
บทท่ี 2 
แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 
การคนควาแบบอิสระเร่ืองความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาดและความต้ังใจ

ซ้ือเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม มีแนวคิดและวรรณกรรมท่ี
เกี่ยวของ ดังนี้ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎี 

2.1.1  แนวคิดเร่ืองรูปแบบการตอบรับตอส่ิงเราของพฤตกิรรมผูบริโภค  
ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ (2551: 233-234) ไดอธิบายถึงการศึกษาถึงเหตุจูงใจท่ีทําใหเกิด

การตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ จุดเร่ิมตนอยูท่ีมีส่ิงกระตุน (Stimulus) ใหเกิดความตองการกอน แลวทํา
ใหเกิดการตอบสนอง (Response) ส่ิงกระตุนอาจเกิดข้ึนเองจากภายในรางกาย (Inside Stimulus) 
และภายนอกรางกาย (Outside Stimulus) ซ่ึงนักการตลาดจะตองสนใจและจัดส่ิงกระตุนภายนอก 
เพื่อใหผูบริโภคเกิดความตองการผลิตภัณฑ ส่ิงกระตุนถือวาเปนเหตุจูงใจใหเกิดการซ้ือสินคา 
(Buying Motive) ซ่ึงอาจใชเหตุจูงใจใหซ้ือดานเหตุผลหรือดานจิตวิทยา อารมณก็ได ส่ิงกระตุน
ภายนอกประกอบดวย  2  สวนคือ 

1) ส่ิงกระตุนทางการตลาด (Marketing Stimulus) เปนส่ิงกระตุนท่ีนักการตลาดสามารถ
ควบคุมไดและตองจัดใหมีข้ึน ซ่ึงจะเกี่ยวของกับสวนประสมทางการตลาด ประกอบดวย 

1.1) ส่ิงกระตุนดานผลิตภัณฑ (Product)  เชน  การออกแบบผลิตภัณฑใหสวยงาม 
เพื่อกระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภค 

1.2) ส่ิงกระตุนดานราคา (Price)   เชน  การกําหนดราคาสินคาใหเหมาะสมกับ 
ผลิตภัณฑ หรือ ลอใจกลุมเปาหมาย 

1.3) ส่ิงกระตุนดานการจัดจําหนาย (Distribution หรือ Place)  เชน การจัด 
จําหนายผลิตภัณฑใหท่ัวถึงเพื่อใหความสะดวกแกผูบริโภค ซ่ึงถือเปนการกระตุนความตองการซ้ือ
ของผูบริโภค 

1.4) ส่ิงกระตุนดานการสงเสริมการตลาด (Promotion)   เชน การโฆษณาอยาง 
สมํ่าเสมอ  การใชความพยายามของพนักงานขาย  การ  ลด  แลก  แจก  แถม  และการสราง
ความสัมพันธอันดีกับบุคคลท่ัวไป เพื่อกระตุนความตองการซ้ือของผูบริโภค 

2) ส่ิงกระตุนอ่ืนๆ (Other Stimulus) เปนส่ิงกระตุนความตองการซื้อของผูบริโภคที่อยู
ภายนอกองคการซ่ึงบริษัทควบคุมไมได ส่ิงกระตุนเหลานี ้ไดแก 
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2.1) ส่ิงกระตุนทางเศรษฐกิจ  (Economic)   เชน  ภาวะเศรษฐกิจ   รายไดของ 
ผูบริโภคเหลานี้มีอิทธิพลตอความตองการของผูบริโภค 

2.2) ส่ิงกระตุนทางเทคโนโลยี (Technological) เชน เทคโนโลยีดานการ ฝาก-ถอน 
เงินอัตโนมัติ สามารถกระตุนความตองการของผูบริโภคใหใชบริการของธนาคารมากข้ึน 

2.3) ส่ิงกระตุนทางกฎหมายและการเมือง (Legal and Political)    เชน   กฎหมาย 
เพิ่มหรือ ลดภาษีสินคาใดสินคาหนึ่งจะมีอิทธิพลตอการเพ่ิมหรือลดความตองการของผูบริโภค 

