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บทที5่ 

สรุป อภปิราย และข้อเสนอแนะ 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงคใ์นการศึกษาถึง แนวทางกลยทุธ์ในการลงทุนธุรกิจของยาและ
เวชภณัฑไ์ทยใน สปป.ลาว (กลาง)    มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1. เพื่อศึกษาขอ้มูลทางการตลาดของธุรกิจยาและเวชภณัฑข์องไทยในประเทศ สปป.ลาว 
 2. เพื่อศึกษาแนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการดาํเนินธุรกิจยาและเวชภณัฑข์องไทยใน
ประเทศ สปป.ลาว อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างทั้งทางดา้นกฎหมาย สงัคมและวฒันธรรม รวมไป
จนถึงวิถีการดาํเนินชีวิต 
 3. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจยา และเวชภณัฑข์องไทยในประเทศ 
สปป.ลาว 
 4. เพื่อหาแนวทางป้องกนั และการแกไ้ขปัญหากระบวนการดาํเนินธุรกิจยา และ
เวชภณัฑข์องไทยในประเทศ สปป.ลาว 
 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) โดยเกบ็รวบรวมขอ้มูล
จากการสมัภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ร่วมกบัการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) 
โดยเกบ็รวบรวมจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)  
 ผูว้ิจยัไดเ้กบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งโดยใชแ้บบสอบถามจากกลุ่มประชากรทั้งหมด คือ 
พนกังานบริษทัเอกชน รัฐวสิาหกิจ ขา้ราชการ นกัศึกษาปริญญาโท วิทยาลยัแสงสวรรค ์และ
ชาวบา้นทัว่ไป รวมทั้งหมด 400 ชุด หลงัจากเกบ็รวมรวมขอ้มูลไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์จาํนวน 
235 ชุด ในการสมัภาษณ์ผูว้จิยัไดท้าํการสมัภาษณ์เจา้ของร้านขายยาเอกชน  จาํนวน 6 คน เจา้หนา้ท่ี
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือในโรงพยาบาลรัฐ จาํนวน 4 แห่ง และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุน  
จาํนวน 5 คน 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ีผา่นการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา และความ
เช่ือมัน่แลว้ การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํเร็จรูป Atlas ti 5.0, Amos และSPSS ตามลาํดบั โดยการวิจยัเชิงปริมาณใชส้ถิติ 
สมการโครงสร้าง (SEM) ผูว้จิยัไดน้าํมาสรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 1 สรุปผลการวิจยั 
 2 อภิปรายผลการวิจยั 
 3 ขอ้เสนอแนะในการวจิยั 

 



159 
 

สรุปผลการวจิยั 

 ผลการศึกษาแนวทางกลยทุธ์ในการลงทุนธุรกิจของยาและเวชภณัฑไ์ทยใน สปป.ลาว 
(กลาง)  สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ (ขอ้มูลพื้นฐานของผูต้อบแบบสอบถาม, 
ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการการตลาด, โอกาสและปัญหาทางการตลาด) 
 ส่วนท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ  (ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัการการตลาด, 
โอกาสและปัญหาทางการตลาด, การลงทุน) 
ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจยา และเวชภณัฑข์องไทยในประเทศ สปป.ลาว 
ส่วนท่ี 4 แนวทางป้องกนั และการแกไ้ขปัญหากระบวนการดาํเนินธุรกิจยา และเวชภณัฑข์องไทย
ในประเทศ สปป.ลาว 
 ส่วนที ่1 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 

 การวเิคราะห์ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมด 235 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศ

หญิง อายไุม่ถึง 35 ปี มีสถานะโสด จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ ซ่ึงมี

รายไดต่้อเดือน 1,200,000 กีบ ข้ึนไป อาศยักบัครอบครัวท่ีมีสมาชิกมากกวา่ 5 คน เม่ือป่วยไขนิ้ยม

พาสมาชิกในครอบครัวไปพบแพทย ์โดยค่าใชจ่้ายในการซ้ือยาในร้านขายยาต่อคร้ังตํ่ากวา่ 100,000 

กีบ มกัจะซ้ือยารักษาโรคจากร้านขายยา และมีความถ่ีในการซ้ือต่อเดือน 1-2 คร้ังต่อเดือน เวลาท่ีมกั

ไปซ้ือเป็นชาวงเวลา 8 โมงเชา้ - เท่ียง การซ้ือยามกัเปรียบเทียบราคายาก่อนซ้ือบางคร้ัง โดยประเทศ

ผูผ้ลิตยาท่ีนิยมซ้ือ คือ ประเทศไทย 

 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดการการตลาด 

 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ การจดัการการตลาดของยาและเวชภณัฑปั์จจยัดา้น

ผลิตภณัฑมี์ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 4.05)  โดยมีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี ลาํดบัท่ี 1 คือ

คุณภาพของผลิตภณัฑ ์โดยดูจาก แหล่งวตัถุดิบและโรงงานผูผ้ลิต ( X = 4.29) ลาํดบัท่ี 2 คือ มีฉลาก

และคาํอธิบายวิธีใชโ้ดยละเอียด เขา้ใจง่าย ( X = 4.26) ลาํดบัท่ี 3 คือบริษทัท่ีมีช่ือเสียง และมัน่คง 

( X = 4.16) ลาํดบัท่ี 4 คือ ช่ือเสียงของผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ ( X = 3.96) ลาํดบัท่ี 5 คือ รูปแบบ

การบรรจุหีบห่อสวยงาม คงทน  ( X = 3.89)  ลาํดบัสุดทา้ย มีความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์  

