บทที่ 5
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ
5.1 สรุปผลการศึกษา
การศึกษาในหัวขอเรื่อง ความสัมพันธตัวกระตุนทางการตลาดและความตั้งใจซื้อเวชภัณฑ
ยาของแพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม เปนการศึกษาเชิงสํารวจ มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธของอิทธิพลตัวกระตุนทางการตลาดที่มีตอความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทย
ประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม โดยไดศึกษาจากความคิดเห็นของแพทยตอตัวกระตุนทาง
การตลาด 3 ดานคือ ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย ดาน
ภาพลักษณตราสินคา ซึ่งเปนปจจัยที่ทําใหเกิดภาพรวมความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทย และ
ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาดกับความคิดเห็นของแพทย ที่มีผลตอภาพรวม
ความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยา
การศึกษาในครั้งนี้ ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากแพทยที่ทํางานประจําในโรงพยาบาลใน
จังหวัดเชียงใหม โดยแบงออกเปน 2 ลักษณะคือ โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน ซึง่
ขอมูลที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที่ไดจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแพทยที่ทํางานประจําในโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม
โดยทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบชั้นภูมิ จํานวนทั้งสิ้น 297 คน และใชแบบสอบถามเปน
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควาขอมูล
จากหนั ง สื อ วารสาร สิ่ ง พิ ม พ เอกสารอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งและการค น คว า ข อ มู ล ผ า นระบบ
อินเตอรเนต โดยสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะที่ไดจาก
การศึกษาในครั้งนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของแพทย
จากการศึกษาพบวาแพทยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.9 มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป รอยละ 32.7 และประจําอยูในโรงพยาบาลของรัฐบาล รอยละ 83.8 ซึ่งมีจํานวน
เตียง มากกวา 700 เตียงขึ้นไป รอยละ 57.6 จบการศึกษาทางดานอายุรกรรม รอยละ 14.5 และมี
จํานวนคนไขตอเดือน 801-1,000 คน รอยละ 29.3
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สวนที่ 2 ขอมูลตัวกระตุนทางการตลาดที่มีผลตอภาพรวมความตัง้ ใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทย
ประจําโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม
ตอนที่ 2.1 ระดับความคิดเห็นของแพทยผูตอบแบบสอบถามตอตัวกระตุนทางการตลาด
แพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม มีระดับความคิดเห็นตอภาพรวมความ
ตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาในแตละดาน คือ ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ดานกระบวนการขายของ
พนักงานขาย ดานภาพลักษณตราสินคา โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาในแตละดาน
สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้
2.1.1 ความคิดเห็นของแพทยตอตัวกระตุนทางการตลาดดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