2.4) ส่ิงกระตุนทางวัฒนธรรม (Culture) เชน ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยใน 
เทศกาลตางๆจะมีผลกระตุนใหผูบริโภคเกิดความตองการซ้ือสินคาในเทศกาลนั้น 
 
  2.1.2  แนวความคิดภาพลักษณตราสินคา  (Brand Image) 

ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547: 538) ไดอธิบายถึงแนวความคิดภาพลักษณตรา
สินคาวาเปนการรับรูและความเช่ือของผูบริโภค ซ่ึงจะสะทอนในดานความผูกพันท่ีมีอยูในความ
ทรงจําของผูบริโภค เปนส่ิงสําคัญท่ีจะใชทางเลือกการสื่อสารท่ีแตกตางประสมกัน เพราะแตละ
ทางเลือกก็จะแสดงบทบาทที่เฉพาะในการสรางและรักษาคุณคาตราสินคา  ตราสินคา เปนช่ือ วลี 
เคร่ืองหมาย สัญลักษณ หรือการออกแบบ หรือส่ิงเหลานี้รวมกัน เพื่อใชระบุวาสินคาหรือบริการ
เปนของผูขายหรือกลุมผูขายรายใดและเพ่ือแสดงความแตกตางจากคูแขงขัน ดังนั้น ตราสินคาจึงบง
บอกถึงตัวผูขายหรือผูผลิต ภายใตกฎหมายเคร่ืองหมายการคา ผูขายไดรับสิทธิผูกขาดใหเปนผูใช
ช่ือตราสินคาแตผูเดียวตลอดกาล ตราสินคาแตกตางจากสินทรัพย อ่ืน เชน สิทธิบัตร(Patent) และ
ลิขสิทธ์ิ (Copyright) ท่ีมีกําหนดวันหมดอายุ 

ตราสินคาเปนสัญลักษณท่ีมีความสลับซับซอน สามารถส่ือความหมายได 6 ระดับ ดังนี้ 
1) คุณสมบตัิ (Attribute)  ตราสินคาทําใหนึกถึงคุณสมบัติหรือคุณลักษณะท่ีแนชัดของ 

ผลิตภัณฑ เชน Mercedes ทําใหนึกถึงรถยนตราคาแพง การผลิตยอดเยี่ยม งานวิศวกรรมเปนเลิศ 
ทนทาน และเกียรติภูมิศักดิ์ศรีสูง 

2) คุณประโยชน (Benefits)  คุณสมบัติตองแปลออกมาเปนคุณประโยชนตามหนาท่ี และ 
คุณประโยชนทางอารมณ   เชน     “ความทนทาน”    แสดงใหเห็นคุณประโยชนตามหนาท่ีการใช
งาน “ไมจําเปนตองซ้ือรถยนตไปอีกหลายป”  หรือคุณสมบัติ  “ราคาแพง” แสดงใหเหน็
คุณประโยชนทางอารมณ  รถยนตคันนี้ทําใหผมรูสึกเปนคนสําคัญและไดรับการช่ืนชม  

3) คุณคา (Value)  ตราสินคาบงบอกบางส่ิงบางอยางเกีย่วกับคุณคาของผูผลิต  เชน     
Mercedesบงบอกถึงสมรรถนะการทํางาน ความปลอดภยั และเกียรติภมิูท่ีสูง 
 



  

7 

4) วัฒนธรรม (Culture)  ตราสินคาอาจเปนตัวแทนของวัฒนธรรม เชน  Mercedes เปน 
ตัวแทนของวฒันธรรมเยอรมัน ท่ีมีระเบียบ  ประสิทธิภาพ  และคุณภาพสูง  

5) บุคลิกภาพ (Personality) ตราสินคาบงช้ีถึงบุคลิกภาพของสินคา  เชน  ถาเปรียบ    
Mercedes เปนคนจะเปนเจานายท่ีเกง ถาเปรียบเทียบเปนสัตวจะเปนสิงโตเจาปา ถาเปนส่ิงของจะ
เปนมหาราชวงัท่ีโออาหรูหรา 

6) ผูใช (User) ตราสินคาช้ีใหเห็นถึงประเภทของผูบริโภคท่ีซ้ือหรือใชผลิตภัณฑ  อาจคาด 
ไดวาเปนผูบริหารระดับสูงอายุ  55  ป  อยูหลังพวงมาลัยของรถยนต  Mercedes  ไมใชเลขานุการ
อายุ 20 ป 