( X = 3.74)  
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 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑน์ั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจท่ี
คุณภาพของผลิตภณัฑ ์และการมีฉลากและคาํอธิบายวิธีใชโ้ดยละเอียด เขา้ใจง่าย ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีผล
ต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 การจดัการการตลาด ทางดา้นปัจจยัราคา มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก ( X = 3.59) โดยมี
รายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี ลาํดบัท่ี 1 คือมีการติดป้ายราคาขายไวช้ดัเจน ( X = 3.91) ลาํดบัท่ี 2 คือ
สามารถต่อรองราคาได ้( X = 3.51) และลาํดบัสุดทา้ย คือ ราคาถูกกวา่ยีห่อ้อ่ืน ( X = 3.36)  
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นราคานั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่สนใจท่ีราคาเป็น
หลกั ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 การจดัการการตลาด ทางปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 4.03) โดยมีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี ลาํดบัท่ี 1 คือ พนกังานใหค้าํแนะนาํดี ( X = 4.20) 
ลาํดบัท่ี 2 คือ มีพนกังานขายอธัยาศยัดี ( X = 4.14) ลาํดบัท่ี 3 คือ ร้านคา้หาซ้ือไดง่้าย ( X = 4.00) 
ลาํดบัท่ี 4 คือ สินคา้ใหม่อยูเ่สมอ ( X = 3.91) ลาํดบัสุดทา้ย คือสะดวกสบายในการสัง่ซ้ือ  
( X = 3.90)   
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่ายนั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สนใจท่ีพนกังานใหค้าํแนะนาํและอธัยาศยัดี ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ 
 การจดัการการตลาด ทางปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมาก 
( X = 3.57) โดยมีรายละเอียดตามลาํดบัดงัน้ี ลาํดบัท่ี 1 คือ มีการโฆษณาทางโทรทศัน์ วทิย ุ 
( X = 3.88) ลาํดบัท่ี 2 คือ มีการประชาสมัพนัธ์ออกงานแสดงสินคา้ ( X = 3.58) ลาํดบัท่ี 3 คือ มี
ส่วนลดในการสัง่ซ้ือจาํนวนมาก ( X = 3.54) ลาํดบัท่ี 4 คือ มีโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย ( X = 3.51) 
ลาํดบัสุดทา้ย คือมีการจดัรายการใหส่้วนลดพิเศษ ( X = 3.34)  
 ผลการศึกษาพบวา่ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดนั้น ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่
สนใจท่ีการโฆษณาทางโทรทศัน์ วิทย ุและโปรโมชัน่ส่งเสริมการขาย ซ่ึงเป็นส่วนท่ีมีผลต่อ 
การตดัสินใจซ้ือ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัโอกาสและปัญหาทางการตลาด 
 กลุ่มประชากรส่วนใหญ่ มกัใชย้าประเภท ยาเมด็ แคปซูล ยานํ้า  คิดเป็นร้อยละ 58 ของ
การเลือกทั้งหมด  รองลงมาคือ สมุนไพรแคปซูล เมด็ คิดเป็นร้อยละ 15.90  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งมกัใช้
ยาประเภท สมุนไพรตามบา้น หรือ สมุนไพรตามตลาด มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีสดัส่วนใกลเ้คียงกนั 
คิดเป็นร้อยละ 13.50, และ 12.60 ของการเลือกทั้งหมด  ตามลาํดบั 
 ผลการศึกษาพบวา่ ยาเมด็ แคปซูล ยานํ้า เป็นประเภทของยาท่ีใชใ้นชีวิตประจาํวนัและ
รู้จกัเป็นอยา่งไร 
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 กลุ่มประชากรส่วนใหญ่รู้จกัยาจากไทย จากส่ือโทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 32.00 ของการ
เลือกทั้งหมด  รองลงมาคือ รู้จกัยาจากไทย จากส่ือวิทย ุ และ หนงัสือพมิพ ์คิดเป็นร้อยละ 21.30 
และ17.50 ตามลาํดบั  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งรู้จกัยาจากไทย จากส่ือนิตยสาร อินเตอร์เน็ต และป้าย
โฆษณา มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีสดัส่วนใกลเ้คียงกนั คิดเป็นร้อยละ 14.40, 14.20 และ 11.10  
ของการเลือกทั้งหมด 
 ผลการศึกษาพบวา่ ส่ือท่ีเป็นท่ีนิยมและมีผลต่อรับรู้ของผูบ้ริโภคชาวลาวนั้นกคื็อ ส่ือ
โทรทศัน์ และวิทย ุ
 กลุ่มประชากรส่วนใหญ่คาํนึงถึงยีห่อ้ในการเลือกซ้ือยา จาํนวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 
87.70 ส่วนท่ีเหลือ จาํนวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 12.30 ไม่คาํนึงถึงยีห่อ้ในการเลือกซ้ือยา  
โดย คุณภาพ คือปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือยา จาํนวน 181 คน คิดเป็นร้อยละ 77.00 รองลงมา
คือ ราคา และ หีบห่อสวยงาม จาํนวน 27 และ 12 คนตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 11.50 และ 5.10 
ตามลาํดบั ส่วนปัจจยัสาํคญันอ้ยท่ีสุดในการเลือกซ้ือยา คือ  การบอกต่อ, ประเทศผูผ้ลิต, โฆษณา 
และ ยีห่อ้ มีจาํนวน 6, 4, 3 และ 2 คนตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 2.60, 1.70, 1.30 และ 0.90 ตามลาํดบั 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคชาวลาวส่วนใหญ่คาํนึงถึงยีห่อ้ในการเลือกซ้ือยา อีกทั้ง
คุณภาพ และราคา เป็นปัจจยัสาํคญัท่ีสุดในการเลือกซ้ือยา 
 กลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกรักษา กรณีเจบ็ป่วยเลก็นอ้ย เช่น ปวด
หวั เป็นไขห้วดั ดว้ยการซ้ือยาจากร้านขายยา และไปหาหมอ ในสดัส่วนท่ีใกลเ้คียงกนั คือ จาํนวน 
116 และ 106 คนตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 49.40 และ 45.10 ตามลาํดบั ส่วนการเลือกรักษาดว้ย
วิธีการ ไม่ทาํอะไรเลยและหาสมุนไพร กรณีเจบ็ป่วยเลก็นอ้ย เช่น ปวดหวั เป็นไขห้วดั เป็นส่วน
นอ้ยจากกลุ่มตวัอยา่ง มีจาํนวน 8 และ 5 คนตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 3.40 และ 2.10 ตามลาํดบั 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคชาวลาวส่วนใหญ่เม่ือเจบ็ป่วยเลก็นอ้ย เช่น ปวดหวั  
เป็นไขห้วดั มกัจะซ้ือยาจากร้านขายยา และไปหาหมอ 
 กลุ่มประชากรส่วนใหญ่รู้จกั/ สนใจยารักษาโรคสมุนไพร ชนิด ยาแกไ้อมะขามป้อม  
คิดเป็นร้อยละ 16.20 ของการเลือกทั้งหมด  รองลงมาคือ รู้จกั / สนใจ ยาหม่องตะไคร้หอม, ยาดบั
กล่ินปากเปรยใ์บฝร่ัง,  ยาหม่องนํ้ากล่ินมะกรูด เสลดพงัพอนยาหม่อง และ ตะไคร้หอมคิดเป็นร้อย
ละ 11.80, 10.80, 10.00, 9.80  และ9.70 ตามลาํดบั  รองลงมาคือ รู้จกั / สนใจ นํ้ามนัไพล / มะกรูด /
ขม้ิน, เสลดพงัพอนคาราไมดเ์สลดพงัพอนตวัเมีย (พญายอ), และ เสลดพงัพอนเจล, คิดเป็นร้อยละ 
7.00, 4.90, 4.70 และ 3.60 ตามลาํดบัส่วนกลุ่มตวัอยา่งรู้จกั / สนใจ เสลดพงัพอนครีม และครีมไพล 
มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงมีสดัส่วนใกลเ้คียงกนั คิดเป็นร้อยละ 3.10 และ 2.30 ของการเลือกทั้งหมด  
ตามลาํดบั กลุ่มประชากรส่วนใหญ่รู้จกั / สนใจยาสมุนไพรแคปซูล ชนิด แคปซูลขม้ินชนั คิดเป็น
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ร้อยละ 20.40 ของการเลือกทั้งหมด  รองลงมาคือ รู้จกั / สนใจ ยาสมุนไพรแคปซูล ชนิด แคปซูลฟ้า
ทะลายโจร, แคปซูลเถาวลัยเ์ปรียง,  และ แคปซูลบวับก คิดเป็นร้อยละ 16.30, 14.00  และ14.00 
ตามลาํดบั  รองลงมาคือ รู้จกั / สนใจ ยาสมุนไพรแคปซูล ชนิด แคปซูลหญา้ปักก่ิง, แคปซูล
เพชรสงัฆาตแคปซูลยอ, และ แคปซูลบอระเพด็ คิดเป็นร้อยละ 9.50, 9.00, 7.70 และ 6.00 ตามลาํดบั
ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกั / สนใจ ยาสมุนไพรแคปซูล ชนิด แคปซูลเพกา มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 3.10 ของการเลือกทั้งหมด  ตามลาํดบั กลุ่มประชากรส่วนใหญ่รู้จกั / สนใจชาชงรักษาโรค
สมุนไพร ชนิด ชาชงหญา้หนวดแมว และชาชงกระเจ๊ียบ ในอตัราใกลเ้คียงกนั คิดเป็นร้อยละ 18.40 
และ 17.00 ของการเลือกทั้งหมด ตามลาํดบั รองลงมาคือ รู้จกั / สนใจชาชงรักษาโรคสมุนไพร ชนิด 
ชาชงรางจืด, ชาชงกระชาย,  ชาชงชุมเห็ดเทศ, ชาชงดอกคาํฝอย และ ชาชงหญา้ปักก่ิง คิดเป็นร้อย
ละ 15.30, 11.80, 10.80, 10.70  และ10.30 ตามลาํดบั  ส่วนกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกั/ สนใจชาชงรักษาโรค
สมุนไพร ชนิด ชาชงชะพลู  มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.70 ของการเลือกทั้งหมด กลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่รู้จกั / สนใจเคร่ืองสาํอางคส์มุนไพร ชนิด ยาสีฟันสมุนไพรคิดเป็นร้อยละ 19.20 
ของการเลือกทั้งหมด รองลงมาคือ รู้จกั/ สนใจเคร่ืองสาํอางคส์มุนไพร ชนิด ครีมลา้งหนา้มะขาม, 
ครีมบาํรุงผวิแตงกวา,  ชาชงชุมเห็ดเทศ และ โลชัน่บาํรุงผวิขม้ินชนั คิดเป็นร้อยละ 16.00, 15.40, 
และ13.00 ตามลาํดบั  รองลงมาคือ รู้จกั/ สนใจเคร่ืองสาํอางคส์มุนไพร ชนิด แชมพขิูง, เจลลา้งหนา้
แตงกวา และ ครีมนวดผมอญัชนั คิดเป็นร้อยละ 11.60, 10.60, และ7.10 ตามลาํดบัส่วนกลุ่มตวัอยา่ง
ท่ีรู้จกั/ สนใจเคร่ืองสาํอางคส์มุนไพร ชนิด นํ้ามนัหมกัผมสมอไทย มะขามป้อม และ แชมพู
บอระเพด็ มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.80 และ 3.30 ของการเลือกทั้งหมด  ตามลาํดบั กลุ่ม
ประชากรส่วนใหญ่รู้จกั/เคร่ืองสาํอางคส์มุนไพรในรูปแบบสบู่ ชนิด สบู่กอ้นนม-นํ้าผึ้ง คิดเป็นร้อย
ละ 23.50 ของการเลือกทั้งหมด รองลงมาคือ รู้จกั/ สนใจเคร่ืองสาํอางคส์มุนไพรในรูปแบบสบู่ 
ชนิด สบู่ใสขม้ินชนั  และ สบู่ใสแตงกวา คิดเป็นร้อยละ 16.30 และ15.70 ตามลาํดบั  รองลงมาคือ 
รู้จกั/ สนใจเคร่ืองสาํอางคส์มุนไพรในรูปแบบสบู่ ชนิด สบู่กอ้นเปลือกมงัคุด, สบู่กอ้นขม้ินชนั และ 
สบู่กอ้นรําขา้วในอตัรสส่วนใกลเ้คียงกนั คิดเป็นร้อยละ 11.80, 11.80, และ10.500 ตามลาํดบั ส่วน
กลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้จกั/ สนใจเคร่ืองสาํอางคส์มุนไพรในรูปแบบสบู่ ชนิด สบู่เหลวขม้ินชนั และ สบู่
กอ้นลูกยอ มีจาํนวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 5.90 และ 4.50 ของการเลือกทั้งหมด  ตามลาํดบั 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคชาวลาวส่วนใหญ่รู้จกั / สนใจสมุนไพรรักษาโรค ประเภท
ยาแกไ้อมะขามป้อมและยาหม่องตะไคร้หอม รู้จกั / สนใจสมุนไพรแคปซูลประเภทแคปซูล
ขม้ินชนัและแคปซูลฟ้าทะลายโจร รู้จกั / สนใจสมุนไพรชาชงรักษาโรค ประเภทชาชงหญา้
หนวดแมว และชาชงกระเจ๊ียบ รู้จกั/ สนใจสมุนไพรเคร่ืองสาํอางค ์ประเภทยาสีฟันสมุนไพร ครีม
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ลา้งหนา้มะขาม และ ครีมบาํรุงผวิแตงกวา รู้จกั / สนใจสมุนไพรเคร่ืองสาํอางครู์ปแบบสบู่ ประเภท
สบู่กอ้นนม-นํ้าผึ้ง สบู่ใสขม้ินชนั  และ สบู่ใสแตงกวา 
 กลุ่มประชากรท่ีตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ท่ีซ้ือยาจากร้านขายยาเป็นประจาํ โดย
จาํแนกเป็นประเภทท่ีซ้ือบ่อย ๆ ดงัน้ี 
 1. ยาแกป้วด ลดไข ้หรือบางทีเรียกวา่ ยาพารา หรือ พาราเซตามอล หรือ บางทีกเ็รียกซา
ร่า หรือ ไทลินนอล (มีผูต้อบ 141 คน) 
 2. ยาแกห้วดั หรือแกแ้พอ้ากาศ โดยบางทีกเ็รียก ทิฟฟ่ี หรือ ดีคอลเจน (มีผูต้อบ 76 คน) 
 3. ยาแกป้วดทอ้ง หรือยาบรรเทาโรคกระเพาะต่าง ๆ (มีผูต้อบ 54 คน) 
 4. ยาแกไ้อ เจบ็คอ หรือ ยาอมแกเ้จบ็คอ (มีผูต้อบ 45 คน) 
 5. ยาดม หรือยาหม่อง (มีผูต้อบ 38 คน) 
 6. วิตามิน หรือยาบาํรุงร่างกาย (มีผูต้อบ 38 คน) 
 7. ยาทาแผลต่าง ๆ (มีผูต้อบ 29 คน) 

