
 

 

 
บทที่ 5 

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ ขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟาร

มาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวน

ประสมการตลาดบริการของ  รานขายยา ฟารมาชอยซ ในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยเก็บขอมูลจาก

ลูกคาท่ีเขามาใชบริการรานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม จํานวน 400 คน สามารถ

สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล รวมท้ังขอคนพบ และขอเสนอแนะไดดังนี ้

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
  
 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
 จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุ 20 – 34 ป อาชีพ

เปนพนักงานเอกชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท การศึกษาในระดับปริญญาตรี เขา

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

ธรรมดา (จันทร - ศุกร) ท่ีสาขาสวนดอก ถนนสุเทพ มีคาใชจายในการซ้ือผลิตภัณฑตอครั้ง 100 – 

500 บาท ผลิตภัณฑท่ีซ้ือเปนประจําคือ ยาแกไขหวัด เหตุผลท่ีซ้ือผลิตภัณฑ ซ้ือเม่ือมีอาการเจ็บปวย

เทานั้น สาเหตุท่ีมาใชบริการท่ีรานขายยาฟารมาชอยซ มีผลิตภัณฑท่ีตองการครบถวน 

 

 สวนที่ 2 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา 
ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ      

มีความพึงพอใจตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมือง

เชียงใหม เฉล่ียอยูในระดับมากและระดับปานกลาง โดยปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีลูกคา

มีความพึงพอใจอยูในระดับมากสามารถเรียงตามลําดับไดดังตอไปนี้ คือ ปจจัยดานบุคลากร ปจจัย

ดานราคา และปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ตามลําดับ สวนปจจัยสวน

ประสมการตลาดบริการท่ีลูกคามีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง สามารถเรียงตามลําดับได

ดังตอไปนี้ คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานสถานท่ี ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ และ ปจจัย

ดานการสงเสริมการตลาด ตามลําดับ 
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 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉล่ีย 3.48) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความหลากหลาย

ของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายย่ีหอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

รองลงมาคือ คุณภาพของยาและเวชภณัฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและเวชภัณฑมาจากบริษัทผูผลิต

ท่ีไดมาตรฐาน เปนตน และ การมียาและเวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา 

ตามลําดับ 

 ปจจัยด านราคา  ผู ตอบแบบสอบถามมีความ พึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ มาก         

(คาเฉล่ีย 3.81) โดยปจจัยยอยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ ความรูสึกคุมคาเม่ือ

จายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ รองลงมาคือ ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนาย

ในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน 

ตามลําดับ 

 ปจจัยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

(คาเฉล่ีย 3.45) โดยปจจัยยอยมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การมีหลายสาขาให

เลือกใชบริการ รองลงมาคือ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ และการท่ีทําเลที่ตั้ง

ของรานสามารถมองเห็นไดชัดเจน ตามลําดับ 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูใน   

ระดับมาก (คาเฉล่ีย 2.72) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การ

ใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ รองลงมาคือ การใหสวนลดกับลูกคาตามแต

ละประเภทของผลิตภัณฑ และ การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับ

สมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน อาหารเสริม และอุปกรณการแพทยเปน

ตน ตามลําดับ 

 ปจจัยดานบุคลากร  ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก    

(คาเฉล่ีย 3.82) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การมีเภสัชกรอยู

ประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ รองลงมาคือ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถ

ใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถให

คําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ีตามลําดับ 

 ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.41) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก คือ การ

ซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา รองลงมาคือ การวินิจฉัยอาการปวยมีความนาเช่ือถือ 
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และ การท่ีลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระโดยไม

จําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือพนักงานกอน ตามลําดับ 

 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ

โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 3.60) โดยปจจัยยอยท่ีมีคาเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุด 3 ลําดับแรก 

คือ คือ แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ รองลงมาคือ การเปด

เครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม และ การท่ีปายช่ือรานท่ีมองเห็นไดอยาง

ชัดเจน โดดเดน ตามลําดับ 

 

 สวนที่ 3 ปญหาและขอเสนอแนะที่พบจากการใชบริการของรานขายยา ฟารมาชอยซใน
อําเภอเมืองเชียงใหม 

ดานผลิตภัณฑ ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การไมมีอุปกรณ

การแพทยท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆวางจําหนาย รองลงมาคือ การไมมีอาหารเสริมสุขภาพ

ประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา และ การไมมีอุปกรณการแพทยประเภทเดียวกันให

เลือกไดหลายระดับราคา ตามลําดับ 

ดานราคา ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การไมสามารถ

ตอรองราคาได รองลงมาคือ ราคาอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในรานท่ีแพงเกินไปเม่ือเทียบกับราน

อ่ืน และ การไมสามารถชําระคาผลิตภัณฑดวยบัตรเครดิตได ตามลําดับ 

ดานสถานท่ี ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การไมมีท่ีจอดรถ

สําหรับลูกคาอยางเพียงพอ รองลงมาคือ เวลาเปด-ปดของรานไมเหมาะสมในการมาใชบริการ และ 

การท่ีสาขาท่ีมีไมสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ ตามลําดับ 

ดานการสงเสริมการตลาด ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การ

ไมมีการแจกเอกสารวิชาการสงเสริมความรูเกี่ยวกับสุขภาพ รองลงมาคือ การไมมีการแจกแผนพับ

ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน และ การไมมีการแจกตัวอยางผลิตภัณฑสงเสริมการขายจาก

บริษัทผูจัดจําหนาย หรือไมมีการแจกของสมนาคุณในชวงเทศกาล เชน ชวงปใหม ตามลําดับ 

ดานบุคลากร ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การท่ีเภสัชกรและ

พนักงานไมมีความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ รองลงมาคือ การท่ีเภสัชกรและพนักงานไม

สามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางดี  และ การท่ีเภสัชกรและ

พนักงานอัธยาศัยไมดี ไมเปนมิตร ไมยิ้มแยม ตามลําดับ 
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 ดานกระบวนการใหบริการ ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 3 ลําดับแรก คือ การ

ใหบริการ เชน การจายยา การคิดเงิน ท่ีมีความลาชา รองลงมาคือ การไมมีการโทรศัพทกลับไป

สอบถามอาการหลังจากใชผลิตภัณฑ และ การคิดคาชําระเงินท่ีผิดพลาด ตามลําดับ 

 ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ปญหาท่ีผูตอบแบบสอบถามพบมากท่ีสุด 

3 ลําดับแรก คือ การไมมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคําปรึกษา รองลงมาคือ การไมมีการจัดวาง

ผลิตภัณฑภายในรานอยางเปนหมวดหมู ยากตอการเลือกหา และ การขาดการตกแตงและ

บรรยากาศภายในรานท่ีไมนาเขาใชบริการ ตามลําดับ 

 

สวนที่ 4 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟารมา
ชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และเพศ 
 

4.1 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา   
ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามเพศ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มีความพึงพอใจตอ 

ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน การมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑ

ประเภทเดียวกัน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยา

และเวชภัณฑ ท่ีมาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน และ การมียาและเวชภัณฑประเภท

เดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ ความหลากหลายของยาและ

เวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน การมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน เปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและเวชภัณฑ ท่ีมาจาก

บริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน และ การมียาและเวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลาย

ระดับราคา ตามลําดับ 

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

ราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  

สําหรับปจจัยยอยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มีความพึงพอใจตอ 

ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 
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ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ การมีปายแสดงราคา

ผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือ

ผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ี

จําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน 

ตามลําดับ 

ปจจัยดานสถานที่ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานสถานท่ีโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มีความพึงพอใจตอ การมี

หลายสาขาใหเลือกใชบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใช

บริการ และ ทําเลท่ีตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ 

เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ และ ทําเลที่ตั้งของ

รานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึง

พอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มีความพึง

พอใจตอ การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การ

ใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ และ การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคา

พิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน อาหารเสริมและ

อุปกรณการแพทย เปนตน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละ

ประเภทของผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมี

การรองขอ และ การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก ตามปาย

แสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน อาหารเสริมและอุปกรณการแพทย เปนตน ตามลําดับ 

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานบุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  

สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มีความพึงพอใจตอ การ

มีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ี
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เภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางด ีและ การท่ีเภสัชกร

และพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ีตามลําดบั 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือให

คําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถ

ใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี  และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถให

คําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ีตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึง

พอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มีความพึง

พอใจตอ การมีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความ

ถูกตองในการคิดคาชําระเงิน และ การวินิจฉัยอาการปวยท่ีมีความนาเช่ือถือ ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ การมีการซักถามอาการตาม

ขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบาง

ประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือ

พนักงานกอน และ การวินิจฉัยอาการปวยท่ีมีความนาเช่ือถือ ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและ

เพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก  

สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท่ี

เปนเพศชาย มีความพึงพอใจตอ แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ เปน

อันดับแรก รองลงมาคือ การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิท่ีเหมาะสม และ 

ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศภายในรานท่ีเหมาะสม นาใชบริการ ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและ

เหมาะสมตอการรับบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวย

อุณหภูมิท่ีเหมาะสม และ ปายช่ือรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจนโดดเดน ตามลําดับ 
 

4.2 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟาร
มาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามอาชีพ  

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจ

ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปน
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นักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจางท่ัวไป เจาของกิจการ และ ผู

เกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  
สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษา มีความพึง

พอใจตอ ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน มีหลายย่ีหอในกลุม

ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายใน

ราน เชน ยาและเวชภัณฑมาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน และ คุณภาพของอาหารเสริม

สุขภาพท่ีจําหนายในราน เชน อาหารเสริมสุขภาพมีงานวิจัยรับรอง เปนตน ตามลําดับ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอ ความหลากหลายของยา

และเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน มีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน เปนอันดับ

แรก รองลงมาคือ คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและเวชภัณฑ มาจาก

บริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน และ การมียาและเวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลาย

ระดับราคา ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอ ความ

หลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน มีหลายย่ีหอในกลุมผลิตภัณฑประเภท

เดียวกัน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การมียาและเวชภัณฑท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆ วาง

จําหนาย และ คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและเวชภัณฑ ท่ีมาจาก

บริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอ ความหลากหลาย

ของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภท เปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและเวชภัณฑ มาจาก

บริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน และ การมียาและเวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลาย

ระดับราคา ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอ ความหลากหลายของยา

และเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน มีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน เปนอันดับ

แรก รองลงมาคือ การท่ีผลิตภัณฑสามารถเปล่ียนหรือคืนไดตามเง่ือนไขท่ีระบุไว และ คุณภาพของ

อุปกรณการแพทยท่ีจําหนายในราน เชน อุปกรณการแพทย มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปน

ตน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอ ความหลากหลายของยาและ

เวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน เปนอันดับแรก 
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รองลงมาคือ อุปกรณการแพทยท่ีมีคุณสมบัติการใชงานตรงตามท่ีไดระบุไว และ คุณภาพของ

อาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในราน เชน อาหารเสริมสุขภาพ มีงานวิจัยรับรอง เปนตน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอ ความหลากหลายของยาและ

เวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน มีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน เปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ ความหลากหลายของอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุม

ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน และ การมียาและเวชภัณฑประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา 

ตามลําดับ 

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามในทุกหมวดอาชีพ อันไดแก นักเรียน/นักศึกษา 
แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจางท่ัวไป เจาของกิจการ และ ผู

เกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
สําหรับปจจัยยอยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีความพึงพอใจ

ตอ ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรก รองลงมา

คือ ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ การมีปายแสดง

ราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน ตามลําดับ 
ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอ ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงิน

ซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ี

จําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน 

ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอ ความรูสึก

คุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ราคาอาหาร

เสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ ราคาอุปกรณการแพทยท่ีจําหนายใน

รานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอ ความรูสึกคุมคาเม่ือ

จายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ราคาอาหารเสริม

สุขภาพท่ีจําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ 

อยางชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอ ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ี

จําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความรูสึกคุมคาเม่ือ

จายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ และ ราคาท่ีสามารถตอรองไดสําหรับสินคาบาง
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ประเภทเปนกรณีๆ ไป เชนในกรณีท่ีลูกคาซ้ือสินคาในปริมาณมากๆ ในคราวเดียว เปนตน 

ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอ ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงิน

ซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ี

จําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ การสามารถชําระคาผลิตภัณฑดวยบัตรเครดิตได 

ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอ ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือ

ผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ี

จําหนายในรานท่ีไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน 

ตามลําดับ 

ปจจัยดานสถานที่ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปน นักเรียน/นักศึกษา และ เจาของ

กิจการ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปน แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจางท่ัวไป 
และ ผูเกษยีณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีความพึง

พอใจตอ การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ทําเลท่ีตั้งของราน

สามารถท่ีมองเห็นไดชัดเจน และ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอ การมีหลายสาขาใหเลือกใช

บริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ และ ทําเลที่ตั้ง

ของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอ การมีหลาย

สาขาใหเลือกใชบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใช

บริการ และ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอ การมีหลายสาขาให

เลือกใชบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ และ 

ทําเลท่ีตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอ การมีหลายสาขาใหเลือกใช

บริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ และ ทําเลที่ตั้ง

ของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอ การมีหลายสาขาใหเลือกใช

บริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ และ ทําเลที่ตั้ง

ของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอ การมีหลายสาขาใหเลือกใช

บริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ การมีสาขา

ท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามในทุกหมวดอาชีพ อันไดแก 

นักเรียน/นักศึกษา แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจางท่ัวไป เจาของ

กิจการ และ ผูเกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยู

ในระดับปานกลาง  
สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามที่เปนนักเรียน/ นักศึกษา 

มีความพึงพอใจตอ การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก 

รองลงมาคือ การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ และ การแจกแผนพับท่ีให

ขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอ การใหบริการวัดความดัน

โลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละ

ประเภทของผลิตภัณฑ และ การแจกแผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอ การ

ใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การใหสิทธิใน

การซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน 

เชน อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย เปนตน และ การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภท

ของผลิตภัณฑ ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอ การใหบริการวัด

ความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การใหสวนลดกับลูกคา

ตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ และ การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการ

สําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน อาหารเสริม และอุปกรณ

การแพทย ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอ การใหสวนลดกับลูกคา

ตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี 
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ในกรณีมีการรองขอ และ การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก 

ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย เปนตน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอ การใหสวนลดกับลูกคา

ตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี 

ในกรณีมีการรองขอ และ การแจกแผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอ การใหสวนลดกับลูกคาตามแต

ละประเภทของผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณี

มีการรองขอ และ การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบางรายการสําหรับสมาชิก ตามปาย

แสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน อาหารเสริม และอุปกรณการแพทย เปนตน ตามลําดับ 

ปจจัยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามในทุกหมวดอาชีพ อันไดแก นักเรียน/นักศึกษา 
แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจางท่ัวไป เจาของกิจการ และ ผู

เกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานบุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  
สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ นักศึกษา มีความพึง

พอใจตอ การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก รองลงมา

คือ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางด ีและ การ

ท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางดี 

ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอ การมีเภสัชกรอยูประจํา

เพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีเภสัชกรและพนักงาน

สามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางด ีและ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถ

ใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ีตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอ การมีเภสัช

กรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีเภสัชกร

และพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี และ การท่ีเภสัชกรและ

พนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ีตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอ การมีเภสัชกรอยู

ประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีเภสัชกรและ

พนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี และ การท่ีเภสัชกรและ

พนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ีตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอ การมีเภสัชกรอยูประจํา

เพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีเภสัชกรและพนักงาน

สามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางด ีและ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถ

ใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ีตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอ การมีเภสัชกรอยูประจํา

เพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีเภสัชกรและพนักงาน

สามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางด ีและ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถ

ใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ีตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอ การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือให

คําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถ

ใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางดี และ การท่ีเภสัชกรและพนักงานมีบุคลิกดี มี

ความนาเช่ือถือ ตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูเกษียณอายุ มีความพึงพอใจ

ตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ี

มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจางท่ัวไป 
และ เจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ นักศึกษา 

มีความพึงพอใจตอ การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 

ความถูกตองในการคิดคาชําระเงิน และ การวินิจฉัยอาการปวยท่ีมีความนาเช่ือถือ ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอ การซักถามอาการตาม

ขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบาง

ประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือ

พนักงานกอน และ การวินิจฉัยอาการปวยท่ีมีความนาเช่ือถือ ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอ การซักถาม

อาการตามขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การวินิจฉัยอาการปวยท่ีมีความ

นาเช่ือถือ และ ความถูกตองในการคิดคาชําระเงิน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอ การซักถามอาการ

ตามขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การวินิจฉัยอาการปวยมีความนาเช่ือถือ 
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และ การท่ีลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไม

จําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือพนักงานกอน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอ การซักถามอาการตาม

ขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบาง

ประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือ

พนักงานกอน และ ความถูกตองในการคิดคาชําระเงิน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอ การซักถามอาการตาม

ขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การวินิจฉัยอาการปวยท่ีมีความนาเช่ือถือ  และ 

การท่ีลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไม

จําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือพนักงานกอน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอ การซักถามอาการตามขั้นตอน

กอนการจายยา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ความถูกตองในการคิดคาชําระเงิน และ การวินิจฉัย

อาการปวยท่ีมีความนาเช่ือถือ ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน เจาของกิจการ และ ผู

เกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท่ี

เปนนักเรียน/ นักศึกษา มีความพึงพอใจตอ แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการรับ

บริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม 

และ การจัดใหมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคําปรึกษา ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน มีความพึงพอใจตอ ไดแก แสงสวางภายในราน

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การเปดเครื่องปรับอากาศ

ภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม และ ลักษณะการตกแตงและบรรยากาศภายในรานท่ีเหมาะสม 

นาใชบริการ ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจตอ แสงสวาง

ภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การเปด

เครือ่งปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม และ การจัดใหมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคํา

ปรึกษา ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจตอ แสงสวางภายใน

รานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การเปด

เครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม และ บรรจุภัณฑและอุปกรณท่ีมีความสะอาด 

เชนซองยา ถาดแบงยา ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอ ไดแก แสงสวางภายในราน

ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การเปดเครื่องปรับอากาศ

ภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม และ ลักษณะการตกแตงและบรรยากาศภายในรานท่ีเหมาะสม 

นาใชบริการ ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอ ไดแก แสงสวางภายในรานท่ี

เพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ปายช่ือรานท่ีมองเห็นไดอยาง

ชัดเจน โดดเดน และ การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเกษียนอายุแลว มีความพึงพอใจตอ แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอ

และเหมาะสมตอการรับบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การจัดใหมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขา

รับคําปรึกษา และ ลักษณะการตกแตงและบรรยากาศภายในรานท่ีเหมาะสม นาใชบริการ ตามลําดับ 

 

4.3 ขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่มีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟาร
มาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  

ปจจัยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน อันไดแก ผูมี

รายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 

10,000 บาท มีความพึงพอใจตอ ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมี

หลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ มียาและเวชภัณฑ

ประเภทเดียวกันใหเลือกไดหลายระดับราคา และ คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน 

เชน ยาและเวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ 

ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภท

เดียวกัน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและ

เวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน และ อุปกรณการแพทยมีคุณสมบัติการใชงาน

ตรงตามท่ีไดระบุไว ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ ความ

หลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภท

เดียวกัน เปนอันดับแรก รองลงมาคือ คุณภาพของยาและเวชภัณฑท่ีจําหนายในราน เชน ยาและ

เวชภัณฑ มาจากบริษัทผูผลิตท่ีไดมาตรฐาน เปนตน และ คุณภาพของอาหารเสริมสุขภาพท่ี

จําหนายในราน เชน อาหารเสริมสุขภาพ มีงานวิจัยรับรอง เปนตน ตามลําดับ 

ปจจัยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน อันไดแก ผูมีรายได

ไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัยดาน

ราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  

สําหรับปจจัยยอยดานราคา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 

บาท มีความพึงพอใจตอ ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปน

อันดับแรก รองลงมาคือ ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ 

การมีปายแสดงราคาผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจ

ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 

ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ การมีปายแสดงราคา

ผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ 

ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ 

ราคาอาหารเสริมสุขภาพท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน และ การมีปายแสดงราคา

ผลิตภัณฑตางๆ อยางชัดเจน ตามลําดับ 
ปจจัยดานสถานที่ ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน อันไดแก ผูมี

รายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 

บาท มีความพึงพอใจตอ การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ทําเลที่ตั้ง

ของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน และ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ 

ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ การ

มีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมา

ใชบริการ และ ทําเลที่ตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นไดชัดเจน ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ การมี

หลายสาขาใหเลือกใชบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ทําเลท่ีตั้งของรานท่ีสามารถมองเห็นได

ชัดเจน และ การมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการ ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน อัน

ไดแก ผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ

ตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน

ไมเกิน 10,000 บาท มีความพึงพอใจตอ การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ 

เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณี มีการรองขอ และ การแจก

แผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ การ

ใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณี มีการรองขอ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การใหสวนลด

กับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ และ การแจกแผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑใน

ราน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ การ

ใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณี มีการรองขอ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การใหสวนลด

กับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ และ การใหสิทธิในการซ้ือผลิตภัณฑราคาพิเศษบาง

รายการสําหรับสมาชิก ตามปายแสดงสิทธิท่ีจัดแสดงอยูภายในราน เชน อาหารเสริม และอุปกรณ

การแพทย เปนตน ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสงเสริมการบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

อันไดแก ผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึง

พอใจตอปจจัยดานบุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 

บาท มีความพึงพอใจตอ การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปน

อันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานได

เปนอยางด ีและ การท่ีเภสัชกรและพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไป

ไดเปนอยางด ีตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ การ

มีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ี
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เภสัชกรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางด ีและ การท่ีเภสัชกร

และพนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ีตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ การมี

เภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การท่ีเภสัช

กรและพนักงานสามารถใหความรูเรื่องผลิตภัณฑภายในรานไดเปนอยางด ีและ การท่ีเภสัชกรและ

พนักงานสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ีตามลําดับ 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน อัน

ไดแก ผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจ

ตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน

ไมเกิน 10,000 บาท มีความพึงพอใจตอ การมีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา เปน

อันดับแรก รองลงมาคือ ความถูกตองในการคิดคาชําระเงิน และ ลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑ

บางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือ

พนักงานกอน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามที่มีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ 

ไดแก การมีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การวินิจฉัย

อาการปวยมีความนาเช่ือถือ และ ลูกคาสามารถเลือกซ้ือผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความปลอดภัย

ไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองผานคําแนะนําของเภสัชกรหรือพนักงานกอน ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ การมี

การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรก รองลงมาคือ ลูกคาสามารถเลือกซ้ือ

ผลิตภัณฑบางประเภทท่ีมีความปลอดภัยไดเองแบบอิสระ โดยไมจําเปนตองผานคําแนะนําของ

เภสัชกรหรือพนักงานกอน และ การวินิจฉัยอาการปวยมีความนาเช่ือถือ ตามลําดับ 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับ

รายไดเฉล่ียตอเดือน อันไดแก ผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 

บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ ผูตอบแบบสอบถามท่ีมี

รายไดเฉล่ียตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท มีความพึงพอใจตอ แสงสวางภายในรานเพียงพอและ

เหมาะสมตอการรับบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวย

อุณหภูมิเหมาะสม และ ปายช่ือรานท่ีมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน ตามลําดับ 
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ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท มีความพึงพอใจตอ แสง

สวางภายในรานเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การเปด

เครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม และ ลักษณะการตกแตง และบรรยากาศภายใน

รานเหมาะสม นาใชบริการ ตามลําดับ 

ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ แสง

สวางภายในรานเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ เปนอันดับแรก รองลงมาคือ การเปด

เครื่องปรับอากาศภายในรานดวยอุณหภูมิเหมาะสม และ บรรจุภัณฑและอุปกรณมีความสะอาด 

เชนซองยา ถาดแบงยา ตามลําดับ 

 
5.2 อภิปรายผล 

ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟารมาชอยซ

ในอําเภอเมืองเชียงใหม อภิปรายผลตามแนวคิดสวนประสมทาง การตลาดบริการ (Services 

Marketing Mix) (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) อันประกอบดวย ผลิตภัณฑ (Product) ราคา 

(Price) สถานท่ี (Place) การสงเสริมการตลาด (Promotion) บุคลากร (People) กระบวนการ

ใหบริการ (Process) และการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ (Physical Evidence) สามารถ

อภิปรายผลการศึกษากับวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของไดดังนี้ 

สวนประสมทางการตลาดบริการ จากผลการศึกษาพบวา สวนประสมการตลาดบริการท่ี

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ ปจจัยดานบุคลากร ซ่ึงสอดคลองกับผล

การศึกษาของ ชนปภพ ปนทอง (2551) ท่ีไดทําการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกคาตอปจจัย

สวนประสมการตลาดของรานยาฟาสซิโนอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงพบวาปจจัยดานบุคลากร 

เปนปจจัยท่ีลูกคามีความพึงพอใจมากท่ีสุด และสอดคลองกับผลการศึกษาของ มยุรฉัตร จิวาลักษณ 

(2552) ท่ีไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานยาในอําเภอเมือง จังหวัด

เชียงใหม ซ่ึงพบวา ผูบริโภคใหความสําคัญกับปจจัยดานบุคลากรในระดับมากท่ีสุด แตไม

สอดคลองกับผลการศึกษาของ ดนัย ตันติศิริวัฒน (2544) ท่ีศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมและ

ความพึงพอใจของผูบริโภคท่ีมีตอการใชบริการรานขายยาจังหวัดกรุงเทพฯ ผลการศึกษาพบวา

ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในรานขายยาท่ีใชอยูเปนประจําใน ดานกระบวนการใหบริการ

เปนอันดับแรก  

 ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากผลการศึกษาพบวา  ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ ท่ี ผูตอบ

แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมี

จําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษา
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ของ ชนปภพ ปนทอง (2551) ที่พบวา ปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีลูกคามีความพึงพอใจมากเปน

อันดับแรกคือ การท่ีสินคามีใหเลือกครบตามตองการ และสอดคลองกับผลการศึกษาของ มยุรฉัตร 

จิวาลักษณ (2552) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานผลิตภัณฑท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การมียา

และเวชภัณฑตั้งแสดงจํานวนมาก และมียาหลายยี่หอใหเลือก 

 ปจจัยดานราคา จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานราคาท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความ

พึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมา

ชอยซ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนปภพ ปนทอง (2551) ที่พบวา ปจจัยยอยดานราคาท่ี

ลูกคามีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ ราคาของสินคาเหมาะสมกับคุณภาพ และราคาสินคามี

ใหเลือกหลายระดับ แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ มยุรฉัตร จิวาลักษณ (2552) ท่ีพบวาปจจัย

ยอยดานราคาท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การมีปายแสดงราคาทีชั่ดเจน 

 ปจจัยดานสถานท่ี จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานสถานท่ีท่ีผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ ซ่ึงไมสอดคลองกับผล

การศึกษาของ ชนปภพ ปนทอง (2551) ท่ีพบวา ปจจัยยอยดานสถานท่ีท่ีลูกคามีความพึงพอใจมาก

เปนอันดับแรกคือ ชวงเวลาการเปดใหบริการของราน และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ มยุร

ฉัตร จิวาลักษณ (2552) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานสถานท่ีท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ ความ

อยูใกลบาน 

 ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานการสงเสริม

การตลาด ท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ การใหบริการวัดความดัน

โลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ ซ่ึงไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนปภพ ปนทอง (2551) ท่ี

พบวา ปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีลูกคามีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ การ

แนะนําและใหขอมูลโดยพนักงานขาย และไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ มยุรฉัตร จิวาลักษณ 
(2552) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาดท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การมี

เภสัชกรประจํารานตลอดเวลา 

 ปจจัยดานบุคลากร จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานบุคลากรท่ีผูตอบแบบสอบถามมี

ความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทํา

การ ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ มยุรฉัตร จิวาลักษณ (2552) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานบุคลากรท่ี

ผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การท่ีพนักงานขายมีความรูความสามารถเกี่ยวกับยาเปนอยาง

ดี และการมีเภสัชกรประจํารานตลอดเวลา แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนปภพ ปนทอง 

