
 
บทที่ 2 

แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม 
 

ในการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา 

ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาไดใชทฤษฎี แนวคิด และการทบทวนวรรณกรรมท่ี

เกี่ยวของดังนี ้

 

2.1. แนวคิดและทฤษฎ ี

แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคา 
 ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546)ไดอธิบายวา ความพึงพอใจ (Satisfaction) เปน

ความรูสึกหลังการซ้ือหรือรับบริการของบุคคล ซ่ึงเปนผลมาจากการเปรียบเทียบระหวาง การรับรู

ตอการปฏิบัติงานของผูใหบริการ หรือ ความมีประสิทธิภาพของสินคา (Perceived Performance) 

กับการใหบริการท่ีคาดหวังไว (Expected Performance)โดยถาผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการ

นั้นๆ (Product Performance) ต่ํากวาความคาดหวัง ก็จะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ (Dissatisfied 

Customer) แตถาระดับของผลท่ีไดรับจากสินคาหรือบริการนั้น ตรงกับความคาดหวังท่ีไดตั้งไว ก็

จะทําใหเกิดความพึงพอใจ (Satisfied Customer) และเม่ือไดรับผลจากสินคาหรือบริการสูงกวา

ความคาดหวังท่ีตั้งไวก็จะทําใหเกิดความประทับใจ (Delighted Customer) 

แนวความคิดเกี่ยวกับตัวกําหนดคุณภาพของบริการ 
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2546) ไดอธิบายแนวคิดของ Philip Kotler เกี่ยวกับ

ตัวกําหนดคุณภาพของการบริการไวดังนี้ ผูใหบริการจะตองทําใหผลิตภัณฑแตกตางจากคูแขงขัน

และส่ิงท่ีสําคัญในการสรางความแตกตางของธุรกิจบริการก็คือ การรักษาระดับการใหบริการท่ี

เหนือกวาคูแขงอยูเสมอ และเสนอคุณภาพการใหบริการตามท่ีลูกคาไดคาดหวังไว โดยท่ัวไป

คุณภาพของการบริการสามารถพิจารณาไดจากตัวกําหนดคุณภาพท่ีสําคัญ ดังนี ้

1. ความพ่ึงพาได (Reliability) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติงานใน

ลักษณะท่ีถูกตอง เช่ือถือได อยางสมํ่าเสมอ 

2. ความพรอมในการตอบสนอง (Responsiveness) หมายถึง ความเต็มใจท่ีจะ

ใหบริการ กับลูกคาอยางรวดเร็ว 

3. ความสามารถในการแขงขัน (Competence) หมายถึง ทักษะ ความรู 

ความสามารถท่ีจําเปนเพ่ือใหการบริการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. การเขาถึงไดงาย (Access) หมายถึง การท่ีลูกคาไดรับความสะดวก และงายในการติดตอ 

5. การมีมารยาทท่ีดี (Courtesy) หมายถึง ความสุภาพ ออนนอม ใหความเคารพไมถือตัว 

6. การติดตอส่ือสารท่ีดี (Communication) หมายถึง การตั้งใจรับฟง และเขาใจ

ลูกคา การใหขอมูลท่ีถูกตองแกลูกคา โดยใชภาษาและคําพูดท่ีลูกคาสามารถเขาใจไดงาย 

7. ความนาเช่ือถือ (Credibility) หมายถึง มีความนาเช่ือถือ สามารถไววางใจได 

และมีความซ่ือสัตย 

8. ความปลอดภัย (Security) หมายถึง การปกปองลูกคาจากภัยอันตราย ความ

เส่ียงท่ีอาจจะเกดิขึ้น และเคารพในความลับท่ีเปนขอมูลสวนบุคคลของลูกคา 

9. ความเขาใจ (Understanding) หมายถึง ความพยายามท่ีจะเขาใจในความ

ตองการ และความจําเปน ของลูกคา 

10. ส่ิงท่ีสัมผัสได (Tangibles) หมายถึง มีส่ิงอํานวยความสะดวก เครื่องมือ 

อุปกรณ และบุคลิกภาพของพนักงานท่ีลูกคาสามารถรับรูได 

ทฤษฎีสวนประสมทางการตลาดบริการ  
ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ (2546)  ไดกลาวถึงแนวความคิดและทฤษฎีสวนประสมทาง

