
บทท่ี 5 
สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล ขอคนพบ และขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

 
การศึกษาในหัวขอเร่ือง ความสัมพันธตัวกระตุนทางการตลาดและความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑ

ยาของแพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม  เปนการศึกษาเชิงสํารวจ  มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความสัมพันธของอิทธิพลตัวกระตุนทางการตลาดท่ีมีตอความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย
ประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม  โดยไดศึกษาจากความคิดเห็นของแพทยตอตัวกระตุนทาง
การตลาด 3 ดานคือ  ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  ดาน
ภาพลักษณตราสินคา ซ่ึงเปนปจจัยท่ีทําใหเกิดภาพรวมความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย  และ
ศึกษาความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาดกับความคิดเห็นของแพทย  ท่ีมีผลตอภาพรวม
ความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยา 

การศึกษาในคร้ังนี้  ผูศึกษาไดทําการศึกษาจากแพทยท่ีทํางานประจําในโรงพยาบาลใน
จังหวัดเชียงใหม  โดยแบงออกเปน  2    ลักษณะคือ โรงพยาบาลรัฐบาล และโรงพยาบาลเอกชน ซ่ึง
ขอมูลท่ีใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน คือ ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  Data) เปนขอมูลท่ีไดจาก
การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางแพทยท่ีทํางานประจําในโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม  
โดยทําการสุมตัวอยางดวยวิธีการสุมแบบช้ันภูมิ  จํานวนท้ังส้ิน  297  คน  และใชแบบสอบถามเปน
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการคนควาขอมูล
จากหนังสือ  วารสาร ส่ิงพิมพ  เอกสารอ่ืนๆ  ท่ีเกี่ยวของและการคนควาขอมูลผานระบบ
อินเตอรเนต  โดยสามารถสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล  ขอคนพบ  และขอเสนอแนะท่ีไดจาก
การศึกษาในคร้ังนี้  

 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของแพทย 
 จากการศึกษาพบวาแพทยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย รอยละ 54.9 มีอายุ
ระหวาง 41-50 ป   รอยละ 32.7 และประจําอยูในโรงพยาบาลของรัฐบาล  รอยละ 83.8 ซ่ึงมีจํานวน
เตียง มากกวา 700 เตียงข้ึนไป  รอยละ 57.6   จบการศึกษาทางดานอายุรกรรม  รอยละ  14.5 และมี
จํานวนคนไขตอเดือน  801-1,000 คน  รอยละ 29.3 
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สวนท่ี  2  ขอมูลตัวกระตุนทางการตลาดท่ีมีผลตอภาพรวมความตัง้ใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย
ประจําโรงพยาบาล  ในจังหวัดเชียงใหม  
 
ตอนท่ี    2.1  ระดับความคิดเห็นของแพทยผูตอบแบบสอบถามตอตัวกระตุนทางการตลาด 
          แพทยประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม  มีระดับความคิดเห็นตอภาพรวมความ
ต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาในแตละดาน  คือ  ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ดานกระบวนการขายของ
พนักงานขาย  ดานภาพลักษณตราสินคา  โดยรวมอยูในระดับมาก  และเม่ือพิจารณาในแตละดาน  
สามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอยไดดังนี้ 
 2.1.1  ความคิดเห็นของแพทยตอตัวกระตุนทางการตลาดดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  
พบวา  มีระดับความคิดเห็นในดานนี้อยูในระดับเห็นดวยมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.88  โดย
แพทยเห็นวาคุณภาพของยาควรมีประสิทธิภาพในการรักษาสูง  เปนอันดับแรก รองลงมาคือมี
ความเห็นวา  ตัวยาควรมีผลขางเคียงตํ่า  และควรมีการบริหารยางายสะดวกตอบุคลากรทาง
การแพทย   สวนระดับปจจัยยอยในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑท่ีเหลืออยูในระดับเห็นดวยมาก
ทุกปจจัย 
 2.1.2  ความคิดเห็นของแพทยตอส่ิงกระตุนทางการตลาดดานภาพลักษณตราสินคา  พบวา  
มีระดับความเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.70  และเม่ือพิจารณาราย
ปจจัยยอยมีความเห็นดวยมากเกือบทุกปจจัยยอย  ยกเวน ดานบุคลิกภาพแพทยท่ีแพทยเห็นวาการ
เลือกใชเวชภัณฑยาตามภาพลักษณท่ีส่ือเปนแพทยรุนใหม  โดยมีความคิดเห็นระดับปานกลาง  
ปจจัยยอยท่ีสูงสุดเปนอันดับแรก คือ  ภาพลักษณตราสินคาท่ีเลือกซ้ือในปจจุบัน  ผูปวยสามารถ
รับผิดชอบคาใชจายได   รองลงมาไดแก  ภาพลักษณตราสินคาเม่ือรักษาแลวผูปวยมีความปลอดภัย
สูง  และ ภาพลักษณตราสินคาเม่ือรักษาแลวผูปวยสามารถดําเนินชีวิตไดตามปกติ 
 2.1.3  ความคิดเห็นของแพทยตอตัวกระตุนทางการตลาดดานกระบวนการขายของ
พนักงานขาย  พบวา  มีระดับความเห็นโดยรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก  โดยมีคาเฉล่ียเทากับ  3.69  
โดยมีความคิดเห็นสูงสุดเร่ือง พนักงานควรตอบขอซักถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑของแพทยได  และ
พนักงานขายเตรียมขอมูลเอกสาร  วิชาการ  ของผลิตภัณฑ  รองลงมาคือ  พนักงานมีเอกสารขอมูล
เชิงวิชาการในการตอบขอซักถาม 