8.เคร่ืองสาํอางค ์หรืออ่ืน ๆ เช่น ครีมกนัแดด ครีมลา้งหนา้ สบู่ลา้งหนา้ ถุงยางอนามยั 
เป็นตน้ (มีผูต้อบ 24 คน) 
 ผลการศึกษาพบวา่ ผูบ้ริโภคชาวลาวส่วนใหญ่ซ้ือ ยาแกป้วด ลดไข ้และ ยาแกห้วดั หรือ
แกแ้พอ้ากาศ จากร้านขายยาเป็นประจาํ 
 ส่วนที ่2 สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดการการตลาด (สําหรับร้านขายยา) 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ การจดัการการตลาด ดา้นผลิตภณัฑ ์มีดงัน้ี การสัง่ซ้ือ
ผลิตภณัฑย์าหรือเวชภณัฑ ์โดยคาํนึงถึงส่ิง คุณภาพของยา โดยดูจากแหล่งของวตัถุดิบ (Quality), 
รูปแบบการบรรจุหีบห่อสวยงาม คงทน (Package), และ ช่ือเสียงของผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้
(Brand) ลว้นมีผลต่อการซ้ือ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ การจดัการการตลาด ดา้นราคา มีดงัน้ี การสัง่ซ้ือ
ผลิตภณัฑย์าหรือเวชภณัฑ ์โดยคาํนึงถึงส่ิง ราคาของยาและเวชภณัฑ ์(Price), สามารถต่อรองราคา
ได ้ (Negotiation), มีส่วนลดในการสัง่ซ้ือจาํนวนมาก (Discount for Lot Size) และ สามารถนาํไป
ขายทาํกาํไรไดม้าก (High Profit) ลว้นมีผลต่อการซ้ือ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ การจดัการการตลาด ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย มีดงัน้ี 
การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑย์าหรือเวชภณัฑ ์โดยคาํนึงถึงส่ิง สะดวกสบายในการสัง่ซ้ือ (Easy to Order), 
ระยะเวลาในการจดัส่งสินคา้รวดเร็ว (Fast to Delivery และ ตวัแทนจาํหน่ายทัว่ไป หาซ้ือไดง่้าย 
(Easy to Buy) ลว้นมีผลต่อการซ้ือ 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ การจดัการการตลาด ดา้นส่งเสริมการตลาด มีดงัน้ี การ
สัง่ซ้ือผลิตภณัฑย์าหรือเวชภณัฑ ์โดยคาํนึงถึงส่ิง มีการจดัรายการแจกของสมนาคุณ (Free Gift), มี
การจดัรายการใหส่้วนลดพิเศษ (Special Discount) และ มีการจดัรายการท่องเท่ียว (Tour Prize) 
ลว้นมีผลต่อการซ้ือ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ การจดัการการตลาด ดา้นการบริการ มีดงัน้ี การสัง่ซ้ือ
ผลิตภณัฑย์าหรือเวชภณัฑ ์โดยคาํนึงถึงส่ิง มีการรับประกนัสินคา้ เปล่ียน คืน (Warranty) ลว้นมีผล
ต่อการซ้ือ 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ การจดัการการตลาด ดา้นเง่ือนไขการชาํระเงิน มีดงัน้ี 
การสัง่ซ้ือผลิตภณัฑย์าหรือเวชภณัฑ ์โดยคาํนึงถึงส่ิง มีการใหเ้ครดิตท่ีนานกวา่บริษทัอ่ืน  
(Creditable),  มีความยดืหยุน่ผอ่นผนัในการชาํระเงิน (Flexible Paid), อาํนวยความสะดวกในการ
ชาํระเงิน เช่นโอนเงินผา่นธนาคาร หรือเช็คล่วงหนา้ (Convenience to Paid), และ ใหส่้วนลด
สาํหรับการชาํระเงินสด (Cash Discount) ลว้นมีผลต่อการซ้ือ 
  ผลวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ พบวา่ ด้านผลติภณัฑ์ ร้านขายยาสว่นใหญ่สนใจท่ี
คณุภาพและการบรรจุหีบห่อ ดา้นราคาร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจท่ีราคาและการต่อรองราคา ดา้น
ช่องทางการจดัจาํหน่าย ร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจท่ีความสะดวกสบายในการสัง่ซ้ือและการจดัส่ง
รวดเร็ว ดา้นส่งเสริมการตลาด ร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจท่ีการแจกของสมนาคุณและการให้
ส่วนลดพิเศษ ดา้นการบริการ ร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจท่ีการรับประกนัสินคา้ เปล่ียน คืน และ
ดา้นเง่ือนไขการชาํระเงิน ร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจท่ีการใหเ้ครดิตท่ีนานกวา่บริษทัอ่ืน  และความ
ยดืหยุน่ผอ่นผนัในการชาํระเงิน 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดการการตลาด (สําหรับโรงพยาบาล) 
 ผลวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ พบวา่ ขอ้มูลการจดัการการตลาดพบวา่ ปัจจยัดา้น
ผลิตภณัฑ ์คาํนึงถึง คุณภาพของผลิตภณัฑโ์ดยดูจากแหล่งวตัถุดิบ (Quality) และช่ือเสียงของ
ผลิตภณัฑแ์ละตราสินคา้ (Brand) เป็นส่วนสาํคญัในการสัง่ซ้ือ ปัจจยัดา้นราคา คาํนึงถึงราคา (Price) 
เป็นส่วนสาํคญัในการสัง่ซ้ือ ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย คาํนึงถึงมีตวัแทนจาํหน่ายทัว่ไป หา
ซ้ือไดง่้าย (Easy to Buy), สะดวกสบายในการสัง่ซ้ือ (Easy to Order), ระยะเวลาในการจดัส่งสินคา้
รวดเร็ว (Fast to Delivery), และคุณภาพในการจดัส่ง (Delivery Quality) เป็นส่วนสาํคญัในการ
สัง่ซ้ือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด คาํนึงถึงการประชาสมัพนัธ์ออกงานแสดงสินคา้  และการ
จดัรายการใหส่้วนลดพิเศษ เป็นส่วนสาํคญัในการสัง่ซ้ือ ปัจจยัดา้นการบริการ คาํนึงถึง พนกังาน
ขายสุภาพและเป็นมิตร, การรับประกนัสินคา้ เปล่ียน คืน, ความสมัพนัธ์กบัพนกังานขายรู้จกัสนิท
สนมกนั และความรวดเร็วในการแกปั้ญหา เป็นส่วนสาํคญัในการสัง่ซ้ือ ปัจจยัดา้นเง่ือนไขการ
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ชาํระเงิน คาํนึงถึง การใหเ้ครดิตท่ีนานกวา่บริษทัอ่ืน และความยดืหยุน่ผอ่นผนัในการชาํระเงิน เป็น
ส่วนสาํคญัในการสัง่ซ้ือ 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัโอกาสและปัญหาทางการตลาด (สําหรับร้านขายยา) 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ดา้นปัญหาทางการตลาด มีดงัน้ี จุดแขง็ของยาและ
เวชภณัฑจ์ากไทยคือ ผลิตภณัฑมี์คุณภาพและเป็นท่ีนิยม, ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย, ผลิตภณัฑ์
ทนัสมยั และราคาเหมาะสม จุดอ่อนของยาและเวชภณัฑจ์ากไทยคือ ขาดความต่อเน่ืองหรือมีสินคา้
เพียงพอตลอดเวลา และบางชนิดราคาสูง 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ดา้นโอกาสทางการตลาด มีดงัน้ี ยาหรือเวชภณัฑท่ี์เป็น
ท่ีนิยม ไดแ้ก่ ยาสามญัทัว่ไป เช่น ยาแกไ้ขป้วดหวั ยาลดนํ้ามูก ยาแกไ้อเป็นตน้, ยาบาํรุงและวิตามิน
ต่าง ๆ , เวชภณัฑค์วามงามเช่น ยารักษาสิว ครีมกนัแดด เป็นตน้, และยาหรือเวชภณัฑคุ์มกาํเนิด เช่น 
ถุงยางอนามยั, ยาตรวจการตั้งครรภ ์เป็นตน้ ส่วนยาท่ีมียอดจาํหน่ายนอ้ย ไดแ้ก่ ยาเฉพาะโรค เช่น 
ยาความดนั, และยาตามใบสัง่แพทยต่์าง ๆ  ส่วนประเทศผูผ้ลิตท่ีคนลาวนิยมซ้ือ ไดแ้ก่ ไทยและลาว
มาเป็นอนัดบัตน้ ๆ  และอ่ืน ๆ เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย เยอรมนั และอเมริกา 
ผลวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ พบวา่ ปัญหาทางการตลาดของยาไทย คือ ขาดความต่อเน่ืองของ
สินคา้ และราคาบางชนิดแพงมากกวา่คู่แข่ง ส่วนโอกาสนั้นยงัมีอยูม่ากสาํหรับยาไทย เน่ืองจากเป็น
ท่ีนิยม 
 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัโอกาสและปัญหาทางการตลาด (สําหรับโรงพยาบาล) 

ผลวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ พบวา่ โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใชย้ืน่ซองประมูลปีละ 1 
คร้ังในช่วงไตรมาสสุดทา้ยของปี การจดัซ้ือจะซ้ือเดือนละ 1 คร้ัง ส่วนโรงพยาบาลเลก็หรือ
โรงพยาบาลประจาํอาํเภอใชก้ารเปรียบเทียบรายเดือน และโทรสอบถามกนัระหวา่งโรงพยาบาล
เมืองเพ่ือตดัสินใจซ้ือเดือนละ 1 คร้ังเช่นกนั โดยทั้งหมดยดึตามรายการขององคก์ารอาหารและยา
เป็นตวัเลือกสาํคญัในการเลือกยา ซ่ึงประเทศผูผ้ลิตยาท่ีถูกเลือกซ้ือส่วนใหญ่เป็น ไทยและลาว  
 การวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการลงทุน  
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ การใชเ้งินลงทุนตั้งร้านเบ้ืองตน้ ถา้เป็นร้านขนาดเลก็จะ
ใชเ้งินลงทุน นอ้ยกวา่ 250 ลา้นกีบ หรือ 1 ลา้นบาทไทย ส่วนใหญ่ใชส้าํหรับค่ายาและอุปกรณ์
ตกแต่ง เพราะยงัไม่มีเครดิต แต่ถา้เป็นร้านขนาดกลางจะใชม้ากกวา่ 250 ลา้นกีบ หรือ 1 ลา้นบาท
ไทย ซ่ึงส่วนใหญ่นิยมเช่าร้าน เงินหมุนเวียนรายเดือน ไดแ้ก่ ร้านขนาดเลก็ใชต้ ํ่ากวา่ 1 ลา้นกีบ หรือ 
4,000 บาทไทย แต่ถา้เป็นร้านใหญ่ใชม้ากกวา่ 1 ลา้นกีบ หรือ 4,000 บาทไทย ไม่รวมค่ายา เพราะใช้
ซ้ือเป็นเครดิต ส่วนค่าใบประกอบวิชาชีพเภสชัมีมูลค่า 420,000 กีบ หรือ 1,680 บาทไทย แต่ส่วน
ใหญ่ไม่มี หรือไม่บงัคบัใช ้
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 ผลวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ พบวา่ ร้านขายยามีจาํนวนมาก ใชเ้งินลงทุนไม่มากข้ึนกบั
ขนาดของร้าน รวมไปจนถึงเงินทุนหมนัเวยีนกไ็ม่มาก อีกทั้งกฎหมายของลาวในส่วนของการ
บงัคบัใชใ้บประกอบโรคศิลป์ยงัไม่มีผลบงัคบัใชม้าก 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลพบวา่ ขั้นตอนและการดาํเนินธุรกิจยาและเวชภณัฑใ์น สปป.
ลาว (กลาง) มีรรายละเอียดดงัน้ี 
 ธุรกิจในลาวแบ่งออกเป็น 3 ประเภทสาํหรับชาวต่างชาติ 
 1. ธุรกิจร่วมสญัญา  หรือท่ีเรารู้จกักนัในนามนิติบุคคลแบบหุน้ส่วน 

2. วิสาหกิจร่วมทุน หรือบริษทัร่วมทุนต่าง ๆ  
3. วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศทั้งหมด 100% หรือสมัปทาน 

โดยธุรกิจจะดาํเนินได ้2 แบบคือ ธุรกิจร่วมสญัญา  และวิสาหกิจร่วมทุน โดยไม่สามารถทาํเป็น
ร้านคา้ปลีกไดเ้พราะเป็นอาชีพสงวน ขณะท่ีวิสาหกิจร่วมทุนสามารถขอรับการส่งเสริมการลงทุน 
และไดผ้ลประโยนชท์างภาษีอีกดว้ย โดยการกูเ้งินสามารถทาํไดใ้นกรณีท่ีเป็นธุรกิจร่วมคา้ ไม่ใช่
ลงทุน 100% แต่อยา่งไรกดี็สามารถกูเ้งินจากทางธนาคารไทยท่ีไปเปิดสาขาท่ีลาวได ้โดยดอกเบ้ีย
คร่าว ๆ อยูท่ี่ 11-16% วงเงินกูต้ ั้งแต่ 20 ลา้นกีบ (80,000 บาท)  ไปจนถึง  50,000 ลา้นกีบ(200 ลา้น
บาท) ขั้นตอนการลงทุนเร่ิมจาก 

1. จดทะเบียนนิติบุคคล ไปกรมส่งเสริมการลงทุนทัว่ไป  
2. จดัตั้งโรงงาน ตอ้งไปกระทรวงอุตสาหกรรม  
3. ขออนุญาตจดัตั้งผลิตยา ท่ีกรมอาหารและยา กระทรวงสาธารสุข  

 4. เคร่ืองหมายการคา้ ไปท่ีกรมทรัพยสิ์นทางปัญญา กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี
 5. เลขบตัรประจาํตวัผูเ้สียภาษี ท่ีกรมภาษี… 
 และเอกสารท่ีตอ้งใชป้ระกอบการจดัตั้งธุรกิจมีดงัน้ี 
 1. ใบจองช่ือ  
 2. สญัญาก่อตั้ง  

3. ใบคาํร้องขอข้ึนทะเบียน 
4. กฏระเบียบการจดัตั้งต่าง ๆ   
ค่าใชจ่้ายในการขนส่งจากไทยไปลาว มีค่าใชจ่้ายรวมดงัน้ี 
1. รถบรรทุก 4 ลอ้  ค่าใชจ่้ายรวม 31,940 บาทต่อเท่ียว 
2. รถบรรทุก 6 ลอ้   ค่าใชจ่้ายรวม 36,930 บาทต่อเท่ียว 
3. รถบรรทุก 10 ลอ้   ค่าใชจ่้ายรวม 47,670 บาทต่อเท่ียว 
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4. รถคอนเทนเนอร์ 20 ฟุต  ค่าใชจ่้ายรวม 52,470 บาทต่อเท่ียว 
5. รถคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต  ค่าใชจ่้ายรวม 55,470 บาทต่อเท่ียว 