 
2.1.3  แนวคิดเร่ืองกระบวนการขายโดยพนกังานขาย (Personal Selling Process)  
ธนวรรณ แสงสุวรรณ และคณะ (2547: 811-813) ไดอธิบายถึงกระบวนการขายโดยใช

พนักงานขาย เปนลําดับข้ันตอนในการขาย โดยใชพนักงานซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1) การแสวงหาลูกคาและการกําหนดคุณสมบัติลูกคา (Prospecting and Qualifying)    เปน 

การพิจารณาและกําหนดคุณสมบัติของผูท่ีจะเปนลูกคา  โดยใชหลักเกณฑในการแบงสวนแบง
ตลาดสวนวิธีการแสวงหาขอมูลลูกคาใชวธีิการตางๆ เชน การบอกตอ การใชอิทธิพลของกลุม
อางอิง การเสาะหาลูกคา การสังเกตสวนบุคคล การใชโทรศัพท การจดรายช่ือลูกคา เปนตน 

2) การเตรียมการกอนเขาพบลูกคา (Preapproach)           เปนการศึกษาหาขอมูลเกีย่วกับ 
ลูกคาผูคาดหวงัใหมากท่ีสุด และมีการวางแผนท่ีดีท่ีสุดในการเขาพบ โดยมีการเตรียมการดานตางๆ 
เชน ขอมูลเกี่ยวกับลูกคาท่ีจะเขาพบ เตรียมวิธีการเขาพบและการเสนอขาย เตรียมสินคาและ
อุปกรณท่ีจะเสนอขาย 

3) การเขาพบลูกคาคร้ังแรก (Approach)        เปนวิธีการท่ีจะติดตอลูกคา    โดยการสราง 
ความสัมพันธ อันดีใหเกดิในชวงแรก วิธีการท่ีใชไดแกการเขาพบแนะนาํตนเอง การเขาพบดวยการ
เสนอผลประโยชนท่ีจะใหกบัลูกคา เปนตน 

4) การเสนอขาย (Presentation) และการสาธิต (Demonstration) เปนการอธิบาย
คุณสมบัติ และวิธีการทํางานของผลิตภัณฑ เพื่อเช่ือมโยงผลิตภัณฑของบริษัท กับสถานการณของผู
ซ้ือโดยมีจุดมุงหมายคือ สรางใหเกิดความพอใจในบริษัทและผลิตภัณฑของบริษัท พนักงานจะตอง
สรางใหเกิดกระบวนการ AIDA คือความต้ังใจ (Attention) ความสนใจ (Interest) ความตองการ 
(Desire) และการตัดสินใจซ้ือ (Action) โดยใชหลัก 4  ประการ คือ ความชัดเจน (Clearness) ความ
สมบูรณ (Completeness) การทําใหลูกคาเกิดความเช่ือม่ัน  (Confidence)   สามารถขจัดการแขงขัน 
(Competition) 
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5) การขจัดขอโตแยง (Handing Objections)      เปนการตอบขอสงสัยหรือการไมเห็นดวย
ของลูกคา การขจัดขอโตแยงเหลานี้พนกังานขายตองใชเทคนิคเพื่อใหเขาถึงผูซ้ือในดานบวก เชน 
พยายามใหผูซ้ือเขาใจชัดเจนและช้ีแจงขอโตแยงตางๆ ของผูซ้ือและพยายามเปล่ียนแปลงขอคัดคาน
ใหเกิดความเหน็ดวย ซ่ึงพนกังานตองไดรับการฝกฝนอยางชํานาญในการเจรจาซ้ือขาย 

