แนวทางกลยุทธ์ในการลงทุนธุรกิจของยาและเวชภัณฑ์ไทยในประเทศ สปป.ลาว (กลาง)

จักกเรศ นฤดลประวัติ

วิทยานิพนธ์น้ ีเป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริ หารธุรกิจ สําหรับผูบ้ ริ หาร
วิทยาลัยพาณิ ชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มีนาคม 2556
ลิขสิ ทธิ์เป็ นของมหาวิทยาลัยบูรพา
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บทที5่
สรุป อภิปราย และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาถึง แนวทางกลยุทธ์ในการลงทุนธุรกิจของยาและ
เวชภัณฑ์ไทยใน สปป.ลาว (กลาง) มีวตั ถุประสงค์ดงั นี้
1. เพื่อศึกษาข้อมูลทางการตลาดของธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ของไทยในประเทศ สปป.ลาว
2. เพื่อศึกษาแนวทาง ขั้นตอน และกระบวนการดําเนินธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ของไทยใน
ประเทศ สปป.ลาว อันเนื่องมาจากความแตกต่างทั้งทางด้านกฎหมาย สังคมและวัฒนธรรม รวมไป
จนถึงวิถีการดําเนินชีวิต
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของธุรกิจยา และเวชภัณฑ์ของไทยในประเทศ
สปป.ลาว
4. เพื่อหาแนวทางป้ องกัน และการแก้ไขปัญหากระบวนการดําเนินธุรกิจยา และ
เวชภัณฑ์ของไทยในประเทศ สปป.ลาว
งานวิจยั ครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ร่ วมกับการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research)
โดยเก็บรวบรวมจากการแจกแบบสอบถาม (Questionnaire)
ผูว้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มประชากรทั้งหมด คือ
พนักงานบริ ษทั เอกชน รัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ นักศึกษาปริ ญญาโท วิทยาลัยแสงสวรรค์ และ
ชาวบ้านทัว่ ไป รวมทั้งหมด 400 ชุด หลังจากเก็บรวมรวมข้อมูลได้แบบสอบถามที่สมบูรณ์จาํ นวน
235 ชุด ในการสัมภาษณ์ผวู ้ จิ ยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์เจ้าของร้านขายยาเอกชน จํานวน 6 คน เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อในโรงพยาบาลรัฐ จํานวน 4 แห่ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน
จํานวน 5 คน
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ผา่ นการตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา และความ
เชื่อมัน่ แล้ว การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณวิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์สาํ เร็ จรู ป Atlas ti 5.0, Amos และSPSS ตามลําดับ โดยการวิจยั เชิงปริ มาณใช้สถิติ
สมการโครงสร้าง (SEM) ผูว้ จิ ยั ได้นาํ มาสรุ ป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1 สรุ ปผลการวิจยั
2 อภิปรายผลการวิจยั
3 ข้อเสนอแนะในการวิจยั
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สรุปผลการวิจยั
ผลการศึกษาแนวทางกลยุทธ์ในการลงทุนธุรกิจของยาและเวชภัณฑ์ไทยใน สปป.ลาว
(กลาง) สามารถสรุ ปผลได้ดงั นี้
ส่ วนที่ 1 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณ (ข้อมูลพื้นฐานของผูต้ อบแบบสอบถาม,
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการตลาด, โอกาสและปัญหาทางการตลาด)
ส่ วนที่ 2 สรุ ปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพ (ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการการตลาด,
โอกาสและปัญหาทางการตลาด, การลงทุน)
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็ จของธุรกิจยา และเวชภัณฑ์ของไทยในประเทศ สปป.ลาว