 ผลวิเคราะห์จากการสมัภาษณ์ พบวา่ การลงทุนดา้นธุรกิจยาโดยการนาํเขา้จากประเทศ
ไทยไปขายนั้นใชเ้งินทุนไม่มาก เพียงแต่ผูล้งทุนจะตอ้งศึกษาพื้นฐานความเป็นอยูข่องคนลาว นิสยั
ใจคอ คู่แข่ง กฎระเบียบ กฎหมาย ในการดาํเนินการ เพือ่ไม่ใหเ้ป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่าหรือขาดทุน 
 ส่วนที ่3 ปัจจัยทีส่่งผลต่อความสําเร็จของธุรกจิยา และเวชภัณฑ์ของไทยในประเทศ 
สปป.ลาว (กลาง) 
 จากผลการศึกษาและประมวลผลขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ในเชิงลึกสรุปไดว้า่ ปัจจยัท่ี
ส่งผลต่อความสาํเร็จของธุรกิจยาและเวชภณัฑข์องไทยในประเทศ สปป.ลาว (กลาง) ส่ิงแรกคือ 
กลุ่มเป้าหมาย โดยควรจะเนน้ไปท่ีการขายใหก้บัร้านขายยาและโรงพยาบาลของรัฐ เลือกยาหรือ
เวชภณัฑไ์ทยท่ีมีโฆษณาผา่นส่ือโทรทศัน์หรือวิทยจุากไทย ส่วนถดัไปคือ การนาํเสนอจุดเด่นและ
วางตาํแหน่ง รวมไปจนถึงการมีโปรโมชัน่พิเศษเพื่อเร่งการตดัสินใจซ้ือ โดยควรเนน้การจดัส่ง
สินคา้อยา่งต่อเน่ือง การใหค้วามเป็นกนัเองกบัร้านขายยาและโรงพยาบาลผา่นทางผูแ้ทนขายคน
ลาว และใหโ้ปรโมชัน่ทั้งตวัผูแ้ทนขายและผูซ้ื้อ ไม่วา่จะเป็นส่วนลดเม่ือซ้ือจาํนวนมาก หรือ
ส่วนลดขั้นบนัได หรือแมก้ระทัง่ของแถมจากไทย ส่วนถดัไปคือ การส่ือสารการตลาด เช่น การ
พาดหวัโฆษณาท่ีจูงใจในหนงัสือพิมพท์อ้งถ่ิน แจกใบปลิว โดยตอ้งเนน้ท่ีเบอร์โทรติดต่อท่ีสะดวก
และเห็นชดั ส่วนสุดทา้ยคือการตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ ไม่วา่จะเป็นการส่งสินคา้
ต่อเน่ืองรวดเร็ว การเปล่ียนคืนเม่ือมีปัญหา ตอ้งแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน การใหเ้ครดิต หรือแมก้ระทัง่
การจดัรายการส่งเสริมการขายตามวาระ เทศกาล 
 ส่วนที ่4 แนวทางป้องกนั และการแก้ไขปัญหากระบวนการดําเนินธุรกจิยา และเวชภัณฑ์
ของไทยในประเทศ สปป.ลาว (กลาง) 
 จากผลการศึกษาและประมวลผลขอ้มูลจากการสมัภาษณ์ในเชิงลึกสรุปไดว้า่ แนวทาง
ป้องกนั และการแกไ้ขปัญหากระบวนการดาํเนินธุรกิจยา และเวชภณัฑข์องไทยในประเทศ สปป.
ลาว (กลาง) คือ  
 1. การสัง่ซ้ือ/จาํหหน่าย ตดัการซ้ือผา่นหรือพอ่คา้คนกลางใหม้ากท่ีสุด รวมถึงการหา
นกัการตลาดมืออาชีพ  
 2. การบรรจุหีบห่อ ในกรณีท่ียาชนิดเดียวกนั การเลือกซ้ือ เช่น ยาพาราเซตามอล ให้
เลือกจากยีห่อ้ท่ีมีโฆษณาผา่นทางโทรทศัน์ก่อน ถดัมากดู็เร่ืองราคา หากยงัไล่เล่ียกนั ใหดู้การบรรจุ
หีบห่อ 
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 3. การขนส่ง ถึงแมว้า่จะเป็นประเทศท่ีใกล ้สามารถขนส่งทางรถยนตไ์ด ้นอกจากค่า
ขนส่งแลว้ ส่ิงท่ีตอ้งคาํนึงถึงคือค่าดาํเนินการต่าง ๆ ท่ี พิธีการขาเขา้-ขาออก และอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นการ
คิดต่อคร้ัง ดงันั้นการบริหารการขนส่งต่อเท่ียวจึงเป็นส่ิงสาํคญั 
 4. ตวัแทนดาํเนินการ เป็นส่ิงสาํคญัมาก ท่ีผูท้าํธุรกิจตอ้งคาํนึงถึง เพราะการนาํเขา้ไป
ประเทศ สปป.ลาวนั้น หากเกิดปัญหาข้ึน ตวัแทนจะเป็นตวัการสาํคญัในการจดัการและทาํใหเ้กิด
ค่าใชจ่้ายมากนอ้ยเพยีงใด 
 5. เงินทุน นกัธุรกิจท่ีจะเขา้ไปทาํธุรกิจตอ้งมีเงินทุนพอสมควร เพราะเป็นการคา้ขายผา่น
เครดิตอยา่งนอ้ย 7 วนั อยา่งมากท่ีสุด 60 วนั รวมไปจนถึงการเกบ็สตอ๊กสินคา้ 

6. การเกบ็ขอ้มูล เพื่อสร้างความไดเ้ปรียบควรมีการเกบ็สถิติ และคาํณวนการจดัเกบ็
จาํนวนสินคา้คงคลงั และรายละเอียดการสัง่ซ้ือต่าง ๆ  
 7. คุณภาพการบริการและการส่งมอบ เป็นส่งสาํคญัเช่นกนั เพราะการซ้ือส่วนใหญ่ของ
ร้านขายยาและโรงพยาบาลส่วนหน่ึงอยูท่ี่ตวัแทนขาย  
 