(2551) ท่ีพบวา ปจจัยยอยดานบุคลากรท่ีลูกคามีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ ความ

กระตือรือรนในการใหบริการ 
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ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอยดานกระบวนการ

ใหบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ การซักถามอาการตาม

ขั้นตอนกอนการจายยา ซ่ึงสอดคลองกับผลการศึกษาของ มยุรฉัตร จิวาลักษณ (2552) ท่ีพบวา

ปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การซักถามอาการและ

ใหคําแนะนํากอนจายยา แตไมสอดคลองกับผลการศึกษาของ ชนปภพ ปนทอง (2551) ท่ีพบวา 

ปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการท่ีลูกคามีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ ขั้นตอนการใหการ

แนะนํา   

 ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากผลการศึกษาพบวา ปจจัยยอย

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจมากเปน

อันดับแรกคือ แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ ซ่ึงไมสอดคลองกับ

ผลการศึกษาของ ชนปภพ ปนทอง (2551) ท่ีพบวา ปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพท่ีลูกคามีความพึงพอใจมากเปนอันดับแรกคือ การจัดวางสินคาเปนหมวดหมู และไม

สอดคลองกับผลการศึกษาของ มยุรฉัตร จิวาลักษณ (2552) ท่ีพบวาปจจัยยอยดานการสรางและ

นําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีผูบริโภคใหความสําคัญมากท่ีสุด คือ การจัดเตรียมรานใหสะอาดอยูเสมอ 
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5.3 ขอคนพบ 

จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา 

ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม ในครั้งนี้ ผูศึกษามีขอคนพบดังนี้ 

 

5.3.1 ขอคนพบดานขอมูลทั่วไป 
จากการศึกษา พบวา ความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของราน

ขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม ท้ังหมด 400 ราย ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญถึง  

รอยละ 86.6 อายุนอยกวา 44 ป และผูตอบแบบสอบถามมาใชบริการมากกวาเดือนละ 1 ครั้งถึง  

รอยละ 88.5 สาขาท่ีมีผูเขามาใชบริการมากท่ีสุดคือสาขาสวนดอก ถนนสุเทพ และผลิตภัณฑท่ีมา

ซ้ือเปนประจําคือ ยาแกไขหวัด โดยสวนใหญท่ีมาใชบริการท่ีรานขายยาฟารมาชอยซ เนื่องจากมี

ผลิตภัณฑท่ีตองการครบถวน 

       

5.3.2 ขอคนพบความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟารมา
ชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม 

จากการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทาง

การตลาดบริการดานบุคลากรมากท่ีสุด และมีความพึงพอใจตอปจจัยสวนประสมทางการตลาด

บริการดานการสงเสริมการตลาดนอยท่ีสุด โดยสามารถสรุปความพึงพอใจและปญหา ของลูกคา

ตอสวนประสมทางการตลาดเปนตารางไดดังนี ้
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ตารางที่ 5.1 แสดงสรุป 3 ลําดับแรกของระดับความพึงพอใจมาก-นอย และปญหาของผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมือง

เชียงใหม 

ปจจัยสวประสม
การตลาดบริการ 

ความพงึพอใจ
สูงสุด 3  

ลําดับแรก คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ
นอย 3  

ลําดับแรก คาเฉล่ีย 

ปญหาของ 
ลูกคา 3  

ลําดับแรก รอยละ 
ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ 

1).ความหลากหลาย

ของยาและเวชภัณฑ

ท่ีมีจําหนายในราน 

เชนมีหลายยี่หอใน

กลุมผลิตภัณฑ

ประเภทเดียวกัน 

4.30 1).มีอุปกรณ

การแพทยท่ีมีการ

โฆษณาตามสื่อ

ตางๆ วางจําหนาย 

2.93 1).ไมมีอุปกรณ

การแพทยท่ีมีการ

โฆษณาตามสื่อ

ตางๆวางจําหนาย 

47.4 

  2).คุณภาพของยา

และเวชภัณฑท่ี

จําหนายในราน เชน 

ยาและเวชภัณฑ มา

จากบริษัทผูผลิตท่ี

ไดมาตรฐาน เปน

ตน 

3.78 2).มีอาหารเสริม

สุขภาพท่ีมีการ

โฆษณาตามสื่อ

ตางๆ วางจําหนาย 

2.98 2).ไมมีอาหาร

เสริมสุขภาพ

ประเภทเดียวกัน

ใหเลือกไดหลาย

ระดับราคา  

32.8 

  3).มียาและเวชภัณฑ

ประเภทเดียวกันให

เลือกไดหลายระดับ

ราคา 

3.62 3).มีอุปกรณ

การแพทยประเภท

เดียวกันใหเลือก

ไดหลายระดับ

ราคา 

3.14 3).ไมมีอุปกรณ

การแพทยประเภท

เดียวกันใหเลือก

ไดหลายระดับ

ราคา  

24.9 

ปจจัยดานราคา 1).รูสึกคุมคาเม่ือ

จายเงินซื้อ

ผลิตภัณฑจากราน

ขายยาฟารมาชอยซ 

4.62 1).ราคาสามารถ

ตอรองไดสําหรับ

สินคาบางประเภท

เปนกรณีๆ ไป 

เชนในกรณีท่ี

ลูกคาซื้อสินคาใน

ปริมาณมากๆ ใน

คราวเดียว เปนตน 

3.45 1).ไมสามารถ

ตอรองราคาได 

30.1 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

ความพึงพอใจ
สูงสุด 3  

ลําดับแรก คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ
นอย 3  

ลําดับแรก คาเฉล่ีย 

ปญหาของ 
ลูกคา 3  

ลําดับแรก รอยละ 
 ปจจัยดานราคา 2).ราคาอาหาร

เสริมสุขภาพท่ี

จําหนายในราน

ไมแพงเม่ือเทียบ

กับรานอื่น 

4.21 2).ราคายาและ

เวชภัณฑท่ี

จําหนายในรานไม

แพงเม่ือเทียบกับ

รานอื่น 

3.51 2).ราคาอุปกรณ

การแพทยท่ี

จําหนายในราน

แพงเกินไปเม่ือ

เทียบกับรานอื่น 

13.9 

  3).มีปายแสดง

ราคาผลิตภัณฑ

ตางๆ อยาง

ชัดเจน 

3.81 3).สามารถชําระ

คาผลิตภัณฑดวย

บัตรเครดิตได 

3.53 3).ไมสามารถ

ชําระคาผลิตภัณฑ

ดวยบัตรเครดิตได 

9.5 

ปจจัยดานสถานท่ี 1).มีหลายสาขา

ใหเลือกใช

บริการ 

4.28 1).เวลาเปด-ปด

ของรานมีความ

เหมาะสมในการ

มาใชบริการ 

2.68 1).ไมมีท่ีจอดรถ

สําหรับลูกคาอยาง

เพียงพอ 

32.0 

  2).มีสาขาท่ี

สะดวกตอการ

เดินทางมาใช

บริการ 

3.81 2).มีท่ีจอดรถอยาง

เพียงพอสําหรับ

ลูกคา 

2.89 2).เวลาเปด-ปด

ของรานไม

เหมาะสมในการ

มาใชบริการ 

19.1 

  3).ทําเลท่ีต้ังของ

รานสามารถ

มองเห็นได

ชัดเจน 

3.58 3).ทําเลท่ีต้ังของ

รานสามารถ

มองเห็นไดชัดเจน 

3.58 3).สาขาท่ีมีไม

สะดวกตอการ

เดินทางมาใช

บริการ 

7.3 

ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด 

1).การใหบริการ

วัดความดัน

โลหิตฟรี (ใน

กรณี มีการรอง

ขอ) 

3.21 1).การแจก

เอกสารวิชาการ 

สงเสริมความรู

เก่ียวกับสุขภาพ

เปนประจํา 

2.08 1).ไมมีการแจก

เอกสารวิชาการ 

สงเสริมความรู

เก่ียวกับสุขภาพ 

26.9 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

ความพึงพอใจ
สูงสุด 3  

ลําดับแรก คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ
นอย 3  

ลําดับแรก คาเฉล่ีย 

ปญหาของ 
ลูกคา 3  

ลําดับแรก รอยละ 
 ปจจัยดานการ

สงเสริมการตลาด 

2).การใหสวนลด

กับลูกคาตามแต

ละประเภทของ

ผลิตภัณฑ 

3.13 2).การแจก

ตัวอยางผลิตภัณฑ

เม่ือมีการสงเสริม

การขายจากบริษัท 

ผูจัดจําหนาย หรือ

การแจกของ

สมนาคุณในชวง

เทศกาล เชน ชวง

ปใหม เปนตน 

2.26 2).ไมมีการแจก

แผนพับท่ีให

ขอมูลเกี่ยวกับ

ผลิตภัณฑในราน 

17.4 

  3).การใหสิทธิใน

การซื้อผลิตภัณฑ

ราคาพิเศษบาง

รายการสําหรับ

สมาชิก ตามปาย

แสดงสิทธิท่ีจัด

แสดงอยูภายใน

ราน เชน อาหาร

เสริม และ

อุปกรณ

การแพทย เปน

ตน 

2.86 3).การแจกแผน

พับท่ีใหขอมูล

เก่ียวกับผลิตภัณฑ

ในราน 

2.80 3).ไมมีการแจก

ตัวอยางผลิตภัณฑ

สงเสริมการขาย

จากบริษัทผูจัด

จําหนาย หรือไมมี

การแจกของ

สมนาคุณในชวง

เทศกาล เชน ชวง

ปใหม เปนตน 

11.7 

ปจจัยดานบุคลากร  1).มีเภสัชกรอยู

ประจําเพื่อให

คําปรึกษา

ตลอดเวลาท่ีเปด

ทําการ 

4.78 1).เภสัชกรและ

พนักงานมีความ

กระตือรือรนใน

การใหบริการ 

3.38 1).เภสัชกรและ

พนักงานไมมี

ความ

กระตือรือรนท่ีจะ

ใหบริการ 

12.7 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

ความพึงพอใจ
สูงสุด 3  

ลําดับแรก คาเฉล่ีย 

ความพึงพอใจ
นอย 3  

ลําดับแรก คาเฉล่ีย 

ปญหาของ 
ลูกคา 3  

ลําดับแรก รอยละ 
 ปจจัยดาน

บุคลากร 

2).เภสัชกรและ

พนักงานสามารถ

ใหความรูเรื่อง

ผลิตภัณฑภายใน

รานไดเปนอยาง

ดี 

4.29 2).เภสัชกรและ

พนักงานแตงกาย

สุภาพเหมาะสม 

ลูกคาสามารถแยก

ออกวาใครเปน

เภสัชกรหรือ

พนักงาน 

3.44 2).เภสัชกรและ

พนักงานไม

สามารถให

คําแนะนําเรื่องการ

ดูแลรักษาสุขภาพ

ท่ัวไปไดเปนอยาง

ดี 

9.5 

  3).เภสัชกรและ

พนักงานสามารถ

ใหคําแนะนํา

เรื่องการดูแล

รักษาสุขภาพ

ท่ัวไปไดเปน

อยางดี 

3.89 3).เภสัชกรและ

พนักงานมีบุคลิกดี 

มีความนาเช่ือถือ 

3.44 3).เภสัชกรและ

พนักงานอัธยาศัย

ไมดี ไมเปนมิตร 

ไมยิ้มแยม 

4.9 

ปจจัยดาน

กระบวนการ

ใหบริการ  

1).มีการซักถาม

อาการตาม

ข้ันตอนกอนการ

จายยา 

4.22 1).การบันทึก

ประวัติการใชยา

สําหรับสมาชิก 

3.05 1).การใหบริการ 

เชน การจายยา 

การคิดเงิน มีความ

ลาชา 

23.5 

  2).การวินิจฉัย

อาการปวยมี

ความนาเช่ือถือ 

3.53 2).การโทรศัพท

กลับไปสอบถามเพ่ือ

ติดตามผลการรักษา

หลังจากใชผลิตภัณฑ 

(ในบางกรณีที่

เห็นสมควร) 

3.08 2).ไมมีการ

โทรศัพทกลับไป

สอบถามอาการ

หลังจากใช

ผลิตภัณฑ 

21.8 
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ตารางที่ 5.1 (ตอ) 

ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

ความพึงพอใจ
สูงสุด 3 ลําดับ

แรก คาเฉล่ีย 
ความพึงพอใจ

นอย 3 ลําดับแรก คาเฉล่ีย 
ปญหาของ 

ลูกคา 3 ลําดับแรก รอยละ 
 ปจจัยดาน

กระบวนการ

ใหบริการ 

3).ลูกคาสามารถ

เลือกซื้อผลิตภัณฑ

บางประเภทที่มี

ความปลอดภัยได

เองแบบอิสระ โดย

ไมจําเปนตองผาน

คําแนะนําของเภสชั

กรหรือพนักงาน

กอน 

3.51 3).ความรวดเร็ว

ในการใหบริการ 

เชน การจายยา 

การคิดเงิน 

3.09 3).การคิดคาชําระ

เงินผิดพลาด 

10.8 

ปจจัยดานการ

สรางและนําเสนอ

ลักษณะทาง

กายภาพ  

1).แสงสวาง

ภายในราน

เพียงพอและ

เหมาะสมตอการ

รับบริการ 

4.30 1).การจัดวาง

ผลิตภัณฑภายใน

รานท่ีเปน

หมวดหมู งายตอ

การเลือกหา 

2.97 1).ไมมีบริเวณที่

นั่งใหลูกคาเขา

รับคําปรึกษา 

20.8 

  2).การเปด

เครื่องปรับอากา

ศภายในรานดวย

อุณหภูมิ

เหมาะสม 

3.91 2).ความสะอาด 

และความเปน

ระเบียบเรียบรอย

ภายในราน 

3.38 2).ไมมีการจัดวาง

ผลิตภัณฑภายใน

รานอยางเปน

หมวดหมู ยากตอ

การเลือกหา 

12.5 

  3).ปายช่ือรานท่ี

มองเห็นไดอยาง

ชัดเจน โดดเดน 

3.57 3).การจัดใหมี

บริเวณที่นั่งให

ลูกคาเขารับคํา

ปรึกษา 

3.53 3).ขาดการตกแตง 

และบรรยากาศ

ภายในรานไมนาเขา

ใชบริการ 

7.8 

 