การตลาดบริการ (Services Marketing Mix) ของ Phillip Kotler ท่ีธุรกิจใหบริการจะใช

ประกอบดวย 

        1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึงสินคาท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือตอบสนองความ

ตองการของลูกคาและกอใหเกิดความพึงพอใจ ซ่ึงประกอบดวยลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ

ซ่ึงประกอบดวยรูปแบบผลิตภัณฑ คุณสมบัติ คุณภาพผลิตภัณฑ ความนาเช่ือถือรูปลักษณพิเศษ 

สถานท่ีตั้ง ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value) ในสายตาของลูกคา ซ่ึง

ปจจุบันการแขงขันมุงเนนการสรางผลิตภัณฑท่ีใหคุณคาแกลูกคามากกวาท่ีลูกคาคาดหวัง มีผลทํา

ใหผลิตภัณฑขายได 

 สินคาท่ีจัดจําหนายภายในรานขายยาท้ังในรูปแบบยาและเวชภัณฑ อาหารเสริม

สุขภาพ อุปกรณการแพทย ไดแก คุณภาพของสินคาในราน ความหลากหลายของสินคาในราน การ

รับประกันในตัวของสินคาในราน เชนยาไมหมดอายุ 

     2. ราคา (Price)  หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน เปนตนทุนของลูกคา แต

เปนสวนท่ีกอใหเกิดรายไดแกธุรกิจ สวนประสมทางดานราคานับเปนสวนท่ีมีความยืดหยุนมาก

ท่ีสุด เนื่องจากราคาสามารถเปล่ียนแปลงไดอยางรวดเร็ว ไมเหมือนกับตัวคุณสมบัติของผลิตภัณฑ

หรือสถานท่ีจัดจําหนาย แมวาทศวรรษปจจุบันจะมีปจจัยอ่ืนๆท่ีไมเกี่ยวของกับราคามีอิทธิพลตอ
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ผูบริโภคมากขึ้นแตปจจัยดานราคาก็ยังเปนสวนสําคัญ ในการกําหนดสวนแบงตลาดและผลกําไร

ของบริษัทอยูเชนเดิม ดังนั้นการกําหนดราคาการใหบริการ ควรมีความเหมาะสมกับระดับการบริการ 

 คุณคาของผลิตภัณฑในรูปของตัวเงิน ราคาถือเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภคจะ

เปรียบเทียบระหวางคณุคาผลิตภัณฑนั้น ไดแก ราคาสินคาท่ีจําหนายในรานมีความเหมาะสม ราคา

ท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน ราคาสามารถตอรองได ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงิน

ซ้ือสินคาของรานขายยาฟารมาชอยซ 

 3. สถานท่ี (Place) หมายถึง กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการเคล่ือนยายสินคาจากผูผลิต

ตัวสินคาไปยังสถานท่ีท่ีตองการและเวลาท่ีเหมาะสม การกําหนดทําเลท่ีตั้งเพ่ือเขาถึงผูบริโภค 

โดยเฉพาะธุรกิจบริการท่ีผูบริโภคตองไปรับบริการจากผูใหบริการ ในสถานท่ีท่ีผูใหบริการจัดไว 

เพราะทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคท่ีจะเขามาใชบริการ ดังนั้นสถานท่ี

ใหบริการของกิจการ ตองสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมากท่ีสุด 

จะตองหาทําเลที่ตั้งท่ีสะดวกตอการเดินทาง อยูใกลแหลงชุมชน มีท่ีจอดรถเพียงพอ มีส่ิงอํานวย