อภปิรายผลการวจิยั 
 อภิปรายผลการจัดการการตลาด 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลความสมัพนัธ์ของคาํตอบ กบัคาํถามท่ีผูต้อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ ความสมัพนัธ์ของคาํตอบกบัคาํถามในส่วนของการจดัการการตลาด ทุก ๆ ดา้น เช่น ดา้น
ผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด ลว้นมีผลต่อการ
ตดัสินใจซ้ือในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอรกญัญา จินา (2553) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง 
การศึกษาความเป็นไปไดข้องธุรกิจร้านขายยาแห่งหน่ึงในเขตเทศบาลตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมือง 
จงัหวดัเชียงใหม่  ซ่ึงผลการวิจยั พบวา่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลจูงใจใหม้าซ้ือ โดยให้
ความสาํคญัจากปัจจยัเหล่าน้ีจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ปัจจยัดา้นบุคคลากร ปัจจยัดา้นสถานท่ี ปัจจยั
ดา้นผลิตภณัฑ ์ปัจจยัดา้นราคา และปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาด ส่วนการจดัการการตลาดสาํหรับ
ร้านขายยา ปัจจยัต่าง ๆ ต่อไปน้ี ลว้นมีผลต่อการซ้ือยาและเวชภณัฑจ์ากไทย ดา้นผลิตภณัฑ ์ร้าน
ขายยาส่วนใหญ่สนใจท่ีคุณภาพและการบรรจุหีบห่อ ดา้นราคาร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจท่ีราคา
และการต่อรองราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจท่ีความสะดวกสบายใน
การสัง่ซ้ือและการจดัส่งรวดเร็ว ดา้นส่งเสริมการตลาด ร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจท่ีการแจกของ
สมนาคุณและการใหส่้วนลดพิเศษ ดา้นการบริการ ร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจท่ีการรับประกนั
สินคา้ เปล่ียน คืน และดา้นเง่ือนไขการชาํระเงิน ร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจท่ีการใหเ้ครดิตท่ีนาน
กวา่บริษทัอ่ืน  และความยดืหยุน่ผอ่นผนัในการชาํระเงิน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธนญัญา อกัษร
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ภกัด์ิ (2554)ท่ีศึกษาวจิยัเร่ือง กลยทุธ์การตลาดเพ่ือการแข่งขนัของผูป้ระกอบการร้านขายยา ในเขต
พื้นท่ี 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ยะลา ปัตตานี นราธิวาส)  พบวา่ กลยทุธ์การตลาดในภาพรวมม
ความสาํคญัในระดบัมาก ซ่ึงช่องทางการจดัจาํหน่ายมีความสาํคญัท่ีสุด รองลงมาคือการส่งเสริม
การตลาด ผลิตภณัฑแ์ละราคาเป็นปัจจยัท่ีมีความสาํคญันอ้ยท่ีสุด ส่วนการจดัการการตลาดสาํหรับ
ร้านโรงพยาบาล ปัจจยัต่าง ๆ ต่อไปน้ี ลว้นมีผลต่อการซ้ือยาและเวชภณัฑจ์ากไทย ดา้นผลิตภณัฑ ์
โรงพยาบาลส่วนใหญ่สนใจท่ีคุณภาพ คุณภาพของผลิตภณัฑโ์ดยดูจากแหล่งวตัถุดิบ (Quality) และ 
ช่ือเสียงของผลิตภณัฑ/์ตราสินคา้ (Brand) ดา้นราคา โรงพยาบาลส่วนใหญ่สนใจท่ีราคา (Price) 
ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย โรงพยาบาลส่วนใหญ่สนใจท่ี ตวัแทนจาํหน่ายทัว่ไป หาซ้ือไดง่้าย 
(Easy to Buy), สะดวกสบายในการสัง่ซ้ือ (Easy to Order), ระยะเวลาในการจดัส่งสินคา้รวดเร็ว 
(Fast to Delivery), และคุณภาพในการจดัส่ง (Delivery Quality) ดา้นการส่งเสริมการตลาด 
โรงพยาบาลส่วนใหญ่สนใจท่ีการประชาสมัพนัธ์ออกงานแสดงสินคา้  และการจดัรายการให้
ส่วนลดพิเศษ ดา้นการบริการ โรงพยาบาลส่วนใหญ่สนใจท่ีพนกังานขายสุภาพและเป็นมิตร, การ
รับประกนัสินคา้ เปล่ียน คืน, ความสมัพนัธ์กบัพนกังานขายรู้จกัสนิทสนมกนั และความรวดเร็วใน
การแกปั้ญหา และดา้นเง่ือนไขการชาํระเงิน โรงพยาบาลส่วนใหญ่สนใจท่ี การใหเ้ครดิตท่ีนานกวา่
บริษทัอ่ืน และความยดืหยุน่ผอ่นผนัในการชาํระเงิน เป็นส่วนสาํคญัในการสัง่ซ้ือ สอดคลอ้งกบั
งานวิจยัของ Junsong Chen, Willem P. Burgers (2007) ศึกษาวจิยัเร่ือง Winning the China vitamin 
war by building a strong brand ซ่ึงผลการวิจยั พบวา่ ชยัชนะของวิตามินจากจีนดว้ยการสร้างตรา
สินคา้ท่ีแขง็แกร่ง พบวา่ มีการวางกลยทุธ์การตลาด ดา้นราคา คือ ตั้งราคาโดยเปรียบเทียบกบั
ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมอ่ืน ๆ , ดา้นบรรจุภณัฑ ์คือ การแยกความแตกต่างจากตราสินคา้อ่ืน,  
ดา้นรสชาติ คือสาํหรับเดก็เน่ืองจากเมด็ใหญ่จึงตอ้งเค้ียวแลว้กลืน จึงมีการเติมกล่ินและรสผลไมเ้ขา้
ไป, ดา้นการกระจายสินคา้ คือ จุดขายหลกัอยูท่ี่ร้านขายยา หา้งสรรพสินคา้ และซูเปอร์มาร์เกต็
ขนาดใหญ่, และดา้นการโฆษณา โดยเนน้ทาํโฆษณาโดยแยกตามกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพลว้นสอดคลอ้งกนั โดยทั้งส่ีดา้น
ของการจดัการการตลาดนั้น ควรวางกลยทุธ์ดงัน้ี 
 1. ดา้นผลิตภณัฑ ์ควรเนน้คุณภาพของแหล่งวตัถุดิบ โดยเฉพาะการรับรองมาตรฐานต่าง 
ๆ  ไม่วา่จะเป็น ISO9000, ISO14000, ISO13485, THAI FDA เป็นตน้ อีกส่วนท่ีควรพิจารณาคือ 
บรรจุภณัฑ ์ควรมีรูปลกัษณ์ท่ีสะดุดตา เพือ่ดึงดูดการสนใจซ้ือ 
 2. ดา้นราคา เน่ืองจากคนลาวมีรายไดท่ี้ค่อนขา้งตํ่า ดงันั้นราคาจึงเป็นปัจจยัหลกัในการ
ตดัสินใจซ้ือ คู่แข่งดา้นราคาคือยาจากเวียดนาม จีน อินเดีย และลาวเอง ซ่ึงยากจากประเทศไทย
ไดเ้ปรียบท่ีคนลาวมกัดูช่องโทรทศัน์ของไทย จึงทาํใหติ้ดตลาดง่ายกวา่ 
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 3. ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ควรความสะดวกสบายในการสัง่ซ้ือและการจดัส่ง
รวดเร็ว เพราะใชว้ิธีวิ่งเขา้ไปขายท่ีผูจ้าํหน่าย ดงันั้นใครไปก่อนกมี็สิทธ์ิมากกวา่ 
 4. ดา้นส่งเสริมการตลาด ควรเนน้ท่ีการแจกของสมนาคุณและการใหส่้วนลดพเิศษ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการซ้ือ โดยเฉพาะการมีโปรโมชัน่ท่ีดึงดูด บางคร้ังแมค้วามตอ้งการซ้ือไม่มี แต่
หากโปรโมชัน่น่าสนใจกท็าํใหเ้กิดการซ้ือ  
 5. ดา้นการบริการ ควรเนน้ท่ีการรับประกนัสินคา้ เปล่ียน คืน 
 6. ดา้นเง่ือนไขการชาํระเงิน การใหเ้ครดิตท่ีนานกวา่บริษทัอ่ืน  และความยดืหยุน่ผอ่น
ผนัในการชาํระเงิน เป็นส่ิงท่ีดึงดูดการซ้ือ 
 อภิปรายผลโอกาสและปัญหาทางการตลาด 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโอกาสและปัญหาทางการตลาด จากการเกบ็แบบสอบถามและการ
สมัภาษณ์ พบวา่ จุดแขง็ของยาและเวชภณัฑจ์ากไทยคือ ผลิตภณัฑมี์คุณภาพและเป็นท่ีนิยม, 
ผลิตภณัฑมี์ความหลากหลาย, ผลิตภณัฑท์นัสมยั และราคาเหมาะสม จุดอ่อนของยาและเวชภณัฑ์
จากไทยคือ ขาดความต่อเน่ืองหรือมีสินคา้เพียงพอตลอดเวลา และบางชนิดราคาสูง ส่วนโอกาส
ทางการตลาดนั้น ยาหรือเวชภณัฑท่ี์เป็นท่ีนิยม ไดแ้ก่ ยาสามญัทัว่ไป เช่น ยาแกไ้ขป้วดหวั ยาลด
นํ้ามูก ยาแกไ้อเป็นตน้, ยาบาํรุงและวิตามินต่าง ๆ , เวชภณัฑค์วามงามเช่น ยารักษาสิว ครีมกนัแดด 
เป็นตน้, และยาหรือเวชภณัฑคุ์มกาํเนิด เช่น ถุงยางอนามยั, ยาตรวจการตั้งครรภ ์เป็นตน้ ซ่ึงประเทศ
ไทยและลาว เป็นประเทศผูผ้ลิตท่ีคนลาวนิยมซ้ือเป็นอนัดบัตน้ ๆ  จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลแสดง
ใหเ้ห็นวา่ ผลการวิจยัเชิงปริมาณใหผ้ลท่ีสนบัสนุนผลการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) 
เน่ืองจากเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) ดว้ยวิธีการเกบ็
แบบสอบถาม ออกแบบจากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยโปรแกรม Atlas ti 5.0  ส่งผลใน
คาํตอบและคาํถามมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัท่ีไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Claudio 
O. Delang (2007) ศึกษาวิจยัเร่ือง The role of medicinal plants in the provision of healthcare in 
Lao PDR บทบาทของพืชสมุนไพรในการใหก้ารดูแลสุขภาพในประเทศลาว พบวา่ มีเหตุผลอยู ่3 
ประการสาํหรับประเทศกาํลงัพฒันาท่ีตอ้งพึ่งพาสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ ประการแรก
ประชาชนลาวไม่มีความสามารถในการซ้ือ กาํลงัซ้ือเพียงพอ สาํหบัยาจากร้านขายยาทัว่ไป ประการ
ท่ีสอง พนกังานในร้านขายยามีความรู้นอ้ย ในขณะท่ีสมุนไพรนั้นหาไดง่้ายจากเพื่อนบา้น หรือ
บริเวณใกลเ้คียง กอปรกบัเพื่อนบา้นหรือคนในครอบครัวกมี็ความรู้ท่ีสืบทอดกนัมาในเร่ือง
สมุนไพร ประการสุดทา้ย คือ ความเช่ือของคนลาวเช่ือวา่ยาจากทางตะวนัตกสามารถรักษาไดเ้พียง
อาการ ในขณะท่ียาท่ีมีสมุนไพรประกอบ หรือสมุนไพรสามารถรักษาท่ีสาเหตุ ท่ีน่าสนใจคือ ไม่
เพียงแต่ชนบทเท่านั้นท่ีนิยมสมุนไพร แมแ้ต่ในเมืองหลวงกเ็ช่นเดียวกนั 
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 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพลว้นสอดคลอ้งกนั ในส่วนของ
โอกาสและปัญหาทางการตลาด ควรวางกลยทุธ์ดงัน้ี ควรเนน้ไปท่ีการควบคุมตน้ทุนการผลิต
เพื่อใหร้าคาสามารถแข่งขนัไดม้ากข้ึนกบัยาท่ีมีในตลาดลาว เพราะดา้นอ่ืน ๆ  ยาไทยมีขอ้ไดเ้ปรียบ
อยูแ่ลว้ ส่วนสมุนไพรนั้น โอกาสทางการตลาดค่อนขา้งเป็นไปไดม้าก โดยควรเร่ิมจากการขาย
ตลาดสู่โรงพยาบาลของรัฐ หลงัจากนั้นจึงขายเขา้สู่ร้านขายยา แต่หากเป็นสมุนไพรเวชภณัฑค์วาม
งามนั้น สามารถเขา้ถึงผูบ้รอโภคไดโ้ดยตรง โดยเนน้ท่ีการโฆษณาผา่นโทรทศัน์ 
 อภิปรายผลข้อมูลการลงทุน 
 จากผลการวิจยัในส่วนของ พบวา่ มีความสอดคลอ้งกบังานวิจยัของโสภาพร สุริยะวงศ ์
(2552) ท่ีศึกษาวิจยัเร่ือง การดาํเนินการกิจการร่วมคา้ของนกัลงทุนไทยใน สปป.ลาว : บทวิเคราะห์
เก่ียวกบัการคุม้ครองและส่งเสริมการลงทุนขา้มชาติใน สปป.ลาว สามารถสรุปรูปและขั้นตอนได้
ดงัน้ีดงัต่อไปน้ี 
 1. ธุรกิจร่วมสญัญา  หรือท่ีเรารู้จกักนัในนามนิติบุคคลแบบหุน้ส่วน 
 2. วิสาหกิจร่วมทุน หรือบริษทัร่วมทุนต่าง ๆ  
 3. วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศทั้งหมด 100% หรือสมัปทาน 
 โดยหากเป็นธุรกิจเก่ียวกบัผลิตภณัฑย์า และเคร่ืองมือทางการแพทย ์หรือการขายส่ง 
ชาวต่างชาติสามารถถือหุน้ไดต้ั้งแต่ 10 – 100% 
 หากเป็นการขายส่งนอกจากเงินทุนเหมือนท่ีมากกวา่ 1 เดือน ในกรณีขายใหก้บัทาง
โรงพยาบาล ยงัมีค่าใชใ้นการเร่ิมตน้กิจการ ค่าใชจ่้ายรายเดือนของพนกังาน รวมไปจนถึงค่าใชจ่้าย
ในการขนส่งจากไทยไปลาว มีค่าใชจ่้ายรวมดงัน้ี 
 1. รถบรรทุก 4 ลอ้  ค่าใชจ่้ายรวม 31,940 บาทต่อเท่ียว 
 2. รถบรรทุก 6 ลอ้   ค่าใชจ่้ายรวม 36,930 บาทต่อเท่ียว 
 3. รถบรรทุก 10 ลอ้   ค่าใชจ่้ายรวม 47,670 บาทต่อเท่ียว 
 4. รถคอนเทนเนอร์ 20 ฟุต  ค่าใชจ่้ายรวม 52,470 บาทต่อเท่ียว 
 5. รถคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต  ค่าใชจ่้ายรวม 55,470 บาทต่อเท่ียว 
 ซ่ึงการลงทุนดา้นธุรกิจยาโดยการนาํเขา้จากประเทศไทยไปขายนั้นใชเ้งินทุนไม่มาก 
เพียงแต่ผูล้งทุนจะตอ้งศึกษาพื้นฐานความเป็นอยูข่องคนลาว นิสยัใจคอ คู่แข่ง กฎระเบียบ กฎหมาย 
ในการดาํเนินการ เพื่อไม่ใหเ้ป็นการลงทุนท่ีสูญเปล่าหรือขาดทุน 
 จากผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนของการลงทุน ควรวางกลยทุธ์ดงัน้ี หากผูป้ระกอบการ
ไทยจะมาลงทุนในลาว ควรทาํการขายส่งโดยแบ่งการขายออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนโรงพยาบาล 
หลงัจากท่ีดาํเนินการจดัตั้งและผา่นกระบวนการแต่งตั้งจาก อย.ลาว แลว้ ทุกปีในไตรมาสท่ี 4 
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โรงพยาบาลจะเร่ิมดาํเนินการใหข้อ้มูลกาสรประมูลซ้ือยา โดยความสมัพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีเป็นเร่ือง
สาํคญั หากตอ้งการใหร้าบร่ืนการไปติดต่อ ควรมีของฝากติดไมติ้ดมือไปบา้ง เพื่อใหง่้ายต่อการขอ
ขอ้มูล และควรมีผูช่้วยคนลาว โดยการขายในส่วนน้ีเนน้การขายปริมาณมาก กาํไรไม่มาก หลงัจาก
ขายไดแ้ลว้ปลายปี ควรตอบแทนกลบัโรงพยาบาลเช่นการบริจาคส่ิงของท่ีจาํเป็นต่อการรักษาบา้ง 
ส่วนการขายใหก้บัร้านขายยา ควรจา้งคนลาววิ่ง สะดวกท่ีสุด คือ จา้งใหพ้นกังานวิ่งรับ order ดว้น
มอเตอร์ไซด ์เพราะสะดวกและประหยดัท่ีสุด ส่วนการกระจายสินคา้กอ็าจจะพึ่งรถโดยสารบา้งใน
ช่วงแรก ๆ  อยา่งไรกดี็คนเกบ็เงินจะตอ้งเป็นคนท่ีไวใ้จไดแ้ละไม่ควรเป็นคนเดียวกบัท่ีส่งหรือ
รับคาํสัง่ซ้ือ 
 