ส่ วนที่ 4 แนวทางป้ องกัน และการแก้ไขปัญหากระบวนการดําเนินธุรกิจยา และเวชภัณฑ์ของไทย
ในประเทศ สปป.ลาว
ส่ วนที่ 1 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงปริมาณ
การวิเคราะห์ ข้อมูลพืน้ ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามทั้งหมด 235 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศ
หญิง อายุไม่ถึง 35 ปี มีสถานะโสด จบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ประกอบอาชีพรัฐวิสาหกิจ ซึ่งมี
รายได้ต่อเดือน 1,200,000 กีบ ขึ้นไป อาศัยกับครอบครัวที่มีสมาชิกมากกว่า 5 คน เมื่อป่ วยไข้นิยม
พาสมาชิกในครอบครัวไปพบแพทย์ โดยค่าใช้จ่ายในการซื้อยาในร้านขายยาต่อครั้งตํ่ากว่า 100,000
กีบ มักจะซื้อยารักษาโรคจากร้านขายยา และมีความถี่ในการซื้อต่อเดือน 1-2 ครั้งต่อเดือน เวลาที่มกั
ไปซื้อเป็ นชาวงเวลา 8 โมงเช้า - เที่ยง การซื้อยามักเปรี ยบเทียบราคายาก่อนซื้อบางครั้ง โดยประเทศ
ผูผ้ ลิตยาที่นิยมซื้อ คือ ประเทศไทย
การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการการตลาด
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การจัดการการตลาดของยาและเวชภัณฑ์ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 4.05) โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยดูจาก แหล่งวัตถุดิบและโรงงานผูผ้ ลิต ( X = 4.29) ลําดับที่ 2 คือ มีฉลาก
และคําอธิบายวิธีใช้โดยละเอียด เข้าใจง่าย ( X = 4.26) ลําดับที่ 3 คือบริ ษทั ที่มีชื่อเสี ยง และมัน่ คง
( X = 4.16) ลําดับที่ 4 คือ ชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า ( X = 3.96) ลําดับที่ 5 คือ รู ปแบบ
การบรรจุหีบห่อสวยงาม คงทน ( X = 3.89) ลําดับสุ ดท้าย มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
( X = 3.74)
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ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์น้ นั ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สนใจที่
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการมีฉลากและคําอธิบายวิธีใช้โดยละเอียด เข้าใจง่าย ซึ่งเป็ นส่ วนที่มีผล
ต่อการตัดสิ นใจซื้อ
การจัดการการตลาด ทางด้านปัจจัยราคา มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก ( X = 3.59) โดยมี
รายละเอียดตามลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 คือมีการติดป้ ายราคาขายไว้ชดั เจน ( X = 3.91) ลําดับที่ 2 คือ
สามารถต่อรองราคาได้ ( X = 3.51) และลําดับสุ ดท้าย คือ ราคาถูกกว่ายีห่ อ้ อื่น ( X = 3.36)
ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านราคานั้น ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่สนใจที่ราคาเป็ น
หลัก ซึ่งเป็ นส่ วนที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
การจัดการการตลาด ทางปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
( X = 4.03) โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ พนักงานให้คาํ แนะนําดี ( X = 4.20)
ลําดับที่ 2 คือ มีพนักงานขายอัธยาศัยดี ( X = 4.14) ลําดับที่ 3 คือ ร้านค้าหาซื้อได้ง่าย ( X = 4.00)
ลําดับที่ 4 คือ สิ นค้าใหม่อยูเ่ สมอ ( X = 3.91) ลําดับสุ ดท้าย คือสะดวกสบายในการสัง่ ซื้อ
( X = 3.90)
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่ายนั้น ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