พบวา มีระดับความคิดเห็นในดานนี้อยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.88 โดย
แพทยเห็นวาคุณภาพของยาควรมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง เปนอันดับแรก รองลงมาคือมี
ความเห็ น ว า ตั ว ยาควรมี ผ ลข า งเคีย งต่ํ า และควรมี ก ารบริ ห ารยาง า ยสะดวกต อบุ ค ลากรทาง
การแพทย สวนระดับปจจัยยอยในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑที่เหลืออยูในระดับเห็นดวยมาก
ทุกปจจัย
2.1.2 ความคิดเห็นของแพทยตอสิ่งกระตุนทางการตลาดดานภาพลักษณตราสินคา พบวา
มีระดับความเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 และเมื่อพิจารณาราย
ปจจัยยอยมีความเห็นดวยมากเกือบทุกปจจัยยอย ยกเวน ดานบุคลิกภาพแพทยที่แพทยเห็นวาการ
เลือกใชเวชภัณฑยาตามภาพลักษณที่สื่อเปนแพทยรุนใหม โดยมีความคิดเห็นระดับปานกลาง
ปจจัยยอยที่สูงสุดเปนอันดับแรก คือ ภาพลักษณตราสินคาที่เลือกซื้อในปจจุบัน ผูปวยสามารถ
รับผิดชอบคาใชจายได รองลงมาไดแก ภาพลักษณตราสินคาเมื่อรักษาแลวผูปวยมีความปลอดภัย
สูง และ ภาพลักษณตราสินคาเมื่อรักษาแลวผูปวยสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ
2.1.3 ความคิ ด เห็ น ของแพทย ต อ ตั ว กระตุ น ทางการตลาดด า นกระบวนการขายของ
พนักงานขาย พบวา มีระดับความเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69
โดยมีความคิดเห็นสูงสุดเรื่อง พนักงานควรตอบขอซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑของแพทยได และ
พนักงานขายเตรียมขอมูลเอกสาร วิชาการ ของผลิตภัณฑ รองลงมาคือ พนักงานมีเอกสารขอมูล
เชิงวิชาการในการตอบขอซักถาม
จากการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาทั้ง 3 ดาน
ไดแก ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย ดานภาพลักษณตรา
สินคา โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค พบวา มีความเชื่อมัน่ ในระดับสูงทุก
ดาน โดยดานภาพลักษณตราสินคามีความเชื่อมั่นสูงที่สุด เทากับ 0.931 รองลงมาไดแก ดาน
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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.906 ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย มี
คาความเชื่อมัน่ เทากับ 0.897 แสดงวา คําถามที่ใชในการศึกษาในแตละดานมีความสัมพันธเปนไป
ในแนวทางเดียวกัน โดยมีคาความนาเชื่อถือในระดับสูง
ตอนที่ 2.2 ความสัมพันธของขอมูลทั่วไปของแพทยผูตอบแบบสอบถามกับระดับความคิดเห็นตอ
ตัวกระตุนทางการตลาด ในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย
ดานภาพลักษณตราสินคา
ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความคิ ด เห็ น ต อ ตั ว กระตุ น ทางการตลาดของแพทย ป ระจํ า
โรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก ความคิดเห็นตอตัวกระตุน
ทางการตลาดดานตางๆ คือ ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ดานกระบวนการขายของพนักงาน
ขาย ดานภาพลักษณตราสินคา พบวา
1. เพศไมมีผลตอความคิดเห็นตอตัวกระตุนทางการตลาดในทุกดาน
2. ประเภทของโรงพยาบาลไมมีผลตอความคิดเห็นตอตัวกระตุนทางการตลาดในทุกดาน
3. อายุมีผลตอความคิดเห็นในดานกระบวนการขายของพนักงานขาย โดยแพทยที่มีอายุ
มากกวา 50 ป มีความคิดเห็นตอตัวกระตุนทางการตลาดดานกระบวนการขายของพนักงานขาย
มากกวา แพทยที่มีอายุ 20 -30 ป และอายุมีผลตอความคิดเห็นดานภาพลักษณตราสินคา โดยแพทย