จากตารางท่ี 5.1 ซ่ึงแสดงสรุปความพึงพอใจ และปญหาของลูกคาท่ีมีตอสวนประสม

การตลาดบริการของรานขายยา ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม โดยเรียงตามลําดับมาก-นอย 

มีขอคนพบดังนี้ 

 ดานผลิตภัณฑ  
ลูกคาใหความพึงพอใจในเรื่องความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน 

เชนมีหลายย่ีหอในกลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน ในขณะท่ีการมีอุปกรณการแพทยท่ีมีการ
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โฆษณาตามส่ือตางๆวางจําหนาย เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงจาก

การเปรียบเทียบกับปญหาของลูกคา พบวามีความสอดคลองกันกับปญหาท่ีลูกคาพบมากท่ีสุดเปน

ลําดับแรก น่ันคือไมมีอุปกรณการแพทยท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆวางจําหนาย 

 ดานราคา  

ลูกคาใหความพึงพอใจกับความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมา

ชอยซเปนลําดับแรก ในขณะท่ี การตอรองราคาไดสําหรับสินคาบางประเภทเปนกรณีๆ ไป เชนใน

กรณีท่ีลูกคาซ้ือสินคาในปริมาณมากๆ ในคราวเดียว เปนตน ยังเปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึง

พอใจเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงจากการเปรียบเทียบกับปญหาของลูกคาพบวา มีความสอดคลองกันกับ

ปญหาท่ีลูกคาพบมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือการไมสามารถตอรองราคากับทางรานได 

 ดานสถานท่ี  
ลูกคาใหความพึงพอใจกับการมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการของทางรานเปนลําดับแรก 

ในขณะท่ี ความเหมาะสมของเวลาเปด-ปดในการมาใชบริการ และการมีท่ีจอดรถอยางเพียงพอ

สําหรับลูกคานั้น เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปนลําดับสุดทายและรองสุดทาย

ตามลําดับ ซ่ึงจากการเปรียบเทียบกับปญหาของลูกคา พบวา มีความสอดคลองกันกับปญหาท่ีลูกคา

พบมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือการไมมีท่ีจอดรถสําหรับลูกคาอยางเพียงพอ รวมถึงปญหาท่ีพบมาก

รองลงมานั่นคือ เวลาเปด-ปดของรานไมเหมาะสมในการมาใชบริการ 

ดานการสงเสริมการตลาด  

ลูกคาใหความพึงพอใจกับการใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี (ในกรณี มีการรองขอ) เปน

ลําดับแรก ในขณะท่ี การแจกเอกสารวิชาการสงเสริมความรูเกี่ยวกับสุขภาพเปนประจํานั้น เปน

ปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงจากการเปรียบเทียบกับปญหาของลูกคา 

พบวา มีความสอดคลองกันกับปญหาท่ีลูกคาพบมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือการไไมมีการแจก

เอกสารวิชาการ สงเสริมความรูเกี่ยวกับสุขภาพ และปญหาท่ีพบมากรองลงมา คือการไมมีการแจก

แผนพับท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑในราน 

ดานบุคลากร 

ลูกคาใหความพึงพอใจกับการมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ 

เปนลําดับแรก ในขณะท่ี การท่ีเภสัชกรและพนักงานมีความกระตือรือรนในการใหบริการของทาง

ราน เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปนลําดับสุดทาย ซ่ึงจากการเปรียบเทียบกับปญหาของ

ลูกคา พบวา มีความสอดคลองกันกับปญหาท่ีลูกคาพบมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือการท่ีเภสัชกร

และพนักงานไมมีความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ รวมถึงปญหาท่ีพบมากรองลงมา นั่นคือ การท่ี

เภสัชกรและพนักงานไมสามารถใหคําแนะนําเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพท่ัวไปไดเปนอยางด ี 
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ดานกระบวนการใหบริการ 
ลูกคาใหความพึงพอใจกับการมีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยาใหกับลูกคา

เปนลําดับแรก ในขณะท่ี การบันทึกประวัติการใชยาสําหรับสมาชิก การโทรศัพทกลับไปสอบถาม

เพ่ือติดตามผลการรักษาหลังจากใชผลิตภัณฑ (ในบางกรณีท่ีเห็นสมควร) และความรวดเร็วในการ

ใหบริการ เชน การจายยา การคิดเงิน เปนตน เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปนลําดับนอย

ท่ีสุด 3 ลําดับ ซ่ึงจากการเปรียบเทียบกับปญหาของลูกคา พบวา มีความสอดคลองกันกับปญหาท่ี

ลูกคาพบมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือความลาชาของการใหบริการ เชน การจายยา การคิดเงินเปน

ตน และปญหาท่ีพบมากรองลงมา นั่นคือ ไมมีการโทรศัพทกลับไปสอบถามอาการหลังจากใช

ผลิตภัณฑ 

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 
ลูกคาใหความพึงพอใจกับแสงสวางภายในรานเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการเปน

ลําดับแรก ในขณะท่ี การจัดวางผลิตภัณฑภายในรานท่ีเปนหมวดหมู งายตอการเลือกหา ความ

สะอาด และความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน และการจัดใหมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคํา

ปรึกษา เปนปจจัยยอยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปนลําดับนอยท่ีสุด 3 ลําดับ ซ่ึงจากการเปรียบเทียบ

กับปญหาของลูกคา พบวา มีความสอดคลองกันกับปญหาท่ีลูกคาพบมากท่ีสุดเปนลําดับแรก คือไม

มีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคําปรึกษา รวมถึงปญหาท่ีพบมากรองลงมา นั่นคือ ไมมีการจัดวาง

ผลิตภัณฑภายในรานอยางเปนหมวดหมู ยากตอการเลือกหา 

 

5.3.3 ขอคนพบดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการท่ีผูตอบแบบสอบถามให
ความสําคัญจําแนกตาม เพศ อาชีพ และรายไดเฉลี่ยตอเดือน 

ขอคนพบดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ
จําแนกตามเพศ 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจ

ตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มีความพึงพอใจ

ตอ ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน การมีหลายยี่หอในกลุมผลิตภัณฑ

ประเภทเดียวกัน เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เชนเดียวกับผูตอบแบบสอบถามท่ี

เปนเพศหญิง  
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ปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  

สําหรับปจจัยยอยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มีความพึงพอใจตอ 

ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรกโดยมีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมากท่ีสุด เชนเดียวกับผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง 

ปจจัยดานสถานท่ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานสถานท่ีโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มีความพึงพอใจ

ตอ การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ เปนอันดับแรกโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก เชนเดียวกับ

ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มี

ความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มี

ความพึงพอใจตอ การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ เปนอันดับแรก โดยมี

คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ การให

สวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานบุคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานบุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มีความพึงพอใจ

ตอ การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาที่เปดทําการ เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมากท่ีสุด เชนเดียวกับผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง  

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศชายและเพศหญิง มี

ความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มี

ความพึงพอใจตอ การมีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมาก เชนเดียวกับผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนเพศหญิง 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท้ังเพศ

ชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวม

มีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
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สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามท่ีเปนเพศชาย มีความพึงพอใจตอ แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ

การรับบริการ เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด เชนเดียวกับผูตอบแบบสอบถาม

ท่ีเปนเพศหญิง 

 
ขอคนพบดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

จําแนกตามอาชีพ 
 ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนแมบาน/พอบาน มีความพึง

พอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ

เปนนักเรียน/นักศึกษา ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจางท่ัวไป เจาของกิจการ และ ผู

เกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกหมวดอาชีพ มีความพึง

พอใจตอ ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชน มีหลายย่ีหอในกลุม

ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน เปนอันดับแรกโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามในทุกหมวดอาชีพ อันไดแก นักเรียน/นักศึกษา 

แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจางท่ัวไป เจาของกิจการ และ ผู

เกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  

สําหรับปจจัยยอยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามเกือบทุกหมวดอาชีพ มีความพึง

พอใจตอ ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับแรกโดยมี

คาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด ยกเวนอาชีพรับจางท่ัวไปมีความพึงพอใจตอ ราคาอาหารเสริมสุขภาพ

ท่ีจําหนายในรานไมแพงเม่ือเทียบกับรานอ่ืน เปนอันดับแรกโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานสถานที่ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา และ เจาของ

กิจการ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีอาชีพเปน แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจางท่ัวไป 

และ ผูเกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกหมวดอาชีพ มีความพึงพอใจ

ตอ การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ เปนอันดับแรกโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก และระดับมาก

ท่ีสุดสําหรับอาชีพรับจางท่ัวไป 
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ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามในทุกหมวดอาชีพ อันไดแก 

นักเรียน/นักศึกษา แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจางท่ัวไป เจาของ

กิจการ และ ผูเกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยู

ในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนนักเรียน/ 

นักศึกษา รับจางท่ัวไป และผูเกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอ การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละ

ประเภทของผลิตภัณฑ เปนอันดับแรกโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง สําหรับนักเรียน/ 

นักศึกษาและผูเกษียณอายุ และระดับมากสําหรับอาชีพรับจางท่ัวไป 

สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนแมบาน/พอบาน ขาราชการ/ รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน 

และเจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอ การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณีมีการรองขอ 

เปนอันดับแรกโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

ปจจัยดานบุคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามในทุกหมวดอาชีพ อันไดแก นักเรียน/

นักศึกษา แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน รับจางท่ัวไป เจาของกิจการ 

และ ผูเกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานบุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  

สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกหมวดอาชีพ มีความพึงพอใจ

ตอ การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาที่เปดทําการ เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ีย

อยูในระดับมากท่ีสุด 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีเปนผูเกษียณอายุ มีความพึง

พอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน 

รับจางท่ัวไป และ เจาของกิจการ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการ โดยรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกหมวดอาชีพ มี

ความพึงพอใจตอ การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับแรกโดยมีคาเฉล่ียอยูใน

ระดับมาก 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอาชีพ 

นักเรียน/นักศึกษา แมบาน/พอบาน ขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน เจาของกิจการ และ ผู

เกษียณอายุ มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมี

คาเฉล่ียอยูในระดับมาก สวนผูตอบแบบสอบถามมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  
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สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามท่ีทุกหมวดอาชีพมีความพึงพอใจตอ แสงสวางภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอ

การรับบริการ เปนอันดับแรกโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

 
ขอคนพบดานปจจัยสวนประสมการตลาดบริการที่ผูตอบแบบสอบถามใหความสําคัญ

จําแนกตามรายไดเฉลี่ยตอเดือน  
ปจจัยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน อันไดแก 

ผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ

ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง  

สําหรับปจจัยยอยดานผลิตภัณฑ พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน 

มีความพึงพอใจตอ ความหลากหลายของยาและเวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เชนมีหลายยี่หอใน

กลุมผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน เปนอันดับแรกโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน อันไดแก ผูมี

รายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทข้ึนไป มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานราคา โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  

สําหรับปจจัยยอยดานราคา พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน มี

ความพึงพอใจตอ ความรูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนอันดับ

แรก โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 

ปจจัยดานสถานที่ พบวา ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน อันไดแก ผู

มีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัย

ดานสถานท่ี โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานสถานท่ี พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน มี

ความพึงพอใจตอ การมีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ เปนอันดับแรก โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอ

เดือน อันไดแก ผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทขึ้นไป มีความ

พึงพอใจตอปจจัยดานการสงเสริมการตลาด โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานการสงเสริมการตลาด พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอ

เดือนไมเกิน 10,000 บาท มีความพึงพอใจตอ การใหสวนลดกับลูกคาตามแตละประเภทของ

ผลิตภัณฑ เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 
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สวนผูตอบแบบสอบถามท่ีมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,000 - 20,000 บาท และ มีรายไดเฉล่ีย

ตอเดือน 20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอ การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี ในกรณี มีการ

รองขอ เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

ปจจัยดานการสงเสริมการบุคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอ

เดือน อันไดแก ผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทขึ้นไป มีความ

พึงพอใจตอปจจัยดานบุคลากร โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

สําหรับปจจัยยอยดานบุคลากร พบวา ผูตอบแบบสอบถามทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน มี

ความพึงพอใจตอ การมีเภสัชกรอยูประจําเพ่ือใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการ เปนอันดับแรก 

โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามในทุกระดับรายไดเฉล่ียตอ

เดือน อันไดแก ผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 20,000 บาทขึ้นไป มีความ

พึงพอใจตอปจจัยดานกระบวนการใหบริการโดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

สําหรับปจจัยยอยดานกระบวนการใหบริการ พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีทุกระดับรายได

เฉล่ียตอเดือน มีความพึงพอใจตอ การมีการซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา เปนอันดับ

แรกโดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก  

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบแบบสอบถามในทุก

ระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน อันไดแก ผูมีรายไดไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท และ 

20,000 บาทขึ้นไป มีความพึงพอใจตอปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ 

โดยรวมมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 

สําหรับปจจัยยอยดานการสรางและนําเสนอลักษณะทางกายภาพ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามทุกระดับรายไดเฉล่ียตอเดือน มีความพึงพอใจตอ แสงสวางภายในรานเพียงพอและ

เหมาะสมตอการรับบริการ เปนอันดับแรก โดยมีคาเฉล่ียอยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 5.2 แสดงสรุประดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาด
บริการ จําแนกตามเพศ 

ปจจัยสวนประสมการตลาดบริการ 
เพศ 

ชาย หญิง 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ความหลากหลายของยาและ

เวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน 

เชนมีหลายยี่หอในกลุม

ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

ความหลากหลายของยาและ

เวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน 

เชนมีหลายยี่หอในกลุม

ผลิตภัณฑประเภทเดียวกัน 

(4.28: มาก) (4.31: มาก) 

ปจจัยดานราคา  

รูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซื้อ

ผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมา

ชอยซ 

รูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซื้อ

ผลิตภัณฑจากรานขายยาฟารมา

ชอยซ 

(4.52: มากท่ีสุด) (4.68: มากท่ีสุด) 

ปจจัยดานสถานท่ี 
มีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ มีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ 

(4.27: มาก) (4.28: มาก) 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  

การใหบริการวัดความดันโลหิต

ฟรี (ในกรณี มีการรองขอ) 