ข้อเสนอแนะในการวจิยั 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบั แนวทางกลยทุธ์ในการลงทุนธุรกิจของยาและ
เวชภณัฑไ์ทยใน สปป.ลาว (กลาง)  ซ่ึงขอ้คน้พบจากการวิจยัคร้ังน้ี จะเป็นขอ้มูลท่ีสาํคญัต่อผูล้งทุน 
หรือผูส้นใจลงทุน หรือผูท่ี้ดาํเนินธุรกิจยาและเวชภณัฑใ์น สปป.ลาว (กลาง) อยูแ่ลว้   โดยท่ี
ผูท้าํการวิจยัมีขอ้เสนอแนะในการวจิยั ดงัน้ี 
 1. การจดัการการตลาด ผูว้ิจยัเห็นวา่หากผูป้ระกอบการสนใจทาํธุรกิจกบัร้านขายยา
ทัว่ไปควรเนน้ในส่วนของปัจจยัดา้นราคา การส่งเสริมการตลาด และช่องทางการจดัจาํหน่าย เพราะ
ยาจากไทยนั้นมีคุณภาพเช่ือถือและเป็นท่ียอมรับของตลาดอยูแ่ลว้ อีกทั้งชาวลาวมีรายไดต้ ํ่า หาก
แข่งขนัท่ีราคาอยา่งเดียวอาจจะทาํใหข้าดทุนไดง่้าย ดงันั้นควรใชก้ารส่งเสริมการตลาดเขา้มาเสริม 
เพื่อกระตน้ยอดขาย โดยตวัจกัรสาํคญักคื็อพนกังานท่ีวิ่งเขา้ไปพบลูกคา้โดยตรง ส่วนถา้เป็นการคา้
ขายกบัโรงพยาบาล กลไกสาํคญัคือเจา้หนา้ท่ีท่ีดูแลการสัง่ซ้ือเพราะเป็นผูท่ี้มีรายการยาท่ีตอ้งซ้ือ
และผูเ้ปรียบเทียบทั้งหมด ดงันั้นควรจะทาํความรู้จกัหรือสนิทกบัเขาเหล่านั้นเป็นส่วนแรก ส่วน
การจดัการนั้นนอกจากใชปั้จจยัดา้นราคาแลว้ ยงัตอ้งมีปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาด และช่องทาง
การจดัจาํหน่าย โดยเฉพาะการส่งเสริมการตลาด 
 2. โอกาสและปัญหาทางการตลาด ผูว้ิจยัเห็นวา่ยาจากไทยค่อนขา้งเป็นท่ียอมรับในตลาด 
สปป.ลาว แต่ปัญหาอยูท่ี่ความสมํ่าเสมอในการจดัส่งของยาและเวชภณัฑจ์ากไทย ซ่ึงบางทีปัญหา
ของขาดตลาดอาจนาํมาซ่ึงการเสียโอกาสและลูกคา้ เพราะผูบ้ริโภคนิยมใชสิ้นคา้ท่ีเคยใช ้นอกจาก
วา่สินคา้นั้นหาไม่ไดจ้ริง ๆ  อีกทั้งสมุนไพรกเ็ป็นสินคา้ใหม่ท่ีน่าลองเช่นกนั โดยเฉพาะสมุนไพรท่ี
เก่ียวขอ้งกบัเวชภณัฑค์วามงาม อีกทั้งรัฐบาลลาวกส็นบัสนุน 
 3. การลงทุน ผูว้ิจยัเห็นวา่ขอ้มูลใน สปป.ลาว นั้นค่อนขา้งหายาก ไม่มีการจดัทาํสถิติ
หรือการประยกุตใ์ชค้อมพวิเตอร์เพื่ออาํนวยความสะดวกเท่าไรนกั ทาํใหข้อ้มูลท่ีมีค่อนขา้งหายาก 
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ดงันั้นผูป้ระกอบการควรประยกุตแ์ละนาํประสบการณ์ท่ีมีมาประยกุตใ์ช ้เช่น การเกบ็ขอ้มูลสถิติ
การซ้ือ-ขาย การทาํบญัชี และอ่ืน 
ปัญหาทีพ่บในการทาํการวจัิย 
 1. ปัญหาการจดัเกบ็ขอ้มูล ผูว้ิจยัเห็นวา่ผูบ้ริโภคชาวลาวมีรายไดค่้อนขา้งตํ่า ดงันั้นของ
ฝากของชาํร่วย จึงจาํเป็นมากสาํหรับการตอบแบบสอบถามหรือการขอสมัภาษณ์ อีกทั้งหาก
ตอ้งการใหไ้ดข้อ้มูลอยา่งราบร่ืนโดยเฉพาะการสมัภาษณ์ ใหเ้ร่ิมตน้ดว้ยการใหข้องชาํร่วยเพื่อ
ขอบคุณก่อนทาํส่ิงอ่ืน เช่นกนัถึงแมว้า่ภาษาไทยและลาวจะใกลเ้คียงกนั การมีผูช่้วยท่ีเป็นชาวลาว
เพื่อช่วยติดต่อหรือขอสมัภาษณ์นั้น เป็นส่ิงท่ีจาํเป็นมาก 
 2. ปัญหาการติดต่อสถานท่ีราชการ ผูว้ิจยัเห็นวา่ ขา้ราชการส่วนใหญ่กลวัการจบัผดิ 
ดงันั้นการประสานงาน โดยเฉพาะการติดต่อผา่นชาวลาวท่ีเป็นผูก้วา้งขวางนั้นสาํคญัอยา่งยิง่ เพราะ
ขา้ราชการส่วนใหญ่จะไม่ใหข้อ้มูลใด ๆ ทั้งส้ิน โดยไม่สนใจวา่เพื่อการศึกษาหรือไม่ เช่นกนัหาก
ผูป้ระกอบการตอ้งการติดต่อทางราชการ หากจะใหง่้ายหรือสะดวกกต็อ้งใชว้ิธีการน้ีเช่นกนั 
 3. ปัญหาของแบบสอบถาม ผูว้ิจยัเห็นวา่ แบบสอบถามท่ีเหมาะสมนั้น ไม่ควรเกิน 2 
หนา้กระดาษ A4 เพราะผูว้ิจยัไดรั้บคาํติชมเร่ืองน้ีมาจากผูก้รอกแบบสอบถามชาวลาว และ
แบบสอบถามบางส่วนถูกทาํเพียง 2 หนา้ จากทั้งหมด 4 หนา้ 
 4. ปัญหาการจดัเตรียมงานและการวางแผน ผูว้ิจยัเห็นวา่ หากนกัลงทุนไทย หรือผูท่ี้
ตอ้งการทาํวิจยัใน สปป.ลาว (กลาง) จุดแรกท่ีเป็นท่ีเร่ิมตน้ท่ีดีท่ีสุด คือ ไปสถานฑูตไทยประจาํนคร
หลวงเวียงจนัท ์เม่ือไปแลว้จึงกลบัมาวางแผนการทาํงาน และเตรียมเอกสารต่าง ๆ เพื่อขออนุญาต 
เพื่อไม่ใหเ้สียเวลาและค่าใชจ่้ายในแต่ละวนั 
 5. ปัญหาการการวางแผน ผูว้จิยัเห็นวา่ การคมนาคมของลาวยงัไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะ
ระบบขนส่งมวลชน ถึงแมว้า่เมืองเวยีงจนัท ์จะเป็นเมืองหลวง แต่สถานท่ีท่ีไปโดยเฉพาะส่วน
ราชการ เช่น องคก์ารอาหารและยา เม่ือไปดว้ยรถโดยสาร ขากลบั กลบัไม่มีรถโดยสาร ทาํใหต้อ้ง
เช่าเหมา ดงันั้นการวางแผนและเตรียมงานเป็นส่ิงสาํคญัมากในการเกบ็ขอ้มูลในแต่ละวนั 
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ภาพท่ี 5-1 แนวทางการลงทุนธุรกิจยาและเวชภณัฑข์องไทยในประเทศ สปป.ลาว 