ความสะดวกท่ีเพียงพอตอความตองการของลูกคา 

 สถานท่ีตั้งของรานขายยา จะพิจารณาในเรื่องของความสะดวกตอการมาใชบริการ 

ความสะอาดเรียบรอยของสถานท่ี ปายรานสังเกตงาย วันและเวลาเปด-ปดราน เปนตน 

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอส่ือสารเกี่ยวกับขอมูล 

ระหวางผูขายกับผูซ้ือเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสาร

หรือชักจูงใจผูซ้ือ เชนการโฆษณาในส่ือตางๆ เชน ใบปลิว วิทยุ หนังสือพิมพ เปนตน 

 โดยกิจกรรมตางๆ ท่ีนอกเหนือจากการขายโดยใชพนักงาน เพื่อกระตุนการ

ตอบสนองและสรางยอดขายสินคาภายในรานขายยาไดแก การใหขาวโดยการแจกแผนพับ การ

แจกเอกสารวิชาการ สงเสริมความรู เกี่ยวกับสุขภาพ การแจกตัวอยาง การแจกของแถม การ

ใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี (ในกรณี มีการรองขอ) การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษ

บางรายการสําหรับสมาชิก เปนตน 

 5. บุคลากร (People) หมายถึง ผูใหบริการ ซ่ึงตองอาศัยการคัดเลือก, การฝกอบรม 

การจูงใจเพ่ือใหสามารถสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาไดแตกตางเหนือคูแขง พนักงานตองมี

ความสามารถ มีทัศนคติท่ีดี สามารถตอบสนองตอลูกคา มีความคิดริเริ่ม มีความสามารถในการ

แกปญหา และสามารถสรางคานิยมใหกับบริษัท 

 ดังนั้นเภสัชกร และพนกังานประจํารานขายยาท่ีใหคําแนะนําแกผูบริโภคท่ีมาใช

บริการภายในรานขายยา จะตองทําหนาท่ีเปน ผูใหบริการซักถามอาการกอนจายยา ผูใหบริการท่ีมี

ความรูความเขาใจในสรรพคุณของยาทุกประเภท ผูใหบริการแนะนําวิธีการใชยา และวิธีการปฏิบัติ



  

8 

ตนในการดูแลตนเอง ผูใหบริการท่ีมีความกระตือรือรนในการใหบริการ ผูใหบริการท่ีใหการ

ตอนรับท่ีดี มีบุคลิกและความนาเช่ือถือของผูใหบริการ มีความสุภาพของผูใหบริการ 

 6. กระบวนการใหบริการ (Process) หมายถึง นโยบายตางๆ ขั้นตอนการบริการ 

วิธีการซ้ือขาย เพ่ือสงมอบคุณภาพในการใหบริการกับลูกคาไดรวดเร็วและประทับใจลูกคาทําให

เกิดความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction) ลูกคาจะตองไดรับความสะดวกจากการมารับ

บริการ ระเบียบขัน้ตอนไมมากมายซับซอนเกินไป การบริการจะตองกระจายไปอยางท่ัวถึง รวดเร็ว 

และเปนไปอยางเสมอภาค 

 กระบวนการใหบริการของรานขายยานั้น จะตองสอบถามความตองการของลูกคา 

ใหคําแนะนํา ตลอดจนอัธยาศัยของผูใหบริการภายในรานขายยา ระยะเวลาการรอรับการใหบริการ 

ความรวดเร็วการใหบริการ ความเต็มใจในการใหบริการ ผลการรักษาหลังใชยา การตอบปญหาตรง

ประเด็น 

 7.  การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ  (Physical Evidence and 

Presentation) การตกแตงสถานท่ี แสงสวาง สี ผังท่ีตั้ง ระดับเสียง ลักษณะทางกายภาพและรูปแบบ

การใหบริการเพ่ือสรางคณุคาใหกับลูกคา 

 การสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพของรานขายยานั้น ไดความสําคัญกับ  

ปายช่ือราน ความสะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน แสงสวางภายในราน ลักษณะการ

ตกแตง  การจัดวางผลิตภัณฑภายในราน การเปดเครื่องปรับอากาศภายในราน การจัดใหมีบริเวณท่ีนั่ง