การใหสวนลดกับลูกคาตามแต

ละประเภทของผลิตภัณฑ  

(3.30: ปานกลาง) (3.19: ปานกลาง) 

ปจจัยดานบุคลากร  

มีเภสัชกรอยูประจําเพื่อให

คําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทํา

การ 

มีเภสัชกรอยูประจําเพื่อให

คําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทํา

การ 

(4.76: มากท่ีสุด) (4.80: มากท่ีสุด) 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ  

มีการซักถามอาการตามข้ันตอน

กอนการจายยา 

มีการซักถามอาการตามข้ันตอน

กอนการจายยา 

(4.23: มาก) (4.21: มาก) 

ปจจัยดานการสรางและนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ  

แสงสวางภายในรานเพียงพอ

และเหมาะสมตอการรับบริการ 

แสงสวางภายในรานเพียงพอ

และเหมาะสมตอการรับบริการ 

(4.30: มาก) (4.30: มาก) 
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ตารางที่ 5.3 แสดงสรุประดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาด

บริการ จําแนกตามเพศอาชีพ 
ปจจัยสวน

ประสม
การตลาด

บริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน รับจางทั่วไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอายุ 

ปจจัยดาน

ผลิตภัณฑ 

ความ

หลากหลายของ

ยาและเวชภัณฑ

ที่มีจําหนายใน

ราน  

ความ

หลากหลายของ

ยาและเวชภัณฑ

ที่มีจําหนายใน

ราน  

ความ

หลากหลายของ

ยาและเวชภณัฑ

ที่มีจําหนายใน

ราน  

ความ

หลากหลายของ

ยาและเวชภัณฑ

ที่มีจําหนายใน

ราน  

ความ

หลากหลาย

ของยาและ

เวชภัณฑที่มี

จําหนายใน

ราน  

ความ

หลากหลายของ

ยาและเวชภัณฑ

ที่มีจําหนายใน

ราน  

ความ

หลากหลายของ

ยาและเวชภัณฑ

ที่มีจําหนายใน

ราน  

(4.41:มาก) (4.28:มาก) (4.24:มาก) (4.3:มาก) (4.18:มาก) (4.38:มาก) (4.08:มาก) 

ปจจัยดาน

ราคา  

รูสึกคุมคาเมื่อ

จายเงินซื้อ

ผลิตภัณฑจาก

รานขายยาฟาร

มาชอยซ 

รูสึกคุมคาเมื่อ

จายเงินซื้อ

ผลิตภัณฑจาก

รานขายยาฟาร

มาชอยซ 

รูสึกคุมคาเมื่อ

จายเงินซื้อ

ผลิตภัณฑจาก

รานขายยาฟาร

มาชอยซ 

รูสึกคุมคาเมื่อ

จายเงินซื้อ

ผลิตภัณฑจาก

รานขายยาฟาร

มาชอยซ 

ราคาอาหาร

เสริมสุขภาพที่

จําหนายใน

รานไมแพงเมื่อ

เทียบกับราน

อื่น 

รูสึกคุมคาเมื่อ

จายเงินซื้อ

ผลิตภัณฑจาก

รานขายยาฟาร

มาชอยซ 

รูสึกคุมคาเมื่อ

จายเงินซ้ือ

ผลิตภัณฑจาก

รานขายยาฟาร

มาชอยซ 

(4.62:มากที่สุด) (4.63:มากที่สุด) (4.66:มากที่สุด) (4.61:มากที่สุด) (4.27:มาก) (4.67:มากที่สุด) (4.75:มากที่สุด) 

ปจจัยดาน

สถานท่ี 

มีหลายสาขาให

เลือกใชบริการ 

มีหลายสาขาให

เลือกใชบริการ 

มีหลายสาขาให

เลือกใชบริการ 

มีหลายสาขาให

เลือกใชบริการ 

มีหลายสาขา

ใหเลือกใช

บริการ 

มีหลายสาขาให

เลือกใชบริการ 

มีหลายสาขาให

เลือกใชบริการ 

(4.28:มาก) (4.06:มาก) (4.41:มาก) (4.31:มาก) 

(4.55:มาก

ที่สุด) (4.36:มาก) (4.17:มาก) 

ปจจัยดาน

การสงเสริม

การตลาด  

การใหสวนลด

กับลูกคาตามแต

ละประเภทของ

ผลิตภัณฑ  

การใหบริการ

วัดความดนั

โลหิตฟรี (ใน

กรณี มีการรอง

ขอ) 

การใหบริการ

วัดความดัน

โลหิตฟรี (ใน

กรณี มีการรอง

ขอ) 

การใหบริการ

วัดความดัน

โลหิตฟรี (ใน

กรณี มีการรอง

ขอ) 

การใหสวนลด

กับลูกคา

ตามแตละ

ประเภทของ

ผลิตภัณฑ  

การใหบริการ

วัดความดัน

โลหิตฟรี (ใน

กรณี มีการรอง

ขอ) 

การใหสวนลด

กับลูกคาตามแต

ละประเภทของ

ผลิตภัณฑ  

(3.14:ปานกลาง) (3.26:ปานกลาง) (3.48:ปานกลาง) (3.21:ปานกลาง) (3.55:มาก) (3.17:ปานกลาง) (3.33:ปานกลาง) 

ปจจัยดาน

บุคลากร  

มีเภสัชกรอยู

ประจําเพ่ือให

คําปรึกษา

ตลอดเวลาที่

เปดทําการ 

มีเภสัชกรอยู

ประจําเพ่ือให

คําปรึกษา

ตลอดเวลาที่

เปดทําการ 

มีเภสัชกรอยู

ประจําเพ่ือให

คําปรึกษา

ตลอดเวลาที่

เปดทําการ 

มีเภสัชกรอยู

ประจําเพ่ือให

คําปรึกษา

ตลอดเวลาที่

เปดทําการ 

มีเภสัชกรอยู

ประจําเพ่ือให

คําปรึกษา

ตลอดเวลาที่

เปดทําการ 

มีเภสัชกรอยู

ประจําเพ่ือให

คําปรึกษา

ตลอดเวลาที่

เปดทําการ 

มีเภสัชกรอยู

ประจําเพ่ือให

คําปรึกษา

ตลอดเวลาที่เปด

ทําการ 

(4.83:มากที่สุด) (4.71:มากที่สุด) (4.69:มากที่สุด) (4.81:มากที่สุด) 

(4.91:มาก

ที่สุด) (4.81:มากที่สุด) (4.67:มากที่สุด) 
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ตารางที่ 5.3 (ตอ) 
ปจจัยสวน

ประสม
การตลาด

บริการ 

อาชีพ 

นักเรียน/ 
นักศึกษา 

แมบาน/ 
พอบาน 

ขาราชการ/ 
รัฐวสิาหกิจ 

พนักงาน
เอกชน รับจางทั่วไป 

เจาของ
กิจการ เกษียณอายุ 

ปจจัยดาน

กระบวนการ

ใหบริการ  

มีการซักถาม

อาการตาม

ขั้นตอนกอน

การจายยา 

มีการซักถาม

อาการตาม

ขั้นตอนกอน

การจายยา 

มีการซักถาม

อาการตาม

ขั้นตอนกอน

การจายยา 

มีการซักถาม

อาการตาม

ขั้นตอนกอน

การจายยา 

มีการซกัถาม

อาการตาม

ขั้นตอนกอน

การจายยา 

มีการซักถาม

อาการตาม

ขั้นตอนกอน

การจายยา 

มีการซักถาม

อาการตาม

ขั้นตอนกอน

การจายยา 

(4.1:มาก) (4.22:มาก) (4.21:มาก) (4.26:มาก) (4.27:มาก) (4.05:มาก) (4.42:มาก) 

ปจจัยดาน

การสรางและ

นําเสนอ

ลักษณะทาง

กายภาพ 

แสงสวาง

ภายในราน

เพียงพอและ

เหมาะสมตอ

การรับบริการ 

แสงสวาง

ภายในราน

เพียงพอและ

เหมาะสมตอ

การรับบริการ 

แสงสวาง

ภายในราน

เพียงพอและ

เหมาะสมตอ

การรับบริการ 

แสงสวาง

ภายในราน

เพียงพอและ

เหมาะสมตอ

การรับบริการ 

แสงสวาง

ภายในราน

เพียงพอและ

เหมาะสมตอ

การรับบริการ 

แสงสวาง

ภายในราน

เพียงพอและ

เหมาะสมตอ

การรับบริการ 

แสงสวาง

ภายในราน

เพียงพอและ

เหมาะสมตอ

การรับ

บริการ 

(4.34:มาก) (4.29:มาก) (4.28:มาก) (4.32:มาก) (4.45:มาก) (4.19:มาก) (4.08:มาก) 
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ตารางที่ 5.4 แสดงสรุประดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอสวนประสมการตลาด

บริการ จําแนกรายไดเฉล่ียตอเดือน 
ปจจัยสวนประสม
การตลาดบริการ 

รายไดเฉล่ียตอเดือน 
ไมเกิน 10,000 บาท 10,000 - 20,000 บาท 20,000 บาทข้ึนไป 

ปจจัยดานผลิตภัณฑ 

ความหลากหลายของยา

และเวชภัณฑท่ีมีจําหนาย

ในราน เชนมีหลายยี่หอใน

กลุมผลิตภัณฑประเภท

เดียวกัน 

ความหลากหลายของยา

และเวชภัณฑท่ีมีจําหนาย

ในราน เชนมีหลายยี่หอใน

กลุมผลิตภัณฑประเภท

เดียวกัน 

ความหลากหลายของยา

และเวชภัณฑท่ีมี

จําหนายในราน เชนมี

หลายยี่หอในกลุม

ผลิตภัณฑประเภท

เดียวกัน 

(4.41:มาก) (4.29:มาก) (4.24:มาก) 

ปจจัยดานราคา  

รูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซื้อ

ผลิตภัณฑจากรานขายยา

ฟารมาชอยซ 

รูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซื้อ

ผลิตภัณฑจากรานขายยา

ฟารมาชอยซ 

รูสึกคุมคาเม่ือจายเงินซื้อ

ผลิตภัณฑจากรานขายยา

ฟารมาชอยซ 

(4.6:มากท่ีสุด) (4.65:มากท่ีสุด) (4.57:มากท่ีสุด) 

ปจจัยดานสถานท่ี 

มีหลายสาขาใหเลือกใช

บริการ 

มีหลายสาขาใหเลือกใช

บริการ 

มีหลายสาขาใหเลือกใช

บริการ 

(4.28:มาก) (4.27:มาก) (4.3:มาก) 

ปจจัยดานการสงเสริม

การตลาด  

การใหสวนลดกับลูกคา

ตามแตละประเภทของ

ผลิตภัณฑ  

การใหบริการวัดความดัน

โลหิตฟรี (ในกรณี มีการ

รองขอ) 

การใหบริการวัดความ

ดันโลหิตฟรี (ในกรณี มี

การรองขอ) 

(3.33:ปานกลาง) (3.1:ปานกลาง) (3.35:ปานกลาง) 

ปจจัยดานบุคลากร  

มีเภสัชกรอยูประจําเพื่อให

คําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปด

ทําการ 

มีเภสัชกรอยูประจําเพื่อให

คําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปด

ทําการ 

มีเภสัชกรอยูประจํา

เพื่อใหคําปรึกษา

ตลอดเวลาท่ีเปดทําการ 

(4.77:มากท่ีสุด) (4.82:มากท่ีสุด) (4.73:มากท่ีสุด) 

ปจจัยดานกระบวนการ

ใหบริการ  

มีการซักถามอาการตาม

ข้ันตอนกอนการจายยา 

มีการซักถามอาการตาม

ข้ันตอนกอนการจายยา 

มีการซักถามอาการตาม

ข้ันตอนกอนการจายยา 

(4.29:มาก) (4.21:มาก) (4.18:มาก) 

ปจจัยดานการสราง

และนําเสนอลักษณะ

ทางกายภาพ  

แสงสวางภายในราน

เพียงพอและเหมาะสมตอ

การรับบริการ 

แสงสวางภายในราน

เพียงพอและเหมาะสมตอ

การรับบริการ 

แสงสวางภายในราน

เพียงพอและเหมาะสม

ตอการรับบริการ 

(4.36:มาก) (4.3:มาก) (4.26:มาก) 
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5.4 ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาความพึงพอใจของลูกคาท่ีมีตอสวนประสมการตลาดบริการของรานขายยา 

ฟารมาชอยซในอําเภอเมืองเชียงใหม ผูศึกษาจึงขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพการ

ใหบริการ เพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาดังตอไปนี ้

ปจจัยดานผลิตภัณฑ  จากการศึกษาพบวา ความหลากหลายและคุณภาพของยาและ

เวชภัณฑท่ีมีจําหนายในราน เปนปจจัยท่ีลูกคาใหความพึงพอใจเปนลําดับแรกและลําดับท่ีสอง 

ดังนั้น เพ่ือเปนการรักษาความพึงพอใจของลูกคาในประเด็นนี้ ทางรานยังคงตองใหความสําคัญกับ

การคัดเลือกผลิตภัณฑท่ีจําหนายในรานใหมีคุณภาพและความนาเช่ือถือเพ่ิมมากขึ้น โดยเนนการ

อางอิงผลการวิจัย และแหลงท่ีมาของการผลิตใหเห็นไดอยางชัดเจน เปนรูปธรรม เชนการติด

ใบรับรองมาตรฐานสถานท่ีผลิต (GMP Certificate) ใบรับรองผลการตรวจวิเคราะห (Certificate of 

Analysis) การศึกษาชีวสมมูล (Bioequivalence) หรือผลการทดลองทางคลินิก (Clinical Trial) 

รวมถึงการมีใบรับรองเภสัชภัณฑ (Certificate of Pharmaceutical Product) และใบรับรองการ

จําหนาย (Certificate of Free Sale) ตามที่องคการอนามัยโลกกําหนด เพื่อรับรองวาผลิตภัณฑท่ีทาง

รานคัดเลือกมาวางจําหนายนั้นมีวางจําหนายในประเทศผูผลิตจริง และการนําระบบการจัดการ

สินคาคงคลังมาใชในการตรวจและควบคุมคุณภาพของยา เชนการใชระบบบารโคด (Barcode) ใน

การตรวจสอบวันผลิตและวันหมดอายุของยา บนพ้ืนฐานของหลักการจายยาแบบ first in – first out 