ที่มีอายุมากกวา 50 ป มีความคิดเห็นตอตัวกระตุนทางการตลาดดานภาพลักษณตราสินคามากกวา
แพทยที่มีอายุ 20 – 30 ป
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ตอนที่ 2.3 แสดงความสหสัมพันธเชิงสวน ระหวางองคประกอบดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย และดานภาพลักษณตราสินคา ตอความตั้งใจซื้อเวชภัณฑ
ยาของแพทย
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน ความคิดเห็นของแพทยตอสิ่ง
กระตุนทางการตลาด 3 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ดานกระบวนการขายของ
พนักงานขาย ดานภาพลักษณตราสินคา ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทย โดยใชการ
วิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน (Partial Correlation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ของตัวแปรทั้ง 4
ดานคือ ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย ดานภาพลักษณ
ตราสินคา ดานภาพรวมความตั้งใจซื้อ โดยไมมีการควบคุมตัวแปรใด ๆ (Zero – order correlation)
คํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยพบวา คุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Ho1) มีความสัมพันธกับ
ภาพลักษณตราสินคามากที่สุด (Ho3) คือ 0.695 คือ หากวาแพทยมีความคิดเห็นเปลี่ยนแปลงได
ในการเลือกซื้อเวชภัณฑไดตลอดเวลา จะพบวายอมรับสมมติฐานวาคุณลักษณะของผลิตภัณฑและ
ภาพลักษณตราสินคา มีความสัมพันธกับความตั้งใจซื้อของแพทยมากที่สุด และคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Ho1) กับภาพลักษณตราสินคา (Ho3) เมื่อควบคุมตัว
แปรดานภาพรวมความตั้งใจซื้อ มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากที่สุด คือ 0.545 แสดงวาหาก
แพทยมีความคิดเห็นที่จะตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาไมเปลี่ยนแปลง จะยอมรับสมมติฐานวาคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ และภาพลักษณตราสินคา มีความสัมพันธกับความตั้งใจซื้อของแพทยมากที่สุด
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ตอนที่ 2.4 ความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาดดานตางๆ ที่มีผลตอภาพรวมความตั้งใจ
ซื้อเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม พบวา ตัวแปรตนทั้ง 3
ด า น ได แ ก ด า นคุ ณ ลั ก ษณะของผลิ ต ภั ณ ฑ ด า นกระบวนการขายของพนั ก งานขาย ด า น
ภาพลักษณตราสินคา กับตัวแปรตาม ไดแก ภาพรวมความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยา พบวา ตัวแปรทั้ง
3 ดาน มีความสัมพันธกันในเชิงบวก โดยตัวแปรตนสามารถพยากรณความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยา
ไดรอยละ 46 สวนที่เหลืออีกรอยละ 54 เปนผลมาจากปจจัยอื่น เมื่อวิเคราะหความสัมพันธของ
ตัวกระตุนทางการตลาดดานตางๆ พบวา ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย ดานภาพลักษณ
ตราสิ น ค า มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ ความตั้ ง ใจซื้ อ เวชภั ณ ฑ ย าของแพทย ส ว นองค ป ระกอบด า น
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ ไมมีผลตอความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยที่ระดับนัยสําคัญ 0.05
เมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยพบวา ดานภาพลักษณตราสินคา สามารถ
ทํานายความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยไดมากที่สุด (B = 0.509) และความสัมพันธอยูใน
ทิศทางเดียวกัน รองลงมาไดแก ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย (B = 0.271) และดาน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ (B = 0.113)
ดังนั้นความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทย ขึ้นอยูกับหรือไดรับอิทธิพลจากภาพลักษณ
ตราสินคา และกระบวนการขายของพนักงานขาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ตอนที่ 2.5 แสดงคาสถิติที่ใชวัดความสัมพันธของตัวแปรอิสระ ระหวางองคประกอบในแตละ
ดาน
ผลการวิเคราะหพบวา ดานภาพลักษณตราสินคา มีความสัมพันธกับดานกระบวนการขาย
ของพนักงานขาย และ ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑมากที่สุด พบวามีคา Tolerance เทากับ 0.401
และ VIF (Variance Inflation Factor) ของตัวแปรอิสระแตละตัว เทากับ 2.492
พบวาองคประกอบที่นําไปสูความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทย พบวาในดานภาพลักษณ
ตราสินคาเปนดานหลักที่นําไปสูความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยมากที่สุด และมีความสัมพันธ
ระหวางตัวกระตุนในแตละดานมากที่สุด
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5.2 การอภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาด และความตั้งใจซื้อ
เวชภั ณฑ ยาของแพทยประจําโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม พบวามีประเด็นที่ สําคัญหลาย
ประเด็นที่สามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้
จากการศึกษาพบวา แพทยทที่ ํางานประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม ไดรับสิ่งกระตุน
ภายนอกใหเกิดความตั้งใจในการเลือกซื้อเวชภัณฑยา ซึง่ สงผลใหแพทยเกิดพฤติกรรมการซื้อ โดย
ใหความสําคัญตอตัวกระตุน ทางการตลาดตางๆ พบวา แพทยใหความคิดเห็นตอตัวกระตุนดาน
คุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ ที่มีผลตอความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาอยูใ นระดับมาก โดยปจจัยยอย
สูงสุด 3 อันดับแรก ไดแก คุณภาพของยา ตัวยามีผลขางเคียงต่ํา การบริหารยางายสะดวก พบวา
สอดคลองกับการศึกษาของ ภัทรา ไทยธรรมานนท (2546) ที่ทําการศึกษาเรื่อง ปจจัยที่มีผลตอ
การตัดสินใจของแพทยในการเลือกยาเคมีบาํ บัดสําหรับผูปวยมะเร็งเตานม พบวา ปจจัยที่มีผลตอ
การเลือกใชยาเคมีบําบัดสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมซึ่งแพทยใหความสําคัญระดับมาก ไดแก ปจจัย
ดานผลิตภัณฑ ปจจัยดานราคา และปจจัยดานอืน่ ๆ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากเปนวิชาชีพที่ตองทําการ
รักษาดูแลผูปวย
จึงตองใหความสําคัญตอเวชภัณฑยาที่เลือกใชในการรักษา
เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ในดานกระบวนการขายของพนักงานขาย แพทยที่ทํางาน
ประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม มีความคิดเห็นในระดับมาก พบวา บริษัทเวชภัณฑยาควรจะ
สงพนักงานขายเวชภัณฑยาใหการบริการแกแพทยเพื่อปจจัยสนับสนุนในการตัดสินใจเลือกใช
เวชภัณฑยา พนักงานขายควรเตรียมขอมูลเอกสารวิชาการ ของผลิตภัณฑ และสามารถตอบขอ
ซักถามแพทยได พบวาเปนไปในทิศทางเดียวกับ วัลลภ เมฆทับ (2545) พบวา ปจจัยแหง
ความสําเร็จในกระบวนการขายของพนักงานขาย ผลิตภัณฑหองปฏิบตั ิการโรงพยาบาล คือความรู