สนใจที่พนักงานให้คาํ แนะนําและอัธยาศัยดี ซึ่งเป็ นส่ วนที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
การจัดการการตลาด ทางปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด มีค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับมาก
( X = 3.57) โดยมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ ลําดับที่ 1 คือ มีการโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ
( X = 3.88) ลําดับที่ 2 คือ มีการประชาสัมพันธ์ออกงานแสดงสิ นค้า ( X = 3.58) ลําดับที่ 3 คือ มี
ส่ วนลดในการสัง่ ซื้อจํานวนมาก ( X = 3.54) ลําดับที่ 4 คือ มีโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย ( X = 3.51)
ลําดับสุ ดท้าย คือมีการจัดรายการให้ส่วนลดพิเศษ ( X = 3.34)
ผลการศึกษาพบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดนั้น ผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่
สนใจที่การโฆษณาทางโทรทัศน์ วิทยุ และโปรโมชัน่ ส่ งเสริ มการขาย ซึ่งเป็ นส่ วนที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้อ
การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับโอกาสและปัญหาทางการตลาด
กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่ มักใช้ยาประเภท ยาเม็ด แคปซูล ยานํ้า คิดเป็ นร้อยละ 58 ของ
การเลือกทั้งหมด รองลงมาคือ สมุนไพรแคปซูล เม็ด คิดเป็ นร้อยละ 15.90 ส่ วนกลุ่มตัวอย่างมักใช้
ยาประเภท สมุนไพรตามบ้าน หรื อ สมุนไพรตามตลาด มีจาํ นวนน้อยที่สุด ซึ่งมีสดั ส่ วนใกล้เคียงกัน
คิดเป็ นร้อยละ 13.50, และ 12.60 ของการเลือกทั้งหมด ตามลําดับ
ผลการศึกษาพบว่า ยาเม็ด แคปซูล ยานํ้า เป็ นประเภทของยาที่ใช้ในชีวิตประจําวันและ
รู ้จกั เป็ นอย่างไร
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กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่รู้จกั ยาจากไทย จากสื่ อโทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ 32.00 ของการ
เลือกทั้งหมด รองลงมาคือ รู ้จกั ยาจากไทย จากสื่ อวิทยุ และ หนังสื อพิมพ์ คิดเป็ นร้อยละ 21.30
และ17.50 ตามลําดับ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างรู ้จกั ยาจากไทย จากสื่ อนิตยสาร อินเตอร์เน็ต และป้ าย
โฆษณา มีจาํ นวนน้อยที่สุด ซึ่งมีสดั ส่ วนใกล้เคียงกัน คิดเป็ นร้อยละ 14.40, 14.20 และ 11.10
ของการเลือกทั้งหมด
ผลการศึกษาพบว่า สื่ อที่เป็ นที่นิยมและมีผลต่อรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคชาวลาวนั้นก็คือ สื่ อ
โทรทัศน์ และวิทยุ
กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่คาํ นึงถึงยีห่ อ้ ในการเลือกซื้อยา จํานวน 206 คน คิดเป็ นร้อยละ
87.70 ส่ วนที่เหลือ จํานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 12.30 ไม่คาํ นึงถึงยีห่ อ้ ในการเลือกซื้อยา
โดย คุณภาพ คือปั จจัยสําคัญที่สุดในการเลือกซื้อยา จํานวน 181 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.00 รองลงมา
คือ ราคา และ หี บห่อสวยงาม จํานวน 27 และ 12 คนตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 11.50 และ 5.10
ตามลําดับ ส่ วนปั จจัยสําคัญน้อยที่สุดในการเลือกซื้อยา คือ การบอกต่อ, ประเทศผูผ้ ลิต, โฆษณา
และ ยีห่ อ้ มีจาํ นวน 6, 4, 3 และ 2 คนตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 2.60, 1.70, 1.30 และ 0.90 ตามลําดับ
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวลาวส่ วนใหญ่คาํ นึงถึงยีห่ อ้ ในการเลือกซื้อยา อีกทั้ง
