บทที่ 2
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การคนควาแบบอิสระเรื่องความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาดและความตั้งใจ
ซื้อเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม มีแนวคิดและวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ ดังนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎี
2.1.1 แนวคิดเรื่องรูปแบบการตอบรับตอสิง่ เราของพฤติกรรมผูบริโภค
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2551: 233-234) ไดอธิบายถึงการศึกษาถึงเหตุจูงใจที่ทําใหเกิด
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ จุดเริ่มตนอยูที่มีสิ่งกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทํา
ใหเกิดการตอบสนอง (Response) สิ่งกระตุนอาจเกิดขึ้นเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus)
และภายนอกรางกาย (Outside Stimulus) ซึ่งนักการตลาดจะตองสนใจและจัดสิ่งกระตุนภายนอก
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ สิ่งกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซื้อสินคา
(Buying Motive) ซึ่งอาจใชเหตุจูงใจใหซื้อดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา อารมณก็ได สิ่งกระตุน
ภายนอกประกอบดวย 2 สวนคือ
1) สิ่งกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนสิ่งกระตุนที่นักการตลาดสามารถ
ควบคุมไดและตองจัดใหมีขึ้น ซึ่งจะเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย
1.1) สิ่งกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product) เชน การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม
เพื่อกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภค
1.2) สิ่งกระตุนดานราคา (Price) เชน การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑ หรือ ลอใจกลุมเปาหมาย
1.3) สิ่งกระตุนดานการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place) เชน การจัด
จําหนายผลิตภัณฑใหทั่วถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค ซึ่งถือเปนการกระตุนความตองการซื้อ
ของผูบริโภค
1.4) สิ่งกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) เชน การโฆษณาอยาง
สม่ํ า เสมอ การใช ค วามพยายามของพนั ก งานขาย การ ลด แลก แจก แถม และการสร า ง
ความสัมพันธอันดีกับบุคคลทั่วไป เพื่อกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภค
2) สิ่งกระตุนอื่นๆ (Other Stimulus) เปนสิ่งกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคการซึ่งบริษัทควบคุมไมได สิ่งกระตุนเหลานี้ ไดแก
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2.1) สิ่งกระตุน ทางเศรษฐกิจ (Economic) เชน ภาวะเศรษฐกิจ รายไดของ
ผูบริโภคเหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของผูบริโภค
2.2) สิ่งกระตุน ทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีดานการ ฝาก-ถอน
เงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากขึ้น
2.3) สิ่งกระตุน ทางกฎหมายและการเมือง (Legal and Political) เชน กฎหมาย
เพิ่มหรือ ลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพิ่มหรือลดความตองการของผูบริโภค
2.4) สิ่งกระตุน ทางวัฒนธรรม (Culture) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน
เทศกาลตางๆจะมีผลกระตุน ใหผูบริโภคเกิดความตองการซื้อสินคาในเทศกาลนั้น
2.1.2 แนวความคิดภาพลักษณตราสินคา (Brand Image)
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547: 538) ไดอธิบายถึงแนวความคิดภาพลักษณตรา
สินคาวาเปนการรับรูและความเชื่อของผูบริโภค ซึ่งจะสะทอนในดานความผูกพันที่มีอยูในความ