เปนตน รวมถึงการเพิ่มสาขาท่ีเปนสมาชิกของโครงการรานยาคุณภาพจากเดิมเปนสมาชิกเพียงบาง

สาขาใหมากขึ้นจนครบทุกสาขา ท้ังนี้ เพ่ือสรางความม่ันใจและความพึงพอใจในผลิตภัณฑใหกับ

ลูกคาอยางสูงสุด 

นอกจากนั้น ทางรานยังตองคัดเลือกผลิตภัณฑ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลิตภัณฑประเภท

อุปกรณการแพทย และอาหารเสริมสุขภาพ เพื่อมาวางจําหนายใหหลากหลายท้ังในดานรูปแบบ 

การใชงานและระดับราคาของผลิตภัณฑ โดยทางรานตองเพ่ิมเติมการรับขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ

ความนิยมและแนวโนมดานการดูแลสุขภาพจากส่ือตางๆ รวมถึงขาวสารดานนวัตกรรมดาน

การแพทยและพยาบาล เชน การสมัครเพ่ือรับวารสารอุปกรณการแพทย นิตยสารเกี่ยวกับสุขภาพ

อีกท้ังยังตองติดตอขอรับแคตาล็อกสินคาใหมจากทางผูจัดจําหนายอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใช

ประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกสินคาท่ีจะนํามาวางจําหนายในรานใหมีความหลากหลาย   

เพ่ือเพ่ิมทางเลือกใหกบัลูกคาท่ีมีความตองการเฉพาะ งบประมาณ และกระแสความนิยมในปจจุบัน

ท่ีแตกตางกัน เชน จากกระแสการตรวจเช็คและดูแลสุขภาพดวยตนเองท่ีบาน ดวยเครื่องมือทาง

การแพทยพ้ืนฐานอยางเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องวัดระดับน้ําตาลในเลือด การดูแลตนเองของ

ผูสูงอายุและผูพิการโดยอาศัยอุปกรณรถเข็นผูปวยไฟฟาท่ีขับเคล่ือนไดเอง รวมถึงแนวโนมในการ
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บริโภคอาหารเสริมสุขภาพ เชน การใชอาหารเสริมเพ่ือการควบคุมน้ําหนัก หรือ การใชเวชสําอาง

เพ่ือการดูแลผิวพรรณ ในขณะเดียวกัน ทางรานก็ตองเพ่ิมบุคลากรท่ีเช่ียวชาญเฉพาะทางมากขึ้นเพ่ือ

ปฏิบัติงานในแตละสาขา เชน นักกายภาพบําบัด และผูเช่ียวชาญดานผิวพรรณและความงามจาก

สถาบันตางๆโดยการติดตอผานบริษัทผูจัดจําหนายผลิตภัณฑท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือใหคําแนะนําใน

การใชอุปกรณการแพทย และอาหารเสริมสุขภาพตางๆ ไดอยางเหมาะสม และเกิดประโยชนสูงสุด 

ซ่ึงบางครั้งอาจไมตรงกับคําโฆษณาจากส่ือตางๆท่ีลูกคาไดรับขอมูลมา ซ่ึงหากมีการอธิบายท่ีดีและ

ชัดเจนเพียงพอจากบุคลากรท่ีนาเช่ือถือ นาจะชวยเพ่ิมระดับความพึงพอใจ และลดปญหาเกี่ยวกับ

การไมมีอุปกรณการแพทยและอาหารเสริมสุขภาพท่ีมีการโฆษณาตามส่ือตางๆวางจําหนายอยาง

เพียงพอได 

ปจจัยดานราคา จากการศึกษาพบวา ความรูสึกคุมคาของลูกคาเม่ือจายเงินซ้ือผลิตภัณฑ

จากรานขายยาฟารมาชอยซ เปนส่ิงท่ีลูกคาใหความพอใจมากท่ีสุด ทางรานจึงตองรักษาระดับราคา

ท่ีเหมาะสมกับคุณภาพของผลิตภัณฑ โดยหม่ันสํารวจและเปรียบเทียบราคาสินคาจากทางผูจัด

จําหนาย รวมถึงการตั้งราคาของรานคาคูแขงอยูเสมอ ซ่ึงถึงแมวาผลิตภัณฑประเภทยาและเวชภัณฑ

จะมีมาตรฐานดานราคา และการปรับขึ้น-ลงของราคาไมมากนัก แตในสวนของอาหารเสริมสุขภาพ 

อุปกรณการแพทย และเวชสําอาง อาจมีการปรับระดับราคาไดอยางหลากหลาย เนื่องจากรานคา

ท่ัวไปท่ีไมใชรานขายยา หรือแมกระท่ังในสวนของผูประกอบการระบบขายตรง (Direct Sales) ก็

สามารถจัดจําหนายผลิตภัณฑเหลานี้ไดอยางแพรหลาย ทางรานจึงตองติดตาม และศึกษากลยุทธ

ดานราคาจากคูแขงทางธุรกิจประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจากรานขายยาดวยกันเองดวย  

นอกจากนั้น ในสวนของความสามารถในการตอรองราคาสินคาของลูกคา ซ่ึงจาก

การศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีระดับความพึงพอใจปานกลาง และ มีปญหาท่ีไมสามารถตอรอง

ราคาสินคากับทางรานได เหมือนกับรานขายยาขนาดยอมท่ัวไป ทางรานจึงควรมีการอบรม

พนักงานใหเห็นความสําคัญกับการอธิบายกับลูกคาใหชัดเจนวาโดยปกติทางรานก็มิไดจําหนาย

สินคาเต็มราคาตามปายราคาท่ีกําหนดมาจากบริษัทผูผลิต และมีการใหสวนลดแกลูกคาโดยไมตอง

รองขออยูแลว จึงอาจไมสามารถตอบสนองการตอรองราคาสินคาเหมือนรานขายยาขนาดยอม

ท่ัวไปซ่ึงไมมีการใหสวนลดไวกอนแลวได แตทางรานควรเพ่ิมเติมการใหสวนลดตามเง่ือนไขเขา

มาทดแทน โดยอาจกําหนดเงื่อนไขในการลดราคาสินคาเม่ือมียอดซ้ือครบตามกําหนด เชน เม่ือมี

ยอดซ้ือถึง 1,000 บาททางรานจะใหสวนลด 5 เปอรเซ็นต และ เม่ือมียอดซ้ือถึง 3,000 บาททางราน

จะใหสวนลด 10 เปอรเซ็นต เปนตน โดยจัดทําเปนปายแสดงเง่ือนไขและรายละเอียดของสวนลด

ใหชัดเจน เพ่ือทดแทนการลดราคาดวยการตอรองโดยท่ัวไป สําหรับทางเลือกในการชําระคา

ผลิตภัณฑดวยบัตรเครดิต ทางรานซ่ึงมีระบบการชําระคาผลิตภัณฑผานบัตรเครดิตไดอยูแลว อาจ
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พิจารณาเพิ่มเติมในการใหบริการระบบการผอนศูนยเปอรเซ็นต ไดแก แบงชําระเปนงวดๆไดโดย

ไมตองจายดอกเบ้ีย ในการชําระเงินใหกับลูกคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับผลิตภัณฑในรานท่ีมี

ราคาสูงอยางอุปกรณทางการแพทย ตัวอยางเชน รถเข็นไฟฟาราคา ประมาณ 50,000 บาท สามารถ

แบงชําระไดเปน 5 เดือนๆละ 10,000 บาท เปนตน นอกจากนั้น ทางรานควรจัดทําปายท่ีแสดงราคา

ผลิตภณัฑตางๆ ใหมีความชัดเจน สะดุดตามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งสินคาราคาพิเศษท่ีมีการจัด

รายการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันไปตามรอบประจําทุก 1 หรือ 2 เดือน ควรแสดงปายราคาให

ชัดเจนวาเปนสินคาท่ีมีการลดราคาพิเศษเรียบรอยแลว ไมสามารถลดราคาไดอีก เพ่ือแสดงความ

โปรงใส และใหลูกคาสามารถทําการเปรียบเทียบราคาผลิตภัณฑกับรานคาอ่ืนๆ ได  

ปจจัยดานสถานท่ี จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจกับการท่ีรานขายยา

มีหลายสาขาใหเลือกใชบริการ และการมีสาขาท่ีสะดวกตอการเดินทางมาใชบริการมากท่ีสุด จึง

เปนการยืนยันวาแนวทางการดําเนินงานของรานในการขยายสาขา เพื่อใหสามารถครอบคลุมพ้ืนท่ี

ท่ีเปนแหลงชุมชนในจังหวัดเชียงใหม รวมถึงการมีทําเลที่ตั้งอยูบนเสนทางหลักในการเดินทางเพ่ือ

ไปทํางานหรือกลับบานนั้นนาจะเหมาะสมกับวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมปจุบันดีแลว ทางรานจึง

ตองยิ่งใหความสําคัญกับการเลือกทําเลท่ีตั้งของรานในตําแหนงท่ีประชาชนท่ัวไปมองเห็นไดอยาง

ชัดเจน และเดินทางมาไดโดยสะดวก รวมถึงการกําหนดเวลาเปด-ปดของรานท่ีมีความเหมาะสมใน

การเขาใชบริการของกลุมลูกคาในแตละบริเวณ เชน ในกรณีท่ีรานขายยามีทําเลท่ีตั้งอยูบริเวณ

สถานศึกษา โรงเรียน ก็ควรกําหนดเวลาเปดรานแตเชากอนเขาเรียน (7.30 น.) เพ่ือใหนักเรียน

นักศึกษาและบุคลากรในสถาบันท่ีมีความจําเปนหรือมีเหตุฉุกเฉินตองซ้ือยา สามารถเขามาใช

บริการไดกอนเวลาเขาเรียน/ทํางาน แตสามารถปดรานไดเร็ว (ไมเกิน 19.00 น.) เพราะนักเรียน

นักศึกษาจะเขาใชบริการหลังเลิกเรียนอีกเพียงประมาณ 2-3 ช่ัวโมงเทานั้นจากนั้นจะคอยๆทะยอย

กลับบานเปนสวนใหญ จึงไมมีความจําเปนตองเปดใหบริการในชวงค่ําถึงดึกแตอยางใด เชน สาขา 

หนาโรงเรียนดาราวิทยาลัย เปนตน สวนสาขาท่ีตั้งอยูบนเสนทางกลับบาน ก็ควรจะเปดรานสาย 

(9.30 น.) แตปดรานคอนขางดึก (21.00 น.) เพ่ือใหลูกคาสามารถเขาใชบริการบริการไดหลังเลิก

งาน ซ่ึงเวลาเลิกงานของลูกคาแตละรายก็จะแตกตางกันไป จึงตองกําหนดชวงเวลาในการเปด

ใหบริการอยางเหมาะสมในแตละสาขา นอกจากนั้น การจัดการดานสถานท่ีในสวนของท่ีจอดรถก็

มีความสําคัญ และเปนปญหามากท่ีสุดท่ีลูกคาประสบอยูในปจจุบัน ทางรานจึงควรมีนโยบาย

จัดสรรพ้ืนท่ีในการจอดรถใหกับลูกคาโดยเฉพาะ โดยอาจขอความรวมมือจากรานคาหรือสถานท่ี

ใกลเคียงเพื่อจัดสรรพ้ืนท่ีในการใชประโยชนรวมกัน กรณีท่ีพ้ืนท่ีในการจอดรถมีอยางจํากัด เพ่ือ

อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา รวมถึงอาจตองดําเนินการติดตอกับสํานักงานเทศบาลเพื่อขอความ

ชวยเหลือในการจัดท่ีจอดรถรับสงช่ัวคราวสําหรับรานคาในละแวกใกลเคียงกันเพ่ือหลีกเล่ียงการ
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ฝาฝนกฏจราจรหรือความขัดแยงตางๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได เชน สาขาสวนดอก สาขาหนาสถานีรถไฟ 

สาขาขางโรงพยาบาลใกลหมอ  เปนตน ในอนาคต ปจจัยยอยดานการมีท่ีจอดรถอยางเพียงพอ

สําหรับลูกคา ควรเปนส่ิงท่ีทางรานตองใหความสําคัญในอันดับตนๆในการพิจารณาเลือกทําเลที่ตั้ง

สําหรับการเปดสาขาใหม โดยหากเปดสาขาท่ีมีพ้ืนท่ีเพียงพอ อาจจะพิจารณาระบบ drive-through 

pharmacy มาใชเปนแนวทางเพ่ือชวยลดปญหาเรื่องท่ีจอดรถ และเพ่ืออํานวยความสะดวกใหกับ

ลูกคาไดอีกดวย โดยการจัดใหมีชองทางการขับรถเขามาใชบริการในการรับสินคา และชําระเงิน

ผานเคานเตอรดานขางอาคารท่ีมีเภสัชกรนั่งประจําเพ่ือทําการแนะนําการใชและสงมอบยา โดยท่ี

ลูกคาไมจําเปนตองลงจากรถ ซ่ึงลูกคาจะสามารถเลือกใชวิธีนี้ไดในกรณีท่ีซ้ือยาท่ีมีการใชอยูแลว

เปนประจํา หรือมีการโทรศัพทมาปรึกษาอาการและไดรับคําแนะนําไปคอนขางครบถวนแลว    

เปนตน ซ่ึงในสถานการณปจจุบันท่ีมีขอจํากัดดานพ้ืนท่ี สําหรับลูกคาประจําบางรายก็อาจพิจารณา

ชองทางในการปรึกษาอาการและรับคําแนะนําทางโทรศัพทจากเภสัชกรใหเรียบรอยกอน แลวจึง

คอยเดินทางมารับสินคาได ณ จุดจอดรถรับ-สงของช่ัวคราวตามที่ไดขอความชวยเหลือไวจากทาง

เทศบาลดังท่ีไดกลาวไวขางตนโดยไมจําเปนตองลงจากรถ เพื่ออํานวยความสะดวก และเปนการ

บรรเทาปญหาเรื่องท่ีจอดรถไมเพียงพอสําหรับลูกคา 

ในขณะเดียวกันก็ควรจัดผังวางสินคาในรานใหม เชน ผลิตภัณฑในรานบางประเภทท่ี

ไมใชยาอันตราย เชน อาหารเสริมสุขภาพ อุปกรณเครื่องใชอยางสําลี ผาพันแผล ยาหมอง และเวช

