
บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เก่ียวของ

การคนควาแบบอิสระในหัวขอเร่ืองปจจัยสวนประสมการตลาดที่มีผลตอแพทย
โรงพยาบาลในอําเภอเมืองพิษณุโลกในการสั่งใชยาเม็ดลดระดับนํ้าตาลในเลือดในผูปวย
โรคเบาหวานชนิดที่ 2

มีแนวคิดและวรรณกรรมที่เกี่ยวของดังน้ี
1. แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 Ps)
2. ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

แนวคิด และทฤษฎี
แนวคิดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง

การตลาดที่ควบคุมได ซึ่งบริษัทใชรวมกันเพื่อสนองความพึงพอใจแกกลุมเปาหมาย (ศิริวรรณ เสรี
รัตน และคณะ, 2546: 53-55, 623-624) ประกอบดวยเคร่ืองมือตอไปน้ี

1. ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง กลุมของสิ่งที่มีตัวตนหรือไมมีตัวตนที่สามารถ
ตอบสนองความพอใจของผูซื้อ  ซึ่งอาจรวมถึงการบรรจุภัณฑ สี ราคา คุณภาพ และตราสินคา
ตลอดจนบริการและชื่อเสียงของผูขาย  ผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชน (Utility) มีคุณคา (Value)
ในสายตาของลูกคาจึงจะสามารถขายได  การกําหนดกลยุทธดานผลิตภัณฑตองพยายามคํานึงถึง
ปจจัยดานความแตกตางของผลิตภัณฑ (Product differentiation) หรือ ความแตกตางทางการแขงขัน
(Competitive differentiation) เปนการกําหนดลักษณะผลิตภัณฑใหแตกตางจากคูแขงขันและ
สามารถสรางความพึงพอใจแกลูกคาได ซึ่งความแตกตางทางการแขงขันสามารถทําไดดวยวิธีการ
ตางๆ คือ ความแตกตางดานผลิตภัณฑ  ความแตกตางดานบริการ ความแตกตางดานบุคคลากร และ
ความแตกตางดานภาพลักษณ

2. ราคา (Price) หมายถึง คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ราคาเปนตนทุนของลูกคา ผูบริโภค
จะเปรียบเทียบระหวางคุณคาของผลิตภัณฑกับราคาของผลิตภัณฑ ถาคุณคาสูงกวาราคาผูบริโภคจะ
ตัดสินใจซื้อ ดังน้ันผูกําหนดกลยุทธทางดานราคาตองคํานึงถึง คุณคาที่รับรู (Perceived Value) ใน
สายตาของลูกคา ซึ่งตองพิจารณาวาการยอมรับของลูกคาในคุณคาของผลิตภัณฑน้ัน

3. การจัดจําหนาย (Place หรือ Distribution) หมายถึงโครงสรางของชองทางซึ่ง
ประกอบดวยสถาบันและกิจกรรม ใชเพื่อเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากองคกรไปยังตลาด
สถาบันที่นําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือสถาบันการตลาด สวนกิจกรรมที่ชวยในการกระจาย
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ตัวสินคา ประกอบดวย การขนสง การคลังสินคา และการเก็บรักษาสินคาคงคลัง การจัดจําหนายจึง
ประกอบดวย 2 สวน ดังน้ี

3.1 ชองทางการจัดจําหนาย (Channel of distribution) หมายถึง เสนทางที่
ผลิตภัณฑและ (หรือ) กรรมสิทธิ์ที่ผลิตภัณฑถูกเปลี่ยนมือไปยังตลาด ในระบบชองทางการจัด
จําหนายประกอบดวย ผูผลิต คนกลาง ผูบริโภคหรือผูใชทางอุตสาหกรรม

3.2 การสนับสนุนการกระจายตัวสินคาสูตลาด (Marketing logistics) หมายถึง
กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายตัวผลิตภัณฑจากผูผลิตไปยังผูบริโภค หรือผูใชทาง
อุตสาหกรรม การกระจายตัวสินคาที่สําคัญมีดังน้ีคือ การขนสง (Transportation) การเก็บรักษา
สินคา (Storage) และคลังสินคา (Warehousing) การบริหารสินคาคงเหลือ (Inventory management)

4. การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารที่เกี่ยวกับขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซื้อ เพื่อสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซื้อ การติดตอสื่อสารอาจใชพนักงานขาย (Personal
selling) และการติดตอสื่อสารแบบไมใชคน (Nonpersonal selling) เคร่ืองมือที่ใชในการ
ติดตอสื่อสารมีหลายประการซึ่งอาจเลือกใชหน่ึงหรือหลายเคร่ืองมือซึ่งตองใชหลักการเลือกใช
เคร่ืองมือการสื่อสารการตลาดแบบประสมประสาน (Integrated Marketing Communication) โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา ผลิตภัณฑ คูแขงขัน โดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันได  เคร่ืองมือ
การสงเสริมการตลาดที่สําคัญ มีดังน้ี