ใหลูกคาเขารับคําปรึกษา บรรจุภัณฑและอุปกรณมีความสะอาด เปนตน 
 

2.2. ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

 ดนัย ตันติศิริวัฒน (2544) ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและความพงึพอใจของผูบริโภค

ท่ีมีตอการใชบริการรานขายยาจังหวัดกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคสวนใหญเลือกใช

บริการรานขายยาเมื่อมีอาการ เจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ โดยใหเหตุผลดานของความใกลบานเปนหลัก

และเลือกรานท่ีมีเภสัชกร ผูบริโภคใหความสําคัญกับการบริการดานการใหคําแนะนําปรึกษาการ

ใชยาเปนอันดับท่ี 1 และมีความพึงพอใจในรานขายยา ท่ีใชอยูเปนประจําในดานของความรวดเร็ว 

และความสะดวกสบายในการใชบริการเปนอันดับหนึ่ง ปจจัยสวนบุคคลดานการศึกษาและอาชีพมี

ความสัมพันธกับระดับความพึงพอใจการบริการในรานขายยา แตไมมีความสัมพันธกับการให

ความสําคัญกับการบริการดานตางๆในรานขายยา ในการประกอบธุรกิจรานขายยา จึงควรเลือกทํา

เลของรานอยูใกลท่ีอยูอาศัย และจัดใหมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา เพ่ือใหคําแนะนําและ

ซักถามอาการอยางละเอียดกอนจายยา ควรทําปายและติดรูปถายของเภสัชกรใหชัดเจนเพ่ือให
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ผูบริโภคทราบวามีเภสัชกรประจําราน จากการศึกษานี้ ทําใหผูศึกษาไดทราบถึงพฤติกรรมและ

ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการใชบริการ รานขายยาจังหวัดกรุงเทพฯ และไดนํามาเปน

แนวทางเรื่องพฤติกรรมของผูบริโภคการเลือกรานขายยา และสวนประสมทางการตลาดของรานยา

ท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือสินคาของผูบริโภค 

 ชนปภพ ปนทอง (2551) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัยสวน

ประสมการตลาดของรานยาฟาสซิโนอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม โดยนําปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด 7 ประการมาประเมินความพึงพอใจของลูกคา พบวาลูกคามีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน

ระดับปานกลาง โดยปจจัยท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก ไดแก ดานบุคลากร ดานผลิตภัณฑ และ

ดานราคา สวนปจจัยท่ีมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ไดแก ดานส่ิงแวดลอมทางกายภายภาพ 

ดานกระบวนการ ดานการจัดจําหนาย และดานการสงเสริมการตลาด ในสวนของปจจัยยอย ท่ีมี

คาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจสูงสุด พบวา ดานผลิตภัณฑ คือ สินคามีใหเลือกครบตามตองการ 

ดานราคา คือ ราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ ดานการจัดจําหนาย คือ ชวงเวลาการเปดใหบริการ

ของราน ดานการสงเสริมการตลาด คือ การแนะนําและใหขอมูลโดยพนักงานขาย ดานบุคลากร คือ 

ความกระตือรือรนในการใหบริการ ดานกระบวนการ คือ ขั้นตอนการใหการแนะนํา และ ดาน

ส่ิงแวดลอมทางกายภายภาพ คือ การจัดวางสินคาเปนหมวดหมู 

 

 มยุรฉัตร จิวาลักษณ (2552) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือก

รานยา ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พบวา สาเหตุท่ีมาใชบริการรานยามากท่ีสุดเปนอันดับหนึ่ง

คือ มีอาการปวย แตไมตองการพบแพทย คนหาขอมูลเกี่ยวกับรานยาในเรื่องสถานท่ีตั้งรานยามาก

ท่ีสุด โดยหาขอมูลจากเพ่ือนบาน เพ่ือนท่ีทํางาน คนรูจักท่ีเคยเขารานยา และไดใหความสําคัญของ

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการสําหรับการประเมินทางเลือกในการใชบริการรานยา ดังนี้ ใน

