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แบบสอบถาม 
 

ความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาด และความตั้งใจซ้ือเวชภณัฑยาของแพทยประจํา
โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม 

คําช้ีแจง 
 แบบสอบถามฉบับน้ีจัดขึ้นเพ่ือเปนสวนหน่ึงของการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทาง
การตลาด และความต้ังใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลที่ไดจะนําไปวิเคราะห
และเสนอในภาพรวม โดยไมระบุหรือเจาะจงวาเปนบุคคลใด ผูศึกษาจึงใครขอความรวมมือจากทานในการตอบ
แบบสอบถาม และผูศึกษาขอขอบคุณในความรวมมือของทานมา ณ โอกาสน้ี 

  
คําชี้แจง แบบสอบถามแบงออกเปน 5 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับตัวกระตุนทางการตลาดเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัด            
เชียงใหม 
สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการขายของพนักงานขายเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัด
เชียงใหม 
สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับภาพลักษณตราสินคาท่ีมีผลตอความต้ังใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาล
ในจังหวัดเชียงใหม 
สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับความต้ังใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป กรุณาทําเคร่ืองหมาย      ในชองวาง   
1. เพศ  

 1)  ชาย                   2)  หญิง   
2. อายุ    

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

3.  โรงพยาบาลท่ีทานประจําอยูเปนโรงพยาบาลของ 
 1)  รัฐบาล     2)  เอกชน     3)  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................ 
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4. จํานวนเตียงในโรงพยาบาลท่ีประจําอยู    
 1) 1-50 เตียง               2) 51-100 เตียง  3) 101-150 เตียง   
 4) 151-200 เตียง               5) 201-250 เตียง       6) 251-300 เตียง   
 7) 301-350 เตียง               8) 351-400 เตียง  9) 401-450 เตียง   
10) 451-500 เตียง              11) 501-550 เตียง   12) 551-600 เตียง   
13) 601-650 เตียง              14) 651-700 เตียง 15) มากกวา 701 เตียง  

 
5. ทานมีผูปวยมารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลโดยเฉล่ียตอเดือนประมาณ    

 1)  1-200 ราย  2)  201-400 ราย  3)  401-600 ราย        
 4)  601-800 ราย   5)  801-1,000 ราย  6)   มากกวา 1,000 ราย            

 
6. ทานเปนแพทยสาขาทางดานใด   

 1) เวชปฏิบัติท่ัวไป  2) วิสัญญีวิทยา                  3) จักษุวิทยา     
 4) รังสีวิทยา  5) จิตเวช                   6) จิตเวชเด็กและวัยรุน 

         สูติ-นรีเวชวิทยา 
 7)  ท่ัวไป  8) เวชศาสตรการเจริญพันธุ        9)  ดานมะเร็ง  
 10) เวชศาสตรครอบครัว (วัยทอง)   

อายุรกรรมศาสตร 
 11) ท่ัวไป   12) ระบบประสาท      13) โรคไขขอและกระดูก 
 14) โลหิตวิทยา  15) โรคติดเช้ือ                             16) ตอมไรทอและเบาหวาน 
 17) โรคไต  18) โรคผิวหนัง       19) ทางเดินอาหารและตับ   
 20) ระบบหายใจ  21) ระบบหัวใจและหลอดเลือด   

        ศัลยกรรมศาสตร 
 22) ท่ัวไป  23) เช่ียวชาญทางดานไหล       24) ตกแตงและเสริมสราง  
 25) กระดูกสันหลัง  26) ผาตัดเขาและสะโพกเทียม    27) ระบบทางเดนิปสสาวะ  
 28) ทรวงอก  29) ลําไสใหญและทวารหนัก     30) สมองและประสาท  
 31) มือ   
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         กุมารเวชศาสตร   
 32) ท่ัวไป   33) ระบบทางเดินหายใจ    34) ระบบทางเดินอาหารในเด็ก 
 35) พัฒนาการเด็ก  36) ทารกแรกเกดิ               37) ภูมิแพและอิมูโนวิทยา 
 38) โรคไต  39) โรคตอมไรทอและเมตาบอลิซึม      