ความเขาใจและทักษะในการขายในทุกขั้นตอนกระบวนการขาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก พนักงาน
ขายผลิตภัณฑหองปฏิบัติการโรงพยาบาล หรือพนักงานขายเวชภัณฑยาจําเปนที่จะตองทําความ
เขาใจในกระบวนการขายทุกขั้นตอนอยางละเอียดทุกขั้นตอน
เพราะบุคลากรที่ทํางานใน
หองปฏิบัติการหรือแพทยทที่ ํางานในโรงพยาบาล คอนขางมีเวลานอยในการใหเขาพบ จึงควรทํา
การ ศึกษาขั้นตอนกอนเขาพบ อํานาจการตัดสินใจ และเตรียมขอมูลเอกสารวิชาการ ทําการศึกษา
เกี่ยวกับผลิตภัณฑใหเปนอยางดีกอนเขาพบ เพื่อลดขอผิดพลาดจากการเสนอขาย
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ขอคนพบ
จากการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาด และความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยา
ของแพทยประจําโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม คนพบประเด็นที่นาสนใจ ดังนี้
1. จากผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอตัวกระตุนทางการตลาดของแพทยประจํา
โรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยระดับสวนบุคคล พบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
ระดับความคิดเห็นไดแก อายุ โดยเมื่อพิจารณาตามระดับปจจัยดานอายุ พบวา แพทยที่มีอายุ
มากกว า 50 ป มี ค วามคิ ด เห็ น ต า งจากแพทย ที่ มีอ ายุ 20 -30 ป ทั้ ง ดา นกระบวนการขายของ
พนักงานขายและดานภาพลักษณตราสินคา
2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธทั้ง 3 ดาน ไดแก ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ดาน
กระบวนการขายของพนักงานขาย ดานภาพลักษณตราสินคา กับ ภาพรวมความตั้งใจซื้อเวชภัณฑ
ยา พบวา
มีความสัมพันธกันในเชิงบวก โดยทั้ง 3 ดานสามารถพยากรณความตั้งใจซื้อ
เวชภัณฑยาไดรอยละ 46 สวนที่เหลืออีกรอยละ 54 เปนผลมาจากปจจัยอื่น เมื่อวิเคราะห
ความสัมพันธของตัวกระตุน ทางการตลาดดานตางๆ พบวา ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย
ดานภาพลักษณตราสินคา
มีความสัมพันธกับความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทย
สวน
องคประกอบดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ
ไมมีผลตอความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยที่
ระดับนัยสําคัญ 0.05 และเมื่อพิจารณาจากคาสัมประสิทธิ์ความถดถอยพบวา ดานภาพลักษณตรา
สินคา สามารถทํานายความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทยไดมากทีส่ ุด และมีความสัมพันธอยูใ น
ทิศทางเดียวกัน รองลงมาไดแก ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย และดานคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ
3. ตัวกระตุนดานคุณ ลักษณะของผลิตภัณฑ แพทยใหความคิดเห็นตอตัวกระตุนดาน
คุณลักษณะผลิตภัณฑอยูในระดับมาก โดย เพศ อายุ ประเภทของโรงพยาบาล ไมมีผลตอระดับ
ความคิดเห็น อยางมีนัยสําคัญ พบวา คุณลักษณะของผลิตภัณฑไมมีผลตอความสัมพันธความ
ตั้งใจซื้อ อยางมีนัยสําคัญ แตมีความสัมพันธกับภาพลักษณตราสินคามากที่สุด
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4. ตัวกระตุนดานกระบวนการขายของพนักงานขาย แพทยใหความคิดเห็นตอตัวกระตุน
ดานกระบวนการขายของพนักงานขายอยูในระดับมาก โดย เพศ ประเภทของโรงพยาบาล ไมมีผล
ตอระดับความคิดเห็น อยางมีนัยสําคัญ พบวา แพทยที่มีอายุมากกวา 50 ปมีความคิดเห็นตางจาก