สวนของปจจัยดานบุคคล ดานกระบวนการดานลักษณะทางกายภาพ ดานสถานท่ีและดานราคา 

ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญในระดับมาก โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุดในดานผลิตภัณฑ 

คือมียาและเวชภัณฑตั้งแสดงจํานวนมาก และมียาหลายยี่หอใหเลือก มีความสําคัญอยูในระดับมาก 

ดานราคา คือมีปายแสดงราคาชัดเจน มีความสําคัญในระดับมาก ดานสถานท่ี คืออยูใกลบาน ท่ี

ทํางาน มีความสําคัญในระดับมาก ดานการสงเสริมการตลาด คือมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา

เปด มีความสําคัญในระดับมาก ดานบุคคล คือพนักงานขายมีความรูความสามารถเกี่ยวกับยาเปน

อยางดี มีความสําคัญในระดับมากท่ีสุด ดานลักษณะทางกายภาพ คือ มีการจัดเตรียมรานใหสะอาด

อยูเสมอ มีความสําคัญในระดับมาก และดานกระบวนการ คือ มีการซักถามอาการและใหคําแนะนํา

กอนจายยา มีความสําคัญระดับมากท่ีสุดผูตอบแบบสอบถามสวนใหญตัดสินใจดวยตนเองในการ
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เลือกรานยา ไมมีรานยาท่ีซ้ือประจํา และใชบริการรานยาท่ีกําลังใชบริการอยูนอยกวา 6 เดือน การ

ประเมินหลังการบริโภค ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ มีความพึงพอใจในการใชบริการรานยาใน

ระดับมาก จะกลับมาใชบริการรานนี้อีกในครั้งตอไปเพราะสะดวก ใกลท่ีพัก ท่ีทํางาน และเภสัชกร

ใหคําแนะนําดี และจะแนะนําผูอ่ืนมาใชบริการรานยา ปญหาท่ีพบในการใชบริการรานยามากท่ีสุด 

คือ ไมมียาท่ีตองการซ้ือ รองลงมาคือ ไมทราบราคากอนตัดสินใจซ้ือ ขอเสนอแนะท่ีผูตอบ

แบบสอบถามเสนอแนะใหแกรานยามากท่ีสุดคือ ควรมีปายบอกราคาชัดเจน รองลงมาคือ พนักงาน

ควรตอนรับลูกคาใหดี พูดจาสุภาพ ยิ้มแยมแจมใส มีกิริยาท่ีดี เอาใจใสลูกคา มีน้ําใจ 

 

รานขายยาฟารมาชอยซ อําเภอเมือง เชียงใหม 
 บริษัทฟารมาชอยซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เริ่มกอตั้งในป พ.ศ.2533 มีสํานักงานใหญ

ตั้งอยูบนเลขท่ี 25 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ประกอบกิจการคาปลีกยา

และผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ พรอมใหบริการดานการใหคําปรึกษาดานยาและ ปญหาสุขภาพโดย

เภสัชกรซ่ึงปฏิบัติงานเต็มเวลา ปจจุบันมีสาขาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ท้ังหมดจํานวน 10 สาขา 

ไดแก สาขาราชภัฏ ถนนชางเผือก สาขากาดสวนแกว ถนนหวยแกว สาขาสวนดอก ถนนสุเทพ  สาขา

ประตูทาแพ ถนนมูลเมือง  สาขาหนาโรงเรียนดาราวิทยาลัย ถนนแกวนวรัฐ สาขาขางโรงพยาบาลใกล

หมอ ถนนเชียงใหม-หางดง สาขาหนาสถานีรถไฟ ถนนเจริญเมือง สาขาขางโรงพยาบาลเทพปญญา 

ถนนเชียงใหม-พราว สาขาหนองหอย ถนนเชียงใหม-ลําพูน และ สาขาคันคลองชลประทาน ถนนเลียบ

คลองชลประทาน 

 แนวโนมของอุตสาหกรรมยาในจังหวัดเชียงใหมมีการเติบโตสูง ทําใหมีการเขามาทําธุรกิจ 

การจําหนายยาและสินคาท่ีเกี่ยวกับสุขภาพกันมากขึ้น จึงมีการแขงขันสูงขึ้นตามไปดวย แตโอกาส