จากการหาคาความเช่ือม่ัน  (Reliability) ของแบบสอบถามท่ีใชในการศึกษาท้ัง  3 ดาน 
ไดแก  ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  ดานภาพลักษณตรา
สินคา  โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค  พบวา  มีความเช่ือม่ันในระดับสูงทุก
ดาน  โดยดานภาพลักษณตราสินคามีความเช่ือม่ันสูงท่ีสุด เทากับ 0.931 รองลงมาไดแก ดาน
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คุณลักษณะของผลิตภัณฑ มีคาความเช่ือม่ันเทากับ  0.906  ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย มี
คาความเช่ือม่ัน เทากับ  0.897 แสดงวา คําถามท่ีใชในการศึกษาในแตละดานมีความสัมพันธเปนไป
ในแนวทางเดยีวกัน โดยมีคาความนาเช่ือถือในระดับสูง  
 
ตอนท่ี  2.2  ความสัมพันธของขอมูลท่ัวไปของแพทยผูตอบแบบสอบถามกับระดับความคิดเห็นตอ
ตัวกระตุนทางการตลาด  ในดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ดานกระบวนการขายของพนกังานขาย  
ดานภาพลักษณตราสินคา 
 
 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอตัวกระตุนทางการตลาดของแพทยประจํา
โรงพยาบาล  ในจังหวัดเชียงใหม  จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล  ไดแก  ความคิดเห็นตอตัวกระตุน
ทางการตลาดดานตางๆ  คือ  ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ดานกระบวนการขายของพนักงาน
ขาย  ดานภาพลักษณตราสินคา   พบวา 

1. เพศไมมีผลตอความคิดเห็นตอตัวกระตุนทางการตลาดในทุกดาน 
2. ประเภทของโรงพยาบาลไมมีผลตอความคิดเห็นตอตัวกระตุนทางการตลาดในทุกดาน 
3. อายุมีผลตอความคิดเห็นในดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  โดยแพทยท่ีมีอายุ 