6) การปดการขาย (Sales Closing)  ในข้ันนี้พนักงานขายตองพยายามปดการขายโดยใช 
เทคนิคตางๆ  เชน  วิธีการถามลูกคาโดยตรงวาจะซ้ือสินคาหรือไมซ้ือสินคาวิธีปดการขายโดยย้ําถึง
ความสําคัญในการซ้ือ วิธีการปดการขายโดยรวบรัดใหลูกคาตัดสินใจ เพื่อใหพนักงานขายเขียนคํา
ส่ังซ้ือ วิธีการใหเลือกโดยการถามผูซ้ือวาตองการซ้ือสินคา  ก  หรือสินคา  ข  วิธีปดการขายโดย
บอกวาใกลจะหมดเพื่อเรงการตัดสินใจ วิธีการปดการขายโดยการข้ึนราคาถาไมซ้ือทันที หรืออาจ
ใชวิธีอ่ืนๆ เชนการใหของขวัญ  การคิดราคาพิเศษให  การใหสินคาในปริมาณท่ีมากเปนพิเศษเปน
ตน 
             7) การติดตามผลและการรักษาลูกคา (Follow-up and Maintenance)    เปนการบริการ
ภายหลังการขาย เปนส่ิงจําเปนถาพนักงานขายตองการใหลูกคาพอใจและเกิดการซ้ือซํ้าหลังจาก
ข้ันตอนปดการขาย พนักงานตองพยายามใหรายละเอียดท่ีจําเปนใหครบถวนและใหบริการดาน
ตางๆ เชน การใหคําแนะนําทางดานเทคนคิการใช การเยีย่มเยยีนลูกคาเปนคร้ังคราว ชวยแกปญหา
ใหลูกคาเพื่อใหลูกคาม่ันใจในบริการที่ไดรับและใชบริการตอไป 
 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

ภัทรา ไทยธรรมยานนท (2546) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจของแพทยใน
การเลือกยาเคมีบําบัดสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมในกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัย
ท่ีมีผลตอการตัดสินใจของแพทยในการเลือกยาเคมีบําบัดสําหรับผูปวยมะเร็งเตานม รวมถึงปจจัย
ดานการตลาดในการพิจารณาเลือกเวชภัณฑยาของกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือ
ในการศึกษา และเก็บตัวอยางโรงพยาบาลท่ีแพทยทํางานประจําในโรงพยาบาล  

ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย  อายุระหวาง 41-50 ป อยูใน
โรงพยาบาลของรัฐบาล มีจํานวนเตียงระหวาง 901-1,200 เตียง แพทยสวนใหญมีผูปวยมารับการ
รักษาโรคมะเร็งเตานม ประมาณ 10-20 รายตอเดือน โดยระยะการเปนมะเร็งของผูปวยท่ีแพทยสวน
ใหญพบมากท่ีสุด คือ ระยะท่ี 3 แพทยสวนใหญเลือกใชยากลุม CMF (Cyclophosphomide 
Metrotrexete 5 – FU) เปนยาเคมีบําบัดท่ีหนึ่ง  (First Line) ในการรกัษามะเร็งเตานมในระยะท่ี 1 
และ 2 (ระยะแรก) ใชยากลุม Taxane เปนยาเคมีบําบัดลําดับท่ีสอง  (Second Line) ในการรักษา
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มะเร็งเตานมในระยะท่ี 3 และ 4 (ระยะลุกลาม) และใชยากลุม Capecitabine  (Xeloda)  เปนยาเคมี
บําบัดลําดับท่ีสาม (Third Line) ในการรักษามะเร็งเตานมในระยะท่ี 3 และ 4  (ระยะลุกลาม)   

จากการศึกษาพบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชยาเคมีบําบัดสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมซ่ึง
แพทยใหความสําคัญอยูในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดาน
อ่ืนๆ ปจจัยท่ีแพทยใหความสําคัญระดับปานกลาง ไดแก ปจจัยดานการสงเสริมการตลาด และ
ปจจัยท่ีแพทยใหความสําคัญระดับนอย  ไดแก  ปจจัยดานการจัดจําหนาย  

วัลลภ เมฆทับ (2545) ไดศึกษาเร่ืองการวิเคราะหปจจัยแหงความสําเร็จในกระบวนการขาย
ของพนักงานขาย ผลิตภัณฑหองปฏิบัติการโรงพยาบาล มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา ปจจัยแหง
ความสําเร็จในกระบวนการขายผลิตภัณฑ หองปฏิบัติการโรงพยาบาล ของพนักงานขายดีเดน กลุม
ตัวอยางของการศึกษาคร้ังนี้คือ พนักงานขายดีเดนประจําป  2543  จํานวน 12  คน โดยวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการขาย  