ทางธุรกิจก็ยังคงมีอยู เชน กระแสรักสุขภาพ การเกิดโรคระบาด ภาวะคุกคามจากมลพิษ ท้ังอากาศ

เปนพิษจากหมอกควัน และนํ้าเสีย ในจังหวัดเชียงใหมเอง เปนตน ซ่ึงจะทําใหธุรกิจท่ีสามารถดํารง

อยูตอไปและประสบความสําเร็จได ในสภาวะการแขงขันท่ีรุนแรงเชนนี้จะเปนไปไดเฉพาะรายท่ีมี

การปรับตัวใหสอดคลองและเหมาะสมตามสถานการณเทานั้น 

 จุดแข็งของบริษัทฟารมาชอยซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ท่ีเห็นไดชัดคือการมีทําเลที่ตั้งท่ีมี

ศักยภาพ การมีสินคาท่ีหลากหลายและการมีเภสัชกรประจําตลอดเวลาทําการ ในขณะท่ีจุดออนของ

บริษัทคือประสิทธิภาพการบริหารจัดการอันทําใหตนทุนในการบริหารสูง ดังนั้น ทางบริษัทฯ จึง

กําหนดยุทธศาสตร โดยการขยายสาขาเพิ่มในทําเลที่มีศักยภาพและการมุงตอบสนองความตองการ

ของลูกคาในทุกมิติเพ่ือรักษาสวนแบงทางการตลาด และเพ่ิมความสามารถในการแขงขัน มุงสู

ทางเลือกแรกเม่ือคิดถึงยาและผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค 
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 ในสวนของกลยุทธสวนประสมทางการตลาดบริการท่ีรานขายยาฟารมาชอยซในอําเภอ

เมือง เชียงใหมไดดําเนินการมาแลวนั้น สามารถสรุปไดดังตอไปนี ้

1. กลยุทธดานผลิตภัณฑและบริการ (Product and Service) รานขายยาฟารมาชอยซมี

ผลิตภัณฑภายในรานอยูท้ังหมด 3 ประเภท คือ ยาและเวชภัณฑ, อาหารเสริมสุขภาพ และ อุปกรณ

การแพทย ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

- ยาและเวชภัณฑ: ทางรานจะเนนท้ังในเรื่องคุณภาพและความหลากหลาย ซ่ึงความ

หลากหลายของยาและเวชภัณฑนั้นก็จะเปนไปท้ังในเชิงกวาง คือ มียาและเวชภัณฑใหเลือก

หลากหลายประเภท และในเชิงลึก คือ ในแตละประเภทของยาและเวชภัณฑก็มีระดับราคาและตรา

สินคาใหเลือกอยางหลากหลาย ในขณะท่ีคุณภาพยาและเวชภัณฑภายในรานก็ไดรับการเลือกสรร

แลววาผานมาตรฐาน GMP และมาจากผูผลิตท่ีมีความนาเช่ือถือ รวมไปถึงการรับประกันในตัวของ

ผลิตภัณฑ โดยลูกคาสามารถนําสินคามาเปล่ียน หรือคืนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไดอีกดวย 

- อาหารเสริมสุขภาพ: ในสวนของอาหารเสริมสุขภาพ ทางรานขายยาฟารมาชอยซ

จะคัดเลือกเฉพาะผลิตภัณฑท่ีมีงานวิจัยรับรองเทานั้น จึงไมไดเลือกวางจําหนายสินคาตามกระแส

