมาะสม 
อาจสงผลใหการเติบโตของยอดขาย รวมถึงสวนแบงทางการตลาดของกิจการไมสอดคลองกับ
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แนวโนมการขยายตัวของตลาดท่ีเพ่ิมสูงขึ้นมาก จากกระแสรักสุขภาพของคนท่ัวไปในปจจุบัน (ภู
เชษฐ เทียนทอง, 2553) 

ดังนั้นผูศึกษาจึงตองการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมทางการตลาด
บริการของรานขายยาฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยขอมูลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้
รวมทั้งขอคิดเห็นและ ขอเสนอแนะตาง ๆ ผูศึกษาจะนํามาปรับปรุง พัฒนาและนํามาเปนแนวทาง
ในการกําหนดกลยุทธ ทางธุรกิจตอไปเพ่ือสนองตอบตอความตองการและความพึงพอใจใหกับ
ผูบริโภคท่ีเขามาใชบริการ รานขายยา ฟารมาชอยซอยางสูงสุด 
 
1.2 วัตถุประสงค 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา    
ฟารมาชอยซ ในอําเภอเมืองเชียงใหม 
  
1.3 ประโยชนทีไ่ดรับจากการศึกษา 

1.3.1  ทําใหทราบถึงความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของราน
ขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม 

1.3.2  สามารถนําขอมูลท่ีไดมาเปนแนวทางในการพัฒนาการดําเนินธุรกิจ และปรับปรุง 
กลยุทธทางการตลาด ของรานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม ใหสอดคลองกับความ
ตองการของลูกคาตอไป 

 
1.4 นิยามศัพท 
 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหลังการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเปนผลมาจาก
การเปรียบเทียบระหวาง การรับรูตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการ หรือ ความมีประสิทธิภาพของ
สินคา (Perceived Performance) กับการใหบริการท่ีคาดหวังไว (Expected Performance) ตอสวน
ประสมทางการตลาดบริการของรานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยประกอบดวย
ดานตางๆ ดังนี้ ดานผลิตภัณฑ (Product) ดานราคา (Price) ดานสถานท่ี (Place) ดานการสงเสริม
การตลาด (Promotion) ดานบุคคล (People) ดานกระบวนการใหบริการ (Process) และดานการ
สรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) 
 รานขายยาฟารมาชอยซ หมายถึง สถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน ในอําเภอเมือง เชียงใหม และ 
เปนรานขายยาท่ีมีเภสัชกรปฏิบัติการตลอดเวลาท่ีเปดทําการ โดยมีสาขาท้ังหมด 10 สาขา ดังนี้ 
สาขาราชภัฏ สาขากาดสวนแกว สาขาสวนดอก สาขาประตูทาแพ สาขาหนาโรงเรียนดาราวิทยาลัย 
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สาขาขางโรงพยาบาลใกลหมอ สาขาหนาสถานีรถไฟ สาขาขางโรงพยาบาลเทพปญญา สาขาหนอง
หอย และ สาขาคันคลองชลประทาน 
 ลูกคา หมายถึง ผูท่ีเขามาใชบริการในรานขายยาฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม 
ไดแกการซ้ือสินคาในราน การขอคําแนะนําปรึกษาดานสุขภาพรวมท้ังใชบริการเสริมตางๆ ท่ีราน
ขายยาฟารมาชอยซจัดขึ้น 