มากกวา 50 ป  มีความคิดเห็นตอตัวกระตุนทางการตลาดดานกระบวนการขายของพนักงานขาย
มากกวา แพทยท่ีมีอายุ  20 -30 ป  และอายุมีผลตอความคิดเห็นดานภาพลักษณตราสินคา โดยแพทย
ท่ีมีอายุมากกวา 50 ป มีความคิดเห็นตอตัวกระตุนทางการตลาดดานภาพลักษณตราสินคามากกวา 
แพทยท่ีมีอายุ 20 – 30 ป 
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ตอนท่ี  2.3   แสดงความสหสัมพันธเชิงสวน ระหวางองคประกอบดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  
ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  และดานภาพลักษณตราสินคา ตอความตั้งใจซ้ือเวชภัณฑ
ยาของแพทย 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลจากการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน ความคิดเห็นของแพทยตอส่ิง
กระตุนทางการตลาด 3 ดาน ไดแก  ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ดานกระบวนการขายของ
พนักงานขาย  ดานภาพลักษณตราสินคา ท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย  โดยใชการ
วิเคราะหสหสัมพันธเชิงสวน (Partial Correlation)  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ ของตัวแปรท้ัง  4  
ดานคือ  ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  ดานภาพลักษณ
ตราสินคา  ดานภาพรวมความต้ังใจซ้ือ โดยไมมีการควบคุมตัวแปรใด ๆ (Zero – order correlation) 
คํานวณคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ  โดยพบวา คุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Ho1) มีความสัมพันธกับ
ภาพลักษณตราสินคามากท่ีสุด (Ho3)  คือ  0.695   คือ หากวาแพทยมีความคิดเห็นเปล่ียนแปลงได
ในการเลือกซ้ือเวชภัณฑไดตลอดเวลา  จะพบวายอมรับสมมติฐานวาคุณลักษณะของผลิตภัณฑและ
ภาพลักษณตราสินคา  มีความสัมพันธกับความตั้งใจซ้ือของแพทยมากท่ีสุด  และคาสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธของคุณลักษณะของผลิตภัณฑ (Ho1) กับภาพลักษณตราสินคา (Ho3)   เม่ือควบคุมตัว
แปรดานภาพรวมความตั้งใจซ้ือ  มีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมากท่ีสุด  คือ   0.545    แสดงวาหาก
แพทยมีความคิดเห็นท่ีจะต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาไมเปล่ียนแปลง จะยอมรับสมมติฐานวาคุณลักษณะ
ของผลิตภัณฑ  และภาพลักษณตราสินคา มีความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือของแพทยมากท่ีสุด 
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ตอนท่ี  2.4  ความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาดดานตางๆ ท่ีมีผลตอภาพรวมความตั้งใจ
ซ้ือเวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาล  ในจังหวัดเชียงใหม 
 
 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรตนและตัวแปรตาม  พบวา  ตัวแปรตนท้ัง  3  
ดาน  ไดแก  ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  ดาน
ภาพลักษณตราสินคา  กับตัวแปรตาม  ไดแก ภาพรวมความตั้งใจซ้ือเวชภัณฑยา  พบวา ตัวแปรท้ัง 
3 ดาน  มีความสัมพันธกันในเชิงบวก  โดยตัวแปรตนสามารถพยากรณความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยา
ไดรอยละ  46  สวนท่ีเหลืออีกรอยละ  54  เปนผลมาจากปจจัยอ่ืน  เม่ือวิเคราะหความสัมพันธของ
ตัวกระตุนทางการตลาดดานตางๆ  พบวา ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  ดานภาพลักษณ
ตราสินคา  มีความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย  สวนองคประกอบดาน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ไมมีผลตอความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทยท่ีระดับนัยสําคัญ  0.05  
 

 เม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยพบวา ดานภาพลักษณตราสินคา  สามารถ
ทํานายความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทยไดมากท่ีสุด (B = 0.509) และความสัมพันธอยูใน
ทิศทางเดียวกัน  รองลงมาไดแก  ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย (B = 0.271) และดาน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ  (B = 0.113)    
 ดังนั้นความตั้งใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย  ข้ึนอยูกับหรือไดรับอิทธิพลจากภาพลักษณ
ตราสินคา  และกระบวนการขายของพนักงานขาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
ตอนท่ี  2.5  แสดงคาสถิติท่ีใชวัดความสัมพันธของตัวแปรอิสระ  ระหวางองคประกอบในแตละ
ดาน 
 
 ผลการวิเคราะหพบวา ดานภาพลักษณตราสินคา  มีความสัมพันธกับดานกระบวนการขาย
ของพนักงานขาย และ ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑมากท่ีสุด พบวามีคา Tolerance เทากับ  0.401 
และ  VIF  (Variance Inflation  Factor)  ของตัวแปรอิสระแตละตัว เทากับ  2.492   
 พบวาองคประกอบท่ีนําไปสูความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย  พบวาในดานภาพลักษณ
ตราสินคาเปนดานหลักท่ีนําไปสูความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทยมากท่ีสุด และมีความสัมพันธ
ระหวางตัวกระตุนในแตละดานมากท่ีสุด 
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5.2  การอภิปรายผลการศึกษา 
 
จากการศึกษาเร่ือง  ความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาด และความตั้งใจซ้ือ

เวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม  พบวามีประเด็นท่ีสําคัญหลาย
ประเด็นท่ีสามารถนํามาอภิปรายผลการศึกษาไดดังนี้ 
 