ของตลาดและการโฆษณาแตเพียงอยางเดียว 

- อุปกรณการแพทย: ทางรานจะเนนความหลากหลายของอุปกรณการแพทยในแง

ของการใชงานเฉพาะบุคคล กลาวคือ อุปกรณการแพทยจะตองมีความเหมาะสมกับผูใชงานและมี

คุณสมบัติตามท่ีไดระบุไว 

2. กลยุทธดานราคา (Price) ในสวนของกลยุทธดานราคานั้น ดวยความท่ีผลิตภัณฑใน

รานสวนใหญเปนยาและเวชภัณฑท่ีมีการควบคุมตามพระราชบัญญัติยา ทางรานจึงไมสามารถใช

กลยุทธดานราคาไดอยางอิสระเชนเดียวกับสินคาบริโภคท่ัวไป รานขายยาฟารมาชอยซจึงกําหนด

ระดับราคาสินคาโดยอิงราคาตลาดและผลิตภัณฑสวนใหญราคาไดกําหนดมาจากผูผลิตไวแลว โดย

ทางรานปรับราคาสินคาในรานใหมีความสมเหตุสมผลกับการจัดจําหนาย ไมแพงเม่ือเทียบกับราน

ยาอ่ืน แตทางรานอาจพิจารณาสวนลดสําหรับสินคาบางประเภทเปนกรณีๆ ไป เชนในกรณีท่ีลูกคา

ซ้ือสินคาในปริมาณมากๆ ในคราวเดียว เปนตน ย่ิงไปกวานั้นทางรานไดคํานึงถึงความรูสึกของ

ลูกคาวาควรคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑของรานขายยาฟารมาชอยซ ปายแสดงราคาผลิตภัณฑ

ตางๆ มีความอยางชัดเจน รวมถึงความสะดวกของชองทางในการชําระเงิน เชน สามารถชําระเงิน

ผานบัตรเครดิตได เปนตน 
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3. กลยุทธดานสถานที่ (Place) บริษัทฟารมาชอยซใหความสําคัญเปนอยางยิ่งในเรื่อง

ของทําเลท่ีตั้งของแตละสาขา โดยเนนความครอบคลุมในแตละพ้ืนท่ีสําคัญๆ ในอําเภอเมือง 

เชียงใหม เนื่องจากทําเลท่ีตั้งท่ีเลือกเปนตัวกําหนดกลุมของผูบริโภคท่ีจะเขามาใชบริการ ดังนั้น

สถานท่ีใหบริการของกิจการ ตองสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ีในการใหบริการกลุมเปาหมายไดมาก

ท่ีสุด จะตองหาทําเลที่ตั้งท่ีสะดวกตอการเดินทาง อยูใกลแหลงชุมชนหรือท่ีทํางาน มีท่ีจอดรถ มีส่ิง

อํานวยความสะดวกท่ีเพียงพอตอความตองการของลูกคา ซ่ึงในปจจุบันรานขายยาฟารมาชอยซ มี

สาขาในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม 10 สาขา ดังนี้ สาขาราชภัฏ ถนนชางเผือก สาขากาดสวนแกว 

ถนนหวยแกว สาขาสวนดอก ถนนสุเทพ  สาขาประตูทาแพ ถนนมูลเมือง  สาขาหนาโรงเรียนดารา

วิทยาลัย ถนนแกวนวรัฐ สาขาขางโรงพยาบาลใกลหมอ ถนนเชียงใหม-หางดง สาขาหนาสถานี

รถไฟ ถนนเจริญเมือง สาขาขางโรงพยาบาลเทพปญญา ถนนเชียงใหม-พราว สาขาหนองหอย ถนน

เชียงใหม-ลําพูน และ สาขาคันคลองชลประทาน ถนนเลียบคลองชลประทาน 

 ในสวนของเวลาเปด-ปดของแตละสาขาก็จะมีความแตกตางกันไปตามทําเลที่ตั้งของ

แตละสาขา โดยเริ่มเปดเชาสุดตั้งแตเวลา 7.30 น. และปดชาสุดในเวลา 21.30 น. ท้ังนี้เพ่ือความ

สะดวกในการเขาใชบริการของลูกคาในแตละแหลงซ่ึงมีความแตกตางกันไป 

4. กลยุทธดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) นอกจากการใหขอมูลขาวสารดาน