4.1 การโฆษณา (Advertising) เปนกิจกรรมในการเสนอขาวสารเกี่ยวกับองคกร
และ (หรือ) ผลิตภัณฑ บริการ หรือความคิด ที่ตองมีการจายเงินโดยผูอุปถัมภรายการ กลยุทธในการ
โฆษณาจะเกี่ยวของกับ กลยุทธการสรางสรรคงานโฆษณาและยุทธวิธีการโฆษณา กลยุทธสื่อ

4.2 การขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) เปนการเสนอขายโดยหนวยงาน
ขายเพื่อใหเกิดการขาย และสรางความสัมพันธอันดีกับลูกคา งานในขอน้ีจะเกี่ยวของกับ กลยุทธ
การขายโดยใชพนักงานขาย การบริหารหนวยการขาย

พนักงานขาย หมายถึง บุคคลที่ทําหนาที่รับผิดชอบในการติดตอ แสวงหาลูกคา การเสนอ
ขาย เพื่อกระตุนใหลูกคาเกิดความต้ังใจและตัดสินใจซื้อ การใหบริการกอนหรือหลังการขาย
รวมทั้งการใหคําแนะนําลูกคา

กระบวนการขายโดยใชพนักงานขายเปนลําดับขั้นตอนในการขายโดยอาศัยพนักงานขาย
ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี

1. การแสวงหาลูกคาและการกําหนดคุณสมบัติของลูกคา (Prospecting and
Qualifying) เปนการพิจารณาและกําหนดคุณสมบัติของผูที่จะเปนลูกคา
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2. การเตรียมการกอนเขาพบลูกคา (Preapproach) เปนการศึกษาหาขอมูลเกี่ยวกับ
ลูกคาผูคาดหวังใหไดมากที่สุด และมีการวางแผนที่ดีที่สุดในการเขาพบ

3.การเขาพบลูกคา (Approach) เปนวิธีการที่จะติดตอกับลูกคาโดยการสราง
ความสัมพันธอันดีใหเกิดขึ้นในชวงแรก

4. การเสนอขาย (Presentation) และการสาธิต (Demonstration) เปนการอธิบาย
คุณสมบัติและวิธีการทํางานของผลิตภัณฑ เพื่อเชื่อมโยงผลิตภัณฑของบริษัทกับสถานการณของผู
ซื้อ

5. การขจัดขอโตแยง (Handling Objections) เปนการตอบขอสงสัยหรือการไมเห็น
ดวยของลูกคา การขจัดขอโตแยงเหลาน้ีพนักงานขายตองใชเทคนิคเพื่อเขาถึงลูกคาในดานบวก

6. การปดการขาย (Sales Closing) ในขั้นน้ีพนักงานขายตองพยายามปดการขาย
โดยใชเทคนิคตาง ๆ

7. การติดตามผลและรักษาลูกคา (Follow-up and Maintenance) เปนการบริการ
หลังการขาย เปนสิ่งจําเปนถาพนักงานขายตองการใหลูกคาพอใจและเกิดการซื้อซ้ําหลังจากขั้นการ
ปดการขาย

4.3 การสงเสริมการขาย (Sales promotion) เปนสิ่งจูงใจที่มีคุณคาพิเศษที่กระตุน
หนวยงานขาย ผูจัดจําหนาย หรือผูบริโภคขั้นสุดทาย โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดการขาย
ทันทีทันใด การสงเสริมการขายมี 3 รูปแบบคือ

1. การกระตุนผูบริโภค เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูผูบริโภค (Consumer
promotion)

2. การกระตุนคนกลาง เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูคนกลาง (Trade
promotion)

3.การกระตุนพนักงานขาย เรียกวา การสงเสริมการขายที่มุงสูพนักงานขาย (Sales
force promotion)

4.4 การใหขาวและการประชาสัมพันธ (Publicity and public relations) การให
ขาว เปนการเสนอขาวเกี่ยวกับผลิตภัณฑหรือบริการหรือตราสินคาหรือบริษัทที่ไมตองการมีการ
จายเงิน โดยผานสื่อกระจายเสียงหรือสิ่งพิมพ    การประชาสัมพันธ หมายถึง ความพยายามในการ
สื่อสารที่มีการวางแผนโดยองคกรหน่ึงเพื่อสรางทัศนคติที่ดีตอองคกร ตอผลิตภัณฑ หรือตอ
นโยบายใหเกิดกับกลุมใดกลุมหน่ึง มีจุดมุงหมายเพื่อสงเสริมหรือปองกันภาพพจนหรือผลิตภัณฑ
ของบริษัท
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4.5 การตลาดทางตรง (Direct marketing หรือ Direct response marketing) เปน
การติดตอสื่อสารกับกลุมเปาหมายเพื่อใหเกิดการตอบสนองโดยตรง หรือหมายถึงวิธีการตางๆ ที่
นักการตลาดใชสงเสริมผลิตภัณฑโดยตรงกับผูซื้อและทําใหเกิดการตอบสนองในทันที โดยตอง
อาศัยฐานขอมูลและการใชสื่อตางๆ เพื่อสื่อสารโดยตรงกับลูกคา เชน ใชสื่อโฆษณาและแคต
ตาล็อก