แพทยที่มีอายุ 20 – 30 ป ตัวกระตุนดานกระบวนการขายของพนักงานขาย มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทย โดยสามารถทํานายความตั้งใจซื้อไดรองลงมา
จากภาพลักษณตราสินคา
5. ตัวกระตุนดานภาพลักษณตราสินคา แพทยใหความคิดเห็นในระดับมาก โดย เพศ
ประเภทของโรงพยาบาล ไมมีผลตอระดับความคิดเห็น อยางมีนัยสําคัญ พบวา แพทยที่มีอายุ
มากกวา 50 ปมีความคิดเห็นตางจากแพทยที่มีอายุ 20 – 30 ป ตัวกระตุนดานภาพลักษณตราสินคา
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความตั้งใจซื้อเวชภัณฑยาของแพทย โดยสามารถทํานายความ
ตั้งใจซื้อไดมากที่สุด
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ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งความสัมพั น ธร ะหว างตั ว กระตุ น ทางการตลาด และความตั้ง ใจซื้ อ
เวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม ผูศึกษาขอเสนอขอคิดเห็น และ
ขอเสนอแนะ ซึ่งอาจจะเปนประโยชนตอ บริษัทผูผลิตและผูจําหนายเวชภัณฑยารวมทั้งพนักงาน
ขายเวชภัณฑยาที่เกี่ยวของ นํามาเปนแนวทางพัฒนาวางกลยุทธทางการตลาดเวชภัณฑยา ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับสภาพทางการตลาด และมีความสอดคลองกับความตองการของแพทยได
ในสวนของตลาดโรงพยาบาลนั้น แพทยมีบทบาทในการตัดสินใจเลือกใชเวชภัณฑยา
คอนขางมาก โดยแพทยเปนผูที่มีบทบาทในการซื้อยาของโรงพยาบาล ทั้งในฐานะที่เปนผูใช
ผลิตภัณฑเพื่อการรักษาโรค (Users)
ผูมิอิทธิพลทางตรงและทางออมในการตัดสินใจซื้อ
(Influencers) ผูตัดสินใจ (Deciders) และมีบทบาทเปนผูอนุมัติ (Approvers) ไดในบางกรณี
บริษัทผูผลิตและผูจําหนายเวชภัณฑยารวมทั้งพนักงานขายเวชภัณฑยา จึงควรเนนใหความสําคัญ
ตอ ภาพลักษณตราสินคามาเปนอันดับแรก และกระบวนการขายของพนักงานขายรองลงมา และ
จึงใหความสําคัญตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ ในการกระตุนใหเกิดความตั้งใจซื้อของแพทย
1. ดานคุณลักษณะผลิตภัณฑ เมื่อพิจารณาปจจัยยอยพบวา แพทยมีความคิดเห็นดาน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑเฉลี่ยสูงกวาตัวกระตุนทางการตลาดดานอื่นๆ เนื่องจากเปนวิชาชีพที่
ตองใชความระเอียดรอบคอบเปนอยางยิ่งในการเลือกใชผลิตภัณฑ บริษัทผูผลิตจึงควรพัฒนาให
ผลิตภัณฑของตนเองมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูง มีผลขางเคียงต่ํา แหลง
วัตถุดิบที่เชื่อถือได สะดวกตอผูปวยและบุคลากรทางการแพทย เพื่อกระตุนใหแพทยเกิดความ
ตองการในการเลือกใชเวชภัณฑยา ดานบริษัทผูจําหนายเวชภัณฑยา ควรมีความรับผิดชอบในการ
จัดจําหนาย มีการสงยาที่รวดเร็วทันตอความตองการผูใช สามารถติดตามในการสั่งซื้อเวชภัณฑยา
ไดงาย หากการจัดสงจําเปนที่จะตองมีการจัดสงแบบพิเศษ เชน การจัดสงแบบรักษาความเย็นทั้ง
ระบบ ( Cold - chain System ) บริษัทผูจัดจําหนายควรมีความเครงครัดในการจัดสงถึงแพทยหรือ
ผูปวย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด
2. ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย เมื่อพิจารณาปจจัยยอยพบวา แพทยมีความ
คิดเห็นดานกระบวนการขายของพนักงานขายตางกัน โดยแพทยกลุมอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญ
ตอกระบวนการขายมากที่สุด เนื่องจากเปนกลุมอายุที่เพิ่งจบการศึกษาทางดานทั่วไปหรือเพิ่งจบ
ทางดานเฉพาะทาง แพทยอาจตองการทราบถึงคุณสมบัติของยาที่ตองการใช รายละเอียดในการ