สุขภาพโดยการแจกแผนพับ การแจกเอกสารวิชาการ การสงเสริมความรูเกี่ยวกับสุขภาพ การแจก

สินคาตัวอยาง และ การใหบริการทางสุขภาพบางประเภทฟรี แลว ทางรานขายยาฟารมาชอยซยังทํา

การสงเสริมการตลาดผานการใชบัตรสมาชิกรานขายยาฟารมาชอยซ โดยผูเปนสมาชิกจะมีสิทธิในการ

ซ้ือสินคาราคาพิเศษบางรายการได  เชน อาหารเสริมและอุปกรณการแพทย นอกจากนั้นผูเปนสมาชิก

ของรานขายยาฟารมาชอยซยังไดรับประโยชนจากการลงบันทึกประวัติการใชยาของสมาชิกแตละราย

ดวย 

5. กลยุทธดานบุคลากร (People)  บริษัทฟารมาชอยซใหความสําคัญเปนพิเศษในปจจัย

ดานบุคลากร โดยทุกสาขาจะตองมีเภสัชกรผูไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบ

วิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม ซ่ึงนอกจากคุณภาพดานคุณวุฒิแลว ยังเนนในเรื่องของ

คุณภาพดานการใหบริการ การมีใจบริการ (Service Mind) ซ่ึงท้ังเภสัชกรและพนักงานผูประจําการ

จะตองสามารถจัดหายาและอุปกรณท่ีเหมาะสมกับความตองการของลูกคา และใหความรูคําแนะนํา

เกี่ยวกับการใชยาและอุปกรณตางๆไดอยางครบครัน ในขณะเดียวกัน ตองคงไวซ่ึงความเปนมิตรตอ

ลูกคา ความกระตือรือรนในการใหบริการ การมีบุคลิกท่ีดี มีความนาเช่ือถือของผูใหบริการ 

6. กลยุทธดานกระบวนการการใหบริการ (Process) ลูกคาของรานขายยาฟารมาชอยซทุก

สาขาจะตองไดรับความสะดวกจากการเขารับบริการผานขั้นตอนท่ีไมซับซอนจนเกินไป โดย
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กระบวนการใหบริการของรานขายยาฟารมาชอยซ จะเริ่มตนจากการตอนรับลูกคาดวยการทักทาย

อยางเปนมิตร การสอบถามความตองการของลูกคา มีการซักถามอาการกอนจายยา การจัดยาและ

อุปกรณใหตรงความตองการของลูกคา การใหคําแนะนํา การรับชําระเงิน ตลอดจนการติดตามผล

การใชยาและอุปกรณ โดยการโทรศัพทกลับไปสอบถามลูกคาหลังจากเวลาผานไปสักระยะ ซ่ึงใน

แตละขั้นตอนจะตองมีความรวดเร็วการใหบริการ  การตอบปญหาไดอยางตรงประเด็น รวมถึง

ความถูกตองในกระบวนขั้นตอนตางๆ อยางการชําระเงินดวย  

7. กลยุทธดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence and 
Presentation) รานขายยาฟารมาชอยซ ใหความสําคัญในเรื่องการสรางและนําเสนอลักษณะทาง

กายภาพตางๆ ตั้งแต ปายรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดยมีขนาดใหญ และเปนปายไฟจึงมีความ

โดดเดน ความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน ลักษณะการตกแตง และ

บรรยากาศภายในราน เชน แสงสวางท่ีเพียงพอภายในราน การมีท่ีนั่งใหลูกคาท่ีเขารับคําปรึกษา 

การจัดวางสินคาภายในรานท่ีเปนหมวดหมู การท่ีเภสัชกรและพนักงานตองสวมเครื่องแบบ

ประจําการท่ีดูนาเช่ือถือ ไปจนถึงการเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานในอุณหภูมิท่ีพอเหมาะ เพ่ือ

ความสะดวกสบายของลูกคาและเพ่ือรักษาคุณภาพของยาบางประเภทไมใหเส่ือมสภาพ เปนตน 

ท้ังนี้เพ่ือสรางคุณคาและความพึงพอใจสูงสุดใหกับลูกคา 


