บทที่ 1
บทนํา
หลักการและเหตุผล
จากความตองการขั้นพื้นฐานเพื่อการอยูรอดของมนุษย ปจจัย 4 ซึ่งไดแก ความตองการ
ดานอาหาร ด า นที่ อยู อ าศั ย ดา นเครื่องนุงหม และด า นยารั กษาโรค ในแต ละความตองการขั้ น
พื้นฐานพบมีความสําคัญ และมีการพัฒนาในแตละดานมาอยางตอเนื่องจากอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่ง
ดานยารักษาโรคก็เชนกันมีการคิดคนควาและวิจัยพัฒนามาอยางตอเนื่อง จนอาจจะกลาวไดวา
ปจจุบันไดกลายมาเปนอุตสาหกรรมขนาดใหญที่สุด อุตสาหกรรมหนึ่งของโลก โดยพบวาตลาดยา
ทั่วโลกมีมูลคาประมาณ 665 พันลานเหรียญสหรัฐอเมริกา หรือ 23,275 พันลานบาท (คํานวณที่
อัตราแลกเปลี่ยน 1 เหรียญสหรัฐอเมริกา เหรียญละ 35 บาท) สวนตลาดยาเมืองไทยมีมูลคา 74,500
ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.32 ของมูลคาตลาดยาโลก (Brandage, เมษายน 2550) โดยตลาดยา
ประเทศไทยแบงออกเปน 3
สวนตามลักษณะชองทางการจัดจําหนาย สวนแรกคือตลาด
โรงพยาบาล คิดเปนรอยละ 60 ซึ่งแบงเปนโรงพยาบาลรัฐบาลรอยละ 70 และโรงพยาบาลเอกชน
รอยละ 30 สวนที่ 2 คือตลาดรานคา รานขายยาทั่วไปรอยละ 30 และคลินิกอีกรอยละ 10 (ผูจัดการ
ออนไลน, 2540 : ออนไลน) โดยตลาดโรงพยาบาลรัฐบาลมีมูลคาขนาดตลาดสูงสุดกวา 30,000 ลาน
บาท และมีบริษัทผูผลิตกวา 163 บริษัท ทําใหเกิดมีการแขงขันในธุรกิจเวชภัณฑยาอยางรุนแรงใน
ประเทศไทย
เพื่อใหสอดคลองในการกําหนดชนิดและจํานวนที่อยูในบัญชียาของโรงพยาบาลในแตละ
แหง ผูแทนขายเวชภัณฑสําหรับกลุมธุรกิจที่จําหนายเวชภัณฑยาในโรงพยาบาลของรัฐบาล จึงตอง
มีการปรับเปลี่ยนวิธีและเทคนิคในการขายใหเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด บริษัทผูผลิตและผูจัด
จําหนายเวชภัณฑยามีการคิดคนและพัฒนาอยูอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ ทําใหมีสินคาเขาสูตลาดอยู
ตลอดเวลา ในขณะที่ ก ลุ ม ลู ก ค า ผู ตั ด สิ น ใจในการใช เ วชภั ณ ฑ จ ะเป น เภสั ช กรและแพทย ใ น
โรงพยาบาล ดังนั้นการดําเนินกิจกรรมการตลาดใหไดผลดีที่สุด จึงตองใชการขายโดยพนักงานขาย
เพราะสามารถกระตุนความตองการเขาตรงสูผูบริโภค อีกทั้งสามารถใหขอมูลผลิตภัณฑไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
จากสภาพธุรกิจการขายเวชภัณฑยานั้น ผูแทนขายเวชภั ณฑยาที่ดีนั้น นอกเหนือจากมี
ความรูความสามารถเฉพาะตัวที่ดีแลว ปจจัยสําคัญตองมีคือ ความเขาใจในความตองการของ
แพทยที่ตนมุงจะชักจูงใหสนใจและซื้อหรือใชเวชภัณฑยา รวมทั้งสามารถใชสิ่งจูงใจเพื่อกระตุน
หรือเรงพฤติกรรมการซื้อเวชภัณฑยา เพื่อใหแพทยหันมาสนใจ ตั้งใจ จนกระทั่งตัดสินใจซื้อ
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เวชภั ณ ฑย าที่ เ สนอในที่ สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการการตลาดสมั ย ใหม จํ า เปน ต องศึก ษา
วิเคราะหความตองการของผูบริโภค ความตองการนั้นมีความสําคัญตอกระบวนการตัดสินใจของ
บุคคลและผูบริโภค หากผูบริโภคปราศจากซึ่งความตองการที่จะตองไดรับการตอบสนองแลว
ผูบริโภคก็ไมมีเหตุผลที่จําเปนตองเกิดการแสวงหา คนหาสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการนั้น
ตลอดจนแทบไมมีความจําเปนที่จะเสนอผลิตภัณฑที่จะตอบสนองความตองการนั้นดวย และความ
จําเปนในการแนะนําผลิตภัณฑเขาสูตลาดก็อาจไมนาสนใจเชนกัน ดังนั้น จะเห็นไดวากระบวนการ
ทางการตลาดที่มุงเนนที่ผูบริโภค จะเริ่มตนที่ความตองการของผูบริโภคกอนเสมอ
สําหรับจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนศูน ยกลางทางดานเศรษฐกิ จของภาคเหนือตอนบน มี
ฐานเศรษฐกิจหลักอยูที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีประชากรในจังหวัดทั้งสิ้น 1,664,399 คน มี
จํานวนเพศชาย 817,524 คน คิดเปนรอยละ 49.12 มีจํานวนเพศหญิง 846,875 คน คิดเปนรอยละ