สําอางท่ีไมใชสินคาควบคุม ทางรานควรปรับปรุงตําแหนงในการจัดวางเอาไวในท่ีท่ีลูกคาสามารถ

หยิบและเลือกซ้ือไดเองโดยอิสระใหมากขึ้น เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วใหกับลูกคาในการซ้ือ

สินคา และลดขั้นตอนของพนักงานหรือเภสัชกรในการใหบริการ 

ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจกับ

การใหบริการวัดความดันโลหิตฟรี (ในกรณีมีการรองขอ) มากท่ีสุด ทางรานจึงควรใหความสําคัญ

ในสวนของการใหบริการเสริมดังกลาวเปนพิเศษ เชน การใชเครื่องตรวจวัดความดันท่ีมีคุณภาพดี 

มีการแสดงผลท่ีถูกตองชัดเจน รวมถึงการรักษาความสะอาดของตัวเครื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งใน

สวนท่ีสัมผัสกับผิวหนังของลูกคา ใหมีความสะอาด ปลอดเชื้ออยูเสมอ ท้ังนี้เพ่ือสรางความเช่ือม่ัน

ในอนามัยท่ีดีของทางรานใหกับลูกคาในกรณีมีผูขอใชบริการในสวนนี้ เปนจํานวนมาก 

นอกจากนั้น ทางรานอาจเสริมบริการดานสุขภาพอ่ืนๆ เชน การชั่งน้ําหนัก วัดสวนสูง การวัดมวล

กระดูก หรือการวัดคาไขมัน ดวยเครื่องช่ังน้ําหนักและวัดไขมัน (Body Fat Monitor Scale) โดยไม

คิดคาใชจาย ซ่ึงทางรานอาจกําหนดวัน-เวลาท่ีจะใหบริการพิเศษเหลานี้โดยเฉพาะ เชน กําหนด

ใหบริการตรวจวัดคาไขมัน พรอมใหคําแนะนําดานการควบคุมน้ําหนักฟรีทุกวันเสาร หรือ 

ใหบริการตรวจสุขภาพเบ้ืองตนแบบครบวงจรทุกวันอาทิตยท่ี 4 ของเดือน เปนตน ซ่ึงจะชวยดึงดูด
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ความสนใจ พรอมกระตุนความใสใจในสุขภาพใหเกิดแกลูกคา ซ่ึงลูกคาท่ีไดรับความประทับใจ

อาจมีการบอกตอ เพ่ือแนะนําถึงบริการพิเศษของรานใหกับคนรูจัก อันเปนการเพ่ิมโอกาสที่ทาง

รานจะลูกคารายใหมๆ ไดอีกทางหนึ่ง  

ในขณะเดียวกัน ทางรานอาจตองมีการสรางความรวมมือกับบริษัทผูจัดจําหนายผลิตภัณฑ

ใหมากขึ้น เพ่ือจัดทํารายการสงเสริมทางการตลาดรวมกันในแตละกลุมสินคา ไดแก การจัดทํา

ขอตกลงในการไดรับสวนลดพิเศษใหกับลูกคาของทางราน สําหรับการซ้ือสินคาท่ีอยูในรายการ

การทําการสงเสริมการตลาดรวมกันระหวางทางรานกับบริษัทผูผลิตในแตละรอบรายการ

ตัวอยางเชน รอบรายการเดือนสิงหาคม จัดทําขอตกลงกับบริษัทผูจัดจําหนายเครื่องวัดความดัน

โลหิตของยี่หอใดยีห่อหนึ่งเพ่ือขอสวนลดพิเศษ สําหรับผลิตภัณฑบางรุน ในการนํามาจัดรายการ

สงเสริมการขายรวมกับการจัดกิจกรรมในเทศกาลวันแมกับทางราน โดยใหบริษัทจัดสงพนักงาน

มาประจําในสาขาท่ีจัดกิจกรรม เพ่ือทําการแนะนําสินคา โดยใหสวนลดพิเศษกับลูกคาท่ีซ้ือสินคา

จากสาขาท่ีจัดกิจกรรมดังกลาว เปนตน  

นอกจากนั้น ทางรานควรจัดใหมีทีมงานดานวิชาการซ่ึงควบคุมโดยเภสัชกรเพ่ือรับผิดชอบ

ในการจัดทําเอกสารวิชาการท่ีสงเสริมความรู เกี่ยวกับสุขภาพ หรือแผนพับท่ีใหขอมูลของ

ผลิตภัณฑในรานท่ีเกี่ยวของกับปญหา หรือความตองการดานสุขภาพของลูกคาใหมากขึ้นโดยมีการ

ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนขอมูลขาวสาร ใหมีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณในแตละชวงเวลาอยู

เสมอ เชนในชวงฤดูฝนควรจัดเอกสารวิชาการท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับโรคไขเลือดออก ไขหวัด และ

แนบใบพับท่ีมีรายละเอียดของผลิตภัณฑเกี่ยวกับการรักษาหรือปองกันโรคดังกลาวเชน วิตามิน

เสริม เพ่ือปองกันโรคไขหวัด เปนตน และในอนาคตเม่ือมีบุคลากรทางดานวิชาการเพียงพอ อาจ

พิจารณาจัดทําเวบไซตของทางราน เพื่อใหขอมูลขาวสาร และตอบปญหา ขอสงสัย เกี่ยวกับสุขภาพ

ในดานตางๆใหกับผูสนใจโดยท่ัวไป ใหสามารถเขาถึงขอมูลเหลานี้ไดอยางสะดวกดวยตนเอง โดยไม

จําเปนตองเดินทางมาท่ีรานก็ได และทางรานควรใชระบบฐานขอมูลท่ีทางรานจัดทําขึ้นในการหา

ขอมูลลูกคาในแตละรายท่ียาในกลุมเดียวกัน เชน ยาเกี่ยวกับโรคหัวใจและความดันโลหิต ยา 

โรคเบาหวาน ฯลฯ และเชิญมารวมอบรมเปนกลุมยอย โดยขอความรวมมือจากบริษัทผูผลิตหรือ

จําหนายยาดังกลาวในการเชิญแพทยเฉพาะทาง หรือเภสัชกรผูมีความเชียวชาญในผลิตภัณฑนั้นๆมา

ใหความรูกับลูกคารายกลุม เพ่ือเปนการกระชับความสัมพันธระหวางรานกับลูกคาใหแนนแฟนย่ิงขึ้น 

 ในดานการแจกตัวอยางผลิตภัณฑจากบริษัทผูจัดจําหนาย ทางรานควรตองติดตามความ

เคล่ือนไหวของกระแสความนิยมของผูบริโภคใหมากขึ้น โดยปรับเปล่ียนการจัดสงเสริมการขายท่ี

จากเดิม จะดําเนินการตามท่ีบริษัทผูจัดจําหนายแนะนําและจัดสรรให ซ่ึงอาจไมไดอยูในกระแส

ความนิยมของผูบริโภคในขณะนั้น แตเปนไปเพ่ือเปาหมายทางดานยอดขาย หรือการบริหารสินคา
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คงเหลือของทางบริษัทผูจัดจําหนายแตเพียงอยางเดียว จึงอาจไมไดรับความสนใจ หรือ พึงพอใจ

จากลูกคาเทาท่ีควร มาเปนการติดตอขอสินคาตัวอยางจากบริษัทผูจัดจําหนายเฉพาะรายท่ีผานการ

เสนอจากพนักงานฝายขายของทางรานแลว วาผลิตภัณฑดังกลาว เปนท่ีตองการและอยูในความ

สนใจของลูกคาสวนใหญจริง รวมถึงการแจกของสมนาคุณในชวงเทศกาลตางๆ ก็ควรมีการรับฟง

ความคิดเห็นของลูกคากอนการจัดทํา เพ่ือใหไดส่ิงท่ีตรงกับความตองการของลูกคาใหมากท่ีสุด 

จากขอมูลความพึงพอใจในดานการสงเสริมการตลาด พบวาลูกคามีความพึงพอใจต่ําท่ีสุด

เม่ือเปรียบเทียบกับปจจัยดานอ่ืนๆ อาจจะเกิดจากขอจํากัดทางกฏหมายบางประการในการโฆษณา

ผลิตภัณฑท่ีขึ้นทะเบียนเปนยา เชน หามโฆษณาลด แลก แจก แถม เปนตน จึงสงผลทําใหลูกคาไม

ทราบไดวา ผลิตภัณฑยาตัวใดของทางรานมีการขายในราคาต่ํากวาราคาท่ีบริษัทกําหนด หรือเปน

สินคาโปรโมช่ันของทางรานอยูแลวบาง ซ่ึงในกรณีนี้ การใชบัตรสมาชิกจึงไมไดรับสวนลดอีก 

ฉะนั้นทางรานควรจัดพ้ืนท่ี หรือ Layout ของผลิตภัณฑภายในรานใหม โดยแบงแยกใหชัดเจนวา 

ผลิตภัณฑใดอยูในชวงโปรโมช่ัน และผลิตภัณฑใดไมมีโปรโมช่ันจากทางราน ซ่ึงสมาชิกสามารถ

ใชบัตรสมาชิกเพ่ือขอสวนลดจากทางรานไดตามปกติ (สําหรับผลิตภัณฑท่ีไมไดอยูในชวง

โปรโมช่ัน) และควรกําหนดมาตรฐานสวนลดใหกับสมาชิก เชน สมาชิกบัตรเงินลด 5 เปอรเซ็นต 

สมาชิกบัตรทองลด 10 เปอรเซ็นต เปนตน เพ่ือปองกันความสับสนจากลูกคาท่ีมาใชบริการ และ

เปนอีกหนทางหนึ่งในการปองกันการทุจริตจากพนักงานไดอีกดวย 

ปจจัยดานบุคลากร จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจตอการมีเภสัชกร

อยูประจํารานขายยา เพื่อใหคําปรึกษาตลอดเวลาท่ีเปดทําการมากท่ีสุด ดังนั้น ทางรานจึงจําเปนตอง

ใหความสําคัญกับการคัดเลือก และจางเภสัชกรท่ีมีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (Pharmacy 

License) ท่ีถูกตองเทานั้นเพ่ือปฏิบัติงานในราน โดยทางรานมีการจัดสรรตารางเวลาการทํางานของ

เภสัชกร ใหสามารถอยูประจํารานไดตลอดเวลาทุกวันทําการ ซ่ึงอาจมีมากกวาหนึ่งคน จึงควรเพิ่มเติม

การจัดทําปายช่ือแสดงตนผูมีหนาท่ีปฏิบัติการในชวงเวลาน้ันใหเห็นไดอยางชัดเจน ยิ่งไปกวานั้น

จุดแข็งในดานนี้ของทางรานเห็นไดชัดเจน แตกตางจากรานขายยาอ่ืนโดยท่ัวไป ซ่ึงนับเปนขอ

ไดเปรียบในการดําเนินธุรกิจในขณะนี้เปนอยางมาก แตปจจัยดังกลาวไมสอดคลองกับสถานการณ

ปจจุบันท่ีเกิดภาวะขาดแคลนเภสัชกรท่ีรับจางอยูประจําในรานขายยา เนื่องจากกระแสความนิยม

ในการเลือกประกอบวิชาชีพของเภสัชกรในปจจุบัน มีความนิยมในการทํางานเปนตัวแทนขายยา

ใหกับบริษัทผูผลิต หรือ ผูจัดจําหนายมากกวา แมกระท่ังในสายงานเภสัชกรรมชุมชนเอง ก็นิยมท่ี

จะรับราชการในโรงพยาบาลหรือเปดรานขายยาเปนของตนเองมากกวา ดังนั้นหากทางรานไม

เตรียมการรับกับสถานการณเหลานี้แตเนิ่นๆ ในอนาคตอันใกลก็อาจประสบกับภาวะขาดแคลน

เภสัชกร ผูมีหนาท่ีปฏิบัติการเต็มเวลาในแตละสาขา อันเปนขอไดเปรียบ หรือจุดแข็ง ณ ปจจุบัน ท่ี
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สรางความพึงพอใจใหกับลูกคา ทางรานจึงควรมีการวางแผนในการปรับเปล่ียนรูปแบบในการ

ดําเนินงานใหม โดยอาจนําระบบการขายแฟรนไชสหรือรวมหุนมาพิจารณา เพ่ือใหเภสัชกรผูมี

หนาท่ีปฏิบัติการอยูเดิม มีโอกาสท่ีจะรวมเปนเจาของกิจการ อีกท้ังยังเปนการเพ่ิมแรงจูงใจในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานจากความรูสึกเปนเจาของดวยเชนกัน แตการจะเปล่ียนรูปแบบการ

ดําเนินงานจากกิจการเจาของคนเดียวแตมีหลายสาขา เปนระบบหุนสวนหรือแฟรนไชส ตองมีการ

ปรับเปล่ียนกระบวนการจัดการภายในเพ่ือใหสอดรับกับการดําเนินงานดังกลาว ซ่ึงอาจเปนความ

จําเปนท่ีทางรานตองจางบริษัทท่ีปรึกษาในการวางระบบเพ่ือชวยดําเนินการในดานนี้ตอไป 

นอกจากนั้นจากการศึกษานี้พบวา ปญหาลําดับแรกในดานบุคลากร คือ เภสัชกรและ

พนักงานไมมีความกระตือรือรนท่ีจะใหบริการ ดังนั้นทางรานควรปรับปรุงการอบรม ปลูกฝง

จิตสํานึกดานการบริการ หรือ การสรางจิตสํานึกในงานบริการ (Service Mind) ใหกับเภสัชกรและ

พนักงานทุกคนในรานใหมากขึ้น จากเดิมท้ังเภสัชกรและพนักงานอาจใหความสําคัญเฉพาะ

คุณสมบัติทางดานวิชาการเทานั้น แตจากการศึกษาทําใหทราบวา ลูกคามิไดมีความตองการแตเพียง

ความรูดานวิชาการเทานั้น แตความตองการดานการบริการก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน 

เภสัชกรและพนักงานทุกคน ควรมีอัธยาศัยท่ีดี มีความเปนมิตร ยิ้มแยม มีความกระตือรือรนในการ

ใหบริการกับลูกคา ซ่ึงนอกจากจะตองมีการอบรมกันอยางจริงจังแลว การจูงใจโดยการใหรางวัล