 จากการศึกษาพบวา แพทยท่ีทํางานประจําโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม ไดรับส่ิงกระตุน
ภายนอกใหเกดิความต้ังใจในการเลือกซ้ือเวชภณัฑยา ซ่ึงสงผลใหแพทยเกดิพฤติกรรมการซ้ือ โดย
ใหความสําคัญตอตัวกระตุนทางการตลาดตางๆ พบวา แพทยใหความคิดเห็นตอตัวกระตุนดาน
คุณลักษณะ ของผลิตภัณฑ  ท่ีมีผลตอความตั้งใจซ้ือเวชภณัฑยาอยูในระดบัมาก โดยปจจยัยอย
สูงสุด 3 อันดับแรก  ไดแก  คุณภาพของยา  ตัวยามีผลขางเคียงตํ่า  การบริหารยางายสะดวก  พบวา
สอดคลองกับการศึกษาของ  ภัทรา  ไทยธรรมานนท (2546)  ท่ีทําการศึกษาเร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอ
การตัดสินใจของแพทยในการเลือกยาเคมีบําบัดสําหรับผูปวยมะเร็งเตานม  พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอ
การเลือกใชยาเคมีบําบัดสําหรับผูปวยมะเร็งเตานมซ่ึงแพทยใหความสําคัญระดับมาก ไดแก  ปจจยั
ดานผลิตภัณฑ  ปจจัยดานราคา และปจจยัดานอ่ืนๆ  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจากเปนวิชาชีพท่ีตองทําการ
รักษาดูแลผูปวย  จึงตองใหความสําคัญตอเวชภณัฑยาท่ีเลือกใชในการรักษา  เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  ในดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  แพทยท่ีทํางาน
ประจําโรงพยาบาลในจังหวดัเชียงใหม มีความคิดเหน็ในระดับมาก พบวา บริษัทเวชภัณฑยาควรจะ
สงพนักงานขายเวชภณัฑยาใหการบริการแกแพทยเพื่อปจจัยสนับสนนุในการตัดสินใจเลือกใช
เวชภณัฑยา  พนักงานขายควรเตรียมขอมูลเอกสารวิชาการ ของผลิตภัณฑ  และสามารถตอบขอ
ซักถามแพทยได  พบวาเปนไปในทิศทางเดียวกับ  วัลลภ เมฆทับ (2545) พบวา ปจจยัแหง
ความสําเร็จในกระบวนการขายของพนักงานขาย ผลิตภณัฑหองปฏิบัติการโรงพยาบาล  คือความรู
ความเขาใจและทักษะในการขายในทุกข้ันตอนกระบวนการขาย  ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  พนักงาน
ขายผลิตภัณฑหองปฏิบัติการโรงพยาบาล  หรือพนกังานขายเวชภณัฑยาจําเปนท่ีจะตองทําความ
เขาใจในกระบวนการขายทุกข้ันตอนอยางละเอียดทุกข้ันตอน เพราะบุคลากรท่ีทํางานใน 
หองปฏิบัติการหรือแพทยท่ีทํางานในโรงพยาบาล  คอนขางมีเวลานอยในการใหเขาพบ  จึงควรทํา
การ ศึกษาข้ันตอนกอนเขาพบ  อํานาจการตัดสินใจ  และเตรียมขอมูลเอกสารวิชาการ  ทําการศึกษา
เกี่ยวกับผลิตภณัฑใหเปนอยางดีกอนเขาพบ  เพื่อลดขอผิดพลาดจากการเสนอขาย   
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ขอคนพบ 
 

จากการศึกษาความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาด และความตั้งใจซ้ือเวชภัณฑยา
ของแพทยประจําโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม  คนพบประเด็นท่ีนาสนใจ  ดังนี้ 

1. จากผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตอตัวกระตุนทางการตลาดของแพทยประจํา
โรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม จําแนกตามปจจัยระดับสวนบุคคล  พบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ระดับความคิดเห็นไดแก  อายุ  โดยเม่ือพิจารณาตามระดับปจจัยดานอายุ  พบวา  แพทยท่ีมีอายุ
มากกวา 50  ป มีความคิดเห็นตางจากแพทยท่ีมีอายุ  20 -30 ป  ท้ังดานกระบวนการขายของ
พนักงานขายและดานภาพลักษณตราสินคา 
 2. ผลการวิเคราะหความสัมพันธท้ัง  3  ดาน  ไดแก  ดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ดาน
กระบวนการขายของพนักงานขาย  ดานภาพลักษณตราสินคา  กับ ภาพรวมความต้ังใจซ้ือเวชภณัฑ
ยา  พบวา       มีความสัมพันธกันในเชิงบวก  โดยท้ัง   3  ดานสามารถพยากรณความต้ังใจซ้ือ
เวชภณัฑยาไดรอยละ  46  สวนท่ีเหลืออีกรอยละ  54  เปนผลมาจากปจจยัอ่ืน  เม่ือวิเคราะห
ความสัมพันธของตัวกระตุนทางการตลาดดานตางๆ  พบวา ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  
ดานภาพลักษณตราสินคา มีความสัมพันธกับความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย สวน
องคประกอบดานคุณลักษณะของผลิตภณัฑ  ไมมีผลตอความต้ังใจซ้ือเวชภณัฑยาของแพทยท่ี
ระดับนยัสําคัญ  0.05  และเม่ือพิจารณาจากคาสัมประสิทธ์ิความถดถอยพบวา ดานภาพลักษณตรา
สินคา  สามารถทํานายความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทยไดมากท่ีสุด  และมีความสัมพันธอยูใน
ทิศทางเดียวกนั  รองลงมาไดแก  ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  และดานคุณลักษณะของ
ผลิตภัณฑ   

3. ตัวกระตุนดานคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  แพทยใหความคิดเห็นตอตัวกระตุนดาน
คุณลักษณะผลิตภัณฑอยูในระดับมาก  โดย  เพศ  อายุ  ประเภทของโรงพยาบาล  ไมมีผลตอระดับ
ความคิดเห็น  อยางมีนัยสําคัญ  พบวา  คุณลักษณะของผลิตภัณฑไมมีผลตอความสัมพันธความ
ต้ังใจซ้ือ  อยางมีนัยสําคัญ   แตมีความสัมพันธกับภาพลักษณตราสินคามากท่ีสุด 
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4. ตัวกระตุนดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  แพทยใหความคิดเห็นตอตัวกระตุน
ดานกระบวนการขายของพนักงานขายอยูในระดับมาก  โดย เพศ  ประเภทของโรงพยาบาล ไมมีผล
ตอระดับความคิดเห็น  อยางมีนัยสําคัญ  พบวา แพทยท่ีมีอายุมากกวา  50 ปมีความคิดเห็นตางจาก
แพทยท่ีมีอายุ 20 – 30 ป   ตัวกระตุนดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  มีความสัมพันธอยางมี
นัยสําคัญกับความต้ังใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย   โดยสามารถทํานายความต้ังใจซ้ือไดรองลงมา
จากภาพลักษณตราสินคา   

5. ตัวกระตุนดานภาพลักษณตราสินคา แพทยใหความคิดเห็นในระดับมาก   โดย เพศ  
ประเภทของโรงพยาบาล ไมมีผลตอระดับความคิดเห็น  อยางมีนัยสําคัญ  พบวา แพทยท่ีมีอายุ
มากกวา  50 ปมีความคิดเห็นตางจากแพทยท่ีมีอายุ 20 – 30 ป   ตัวกระตุนดานภาพลักษณตราสินคา  
มีความสัมพันธอยางมีนัยสําคัญกับความตั้งใจซ้ือเวชภัณฑยาของแพทย  โดยสามารถทํานายความ
ต้ังใจซ้ือไดมากท่ีสุด 
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ขอเสนอแนะ 
 

จากการศึกษาเร่ืองความสัมพันธระหวางตัวกระตุนทางการตลาด และความต้ังใจซ้ือ
เวชภัณฑยาของแพทยประจําโรงพยาบาล ในจังหวัดเชียงใหม   ผูศึกษาขอเสนอขอคิดเห็น  และ
ขอเสนอแนะ ซ่ึงอาจจะเปนประโยชนตอ   บริษัทผูผลิตและผูจําหนายเวชภัณฑยารวมท้ังพนักงาน
ขายเวชภัณฑยาท่ีเกี่ยวของ นํามาเปนแนวทางพัฒนาวางกลยุทธทางการตลาดเวชภัณฑยา ไดอยาง
ถูกตองเหมาะสมกับสภาพทางการตลาด  และมีความสอดคลองกับความตองการของแพทยได 