รักษา วิธีการใช ผลขางเคียงจากการใช ขอควรระวังในการใช เพื่อเปนการพิจารณาในการ
คัดเลือกยาใชที่โรงพยาบาล ในวาระการประชุมยา จึงตองการพบพนักงานขายเวชภัณฑยาเพื่อ
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ตองการซักถามในรายละเอียดของเวชภัณฑยา เพื่อในการประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ
เลือกซื้อ ดานพนักงานขายเวชภัณฑยาควรศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ มีเอกสาร
วิชาการในการตอบขอซักถามแพทย ศึกษาคุณสมบัติของแพทย ขอบเขตอํานาจการตัดสินใจ ควร
นัดหมายลวงหนากอนพบ และดูแลบุคลิกภาพของตนเอง โดยแพทยกลุมอายุมากกวา 50 ป ให
ความสําคัญตอกระบวนการขายนอยที่สุด อาจเปนเนื่องจากเปนแพทยที่อยูในระดับบริหารหรือเปน
แพทยที่อยูในระดับหัวหนาแผนก ทําใหพนักงานขายเวชภัณฑยาพบเจอไดยาก หรือมีเวลานอย
ในการเจอ การพิจารณาเวชภัณฑยาจึงทําไดโดยการรับรูจากแพทยรุนใหมที่ตองการใชเวชภัณฑยา
นั้น จึงควรใหพนักงานขายเวชภัณฑยาเขาพบแพทยกลุมดังกลาวบาง โดยควรนัดหมายลวงหนา
กอนพบ มีการนําเสนอที่ตรงประเด็น บริหารเวลาในการพบแตละครั้งใหเกิดประโยชนสูงสุด
3. ดานภาพลักษณตราสินคา เมื่อพิจารณาปจจัยยอยพบวา แพทยมีความคิดเห็นดาน
ภาพลักษณตราสินคาตางกัน โดยแพทยกลุมอายุ 20 -30 ป ใหความคิดเห็นตอภาพลักษณตรา
สินคามากที่สุด เนื่องจากเปนกลุมที่รับรูขอมูล ขาวสาร จากการนําเสนอผลิตภัณฑเวชภัณฑยา
ผานทางบริษัทเวชภัณฑยา ในชวงหลังที่มีการแขงขันกลยุทธธุรกิจเวชภัณฑยาอยางรุนแรง จาก
บริษัทยาตางชาติ เชน การเสนอแนะนําผลิตภัณฑใหมที่เพิ่งนําเขาสูตลาด การเสนอจัดการประชุม
ในตางประเทศและตางประเทศ การออก Booth ในงานประชุมวิชาการ จึงทําใหแพทยเกิดการ
รับรูภาพลักษณตราสินคา บริษัทเวชภัณฑยาควรเนนการนําเสนอดานบุคลิกภาพเพิ่มเติมมากขึ้น
เนื่ องจากเป น ดา นที่ต่ํ ากว าดานอื่ นๆ สร างภาพลั ก ษณที่สื่อเปนแพทยรุน ใหม และเปนแพทย
นักวิจัยมีการคนหาการรักษาใหมๆ อยางตอเนื่อง โดยแพทยกลุมอายุมากกวา 50 ป ใหความ
คิ ด เห็ น ต อ ภาพลั ก ษณ ต ราสิ น ค า น อ ยที่ สุ ด อาจเป น เนื่ อ งจากเป น กลุ ม ที่ เ พิ่ ง จะมารั บ รู ข อ มู ล
ขาวสาร ในชวงหลังที่มีการแขงขัน
กลยุทธธุรกิจเวชภัณฑยาอยางรุนแรง ซึ่งในระยะแรกการแขงขันในกลุมธุรกิจเวชภัณฑยายังมีการ
แขงขันที่ไมรุนแรง มีบริษัทเวชภัณฑยานอยราย หรือมีผลิตภัณฑที่เขาสูตลาดยังไมมาก จึงทําให
บริ ษัทเวชภั ณ ฑย าไมเ ล็ง เห็นความสําคัญในการสื่อภาพลักษณตราสิน คา จึงทําใหแพทยก ลุ ม
ดั ง กล า วยั ง มี ก ารรั บ รู ภ าพลั ก ษณ ต ราสิ น ค า ยั ง ไม ม ากนั ก จึ ง ควรเร ง ทํ า การส ง เสริ ม แนะนํ า
ภาพลักษณตราสินคาใหกับกลุมแพทยดังกลาว เพื่อใหเกิดการรับรูหรือบอกตอแพทยกลุมอื่นๆ
โดยเนนดานบุคลิกภาพและดานวัฒนธรรมเพิ่มเติมมากขึ้น สรางภาพลักษณที่สื่อเปนแพทยรุนใหม
และเปนแพทยนักวิจัยมีการคนหาการรักษาใหมๆ อยางตอเนื่อง มีการเลือกใชเวชภัณฑยาโดย
คําแนะนําแพทย อาวุ โส และตามสถาบันที่จบการศึกษามา ดั งนั้นบริษัทผูผลิตและผูจําหนาย
เวชภัณฑยารวมทั้งพนักงานขายเวชภัณฑยา จึงตองใหความสนใจ และเอาใจใสในงานบริการและ
ตองบริการใหมีคุณภาพเปนไปตามความคาดหวังของแพทย จึงจะเกิดความพึงพอใจและนําไปสู
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การรับรูในตรายี่หอ (Brand Awareness) จนกระทั่งนําไปสูการซื้อ ( Buy) การสั่งยา (Prescribe)
และความภักดีในตรายี่หอ (Brand Loyalty) ไดในอนาคต