กับบุคลากรดีเดนในดานการบริการ โดยการลงคะแนนท้ังจากพนักงานดวยกันเอง และจากการให

คะแนนของลูกคาประจําเดือนของแตละสาขา ก็นาจะสามารถชวยพัฒนาจิตสํานึกในการบริการของ

บุคลากรทุกคนไดดวย และในแตละปควรมีการใหรางวัลกับบุคลากรดีเดนของบริษัทดวย โดยการ

ประเมินจากยอดขายแตละบุคคลและผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของลูกคาประกอบการตัดสิน 

เปนตน 

แนวทางในการสรางความประทับใจแกลูกคา เชน บุคลากรควรจดจําช่ือลูกคาประจํา 

อาการปวยและยาที่ลูกคาประจําซ้ือได ในขณะเดียวกันควรใหบริการอยางเสมอภาคกับลูกคาราย

ใหม ซ่ึงสําหรับเภสัชกรเองนอกจากความรูในเรื่องของยาและสุขภาพแลว ก็ควรจะตองเรียนรู

ทักษะดานการขาย  การจูงใจ และการแนะนําสินคา เพ่ือเปดทางเลือกใหมๆ ใหกับลูกคา เชนการจัด

อบรมเทคนิค  การขาย โดยเชิญวิทยากรผูมีประสบการณและความเชี่ยวชาญดานการขายมาอบรม

ทุก 3 เดือน เปนตน ท้ังนี้ เพ่ือนําเสนอส่ิงท่ีดีท่ีสุดในการดูแลรักษาสุขภาพใหกับลูกคาทุกคนอีกดวย  

ยิ่งไปกวานั้น จากการศึกษาครั้งนี้พบวา ลูกคามีความพึงพอใจนอยสุดอันดับท่ีสอง คือ   

เรื่องการแตงกายของเภสัชกรและพนักงานในราน ดังนั้นจึงควรเขมงวดกับการบังคับใชกฏระเบียบ

เรื่องการสวมใสเครื่องแบบกับเภสัชกรและพนักงานทุกคนใหตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด ไม

ละเลย เพ่ือเพ่ิมความนาเช่ือถือ ความเปนมืออาชีพ และเพื่อใหลูกคาสามารถแยกออกไดวาใครเปน
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เภสัชกรหรือพนักงานท่ัวไป โดยทางรานอาจจะมีการสุมตรวจเปนครั้งคราวจากทีมผูบริหารเปน

ตน 

ปจจัยดานกระบวนการใหบริการ จากการศึกษาพบวา ลูกคาสวนใหญมีความพึงพอใจตอ

การซักถามอาการตามขั้นตอนกอนการจายยา ทางรานจึงตองรักษาและพัฒนามาตรฐานดานนี้ให

มากยิ่งขึ้น โดยการสงเภสัชกรเขารับการอบรมในหลักสูตรการศึกษาตอเนื่องอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือ

พัฒนาองคความรูใหมท่ีนํามาใชในการวินิจฉัยและบําบัดความเจ็บปวย ซ่ึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

เนื่องจากการจายยาผิดประเภทอาจทําใหผลการรักษาไรประสิทธิภาพ หรือเปนอันตรายตอผูใชยา

ได ซ่ึงถึงแมรานขายยาจะไมสามารถดําเนินการตรวจรางกายไดอยางละเอียดเหมือนโรงพยาบาล 

เภสัชกรกต็องใหความสําคัญและใสใจกับการซักถามและสังเกตอาการของลูกคาท่ีเขามาซ้ือยาแต

ละราย เพ่ือวิเคราะหอาการในเบ้ืองตนกอนการจายยาเสมอ และหากพบวาอาการของลูกคาหรือ

ผูปวยอยูในระดับท่ีมีความเส่ียงรายแรง หรือมีความซับซอน ก็ควรแนะนําใหลูกคาหรือผูปวยราย

นั้นไปพบแพทยผูเช่ียวชาญโดยทันที ไมดึงดันท่ีจะจายยาท่ีไมเหมาะสมใหกับลูกคาเด็ดขาด รวมทั้ง

จัดใหมีการสอบความรูเปนการภายใน ท้ังในระดับเภสัชกรและพนักงานขายท่ัวไป เพ่ือเปนการ

กระตุนใหมีการตื่นตัวในการเพ่ิมพูนความรูอยูเสมอๆ  

นอกจากนั้นจากการศึกษานี้พบวา ปญหาลําดับแรกของดานกระบวนการใหบริการ คือ 

การใหบริการมีความลาชาเชน การจายยา และการคิดคาชําระเงินลาชานั้น ทางรานควรเพ่ิมการ

อบรมพนักงานผูรับผิดชอบ หรืออํานวยความสะดวกดานเครื่องมืออุปกรณในการทํางานใหกับ

พนักงาน เชน ในกรณีสาขาท่ีมีพนักงานใหมประจําการอยู ยังไมมีความชํานาญท้ังในการใช

เครื่องมือและอุปกรณในการทํางานอาจตองมีการจัดทําคูมือการทํางานในแตละตําแหนงงานแทน

การสอนแบบเดิม ท่ีใชวิธี สอนปากตอปาก พ่ีสอนนอง ซ่ึงตองใชระยะเวลาในการเรียนรูนาน และ

โอกาสผิดเพ้ียน ไมเปนไปตามตนแบบสูง เชน จัดทําคูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการขาย

หรือคนหาสินคา คูมือการจายยาเบ้ืองตนสําหรับเภสัชกรใหม เปนตน เพ่ือชวยลดขอผิดพลาดและ

ความลาชาในกระบวนการใหบริการแกลูกคา  

ยิ่งไปกวานัน้ทางรานยังตองเนนการติดตามผลการรักษาหรือปญหาหลังการใชผลิตภัณฑ 

โดยการโทรศัพทกลับไปสอบถามผลหลังจากใชผลิตภัณฑ ใหมากขึ้น เชน ควรกําหนดเปาหมาย

หรือจํานวนการโทรศัพทกลับไปหาลูกคาในแตละวัน ของแตละสาขา  แทนการโทรศัพทกลับเทาท่ี

พนักงานสะดวกหรือเห็นสมควร เชน ตองโทรศัพทกลับไปสอบถามอาการหลังการใชยาหรือ

ผลิตภัณฑกับสมาชิกทุกรายท่ีเขามาใชบริการในแตละวัน รวมถึงลูกคาท่ีไมใชสมาชิกอีกวันละ 5

ราย เปนอยางนอย เพ่ือแสดงถึงการดูแล เอาใจใส และคํานึงถึงสุขภาพท่ีดีของลูกคาอยางตอเนื่อง 

ถือเปนการพัฒนาคุณภาพของกระบวนการใหบริการในอีกดานหนึ่ง 
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ควรใหความสําคัญในการตรวจสอบกระบวนการใหบริการ ท้ังดานความถูกตองในการคิด

คาชําระเงิน การบันทึกประวัติการใชยาสําหรับสมาชิก รวมถึงการใหบริการในดานอ่ืนๆ ใหมากขึ้น

เนื่องจากปจจัยยอยดานดังกลาวเปนตัวแปรสําคัญในการลดระดับความนาเช่ือถือ อันจะสงผลถึง

ระดับความพึงพอใจของลูกคาในดานกระบวนการใหบริการ โดยอาจจะใชวิธีการตั้งทีมผู

ตรวจสอบเพ่ือทําการสุมตรวจเปนครั้งคราว วาพนักงานมีการปฏิบัติหนาท่ีถูกตอง ครบถวนตาม

เกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไม โดยมีการกําหนดการไดรางวัลเพ่ือเปนขวัญและกําลังใจเม่ือ

พนักงานปฏิบัติงานไดถูกตอง ครบถวนดีและมีบทลงโทษตามสมควรหากพนักงานทํางาน

ผิดพลาดหรือบกพรองตอหนาท่ีดวย เปนตน  

อีกท้ังทางรานควรจัดทําระบบฐานขอมูลของลูกคาใหละเอียดขึ้นโดยพัฒนาบัตรสมาชิก

เดิมท่ีใชอยูในปจจุบัน ใหเช่ือมกับประวัติการซ้ือยาของลูกคาท้ังในอดีตจนถึงปจจุบัน เพ่ือจะไดนํา

ขอมูลดังกลาว ไปใชในการพัฒนากระบวนการจัดการในดานตางๆ ท้ังในดานการใหบริการท่ีตรง

ใจลูกคา เพ่ิมพูนความสัมพันธกับลูกคารายบุคคลใหมากขึ้นดวยกิจกรรมตางๆท่ีเหมาะสม ตลอด

จนถึงพัฒนาการคัดเลือกผลิตภัณฑประเภทตางๆ ท่ีจําหนายในรานใหสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหไดมากท่ีสุด จากฐานขอมูลท่ีดีเหลานี ้

ปจจัยดานการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพ จากการศึกษาพบวา แสงสวาง

ภายในรานท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการรับบริการ และ การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานดวย

อุณหภูมิเหมาะสม เปนปจจยัท่ีลูกคาสวนใหญใหความพึงพอใจมากเปนลําดับแรก ทางรานจึงควร

รักษาระดับการจัดแสงไฟภายในรานใหมีความพอเหมาะพอดี เพ่ือสรางบรรยากาศอันปลอดโปรง 

ปลอดภัย และชวยใหลูกคาสามารถมองเห็นรายละเอียดของสินคา ฉลากยาไดอยางชัดเจน รวมถึง

การเปดเครื่องปรับอากาศภายในรานใหมีอุณหภูมิท่ีเหมาะสม ไมรอนหรือเย็นจนเกินไป ซ่ึง

นอกจากจะชวยสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาแลว ยังสามารถรักษาสภาพและยืดอายุของ

ผลิตภัณฑบางประเภทไดอีกดวย  

นอกจากนั้นจากการศึกษานี้พบวา ปญหาลําดับแรกของดานการสรางและการนําเสนอ

ลักษณะทางกายภาพ คือ ทางรานไมมีบริเวณท่ีนั่งใหลูกคาเขารับคําปรึกษาในกรณีท่ีลูกคาบางราย

อาจใชเวลาในการรับคําปรึกษานานเปนพิเศษ หรือในกรณีท่ีลูกคาท่ีเปนผูสูงอายุ เปนตน ซ่ึงอาจ

เนื่องมาจากขอจํากัดทางดานขนาดพ้ืนท่ีคับแคบ ประกอบกับมีผลิตภัณฑในปริมาณมาก ทางรานจึง

ควรปรับปรุงเรื่องผังการจัดวางผลิตภัณฑภายในรานใหเปนหมวดหมู  แยกสินคาท่ีตองการ

คําปรึกษากอนซ้ือออกจากสินคาท่ัวไปท่ีสามารถเลือกซ้ือไดเองอยางอิสระใหชัดเจน เพื่อเพ่ิมพ้ืนท่ี

ใหลูกคาเขารับคําปรึกษา อีกท้ังยังเปนการเพืม่ความงายในการเลือกหาสินคาสําหรับลูกคาดวย ในกรณี
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ท่ีบริษัทผูจัดจําหนายอํานวยการจัดตูสินคา หรือบูทพิเศษสําหรับสินคา เชนเวชสําอางบางชนิดก็ควร

จัดใหอยูในมุมท่ีเห็นไดชัด พรอมวางแผนพับหรือสินคาทดลอง (Tester) ใหลูกคาเขาถึงไดโดยสะดวก  

สวนในเรื่องความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในราน ลูกคามีความพึงพอใจ 

นอยท่ีสุดเปนอันดับท่ีสอง ซ่ึงถือวาเปนความจําเปนเรงดวน เพราะธุรกิจรานขายยาซ่ึงเกี่ยวของกับ

สุขภาพ ความสะอาดภายในรานถือเปนเรื่องสําคัญท่ีทางรานไมอาจละเลยได ดังนั้นทางรานควร

ปรับปรุงการทําความสะอาดภายในรานใหมากขึ้น เชน เดิมมีการทําความสะอาดเพียงวันละ 1 ครั้ง

ตอนเชา ก็กําหนดชวงเวลาระหวางวันในการทําความสะอาดภายในรานใหมากขึ้น เชน ชวงเวลา 

7.30-7.45 เปนการทําความสะอาดรอบท่ี 1 ชวงเวลา 11.45-12.00 เปนการทําความสะอาดรอบท่ี 2 

ชวงเวลา    17.30 -17.45 เปนการทําความสะอาดรอบที่ 3 เปนตน และการปรับปรุงเรื่องผังการจัด

วางผลิตภัณฑภายในรานใหเปนหมวดหมู ก็นาจะมีสวนชวยใหการดูแลเรื่องความสะอาดภายใน

รานทําไดงายขึ้น อีกท้ังการใชแนวทาง 5 ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ สรางนิสัย)   

ก็จะชวยใหพนักงานสามารถจัดการเรื่องความสะอาดและความเปนระเบียบของรานไดดีมากขึ้นดวย 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การจัดใหมีการประกวดแขงขันกันระหวางสาขาทุกๆ 3 เดือน นาจะเปนแรงจูงใจท่ีดี

ของพนักงานท่ีจะใหความรวมมือในการพัฒนาปรับปรุงรูปลักษณ โดยรวมภายในรานไดอีกทางหนึ่ง 

การปรับเปล่ียนการประดับตกแตงรานใหมีการผลัดเปล่ียน หมุนเวียนไปตามเทศกาล 

ตางๆ ไมใหเกิดความซํ้าซาก จําเจ เชน การสงสุขภาพดีในเทศกาลปใหมใหคนท่ีคุณรัก หรือรักแม

ดูแลสุขภาพแมในเทศกาลวันแม เปนตน ก็นาจะสามารถกระตุนใหเกิดบรรยากาศในการใชบริการ

ใหมากขึ้นดวยเชนกัน 

สําหรับการสรางและการนําเสนอลักษณะทางกายภาพท่ีอยูภายนอกราน ทางรานควร

ปรับปรุงท้ังรูปแบบ สัญลักษณและการต้ังปายช่ือรานใหมองเห็นไดอยางชัดเจน โดดเดน 

โดยเฉพาะในยานการคาท่ีมีปายรานคาจํานวนมาก ทางรานควรจัดทําปายรานท่ียื่นออกมาในแนว

ขางใหมีความโดดเดน และดูออกไดทันทีวาเปนรานขายยา ชวยใหลูกคาท่ีกําลังขับรถมาสามารถ

มองเห็นตําแหนงรานไดในระยะไกล และเตรียมตัวกะระยะเพื่อการจอดรถเทียบหนารานไดทัน  


