
 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
หลักการและเหตุผล 

รานขายยาเปนธุรกิจรานคาท่ีเปดจําหนายยาแกคนท่ัวไปโดยสามารถขายยาท่ัวไปและ
ขายยาตามคําส่ังแพทย ซ่ึงการดําเนินการโดยเภสัชกรสวนใหญจะขายยาแผนปจจุบัน บางแหงขาย
ยาแผนโบราณหรือขายควบคูกันไป (วิกิพิเดีย สารานุกรมเสรี, 2551: ออนไลน) ปจจุบันรานขายยา
ไมไดเนนขายยาเพียงอยางเดียว แตจะเนนสินคาเพื่อการดูแลสุขภาพ และความงามเปนหลักดวย
และยังมีสินคาอ่ืนอีกหลายประเภทเขามาจําหนายเสริม (ทิพภาณี ไชยเสน, 2539: 49-52 อางถึงใน
วิไลวรรณ พุทธันบุตร, 2543) ไดแก อาหารเสริม และผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ อุปกรณการแพทย 
สินคาอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ และเคร่ืองสําอาง (ปภาดา ทัตพรพันธ, 2548: 53)  

รานขายยาในประเทศไทยแบงตามการขออนุญาตสถานท่ีประกอบการดานยา ของ
ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา วาดวยเกณฑการพิจารณาเกี่ยวกับสถานท่ีขายยา
แผนปจจุบัน พ.ศ. 2547ไดเปน 4 ประเภท ไดแก 1. สถานท่ีขายยาแผนปจจุบัน 2. สถานท่ีขายยา
แผนโบราณ 3. สถานท่ีขายยาแผนปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จสําหรับสัตว 4. สถานท่ีขายยาแผน
ปจจุบันเฉพาะยาบรรจุเสร็จท่ีไมใชยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษ ถาแบงตามการตลาดจะแบงได
เปน 4 กลุม ไดแก 1. รานคาขายยาปลีก 2. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนของคณะเภสัชศาสตร
ทุกมหาวิทยาลัย 3. รานขายยาสง 4. รานขายยาแบบเครือขาย เชน ฟาสซิโน สยามดรัก จีเอ็นซี 
โปรดรักส องคการเภสัชกรรม เอเพ็กซ เมดแคร ดี-เซน ฯลฯ(ปภาดา ทัตพรพันธ, 2548: 12-13)  

ในป พ.ศ. 2546 รานขายยาแผนปจจุบันในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีรานขายยา
ปลีก 100 ราน รานขายยาสง 7 ราน รานขายยาเครือขาย 23 ราน รวมรานขายยาท้ังหมด 130 ราน 
จนถึงป พ.ศ. 2551 มีรานขายยาปลีก 181 ราน รานขายยาสง 7 ราน รานขายยาแบบเครือขาย 47 ราน 
รวมรานขายยาท้ังหมด 228 ราน การเพิ่มข้ึนของรานขายยาเปนการเพิ่มข้ึนของรานประเภทรานขาย
ยาปลีก และรานขายยาแบบเครือขาย ซ่ึงการเพ่ิมข้ึนของรานขายยาต้ังแตป พ.ศ. 2546 จนถึงป พ.ศ. 
2551 มีจํานวนเพิ่มข้ึนถึง 98 ราน คิดเปนรอยละ 75.38 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 
2551) ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 แนวโนมการเพ่ิมข้ึนของรานขายยาแผนปจจุบันในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  
 

 
ป พ.ศ. 

รานขายยา
ปลีก(ราน) 

รานขายยาสง 
(ราน) 

รานขายยา
แบบเครือขาย

(ราน) 

รวม 
(ราน) 

รานขายยาท่ี
เพิ่มขึ้น 
(รอยละ) 

2546 100 7 23 130 - 
2547 117 7 27 144 10.77 
2548 131 7 34 165 26.92 
2549 146 7 36 182 40 
2550 167 7 46 213 63.85 
2551 181 7 47 228 75.38 

 

 
จากสถิติประชากรจังหวัดเชียงใหมป 2549  มีประชากรจํานวน 1,658,298  คน อยูใน

เขตอําเภอเมือง จํานวน 77,008 คน  ป 2550 มีประชากรจํานวน 1,664,399 คน อยูในเขตอําเภอเมือง
จํานวน 77,966 คน ป 2551  มีประชากรรวมท้ังส้ิน 1,689,467 คน โดยมีจํานวนประชากรในเขต
อําเภอเมือง จํานวน 78,840 คน การเติบโตของประชากรในอําเภอเมืองในป 2550 และป 2551 คิด
เปนรอยละ1.24  และ2.38 ตามลําดับเม่ือเทียบกับป 2549 สภาพเศรษฐกิจในจังหวัดเชียงใหมมี
ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด 103,276 ลานบาท รายไดสวนใหญข้ึนอยูกับสาขาบริการ อัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉล่ียรอยละ 5.38 รายไดประชากรตอหัวเฉล่ีย 64,429 บาท/คน/ป จะเหน็ไดวา
แนวโนมประชากรในอําเภอเมืองจังหวดัเชียงใหมเพิ่มข้ึนทุกปประกอบกับเศรษฐกิจท่ียังคงขยายตัว
ข้ึนเร่ือยๆ ยังมีโอกาสทางการตลาดใหผูท่ีสนใจประกอบธุรกิจ ยังสามารถลงทุนได (กรมการ
ปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2551: ออนไลน) 