50.88 (สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, ธันวาคม 2550) จังหวัดเชียงใหมมีศูนยดูแลสุขภาพประชาชน
อยางมีประสิทธิภาพ มีสาธารณสุขจังหวัดขนาดใหญ มีโรงเรียนแพทยที่สอนดานเวชปฏิบัติทั่วไป
และสอนด า นการรั ก ษาเฉพาะทาง มี โ รงพยาบาลทุ ติ ย ภู มิ แ ละโรงพยาบาลชุ ม ชน รวมถึ ง
โรงพยาบาลเอกชนที่ ก ระจายอยู ทั่ ว อํ า เภอเมื อง โดยมี โ รงพยาบาลและศู น ย ดู แ ลสุ ข ภาพที่ ขึ้ น
ทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 48 แหง ทําใหเกิดการแขงขันกันของบริษัทยาที่จะตองทําการตลาดใหแพทย
ประจําโรงพยาบาลแตละแหง ซื้อเวชภัณฑยาจากบริษัทของตน
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหผูศึกษาความสัมพันธของอิทธิพลตัวกระตุนทางการตลาดที่มี
ผลตอความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม เพื่อเปนขอมูล
สําหรับบริษัทผูผลิตหรือบริษัทผูจัดจําหนาย ผูแทนขายเวชภัณฑยาสามารถนําไปใชเปนแนวทางใน
การปรับปรุง กลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเวชภัณฑยา เพื่อตอบสนองความตองการของแพทยผู
ที่สนใจ ซื้อหรือใชเวชภัณฑยา และสามารถแขงขันกับคูแขงได
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วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาความสัมพันธของอิทธิพลตัวกระตุนทางการตลาดที่มีตอความตั้งใจซื้อเวชภัณฑ
ยาของแพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ทําใหทราบถึงปจจัยที่มีผลตอการกระตุนความตั้งใจซื้อของแพทยประจําโรงพยาบาลใน
จังหวัดเชียงใหม
2. บริษัทผูผลิตและผูจัดจําหนายเวชภัณฑยา รวมทั้งพนักงานขายเวชภัณฑที่เกี่ยวของ
สามารถนําปจจัยที่มีผลกระทบตอการตัดสินใจของแพทยมาพัฒนาและสรางความสําเร็จในงาน
อาชีพขายได
3. เปนแนวทางในการวางกลยุทธทางการตลาดของธุรกิจเวชภัณฑยาไดอยางถูกตอง
เหมาะสม กับสภาพทางการตลาด และมีความสอดคลองกับความตองการ ของแพทยในจังหวัด
เชียงใหม
นิยามศัพท
สิ่งกระตุนทางการตลาด หมายถึง อิทธิพลของตัวกระตุนของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
อิทธิพลตัวกระตุนจากกระบวนการขายของพนักงานขาย อิทธิพลตัวกระตุนจากภาพลักษณตรา
สินคา ซึ่งนําไปสูความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยในจังหวัดเชียงใหม
ความตั้งใจซื้อ หมายถึง ความตั้งใจตางๆ กับพฤติกรรมของผูซื้อที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน
ในขั้นตอนกระบวนการตัดสินใจของผูซื้อ โดยถูกกระตุนเพื่อใหเกิดการซื้อเร็วขึ้นจากอิทธิพลสิ่ง
กระตุ น ทั้ ง 3 ด า น ได แ ก คุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ กระบวนการขายของพนั ก งานขาย
ภาพลักษณตราสินคา ซึ่งนําไปสูความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยในจังหวัดเชียงใหม
เวชภัณฑยา หมายถึง สสารองคประกอบที่มีโครงสรางทางเคมีที่ไดมีการคิดคนขึ้น
ประกอบดวยรูปแบบเปนเม็ด น้ํา หรือครีม ที่ใชในการปองกัน รักษาหรือบรรเทาอาการจากโรค
ตางๆ
แพทย หมายถึง ผูที่รักษาโรคโดยทั่วไปและผูที่รักษาโรคเฉพาะทาง ที่ทําหนาที่รับผิดชอบ
ในการดูแลรักษาผูมารับการรักษา โดยแพทยในที่นี้จะทํางานประจําในโรงพยาบาลรัฐบาลสังกัด
โรงพยาบาลทุติยภูมิหรือโรงพยาบาลชุมชนจํานวน 23 แหง ไมสังกัดโรงพยาบาลทุติยภูมิหรือ
โรงพยาบาลชุมชนจํานวน 10 แหง โรงพยาบาลเอกชนจํานวน 15 แหง ในจังหวัดเชียงใหม
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โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) หมายถึง สถานรักษาพยาบาลที่ประกอบดวย 4 กลุมภารกิจ คือ
ดานการอํานวยการ ดานการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ดานการบริการปฐมภูมิและทุติยภูมิ และ
ดานการพยาบาล
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) หมายถึง สถานรักษาพยาบาลที่ประกอบดวย 3 กลุมภารกิจคือ
ดานการอํานวยการ ดานการบริการ และดานการพยาบาล