ในสวนของตลาดโรงพยาบาลนั้น  แพทยมีบทบาทในการตัดสินใจเลือกใชเวชภัณฑยา
คอนขางมาก  โดยแพทยเปนผูท่ีมีบทบาทในการซ้ือยาของโรงพยาบาล  ท้ังในฐานะท่ีเปนผูใช
ผลิตภัณฑเพื่อการรักษาโรค  (Users)  ผูมิอิทธิพลทางตรงและทางออมในการตัดสินใจซ้ือ 
(Influencers)  ผูตัดสินใจ (Deciders)  และมีบทบาทเปนผูอนุมัติ (Approvers)  ไดในบางกรณี  
บริษัทผูผลิตและผูจําหนายเวชภัณฑยารวมทั้งพนักงานขายเวชภัณฑยา จึงควรเนนใหความสําคัญ
ตอ ภาพลักษณตราสินคามาเปนอันดับแรก  และกระบวนการขายของพนักงานขายรองลงมา  และ
จึงใหความสําคัญตอคุณลักษณะของผลิตภัณฑ  ในการกระตุนใหเกิดความต้ังใจซ้ือของแพทย 
  1. ดานคุณลักษณะผลิตภัณฑ   เม่ือพิจารณาปจจัยยอยพบวา  แพทยมีความคิดเห็นดาน
คุณลักษณะของผลิตภัณฑเฉล่ียสูงกวาตัวกระตุนทางการตลาดดานอ่ืนๆ  เนื่องจากเปนวิชาชีพท่ี
ตองใชความระเอียดรอบคอบเปนอยางยิ่งในการเลือกใชผลิตภัณฑ  บริษัทผูผลิตจึงควรพัฒนาให
ผลิตภัณฑของตนเองมีคุณภาพ  มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคสูง    มีผลขางเคียงตํ่า  แหลง
วัตถุดิบท่ีเช่ือถือได  สะดวกตอผูปวยและบุคลากรทางการแพทย  เพื่อกระตุนใหแพทยเกิดความ
ตองการในการเลือกใชเวชภัณฑยา  ดานบริษัทผูจําหนายเวชภัณฑยา  ควรมีความรับผิดชอบในการ
จัดจําหนาย  มีการสงยาท่ีรวดเร็วทันตอความตองการผูใช  สามารถติดตามในการส่ังซ้ือเวชภัณฑยา
ไดงาย  หากการจัดสงจําเปนท่ีจะตองมีการจัดสงแบบพิเศษ  เชน  การจัดสงแบบรักษาความเย็นท้ัง
ระบบ ( Cold  - chain  System ) บริษัทผูจัดจําหนายควรมีความเครงครัดในการจัดสงถึงแพทยหรือ
ผูปวย  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด 
 2. ดานกระบวนการขายของพนักงานขาย  เม่ือพิจารณาปจจัยยอยพบวา  แพทยมีความ
คิดเห็นดานกระบวนการขายของพนักงานขายตางกัน โดยแพทยกลุมอายุ 20 – 30 ป ใหความสําคัญ
ตอกระบวนการขายมากท่ีสุด  เนื่องจากเปนกลุมอายุท่ีเพิ่งจบการศึกษาทางดานท่ัวไปหรือเพิ่งจบ
ทางดานเฉพาะทาง  แพทยอาจตองการทราบถึงคุณสมบัติของยาท่ีตองการใช  รายละเอียดในการ
รักษา  วิธีการใช   ผลขางเคียงจากการใช  ขอควรระวังในการใช  เพื่อเปนการพิจารณาในการ
คัดเลือกยาใชท่ีโรงพยาบาล ในวาระการประชุมยา  จึงตองการพบพนักงานขายเวชภัณฑยาเพื่อ
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ตองการซักถามในรายละเอียดของเวชภัณฑยา  เพื่อในการประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจ
เลือกซ้ือ  ดานพนักงานขายเวชภัณฑยาควรศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ  มีเอกสาร
วิชาการในการตอบขอซักถามแพทย  ศึกษาคุณสมบัติของแพทย  ขอบเขตอํานาจการตัดสินใจ  ควร
นัดหมายลวงหนากอนพบ  และดูแลบุคลิกภาพของตนเอง  โดยแพทยกลุมอายุมากกวา 50  ป ให
