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การศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อแพทยใ์นการสั่งใชย้าลดกรดในกระเพาะอาหาร 
ในโรงพยาบาลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค ์เพื่อศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อ
แพทยใ์นการสั่งใช้ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร ในโรงพยาบาลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเก็บ
ขอ้มูลจากแพทย ์ในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ จ านวน 134 ราย โดยใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล และน ามาวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย ซ่ึง
สรุปผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

ผลการศึกษาพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 41 – 50 ปี รายไดเ้ฉล่ีย
ต่อเดือน 30,000 – 40,000 บาท อยู่โรงพยาบาลรัฐบาล ท่ีมีจ านวนเตียง 1,000 เตียงข้ึนไป รักษา
ผูป่้วยทัว่ไปในโรงพยาบาลโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ 100 รายข้ึนไป รักษาผูป่้วยโรคกระเพาะอาหารใน
โรงพยาบาลโดยเฉล่ียต่อสัปดาห์ 30 รายข้ึนไป โดยสาเหตุในการสั่งใชย้าลดกรดในกระเพาะอาหาร
จากบริษทัยา คือ ตวัยามีประสิทธิภาพในการรักษา และทราบขอ้มูลเก่ียวกบัยาลดกรดในกระเพาะ
อาหาร จากเวบ็ไซต ์

ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อแพทยใ์นการสั่งใช้ยาลดกรดในกระเพาะ
อาหาร ในโรงพยาบาลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในระดบัมาก ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้น
ราคา และปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาด ตามล าดบั ส่วนปัจจยัส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลใน
ระดบัปานกลาง คือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  
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โดยปัจจยัยอ่ยของส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อแพทยใ์นการสั่งใชย้าลดกรดในกระเพาะ
อาหาร ในโรงพยาบาลในอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดในแต่ละดา้นดงัน้ี ดา้นผลิตภณัฑ์ 
คือ ตวัยามีความปลอดภยัสูง ดา้นราคา คือ ราคาอยูใ่นเกณฑ์ท่ีคนไขส้ามารถรับผิดชอบได ้ดา้นการ
ส่งเสริมการตลาด คือ ความสม ่าเสมอในการเยี่ยมของผูแ้ทนยา และ ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย 
คือ มีการรักษาคุณภาพในขณะจดัส่ง ตามล าดบั 
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ABSTRACT 
 

This independent study aimed at exploring marketing mix affecting physicians towards 
prescribing Proton Pump Inhibitor in hospitals in Mueang Chiang Mai District. Data collection 
was compiled from the distribution of questionnaires to 134 physicians in Chiang Mai Province. 
The given data were then analyzed by descriptive statistics comprising of frequency, percentage, 
and mean.  

Based upon the findings, most respondents were 41 – 50 years old male, with 30,000 – 
40,000 baht monthly incomes. They worked in government hospitals with more than 1,000 units 
of hospital beds, had more than 100 patients per weeks, 30 of them were peptic ulcer patients. 
The main reason affected their Proton Pump Inhibitor prescription was the medication 
effectiveness.  They learned about Proton Pump Inhibitor from websites. 

According to the study, the marketing mix factors which affected physicians towards 
prescribing Proton Pump Inhibitor in hospitals in Mueang Chiang Mai District at high level were 
Product, Price, and Promotion, respectively. The marketing mix factor which affected physicians 
towards prescribing Proton Pump Inhibitor in hospitals in Mueang Chiang Mai District at 
medium level was Place.  
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The sub-factors for each marketing mix factor which affected their prescribing decision 
the most were as follow: For Product, it was the safety of the medication. For Price, it was the 
affordable price for the patients. For Promotion, it was the consistent support from medical 
representatives. And for Place, it was the quality of medical conserving during transportation.    
 