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ
ฐิตา  ตันติวัฒน (2548) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการสั่งใชยาเม็ด

ลดระดับนํ้าตาลในเลือดในผูปวยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ของแพทยประจําโรงพยาบาลในอําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม  โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากแพทยจํานวน 82 คน พบวาปจจัยที่มี
ความสําคัญในระดับที่สําคัญระดับมากที่สุด คือ  ปจจัยดานผลิตภัณฑ โดยไดแก ตัวยามี
ประสิทธิภาพในการรักษา  ตัวยามีความปลอดภัยสูง  สามารถคงผลการรักษาที่ดีในระยะยาว  และมี
การใชมานานจนมั่นใจวาปลอดภัยในการรักษา(Evidence Base) ปจจัยที่มีความสําคัญในระดับที่
สําคัญระดับมากมี 3 ปจจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก  ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานการจัด
จําหนาย  และปจจัยดานการสงเสริมการตลาด  ตามลําดับ

ศิริพิม  อรามนภา (2551) ไดทําการศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอการสั่ง
ใชยารักษาโรคตาของจักษุแพทยโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือของประเทศไทย  จากการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามจากแพทยจํานวน 51 คน  พบวา จักษุแพทยที่ไดสอบถามมี
การใหความสําคัญแกปจจัยดานผลิตภัณฑมากเปนอันดับ 1 ดานการสงเสริมการตลาดเปนอันดับ 2
ปจจัยดานการจัดจําหนายเปนอันดับ 3 และปจจัยดานราคาเปนอันดับสุดทาย ปจจัยดานผลิตภัณฑ
ที่มีแพทยใหความสําคัญระดับมากที่สุด ไดแก  ตัวยามีขอมูลอางอิงที่เชื่อถือได  ในระดับมากไดแก
ตัวยามีความปลอดภัยสูง   และมีการใชมานานจนมั่นใจวาปลอดภัยในการรักษา (Evidence Base)
ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา  ตัวยามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ  และคงผลการรักษาที่ดีในระยะยาว
ปจจัยดานราคาที่จักษุแพทยใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก  ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ
ของยา  เปนยาที่อยูในบัญชียาหลักแหงชาติ(ผูปวยเบิกคายาได) และการใหเครดิตนาน ปจจัยดาน
การจัดจําหนายที่จักษุแพทยใหความสําคัญในระดับมาก ไดแก บริการจัดสงที่รวดเร็วตรงเวลา
รักษาคุณภาพในการจัดสง  และความสะดวกในการสั่งยา ปจจัยดานการสงเสริมการตลาดที่จักษุ
แพทยใหความสําคัญในระดับมาก  ไดแก  ความรูในผลิตภัณฑที่ขายของผูแทนยา มีการจัดรายการ
พิเศษ  แผนพับใหความรูผูปวย  บุคลิกและมารยาทของผูแทนยา  มีเอกสารทางวิชาการจากวรสาร
ทางการแพทยตางประเทศ  มีการโฆษณาในวารสารทางการแพทย  มีการจัดประชุมวิชาการโดยมี
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วิทยากรมีเชื่อเสียงมาบรรยาย  มีการออกรานตามงานประชุมวิชาการตางๆ มีความสัมพันธอันดีกับ
ผูแทนยา  และมีบทความหรือรายงานผลการใชยาในวารสารทางการแพทยตางประเทศ

พิรุณพร เพียรธรรม (2552) ไดศึกษาเร่ืองปจจัยที่มีผลตอการสั่งใชยาลดระดับความดัน
โลหิตสูงในผูปวยของแพทยประจําโรงพยาบาลในอําเภอเมืองเชียงใหมโดยใชแบบสอบถาม
รวบรวมขอมูลจากแพทยประจําแผนกอายุรกรรมในโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน  จํานวน 90 คน
พบวา  ปจจัยที่มีความสําคัญในระดับที่สําคัญระดับมาก คือ ปจจัยดานผลิตภัณฑ  คาเฉลี่ยสูงสุดคือ
ตัวยามีประสิทธิภาพในการรักษา มีผลในระดับมากที่สุด  ปจจัยที่มีความสําคัญในระดับปานกลางมี
3 ปจจัยเรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก ปจจัยดานราคา  ปจจัยดานการจัดจําหนาย  และปจจัยดาน
การสงเสริมการตลาด  โดยปจจัยยอยที่มีผลสูงสุดในแตละดานใหผลดังน้ี  ดานราคาที่มีผลในระดับ
มากคือ  ราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพของยา  ดานการจัดจําหนายมีผลในระดับปานกลาง  คือ
การรักษาคุณภาพในขณะจัดสง และดานการสงเสริมการตลาดมีผลในระดับมาก  คือ บทความ
หรือรางงานผลการใชยาในวรสารการแพทย  สําหรับปจจัยอ่ืนที่มีผลตอการตัดสินใจของผูตอบ
แบบสอบถามคือ  ปจจัยดานสิ่งแวดลอม  คือหากยาอยูในบัญชียาหลักแหงชาติ  จะพิจารณาตาม
สิทธิ์ของผูปวย