เวชศาสตร 
 40) ฟนฟู   41) ครอบครัว           42) การบิน 
 43) ออรโธปดิกส  

         44) หู คอ จมูก 
          45)  อ่ืนๆโปรดระบุ.......................................  
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สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับตัวกระตุนทางการตลาดของเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัด
เชียงใหม 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย      ในชองระดับความคิดเห็นตางๆ ท่ีทานเห็นวามีผลตอความตั้งใจซ้ือ
เวชภัณฑยาเม่ือระดับ     5 = เห็นดวยมากท่ีสุด     4 = เห็นดวย                      3 = ปานกลาง    
                                                            2 = ไมเห็นดวย                 1 = ไมเห็นดวยมากท่ีสุด 
 

ตัวกระตุนทางการตลาดดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ 5 4 3 2 1 

ดานคณุลักษณะของผลิตภณัฑ 
1. คุณภาพของยา เชน ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา หรือ การปองกันโรค

สูง  
     

2. ตัวยามีผลขางเคียงตํ่า มีความเปนพิษนอย      
3. การบริหารยา (Administration) งายสะดวกตอผูปวย และบุคลากรทางการ

แพทย เชน เปนยาสําหรับรับประทาน และระยะเวลาการใชไมบอยมาก 
     

4. มีเอกสารกํากับยาระบุขอบงใชชัดเจนในการรักษา      
5. บรรจุภัณฑมีความงายและสะดวกในการเปดและใช      
6. ปริมาณการบรรจุมีหลายขนาด สามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสม      
7. วัตถุดิบของยามาจากแหลงที่เช่ือถือได      
8. ยี่หอ และตัวยา มีช่ือเสียง เปนที่ยอมรับและมีขอมูลอางอิง มีความนาเช่ือถือ      
9. ตัวยามีการใชมานานจนมั่นใจวามีความปลอดภัยในการใช      
10. เปนยาใหมนาทดลองใช      
11. เปนยาตนแบบ   (Original) นําเขาจากตางประเทศ      
12. มีขอควรระวังในการใช (Special Precaution)      
13. มีขอหามใช (Contraindication) นอย      
14. กลไกการออกฤทธิ์ของยา มีปฏิกิริยารวมกับยาตัวอื่น (drug interaction) 

นอย 
     

15. ตัวยาสามารถใหรวมกับยาเคมีตัวอื่น แลวเพ่ิมอัตราตอบสนอง (Response 
Rate)  และมีระยะปลอดโรคสูง (Time to Progression) 

 

     

 
 



  
120 

สวนท่ี 3 ขอมูลเก่ียวกับกระบวนการขายของพนักงานขายเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาลใน
จังหวัดเชียงใหม 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย      ในชองระดับความคิดเห็นตางๆ ท่ีทานเห็นวามีผลตอความตั้งใจซ้ือ
เวชภัณฑยาเม่ือระดับ     5 = เห็นดวยมากท่ีสุด      4 = เห็นดวย                         3 = ปานกลาง    
                                             2 = ไมเห็นดวย                 1 = ไมเห็นดวยมากท่ีสุด 
 

ความคิดเห็นของแพทยเก่ียวกับขั้นตอนกระบวนการ 
ขายของพนักงานขายเวชภณัฑยา 

5 4 3 2 1 

1. พนักงานขายมีการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑมาเปนอยางด ี      
2. พนักงานขายมีการศึกษาคุณสมบัติของแพทย  ขอบเขตอํานาจการ

ตัดสินใจ 
     

3. พนักงานขายนําเสนอตรงกบัความตองการ งบประมาณ ปริมาณท่ี
ซ้ือ 

     

4. พนักงานขายศึกษาข้ันตอนในการตัดสินใจซ้ือของแพทยและ
โรงพยาบาล 

     