ทรงจําของผูบริโภค เปนสิ่งสําคัญที่จะใชทางเลือกการสื่อสารที่แตกตางประสมกัน เพราะแตละ
ทางเลือกก็จะแสดงบทบาทที่เฉพาะในการสรางและรักษาคุณคาตราสินคา ตราสินคา เปนชื่อ วลี
เครื่องหมาย สัญลักษณ หรือการออกแบบ หรือสิ่งเหลานี้รวมกัน เพื่อใชระบุวาสินคาหรือบริการ
เปนของผูขายหรือกลุมผูขายรายใดและเพื่อแสดงความแตกตางจากคูแขงขัน ดังนั้น ตราสินคาจึงบง
บอกถึงตัวผูขายหรือผูผลิต ภายใตกฎหมายเครื่องหมายการคา ผูขายไดรับสิทธิผูกขาดใหเปนผูใช
ชื่อตราสินคาแตผูเดียวตลอดกาล ตราสินคาแตกตางจากสินทรัพย อื่น เชน สิทธิบัตร(Patent) และ
ลิขสิทธิ์ (Copyright) ที่มีกําหนดวันหมดอายุ
ตราสินคาเปนสัญลักษณที่มีความสลับซับซอน สามารถสื่อความหมายได 6 ระดับ ดังนี้
1) คุณสมบัติ (Attribute) ตราสินคาทําใหนึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะทีแ่ นชัดของ
ผลิตภัณฑ เชน Mercedes ทําใหนึกถึงรถยนตราคาแพง การผลิตยอดเยี่ยม งานวิศวกรรมเปนเลิศ
ทนทาน และเกียรติภูมิศักดิ์ศรีสูง
2) คุณประโยชน (Benefits) คุณสมบัติตองแปลออกมาเปนคุณประโยชนตามหนาที่ และ
คุณประโยชนทางอารมณ เชน “ความทนทาน” แสดงใหเห็นคุณประโยชนตามหนาที่การใช
งาน “ไมจําเปนตองซื้อรถยนตไปอีกหลายป” หรือคุณสมบัติ “ราคาแพง” แสดงใหเห็น
คุณประโยชนทางอารมณ รถยนตคันนี้ทําใหผมรูสึกเปนคนสําคัญและไดรับการชืน่ ชม
3) คุณคา (Value) ตราสินคาบงบอกบางสิ่งบางอยางเกีย่ วกับคุณคาของผูผลิต เชน
Mercedesบงบอกถึงสมรรถนะการทํางาน ความปลอดภัย และเกียรติภมู ิที่สูง
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4) วัฒนธรรม (Culture) ตราสินคาอาจเปนตัวแทนของวัฒนธรรม เชน Mercedes เปน
ตัวแทนของวัฒนธรรมเยอรมัน ที่มีระเบียบ ประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง
5) บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคาบงชี้ถึงบุคลิกภาพของสินคา เชน ถาเปรียบ
Mercedes เปนคนจะเปนเจานายที่เกง ถาเปรียบเทียบเปนสัตวจะเปนสิงโตเจาปา ถาเปนสิ่งของจะ
เปนมหาราชวังที่โออาหรูหรา
6) ผูใช (User) ตราสินคาชี้ใหเห็นถึงประเภทของผูบริโภคที่ซื้อหรือใชผลิตภัณฑ อาจคาด
ไดวาเปนผูบริหารระดับสูงอายุ 55 ป อยูหลังพวงมาลัยของรถยนต Mercedes ไมใชเลขานุการ
อายุ 20 ป
2.1.3 แนวคิดเรื่องกระบวนการขายโดยพนักงานขาย (Personal Selling Process)
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547: 811-813) ไดอธิบายถึงกระบวนการขายโดยใช
พนักงานขาย เปนลําดับขั้นตอนในการขาย โดยใชพนักงานซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) การแสวงหาลูกคาและการกําหนดคุณสมบัติลูกคา (Prospecting and Qualifying) เปน
การพิจารณาและกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเปนลูกคา โดยใชหลักเกณฑในการแบงสวนแบง
ตลาดสวนวิธกี ารแสวงหาขอมูลลูกคาใชวธิ ีการตางๆ เชน การบอกตอ การใชอิทธิพลของกลุม
อางอิง การเสาะหาลูกคา การสังเกตสวนบุคคล การใชโทรศัพท การจดรายชื่อลูกคา เปนตน
2) การเตรียมการกอนเขาพบลูกคา (Preapproach)
เปนการศึกษาหาขอมูลเกีย่ วกับ
ลูกคาผูคาดหวังใหมากที่สุด และมีการวางแผนที่ดีที่สุดในการเขาพบ โดยมีการเตรียมการดานตางๆ
เชน ขอมูลเกี่ยวกับลูกคาที่จะเขาพบ เตรียมวิธีการเขาพบและการเสนอขาย เตรียมสินคาและ
อุปกรณที่จะเสนอขาย
3) การเขาพบลูกคาครั้งแรก (Approach) เปนวิธีการที่จะติดตอลูกคา โดยการสราง
ความสัมพันธ อันดีใหเกิดในชวงแรก วิธีการที่ใชไดแกการเขาพบแนะนําตนเอง การเขาพบดวยการ
เสนอผลประโยชนที่จะใหกบั ลูกคา เปนตน
4) การเสนอขาย (Presentation) และการสาธิต (Demonstration) เปนการอธิบาย