ในป พ.ศ. 2532 รัฐบาลไดมีนโยบายใหผูท่ีจบเปนแพทย เภสัชกร และอาชีพอ่ืนๆท่ี
เกี่ยวของกับทางการแพทยไปใชทุนโดยการทํางานใหแกรัฐบาล เพราะรัฐบาลเห็นวาในการผลิต
บัณฑิตแตละคนตองใชเงินอุดหนุนจากรัฐบาลจํานวนมาก แตเม่ือบัณฑิตจบมาแลวมีเพียงสวนนอย
เทานั้นท่ีเขารับราชการ และไปทํางานในชนบท สวนใหญจะทํางานในภาคเอกชน บัณฑิตเภสัช
ศาสตรจึงไดรับผลกระทบจากนโยบายน้ีดวย ตอมาเนื่องจากประเทศไทยมีปญหาเร่ืองเงินเดือน
ราชการ ประกอบกับประเทศประสบภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ รัฐบาลจึงมีนโยบายจํากัดอัตรากําลัง
ภาครัฐจึงสงผลใหรัฐบาลหยุดทําสัญญาชดใชทุนกับนักศึกษาเภสัชศาสตร (และสาขาอ่ืนๆ ดวย)  
นักศึกษารุนสุดทายท่ีจะใชทุนคือนักศึกษาท่ีเขามหาวิทยาลัยในป พ.ศ. 2541 และจะจบการศึกษาใน
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ป พ.ศ. 2547 นี้ แตในระหวางท่ีนักศึกษารุนกอนท่ีทําสัญญาไปแลว รัฐบาลไมสามารถบรรจุใหเปน
ขาราชการไดเพียงแตบรรจุใหเปนเจาพนักงานของรัฐแทน จึงทําใหบัณฑิตเภสัชศาสตรท่ีจบมา
ทํางานในภาคเอกชนมากข้ึน และบางสวนก็มาเปดรานขายยามากข้ึน (อรวรรณ ทิตยวรรณ, 2546 
อางถึงใน ศนิ จันทรสัชนาลัย, 2546) 

จากการที่รานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว
เนื่องมาจาก เภสัชกรจบใหมหันมาเปดรานขายยาประเภทรานคาขายปลีกมากข้ึนและมีการขยายตัว
ของรานขายยาแบบเครือขาย ทําใหเกิดการแขงขันกันอยางสูง อีกท้ังนโยบายของรัฐบาลในการ
ประกันสุขภาพตางๆ เชนการประกันสุขภาพ นโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค ทําใหคนไขสวนหนึ่งท่ี
เคยเขามาใชบริการในรานขายยากลับไปใชบริการจากโรงพยาบาลและคลินิกแทน ผูท่ีเคยใชบริการ
รานขายยาจึงมีจํานวนลดลง นอกจากน้ันความตองการของผูบริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปในเร่ืองการ
ดูแลสุขภาพ ผูบริโภคหันไปใหความสนใจเร่ืองสุขภาพมากข้ึน ทําใหรานขายยาตองมีการปรับตัว
ตามในการนําเสนอสินคาประเภทอาหารเสริม อุปกรณการแพทย เคร่ืองสําอางตลอดจนการ
ใหบริการของรานขายยา เนื่องจากความตองการของผูบริโภคในการเลือกเขารานขายยาไมได
เพียงแตเปนการเขาไปซ้ือยาเทานั้น แตหมายถึงการเขาไปเพ่ือตองการคําแนะนํา และบริการท่ีดี  
เพื่อตอบสนองความตองการของผูบริโภคมากท่ีสุด (พิสนธ ศรีบัณฑิต, 2551: สัมภาษณ) 

ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจศึกษาถึง กระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือก
รานขายยาในอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงผลการศึกษาคร้ังนี้จะเปนประโยชนสําหรับ
ผูประกอบการรานขายยาท่ีดําเนินกิจการอยู จะไดนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษานี้ไปพัฒนากลยุทธ
ทางการตลาด ใหเหมาะสมกับความตองการของกลุมผูบริโภคดังกลาว หรือผูท่ีมีความสนใจท่ีจะทํา
การลงทุนในธุรกิจรานขายยาจะไดนําขอมูลท่ีไดใชเปนแนวทาง หรือเครื่องมือเพื่อชวยในดานการ
ตัดสินใจในการลงทุนการบริหารงานและการวางแผนกลยุทธในธุรกิจรานขายยาตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษา 

เพื่อศึกษาถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานขายยาในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
 1. ทําใหทราบถึงกระบวนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคในการเลือกรานขายยาใน
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
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 2. ทําใหสามารถใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการวางแผนกําหนดและปรับปรุงกลยุทธ
ทางการตลาดสําหรับผูประกอบธุรกิจรานขายยา 
 
นิยามศัพท  

กระบวนการตัดสินใจ หมายถึง ลําดับข้ันตอนในการตัดสินใจของผูบริโภคในการ
เลือกรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงประกอบดวย 6 ข้ันตอน คือ 1. ตระหนักถึงความ
ตองการหรือการเล็งเห็นปญหา 2.  การคนหาขอมูล  3.  การประเมินทางเลือกกอนซ้ือ  4.  การซ้ือ          
5.  การบริโภค  6.  ประเมินหลังการบริโภค  

ผูบริโภค หมายถึง บุคคลทั่วไปที่เคยใชบริการจากรานขายยาในอําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม 
 รานขายยา หมายถึง ขายยาแผนปจจุบันท่ีต้ังอยูในศูนยการคา ไฮเปอรมารเก็ต ยาน
ชุมชน/ท่ีอยูอาศัย และตลาดสด ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 