5. พนักงานขายนัดหมายลวงหนากอนพบ      
6. พนักงานขายดูแลบุคลิกภาพ กิริยา มนษุยสัมพันธ ของตนเอง      
7. พนักงานขายเตรียมขอมูล เอกสารวิชาการ ของผลิตภัณฑ      
8. พนักงานขายใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการนําเสนอผลิตภัณฑ      
9. พนักงานขายตอบขอซักถามเกี่ยวกับผลิตภณัฑของแพทยได      
10. พนักงานขายมีเอกสารขอมูลเชิงวิชาการในการตอบขอซักถาม      
11. พนักงานขายใหมีการตอรองราคา ใหขอเสนอพิเศษ ในการส่ังซ้ือ      
12. พนักงานขายมารับคําส่ังซ้ือผลิตภัณฑดวยตนเอง       
13. พนักงานขายมีบริการหลังการขายท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การรับคืน

ยาท่ีหมดอายุ  
     

14. พนักงานขายมีการเขาพบแพทยอยางตอเนือ่งสมํ่าเสมอ      
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สวนท่ี 4 ขอมูลเก่ียวกับภาพลักษณตราสินคาท่ีมีผลตอความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยประจํา
โรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย      ในชองระดับความคิดเห็นตางๆ ท่ีทานเห็นวามีผลตอความตั้งใจซ้ือ 
เวชภัณฑยาเม่ือระดับ     5 = เห็นดวยมากท่ีสุด     4 = เห็นดวย                         3 = ปานกลาง    
                                           2 = ไมเห็นดวย                  1 = ไมเห็นดวยมากท่ีสุด 
 

ความคิดเห็นของแพทยตอภาพลักษณตราสินคา (เวชภณัฑยา) 5 4 3 2 1 

ดานคณุสมบัต ิ
1. แบรนดของเวชภัณฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน มีภาพลักษณดาน

ประสิทธิภาพการรักษาโรคสูง 
     

2. แบรนดของเวชภัณฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน มีภาพลักษณ
บริษัทท่ีมีการผลิตท่ีทันสมัย มีการรับรองคุณภาพการผลิต 

     

3. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน ตามภาพลักษณบริษัท
ยาท่ีการใชวัตถุดิบจากแหลงท่ีเช่ือถือได 

     

4.  แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน ตามภาพลักษณ
บริษัทยาท่ีมีผลการรับรองเอกสาร Research วิชาการจาก
ตางประเทศ 

     

ดานคณุประโยชน 
5. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน ผลิตภัณฑมีความ

สะดวกในการใหยา ไมตองปรับหรือเปล่ียนการใหยาบอยๆ 
     

6. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน มีรูปแบบผลิตภัณฑมี
ความสะดวกในการใหยา ข้ันตอนการเตรียมไมยุงยาก 

     

7. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน มีรูปแบบผลิตภัณฑมี
ความสะดวกในการพกพา 

     

8. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน มีภาพลักษณบริษัทยา
ท่ีมีการสนับสนุนประชุมวิชาการ 

 

     

ดานคณุคา 
9. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน เม่ือรักษาแลวผูปวย

สามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ 
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ความคิดเห็นของแพทยตอภาพลักษณตราสินคา (เวชภณัฑยา) 5 4 3 2 1 
10. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน เม่ือรักษาแลว มีความ

ปลอดภัยสูง 
     

11. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน ผูปวยสามารถ
รับผิดชอบคาใชจายได 
 

     

12. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน เปนเวชภัณฑยาท่ี
สามารถผลิตภายในประเทศ เพราะลดคาใชจายในการรักษา 
มากกวาเวชภณัฑยาท่ีนําเขา 

     

ดานวัฒนธรรม 
13. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน มีการเลือกใช

เวชภณัฑยาโดยคําแนะนําจากแพทยอาวุโส 
     

14. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน มีการเลือกใชตาม
สถาบันท่ีทานจบการศึกษามา 

     

ดานบุคลิกภาพ 
15. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน ทานมีการเลือกใชตาม

ภาพลักษณบริษัทยาท่ีส่ือเปนแพทยรุนใหม 
     

16. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน ตามภาพลักษณบริษัท
ยาท่ีส่ือเปนแพทยนักวิจยั มีการคนหาการรักษาใหมๆ อยางตอเนื่อง 

     

ดานผูใช 
17. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน ตามภาพลักษณบริษัท