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยแหงความสําเร็จประกอบไปดวย สวนแรกไดแกความรูความ
เขาใจและทักษะในการขายในทุกข้ันตอนของกระบวนการขาย สวนท่ีสองไดแก ความสามารถ
สวนตัวของพนักงานขายไดแก ความแมนยําและความรวดเร็วในการรับทราบความตองการของ
ลูกคา บุคลิกภาพของพนักงานขาย มนุษยสัมพันธท่ีดี จรรยาบรรณที่ดี ความสามารถในการจูงใจ
ดานคุณภาพ ความขยันหม่ันเพียร ความรับผิดชอบตอตนเอง ความสนใจรายละเอียดปลีกยอย และ
การปรับตัวใหเขากับสถานการณ  และสวนสุดทายไดแกรางวัลจูงใจตางๆที่จะกระตุน  ความ
พยายามของพนักงานขาย 

กานต สุวรรณกิติ (2543) ไดทําการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของแพทยตอการใหบริการ
ของผูเสนอขายเวชภัณฑ ศึกษาถึงระดับความพึงพอใจของแพทยในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
ตอการบริการของผูเสนอขายเวชภัณฑยาท่ีเปนยาตนตํารับ (Original Research) ซ่ึงมีขอบเขตโดย
เนน 4 ประเด็นหลัก คือ การเตรียมความพรอมกอนการเสนอขาย การเสนอการขาย การติดตามการ
ขาย และการสงเสริมการขาย ประชากรที่ศึกษาไดแกแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท้ังของ
รัฐบาลและเอกชน โดยสุมตัวอยางจากแพทยจํานวน 242 ตัวอยาง โดยใชวิธีการสุมตัวอยาง 
Stratified Sampling โดยการจําแนกแพทยท่ีปฏิบัติงานในโรงพยาบาลออกเปน 3 กลุมของ
โรงพยาบาล  ไดแก  โรงพยาบาลขนาดใหญ  โรงพยาบาลขนาดกลาง  และ โรงพยาบาลขนาดเล็ก  
ซ่ึงพิจารณาตามจํานวนเตียงในโรงพยาบาลน้ันๆ  

เม่ือพิจารณาจากปจจัยยอยของบริการหลักท้ัง 4 ประเด็นแลวพบวาปจจัยยอยท่ีผูตอบ
แบบสอบถามไมพึงพอใจไดแก การติดตามผลอันไมพึงประสงคจากการใชยา (Adverse Drugs 
Reaction)  เปนสวนหนึ่งของการติดตามผลการขาย     และการเชิญแพทยเขารวมในการศึกษาการ
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ใชยา (Sending Trial) ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการสงเสริมการขาย ดานการเชิญแพทยเขารวมใน
การศึกษาการใชยานั้น อาจเปนเพราะการใชยานั้นตองใชความระมัดระวังและรอบคอบอยางมากใน
การจัดทําการศึกษาในแตละคร้ัง จึงจําเปนท่ีตองคัดเลือกความพรอม ท้ังในดานเคร่ืองมือท่ีจะใชใน
การศึกษาและบุคลากรท่ีจะศึกษา   จึงเปนการคัดเลือกแพทยไปในตัว    ส่ิงเหลานี้อาจทําใหแพทย
เกิดความไมพึงพอใจได 

โดยผลการศึกษาสรุปไดวา แพทยมีความพึงพอใจตอการใหบริการของผูเสนอขาย
เวชภัณฑในระดับความพึงพอใจ 4 ประการ คือ การเตรียมความพรอมกอนการเสนอขาย การเสนอ
การขาย การติดตามผลการขาย การสงเสริมการขาย  ยกเวน ปจจัยยอยดานการติดตามผลอันไมพึง
ประสงคตอการใชยา ซ่ึงอยูในปจจัยหลักดานการติดตามผลการขายและปจจัยยอยดานการเชิญ
แพทยเขารวมในการศึกษาการใชยาซ่ึงอยู ในปจจัยหลักดานการสงเสริมการขาย 