คุณสมบัติ และวิธีการทํางานของผลิตภัณฑ เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑของบริษัท กับสถานการณของผู
ซื้อโดยมีจุดมุงหมายคือ สรางใหเกิดความพอใจในบริษัทและผลิตภัณฑของบริษัท พนักงานจะตอง
สรางใหเกิดกระบวนการ AIDA คือความตั้งใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความตองการ
(Desire) และการตัดสินใจซื้อ (Action) โดยใชหลัก 4 ประการ คือ ความชัดเจน (Clearness) ความ
สมบูรณ (Completeness) การทําใหลูกคาเกิดความเชื่อมั่น (Confidence) สามารถขจัดการแขงขัน
(Competition)
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5) การขจัดขอโตแยง (Handing Objections) เปนการตอบขอสงสัยหรือการไมเห็นดวย
ของลูกคา การขจัดขอโตแยงเหลานี้พนักงานขายตองใชเทคนิคเพื่อใหเขาถึงผูซื้อในดานบวก เชน
พยายามใหผูซอื้ เขาใจชัดเจนและชี้แจงขอโตแยงตางๆ ของผูซื้อและพยายามเปลีย่ นแปลงขอคัดคาน
ใหเกิดความเห็นดวย ซึ่งพนักงานตองไดรับการฝกฝนอยางชํานาญในการเจรจาซื้อขาย
6) การปดการขาย (Sales Closing) ในขั้นนี้พนักงานขายตองพยายามปดการขายโดยใช
เทคนิคตางๆ เชน วิธีการถามลูกคาโดยตรงวาจะซื้อสินคาหรือไมซื้อสินคาวิธีปดการขายโดยย้ําถึง
ความสําคัญในการซื้อ วิธีการปดการขายโดยรวบรัดใหลูกคาตัดสินใจ เพื่อใหพนักงานขายเขียนคํา
สั่งซื้อ วิธีการใหเลือกโดยการถามผูซื้อวาตองการซื้อสินคา ก หรือสินคา ข วิธีปดการขายโดย
บอกวาใกลจะหมดเพื่อเรงการตัดสินใจ วิธีการปดการขายโดยการขึ้นราคาถาไมซื้อทันที หรืออาจ
ใชวิธีอื่นๆ เชนการใหของขวัญ การคิดราคาพิเศษให การใหสินคาในปริมาณที่มากเปนพิเศษเปน
ตน
7) การติดตามผลและการรักษาลูกคา (Follow-up and Maintenance) เปนการบริการ
ภายหลังการขาย เปนสิ่งจําเปนถาพนักงานขายตองการใหลูกคาพอใจและเกิดการซือ้ ซ้ําหลังจาก
ขั้นตอนปดการขาย พนักงานตองพยายามใหรายละเอียดที่จําเปนใหครบถวนและใหบริการดาน
ตางๆ เชน การใหคําแนะนําทางดานเทคนิคการใช การเยีย่ มเยียนลูกคาเปนครั้งคราว ชวยแกปญหา
ใหลูกคาเพื่อใหลูกคามั่นใจในบริการที่ไดรบั และใชบริการตอไป
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
ภัทรา ไทยธรรมยานนท (2546) ไดศึกษาเรื่องปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจของแพทยใน
การเลือกยาเคมีบําบัดสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
ที่มีผลตอการตัดสินใจของแพทยในการเลือกยาเคมีบําบัดสําหรับผูปวยมะเร็งเตานม รวมถึงปจจัย
ดานการตลาดในการพิจารณาเลือกเวชภัณฑยาของกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ
ในการศึกษา และเก็บตัวอยางโรงพยาบาลที่แพทยทํางานประจําในโรงพยาบาล
ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย อายุระหวาง 41-50 ป อยูใน
โรงพยาบาลของรัฐบาล มีจํานวนเตียงระหวาง 901-1,200 เตียง แพทยสวนใหญมผี ูปวยมารับการ
รักษาโรคมะเร็งเตานม ประมาณ 10-20 รายตอเดือน โดยระยะการเปนมะเร็งของผูปวยทีแ่ พทยสว น
ใหญพบมากทีส่ ุด คือ ระยะที่ 3 แพทยสวนใหญเลือกใชยากลุม CMF (Cyclophosphomide
Metrotrexete 5 – FU) เปนยาเคมีบําบัดทีห่ นึ่ง (First Line) ในการรักษามะเร็งเตานมในระยะที่ 1
และ 2 (ระยะแรก) ใชยากลุม Taxane เปนยาเคมีบําบัดลําดับที่สอง (Second Line) ในการรักษา
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มะเร็งเตานมในระยะที่ 3 และ 4 (ระยะลุกลาม) และใชยากลุม Capecitabine (Xeloda) เปนยาเคมี
บําบัดลําดับทีส่ าม (Third Line) ในการรักษามะเร็งเตานมในระยะที่ 3 และ 4 (ระยะลุกลาม)
จากการศึกษาพบวา ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชยาเคมีบําบัดสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมซึ่ง
แพทยใหความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดาน
อื่นๆ ปจจัยที่แพทยใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ
ปจจัยที่แพทยใหความสําคัญระดับนอย ไดแก ปจจัยดานการจัดจําหนาย
วัลลภ เมฆทับ (2545) ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จในกระบวนการขาย
ของพนั ก งานขาย ผลิ ต ภัณ ฑ ห อ งปฏิ บั ติ ก ารโรงพยาบาล มีวั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา ป จ จัย แห ง
ความสําเร็จในกระบวนการขายผลิตภัณฑ หองปฏิบัติการโรงพยาบาล ของพนักงานขายดีเดน กลุม
ตัวอยางของการศึกษาครั้งนี้คือ พนักงานขายดีเดนประจําป 2543 จํานวน 12 คน โดยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขาย
ผลการศึกษาพบวา ปจจัยแหงความสําเร็จประกอบไปดวย สวนแรกไดแกความรูความ
เขาใจและทักษะในการขายในทุกขั้นตอนของกระบวนการขาย สวนที่สองไดแก ความสามารถ
สวนตัวของพนักงานขายไดแก ความแมนยําและความรวดเร็วในการรับทราบความตองการของ
ลูกคา บุคลิกภาพของพนักงานขาย มนุษยสัมพันธที่ดี จรรยาบรรณที่ดี ความสามารถในการจูงใจ
ดานคุณภาพ ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบตอตนเอง ความสนใจรายละเอียดปลีกยอย และ
การปรับตัวใหเ ขากับสถานการณ และสวนสุด ทายไดแกรางวั ลจูงใจตางๆที่จะกระตุน ความ
พยายามของพนักงานขาย
กานต สุวรรณกิติ (2543) ไดทําการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของแพทยตอการใหบริการ
ของผูเสนอขายเวชภัณฑ ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของแพทยในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
ตอการบริการของผูเสนอขายเวชภัณฑยาที่เปนยาตนตํารับ (Original Research) ซึ่งมีขอบเขตโดย
เนน 4 ประเด็นหลัก คือ การเตรียมความพรอมกอนการเสนอขาย การเสนอการขาย การติดตามการ
ขาย และการสงเสริมการขาย ประชากรที่ศึกษาไดแกแพทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลทั้งของ
รั ฐ บาลและเอกชน โดยสุ ม ตั ว อย า งจากแพทย จํ า นวน 242 ตั ว อย า ง โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า ง
Stratified Sampling โดยการจําแนกแพทยที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลออกเปน 3 กลุมของ
โรงพยาบาล ไดแก โรงพยาบาลขนาดใหญ โรงพยาบาลขนาดกลาง และ โรงพยาบาลขนาดเล็ก
ซึ่งพิจารณาตามจํานวนเตียงในโรงพยาบาลนั้นๆ
เมื่ อพิ จารณาจากปจ จัยย อยของบริก ารหลัก ทั้ง 4 ประเด็ นแลวพบวาปจ จั ยยอยที่ผูตอบ
แบบสอบถามไมพึงพอใจไดแก การติดตามผลอันไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drugs
Reaction) เปนสวนหนึ่งของการติดตามผลการขาย และการเชิญแพทยเขารวมในการศึกษาการ
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ใชยา (Sending Trial) ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการสงเสริมการขาย ดานการเชิญแพทยเขารวมใน
การศึกษาการใชยานั้น อาจเปนเพราะการใชยานั้นตองใชความระมัดระวังและรอบคอบอยางมากใน
การจัดทําการศึกษาในแตละครั้ง จึงจําเปนที่ตองคัดเลือกความพรอม ทั้งในดานเครื่องมือที่จะใชใน
การศึกษาและบุคลากรที่จะศึกษา จึงเปนการคัดเลือกแพทยไปในตัว สิ่งเหลานี้อาจทําใหแพทย
เกิดความไมพึงพอใจได
โดยผลการศึ ก ษาสรุ ป ได ว า แพทย มี ค วามพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารของผู เ สนอขาย
เวชภัณฑในระดับความพึงพอใจ 4 ประการ คือ การเตรียมความพรอมกอนการเสนอขาย การเสนอ
การขาย การติดตามผลการขาย การสงเสริมการขาย ยกเวน ปจจัยยอยดานการติดตามผลอันไมพึง
ประสงคตอการใชยา ซึ่งอยูในปจจัยหลักดานการติดตามผลการขายและปจจัยยอยดานการเชิญ
แพทยเขารวมในการศึกษาการใชยาซึ่งอยู ในปจจัยหลักดานการสงเสริมการขาย