 

การวางแผน  ‐ การเลือกยามาจําหน่ายควรเร่ิมจากยาสามญั เช่น ยาแก้ปวดหวั ปวดท้อง โดย
เลือกจากยาท่ีมีโฆษณาใน สปป.ลาว และยาจากองค์การเภสชักรรมของไทย 

‐ การเลือกผู้ ดําเนินการขนสง่ต้องเลือกผู้ ท่ีชํานาญ โดยติดตอ่ไปท่ีสถานกงศลุฯไทย
ในเวียงจนัท์เพ่ือขอคําแนะนํา 

‐ ศกึษาข้อมลูจากกงศลุไทยฯ และศกึษาสภาพความเป็นอยูข่องคนลาว 
‐ เตรียมเอกสารประกอบการจดทะเบียนจดัตัง้ตา่งๆ และวิธีการเก็บข้อมลูสถิติ 
‐ ตรวจสอบทําเลท่ีตัง้ และหาผู้ ชํานาญการมาช่วย เช่น นกัศกึษามหาวิทยาลยั

แหง่ชาติลาว โดยเฉพาะคณะเภสชัศาสตร์ 
‐ จดัหาแหลง่เงินทนุ โดยธนาคารของไทยมีทกุธนาคารยกเว้น ธนาคารกสิกรไทย 

การดําเนินการ  ‐ การซือ้ยาควรศกึษาจากเวปไซด์ตรวจสอบราคายาขายสง่
(www.smartdrugprice.com) , ชมรมร้านขายยาแหง่ประเทศไทย (www.ran‐
ya.com) , สมาคมไทยอตุสาหกรรมผลติยาแผนปัจจบุนั (www.tpma.or.th), 
องค์การเภสชักรรม(www.gpoproduct.com)  พร้อมจดัทํา price list และ
นโยบายการจ่ายผลตอบแทนแก่ผู้แทนขาย 

‐ จํานวนท่ีซือ้อาจทําการติดตอ่ซือ้จากไทยไว้คร่าวๆ แล้วให้ผู้แทนขายวิ่งหาจํานวน
และความต้องการยา เม่ือรวบรวมได้จงึซือ้เพ่ือให้เตม็เท่ียวรถตอ่ครัง้ อนัเป็นการ
ประหยดัตอ่ขนาด 

‐ ผู้แทนขายต้องเข้าพบเจ้าของร้านขายยาทกุอาทิตย์เพ่ือสร้างความคุ้นเคย และ
จดัเก็บสถิติการสัง่ซือ้ เพ่ือออกโปรโมชัน่สร้างแรงจงูใจซือ้ และจดัทําสต๊อก 

การตรวจสอบ  ‐ วิเคราะห์ทัง้กระบวนจดัหา การขาย การจดัเก็บเงิน และการสร้างแรงจงูใจซือ้จาก
สถิติท่ีเก็บ นํามาปรับปรุงกระบวนการ   

‐ วิเคราะห์งบประมาณ   
‐ วิเคราะห์นโยบายทกุด้าน เช่น การตลาด การจดัการ 

การปรับปรุง  ‐ ผลท่ีได้จากการวิเคราะห์นํามาปรับกลยทุธ์ โดยต้องทําเป็นประจําทกุเดือนในช่วง
เร่ิมต้น และอาจขยายเป็นคร่ึงปีหลงัจากท่ีธุรกิจอยูต่วั เพ่ือให้ธุรกิจพร้อมเสมอใน
การเปล่ียนแปลง 
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จากภาพท่ี 5-1  แนวทางกลยทุธ์การดาํเนินธุรกิจฯ เร่ิมจากการวางแผนทั้งดา้นการเงิน 

การจดัตั้ง ระบบห่วงโซ่อุปทาน พนัธกิจและวิสยัทศัน์ทั้งในระยะสั้นและยาว รวมไปจนถึงการหา

พนัธมิตรต่างๆ เม่ือถึงขั้นตอนการดาํเนินงานใหท้บทวนแผนงานเป็นประจาํในขณะท่ีดาํเนินงาน 

หลงัจากนั้นใหท้าํการตรวจสอบผลจากการวางแผนและดาํเนินงาน รวมไปจนถึงการเกบ็ขอ้มูลสถิติ

ต่างๆเพ่ือใชใ้นการวิเคราะห์ ส่วนสุดทา้ยคือการปรับปรุงแผนงาน ปรับกลยทุธ์ วงจรการดาํเนินงาน

กจ็ะกลบัไปเร่ิมใหม่ตรงท่ีการวางแผนอีกคร้ังเป็นแบบน้ีไปเร่ือยๆ เพื่อใหก้ลยทุธ์ท่ีวางไวพ้ร้อมรับ

การสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

 1. ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งของนกัลงทุน หรือผูท่ี้ลงทุนไปแลว้ เพิ่มข้ึนเพือ่ใหท้ราบขอ้มูล

ในเชิงลึกทางดา้นลงทุนมากข้ึน เช่น เจา้ของโรงงานยาในลาว นกัลงทุนไทยในลาว หรือแมก้ระทัง่

ผูค้า้ส่งไทยในลาว เป็นตน้ 

 2. ควรศึกษากลุ่มตวัอยา่งของ Distributor เพิ่มข้ึนเพื่อใหท้ราบขอ้มูลในเชิงลึกทางดา้น

ลงทุนมากข้ึน  

 3. ควรมีการเพิม่จาํนวนกลุ่มประชากรในการวิจยัเชิงปริมาณใหม้ากข้ึน เพื่อใหไ้ดข้อ้มูล

ท่ีสมบูรณ์มากข้ึน 