ความสําคัญตอกระบวนการขายนอยท่ีสุด อาจเปนเนื่องจากเปนแพทยท่ีอยูในระดับบริหารหรือเปน
แพทยท่ีอยูในระดับหัวหนาแผนก   ทําใหพนักงานขายเวชภัณฑยาพบเจอไดยาก  หรือมีเวลานอย
ในการเจอ  การพิจารณาเวชภัณฑยาจึงทําไดโดยการรับรูจากแพทยรุนใหมท่ีตองการใชเวชภัณฑยา
นั้น  จึงควรใหพนักงานขายเวชภัณฑยาเขาพบแพทยกลุมดังกลาวบาง  โดยควรนัดหมายลวงหนา
กอนพบ  มีการนําเสนอท่ีตรงประเด็น  บริหารเวลาในการพบแตละคร้ังใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 3. ดานภาพลักษณตราสินคา  เม่ือพิจารณาปจจัยยอยพบวา  แพทยมีความคิดเห็นดาน
ภาพลักษณตราสินคาตางกัน  โดยแพทยกลุมอายุ 20 -30 ป  ใหความคิดเห็นตอภาพลักษณตรา
สินคามากท่ีสุด  เนื่องจากเปนกลุมท่ีรับรูขอมูล  ขาวสาร  จากการนําเสนอผลิตภัณฑเวชภัณฑยา
ผานทางบริษัทเวชภัณฑยา  ในชวงหลังท่ีมีการแขงขันกลยุทธธุรกิจเวชภัณฑยาอยางรุนแรง  จาก
บริษัทยาตางชาติ  เชน การเสนอแนะนําผลิตภัณฑใหมท่ีเพิ่งนําเขาสูตลาด   การเสนอจัดการประชุม
ในตางประเทศและตางประเทศ  การออก  Booth  ในงานประชุมวิชาการ  จึงทําใหแพทยเกิดการ
รับรูภาพลักษณตราสินคา  บริษัทเวชภัณฑยาควรเนนการนําเสนอดานบุคลิกภาพเพิ่มเติมมากข้ึน 
เนื่องจากเปนดานท่ีต่ํากวาดานอ่ืนๆ  สรางภาพลักษณท่ีส่ือเปนแพทยรุนใหม  และเปนแพทย
นักวิจัยมีการคนหาการรักษาใหมๆ  อยางตอเนื่อง    โดยแพทยกลุมอายุมากกวา 50  ป  ใหความ
คิดเห็นตอภาพลักษณตราสินคานอยท่ีสุด  อาจเปนเนื่องจากเปนกลุมท่ีเพิ่งจะมารับรูขอมูล    
ขาวสาร   ในชวงหลังท่ีมีการแขงขัน 
กลยุทธธุรกิจเวชภัณฑยาอยางรุนแรง  ซ่ึงในระยะแรกการแขงขันในกลุมธุรกิจเวชภัณฑยายังมีการ
แขงขันท่ีไมรุนแรง  มีบริษัทเวชภัณฑยานอยราย  หรือมีผลิตภัณฑท่ีเขาสูตลาดยังไมมาก จึงทําให
บริษัทเวชภัณฑยาไมเล็งเห็นความสําคัญในการส่ือภาพลักษณตราสินคา  จึงทําใหแพทยกลุม
ดังกลาวยังมีการรับรูภาพลักษณตราสินคายังไมมากนัก  จึงควรเรงทําการสงเสริมแนะนํา
ภาพลักษณตราสินคาใหกับกลุมแพทยดังกลาว  เพื่อใหเกิดการรับรูหรือบอกตอแพทยกลุมอ่ืนๆ  
โดยเนนดานบุคลิกภาพและดานวัฒนธรรมเพ่ิมเติมมากข้ึน  สรางภาพลักษณท่ีส่ือเปนแพทยรุนใหม  
และเปนแพทยนักวิจัยมีการคนหาการรักษาใหมๆ  อยางตอเนื่อง    มีการเลือกใชเวชภัณฑยาโดย
คําแนะนําแพทยอาวุโส  และตามสถาบันท่ีจบการศึกษามา  ดังนั้นบริษัทผูผลิตและผูจําหนาย
เวชภัณฑยารวมท้ังพนักงานขายเวชภัณฑยา  จึงตองใหความสนใจ  และเอาใจใสในงานบริการและ
ตองบริการใหมีคุณภาพเปนไปตามความคาดหวังของแพทย  จึงจะเกิดความพึงพอใจและนําไปสู  
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การรับรูในตรายี่หอ (Brand  Awareness)  จนกระท่ังนําไปสูการซ้ือ ( Buy)  การส่ังยา (Prescribe)  
และความภักดีในตรายี่หอ  (Brand Loyalty) ไดในอนาคต 
 
 