คุณภาพ และราคา เป็ นปัจจัยสําคัญที่สุดในการเลือกซื้อยา
กลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เลือกรักษา กรณี เจ็บป่ วยเล็กน้อย เช่น ปวด
หัว เป็ นไข้หวัด ด้วยการซื้อยาจากร้านขายยา และไปหาหมอ ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน คือ จํานวน
116 และ 106 คนตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 49.40 และ 45.10 ตามลําดับ ส่ วนการเลือกรักษาด้วย
วิธีการ ไม่ทาํ อะไรเลยและหาสมุนไพร กรณี เจ็บป่ วยเล็กน้อย เช่น ปวดหัว เป็ นไข้หวัด เป็ นส่ วน
น้อยจากกลุ่มตัวอย่าง มีจาํ นวน 8 และ 5 คนตามลําดับ คิดเป็ นร้อยละ 3.40 และ 2.10 ตามลําดับ
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวลาวส่ วนใหญ่เมื่อเจ็บป่ วยเล็กน้อย เช่น ปวดหัว
เป็ นไข้หวัด มักจะซื้อยาจากร้านขายยา และไปหาหมอ
กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่รู้จกั / สนใจยารักษาโรคสมุนไพร ชนิด ยาแก้ไอมะขามป้ อม
คิดเป็ นร้อยละ 16.20 ของการเลือกทั้งหมด รองลงมาคือ รู ้จกั / สนใจ ยาหม่องตะไคร้หอม, ยาดับ
กลิ่นปากเปรย์ใบฝรั่ง, ยาหม่องนํ้ากลิ่นมะกรู ด เสลดพังพอนยาหม่อง และ ตะไคร้หอมคิดเป็ นร้อย
ละ 11.80, 10.80, 10.00, 9.80 และ9.70 ตามลําดับ รองลงมาคือ รู ้จกั / สนใจ นํ้ามันไพล / มะกรู ด /
ขมิ้น, เสลดพังพอนคาราไมด์เสลดพังพอนตัวเมีย (พญายอ), และ เสลดพังพอนเจล, คิดเป็ นร้อยละ
7.00, 4.90, 4.70 และ 3.60 ตามลําดับส่ วนกลุ่มตัวอย่างรู ้จกั / สนใจ เสลดพังพอนครี ม และครี มไพล
มีจาํ นวนน้อยที่สุด ซึ่งมีสดั ส่ วนใกล้เคียงกัน คิดเป็ นร้อยละ 3.10 และ 2.30 ของการเลือกทั้งหมด
ตามลําดับ กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่รู้จกั / สนใจยาสมุนไพรแคปซูล ชนิด แคปซูลขมิ้นชัน คิดเป็ น
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ร้อยละ 20.40 ของการเลือกทั้งหมด รองลงมาคือ รู ้จกั / สนใจ ยาสมุนไพรแคปซูล ชนิด แคปซูลฟ้ า
ทะลายโจร, แคปซูลเถาวัลย์เปรี ยง, และ แคปซูลบัวบก คิดเป็ นร้อยละ 16.30, 14.00 และ14.00
ตามลําดับ รองลงมาคือ รู ้จกั / สนใจ ยาสมุนไพรแคปซูล ชนิด แคปซูลหญ้าปั กกิ่ง, แคปซูล
เพชรสังฆาตแคปซูลยอ, และ แคปซูลบอระเพ็ด คิดเป็ นร้อยละ 9.50, 9.00, 7.70 และ 6.00 ตามลําดับ
ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่รู้จกั / สนใจ ยาสมุนไพรแคปซูล ชนิด แคปซูลเพกา มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 3.10 ของการเลือกทั้งหมด ตามลําดับ กลุ่มประชากรส่ วนใหญ่รู้จกั / สนใจชาชงรักษาโรค
สมุนไพร ชนิด ชาชงหญ้าหนวดแมว และชาชงกระเจี๊ยบ ในอัตราใกล้เคียงกัน คิดเป็ นร้อยละ 18.40
และ 17.00 ของการเลือกทั้งหมด ตามลําดับ รองลงมาคือ รู ้จกั / สนใจชาชงรักษาโรคสมุนไพร ชนิด
ชาชงรางจืด, ชาชงกระชาย, ชาชงชุมเห็ดเทศ, ชาชงดอกคําฝอย และ ชาชงหญ้าปักกิ่ง คิดเป็ นร้อย
ละ 15.30, 11.80, 10.80, 10.70 และ10.30 ตามลําดับ ส่ วนกลุ่มตัวอย่างที่รู้จกั / สนใจชาชงรักษาโรค
สมุนไพร ชนิด ชาชงชะพลู
มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5.70 ของการเลือกทั้งหมด กลุ่ม
ประชากรส่ วนใหญ่รู้จกั / สนใจเครื่ องสําอางค์สมุนไพร ชนิด ยาสี ฟันสมุนไพรคิดเป็ นร้อยละ 19.20
ของการเลือกทั้งหมด รองลงมาคือ รู ้จกั / สนใจเครื่ องสําอางค์สมุนไพร ชนิด ครี มล้างหน้ามะขาม,
ครี มบํารุ งผิวแตงกวา, ชาชงชุมเห็ดเทศ และ โลชัน่ บํารุ งผิวขมิ้นชัน คิดเป็ นร้อยละ 16.00, 15.40,
