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ภาคผนวก

เลขที่แบบสอบถาม.........................
แบบสอบถาม

เร่ือง “ปจจัยสวนประสมการตลาดท่ีมีผลตอแพทยโรงพยาบาลในอําเภอเมืองพิษณุโลกในการสั่งใช
ยาเม็ดลดระดับนํ้าตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดท่ี 2”

ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามน้ี จะนําไปใชประโยชนเพื่อประกอบการศึกษาของนักศึกษา
ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เพื่อการศึกษาถึงปจจัยสวนประสมทาง
การตลาดที่มีผลตอการสั่งใชยาเม็ดลดระดับนํ้าตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของ
แพทยประจําโรงพยาบาลในอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ขอมูลในแบบสอบถามน้ีนําไปใช
ประโยชนเพื่อการศึกษาเทาน้ัน ขอมูลที่ทานตอบถือเปนความลับ ผูศึกษาขอขอบพระคุณแพทยทุก
ทานที่กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามคร้ังน้ีเปนอยางสูง

นางสาวพัชรินทร  มายัง นักศึกษาปริญญาโท

กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ในชอง (   ) หนาขอความที่ทานเห็นวาเหมาะสม
ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป
1.เพศ

1. (  ) ชาย 2. (  ) หญิง
2.อายุ

1. (  ) 20-30 ป 2. (  ) 31-40 ป 3. (  ) 41-50 ป
4. (  ) 51-60 ป 5. (  ) มากกวา 60 ป

3.ประเภทของสถานพยาบาลที่ทานประจําอยู
1. (  ) โรงพยาบาลรัฐบาล 2. (  ) โรงพยาบาลเอกชน

4.จํานวนเตียง
1. (  ) นอยกวาหรือเทากับ 100 เตียง 2. (  ) 100-150 เตียง
3. (  ) 151-300 เตียง 4. (  ) 301-500 เตียง
5. (  ) มากกวา 500 เตียง
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5.ทานตรวจรักษาผูปวยทั่วไปโดยเฉลี่ยประมาณสัปดาหละ
1. (  ) นอยกวาหรือเทากับ 20 คน 2. (  ) 21-50 คน
3. (  ) 51-100 คน 4. (  ) 101-200 คน
5. (  ) มากกวา 200 คน

6.จํานวนผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ทานจําเปนตองจายยาลดระดับนํ้าตาลในเลือดเพื่อการรักษา
ประมาณสัปดาหละ

1. (  ) นอยกวา 10 ราย 2. (  ) 10-20 ราย 3. (  ) 21-30 ราย
4. (  ) 31-40 ราย 5. (  ) มากกวา 40 ราย

7.ทานมีคลินิกสวนตัวหรืองานนอกเวลาที่ทานมีโอกาสในการจายยาลดระดับนํ้าตาลในเลือดเอง
หรือไม

1. (  ) มี 2. ( ) ไมมี
8.ทานมีสวนในการตัดสินใจนํายาลดระดับนํ้าตาลในเลือดเขาเปนยาในบัญชีโรงพยาบาลหรือไม

1. (  ) มี 2. (  ) ไมมี

ตอนท่ี 2 ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีมีผลตอการสั่งจายยาลดระดับนํ้าตาลในเลือดของแพทย
กรุณาทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่แสดงระดับความสําคัญที่ทานเห็นวามีผลตอการสั่งจายยาลด
ระดับนํ้าตาลในเลือดใหแกผูปวย

ปจจัย
ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการสั่งยา

มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

ดานผลิตภัณฑ (Product)
9.ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา
10.ตัวยามีความปลอดภัยสูง
11.ความสะดวกในการรับประทาน
12.สามารถคงผลการรักษาที่ดีในระยะยาว
13.การใชยาไมยุงยาก  ชัดเจน
14.มีขนาดยาใหเลือกหลายขนาด(Dosage)
15.ตัวยามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับและมีขอมูล
อางอิงที่เชื่อถือได
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ปจจัย
ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการสั่งยา
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

16.ตัวยามีการใชมานานจนมั่นใจวาปลอดภัย
ในการใชยา (Evidence Base)
17.ตัวยาเปนที่นิยมใชอยางแพรหลาย
18.มีปฏิกิริยากับยาอ่ืน(Drug interaction)ตํ่า
19.ขอหามใช (Contraindication) มีนอย
20.เปนยาใหมนาทดลองใช
21.เปนยาเม็ดสามารถแบงได
22.เปนยา Original จากบริษัทตางประเทศ
23.มีบรรจุภัณฑที่ดี
24.ยามีอายุในการเก็บรักษาไดนาน
ดานราคา (Price)
25.ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยา
26.ราคายาไมแตกตางจากยาที่มีคุณภาพใน
ระดับเดียวกัน
27.เปนยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ
28.เปนยาที่อยูนอกบัญชียาหลักแหงชาติ แต
ผูปวยสามารถเบิกได
ดานการจัดจําหนาย(Place)
29.ไดรับความสะดวกในการติดตอสั่งยากับ
บริษัท
30.มีเบอรโทรศัพทฟรีในการสั่งซื้อยา
31.บริการจัดสงที่รวดเร็วตรงเวลา
32.การรักษาคุณภาพในขณะจัดสง
33.สามารถแกปญหาในกรจัดสงไดรวดเร็ว
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ปจจัย
ระดับความสําคัญท่ีมีผลตอการสั่งยา
มาก
ท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย นอย
ท่ีสุด

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)
34.การโฆษณาในวารสารทางการแพทย
35.มีการจัดประชุมวิชาการ(Symposium)โดย
มีวิทยากรที่มีชื่อเสียงมาบรรยาย
36.มีการออกราน(Booth)ในงานประชุม
วิชาการ
37.มีบทความหรือรายงานผลการใชยาในวร
สารทางการแพทยตางประเทศ
38.มีบทความหรือรายงานผลการใชยาในวร
สารทางการแพทยของไทย
39.มีการสนับสนุนคาใชจายสําหรับการ
ประชุมวิชาการใน/ตางประเทศ
40.มียาตัวอยางเพื่อทดลองใช

41.มีการจัดรายการพิเศษ ลดราคา/แถม

42.มีการแจกของชํารวย (Gimmick)

43.ความสนิทสนมคุนเคยกับผูแทนยาตอทาน
44.ความสม่ําเสมอในการเยี่ยมทานของผูแทน
ยา
45.บุคลิกลักษณะและกริยามารยาทของผูแทน
ยา
46.ความรูในผลิตภัณฑที่ขายของผูแทนยา
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ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
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ประวัติผูเขียน

ชื่อ – สกุล นางสาวพัชรินทร มายัง

วัน เดือน ป เกิด 6 ตลาคม 2524

ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนตนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
จังหวัดเชียงใหม ปการศึกษา 2539
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมตอนปลายโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
จังหวัดเชียงใหม  ปการศึกษา 2542
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี เภสัชศาตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2547

ประวัติการทํางาน ป 2552- ปจจุบัน Medical Sales Representative
บริษัทเอ็มเอสดี (ประเทศไทย) จํากัด