ยาท่ีทําใหผูปวยเช่ือม่ันในการรักษา 
     

18. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน ตามภาพลักษณของ
โรงพยาบาล 

     

19. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน ตามงบประมาณท่ี
ทานไดรับ 

     

20. แบรนดเวชภณัฑยาท่ีทานเลือกซ้ือในปจจุบัน ตามระบบการจัดซ้ือ
ยาของโรงพยาบาล 
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สวนท่ี 5 ขอมูลเก่ียวกับตัวกระตุนทางการตลาดท่ีมีผลตอภาพรวมความตั้งใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย
ประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม 
คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย      ในชองระดับความคิดเห็นตางๆ ท่ีทานเห็นวามีผลตอความตั้งใจซ้ือ 
เวชภัณฑยาเม่ือระดับ     5 = เห็นดวยมากท่ีสุด     4 = เห็นดวย                         3 = ปานกลาง    
                                            2 = ไมเห็นดวย                  1 = ไมเห็นดวยมากท่ีสุด 
 

ตัวกระตุนทางการตลาดท่ีมีผลตอภาพรวมความตัง้ใจซ้ือเวชภัณฑยา
ของแพทยในจังหวัดเชียงใหม 

5 4 3 2 1 

1. ทานต้ังใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑเวชภณัฑยาจากแบรนดท่ีทานเลือกซ้ือ
ปจจุบัน อยางตอเนื่อง 

     

2. ทานต้ังใจท่ีจะซ้ือผลิตภัณฑเวชภณัฑยาจากแบรนดท่ีทานเลือกซ้ือ
ปจจุบัน เพิ่มมากข้ึนในอนาคต  

     

3. ทานเห็นวาการซ้ือผลิตภัณฑเวชภณัฑยาจากแบรนดท่ีทานเลือกซ้ือ
ปจจุบัน เปนส่ิงท่ีเหมาะสม 

     

4. ทานต้ังใจท่ีจะแนะนําผลิตภณัฑเวชภณัฑยาจากแบรนดท่ีทานเลือกซ้ือ
ปจจุบัน ใหเพือ่น/คนรูจัก ใชหรือซ้ือผลิตภัณฑ 

     

5. ทานต้ังใจท่ีจะเปล่ียนแปลงผลิตภัณฑอ่ืนท่ีทานใชอยู มาเปนเวชภัณฑยา
จากแบรนดท่ีทานเลือกซ้ือปจจุบัน 

     

6. ทานต้ังใจท่ีจะซ้ือใชผลิตภัณฑเวชภัณฑยาใหมๆ จากแบรนดท่ีทานเลือก
ซ้ือปจจุบัน  

     

7. ทานต้ังใจท่ีจะเปนผูนําเสนอเวชภณัฑยาจากแบรนดท่ีทานเลือกซ้ือ
ปจจุบัน ใหกบัผูรวมคัดเลือกใชยาในโรงพยาบาล 

     

8. ทานต้ังใจท่ีจะสมัครสมาชิกเปนลูกคาเวชภณัฑยาจากแบรนดท่ีทาน
เลือกซ้ือปจจุบัน 

     

9. ทานต้ังใจท่ีจะไมเปล่ียนแปลงการใชเวชภณัฑยาจากแบรนดท่ีทานเลือก
ซ้ือปจจุบัน 

     

10. ทานตอบรับท่ีจะรับคําเชิญเปนวิทยากรผลิตภัณฑเวชภณัฑยาจากแบ
รนดท่ีทานเลือกซ้ือปจจุบัน 

     

 
 



  
124 

ประวัติผูเขียน 
 
ชื่อ                                                  นายศุภสิทธ์ิ  จรุงกิจสุวรรณ 
 
วัน เดือน ปเกิด                               27  กรกฎาคม  2522 
 
ประวัติการศึกษา                           สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาท่ีโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
                                                      จังหวดักรุงเทพมหานคร  ปการศึกษา  2540  

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต 
                                                       มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ปการศึกษา  2545  
 
ประวัติการทํางาน                         พ.ศ.2545- ปจจุบัน เจาหนาท่ีฝายขายเวชภณัฑยาอาวุโส 
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