และ13.00 ตามลําดับ รองลงมาคือ รู ้จกั / สนใจเครื่ องสําอางค์สมุนไพร ชนิด แชมพูขิง, เจลล้างหน้า
แตงกวา และ ครี มนวดผมอัญชัน คิดเป็ นร้อยละ 11.60, 10.60, และ7.10 ตามลําดับส่ วนกลุ่มตัวอย่าง
ที่รู้จกั / สนใจเครื่ องสําอางค์สมุนไพร ชนิด นํ้ามันหมักผมสมอไทย มะขามป้ อม และ แชมพู
บอระเพ็ด มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.80 และ 3.30 ของการเลือกทั้งหมด ตามลําดับ กลุ่ม
ประชากรส่ วนใหญ่รู้จกั /เครื่ องสําอางค์สมุนไพรในรู ปแบบสบู่ ชนิด สบู่กอ้ นนม-นํ้าผึ้ง คิดเป็ นร้อย
ละ 23.50 ของการเลือกทั้งหมด รองลงมาคือ รู ้จกั / สนใจเครื่ องสําอางค์สมุนไพรในรู ปแบบสบู่
ชนิด สบู่ใสขมิ้นชัน และ สบู่ใสแตงกวา คิดเป็ นร้อยละ 16.30 และ15.70 ตามลําดับ รองลงมาคือ
รู ้จกั / สนใจเครื่ องสําอางค์สมุนไพรในรู ปแบบสบู่ ชนิด สบู่กอ้ นเปลือกมังคุด, สบู่กอ้ นขมิ้นชัน และ
สบู่กอ้ นรําข้าวในอัตรสส่ วนใกล้เคียงกัน คิดเป็ นร้อยละ 11.80, 11.80, และ10.500 ตามลําดับ ส่ วน
กลุ่มตัวอย่างที่รู้จกั / สนใจเครื่ องสําอางค์สมุนไพรในรู ปแบบสบู่ ชนิด สบู่เหลวขมิ้นชัน และ สบู่
ก้อนลูกยอ มีจาํ นวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 5.90 และ 4.50 ของการเลือกทั้งหมด ตามลําดับ
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวลาวส่ วนใหญ่รู้จกั / สนใจสมุนไพรรักษาโรค ประเภท
ยาแก้ไอมะขามป้ อมและยาหม่องตะไคร้หอม รู ้จกั / สนใจสมุนไพรแคปซูลประเภทแคปซูล
ขมิ้นชันและแคปซูลฟ้ าทะลายโจร รู ้จกั / สนใจสมุนไพรชาชงรักษาโรค ประเภทชาชงหญ้า
หนวดแมว และชาชงกระเจี๊ยบ รู ้จกั / สนใจสมุนไพรเครื่ องสําอางค์ ประเภทยาสี ฟันสมุนไพร ครี ม
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ล้างหน้ามะขาม และ ครี มบํารุ งผิวแตงกวา รู ้จกั / สนใจสมุนไพรเครื่ องสําอางค์รูปแบบสบู่ ประเภท
สบู่กอ้ นนม-นํ้าผึ้ง สบู่ใสขมิ้นชัน และ สบู่ใสแตงกวา
กลุ่มประชากรที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่ที่ซ้ือยาจากร้านขายยาเป็ นประจํา โดย
จําแนกเป็ นประเภทที่ซ้ือบ่อย ๆ ดังนี้
1. ยาแก้ปวด ลดไข้ หรื อบางทีเรี ยกว่า ยาพารา หรื อ พาราเซตามอล หรื อ บางทีกเ็ รี ยกซา
ร่ า หรื อ ไทลินนอล (มีผตู ้ อบ 141 คน)
2. ยาแก้หวัด หรื อแก้แพ้อากาศ โดยบางทีกเ็ รี ยก ทิฟฟี่ หรื อ ดีคอลเจน (มีผตู ้ อบ 76 คน)
3. ยาแก้ปวดท้อง หรื อยาบรรเทาโรคกระเพาะต่าง ๆ (มีผตู ้ อบ 54 คน)
4. ยาแก้ไอ เจ็บคอ หรื อ ยาอมแก้เจ็บคอ (มีผตู ้ อบ 45 คน)
5. ยาดม หรื อยาหม่อง (มีผตู ้ อบ 38 คน)
6. วิตามิน หรื อยาบํารุ งร่ างกาย (มีผตู ้ อบ 38 คน)
7. ยาทาแผลต่าง ๆ (มีผตู ้ อบ 29 คน)
8.เครื่ องสําอางค์ หรื ออื่น ๆ เช่น ครี มกันแดด ครี มล้างหน้า สบู่ลา้ งหน้า ถุงยางอนามัย
เป็ นต้น (มีผตู ้ อบ 24 คน)
ผลการศึกษาพบว่า ผูบ้ ริ โภคชาวลาวส่ วนใหญ่ซ้ือ ยาแก้ปวด ลดไข้ และ ยาแก้หวัด หรื อ
แก้แพ้อากาศ จากร้านขายยาเป็ นประจํา
ส่ วนที่ 2 สรุปผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการการตลาด (สํ าหรับร้ านขายยา)
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การจัดการการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ มีดงั นี้ การสัง่ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาหรื อเวชภัณฑ์ โดยคํานึงถึงสิ่ ง คุณภาพของยา โดยดูจากแหล่งของวัตถุดิบ (Quality),
รู ปแบบการบรรจุหีบห่ อสวยงาม คงทน (Package), และ ชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า
(Brand) ล้วนมีผลต่อการซื้อ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การจัดการการตลาด ด้านราคา มีดงั นี้ การสัง่ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาหรื อเวชภัณฑ์ โดยคํานึงถึงสิ่ ง ราคาของยาและเวชภัณฑ์ (Price), สามารถต่อรองราคา
ได้ (Negotiation), มีส่วนลดในการสัง่ ซื้อจํานวนมาก (Discount for Lot Size) และ สามารถนําไป
ขายทํากําไรได้มาก (High Profit) ล้วนมีผลต่อการซื้อ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การจัดการการตลาด ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย มีดงั นี้
การสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์ยาหรื อเวชภัณฑ์ โดยคํานึงถึงสิ่ ง สะดวกสบายในการสัง่ ซื้อ (Easy to Order),
ระยะเวลาในการจัดส่ งสิ นค้ารวดเร็ ว (Fast to Delivery และ ตัวแทนจําหน่ายทัว่ ไป หาซื้อได้ง่าย
(Easy to Buy) ล้วนมีผลต่อการซื้อ
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การจัดการการตลาด ด้านส่ งเสริ มการตลาด มีดงั นี้ การ
สัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์ยาหรื อเวชภัณฑ์ โดยคํานึงถึงสิ่ ง มีการจัดรายการแจกของสมนาคุณ (Free Gift), มี
การจัดรายการให้ส่วนลดพิเศษ (Special Discount) และ มีการจัดรายการท่องเที่ยว (Tour Prize)
ล้วนมีผลต่อการซื้อ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การจัดการการตลาด ด้านการบริ การ มีดงั นี้ การสัง่ ซื้อ
ผลิตภัณฑ์ยาหรื อเวชภัณฑ์ โดยคํานึงถึงสิ่ ง มีการรับประกันสิ นค้า เปลี่ยน คืน (Warranty) ล้วนมีผล
ต่อการซื้อ
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การจัดการการตลาด ด้านเงื่อนไขการชําระเงิน มีดงั นี้
การสัง่ ซื้อผลิตภัณฑ์ยาหรื อเวชภัณฑ์ โดยคํานึงถึงสิ่ ง มีการให้เครดิตที่นานกว่าบริ ษทั อื่น
(Creditable), มีความยืดหยุน่ ผ่อนผันในการชําระเงิน (Flexible Paid), อํานวยความสะดวกในการ
ชําระเงิน เช่นโอนเงินผ่านธนาคาร หรื อเช็คล่วงหน้า (Convenience to Paid), และ ให้ส่วนลด
สําหรับการชําระเงินสด (Cash Discount) ล้วนมีผลต่อการซื้อ
ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ พบว่า ด้ านผลิตภัณฑ์ ร้ านขายยาส่วนใหญ่สนใจที่
คุณภาพและการบรรจุหีบห่อ ด้านราคาร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจที่ราคาและการต่อรองราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจําหน่าย ร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจที่ความสะดวกสบายในการสัง่ ซื้อและการจัดส่ ง
รวดเร็ ว ด้านส่งเสริ มการตลาด ร้านขายยาส่ วนใหญ่สนใจที่การแจกของสมนาคุณและการให้
ส่ วนลดพิเศษ ด้านการบริ การ ร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจที่การรับประกันสิ นค้า เปลี่ยน คืน และ
ด้านเงื่อนไขการชําระเงิน ร้านขายยาส่ วนใหญ่สนใจที่การให้เครดิตที่นานกว่าบริ ษทั อื่น และความ
ยืดหยุน่ ผ่อนผันในการชําระเงิน
การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการจัดการการตลาด (สํ าหรับโรงพยาบาล)
ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ พบว่า ข้อมูลการจัดการการตลาดพบว่า ปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ คํานึงถึง คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยดูจากแหล่งวัตถุดิบ (Quality) และชื่อเสี ยงของ
ผลิตภัณฑ์และตราสิ นค้า (Brand) เป็ นส่ วนสําคัญในการสัง่ ซื้อ ปัจจัยด้านราคา คํานึงถึงราคา (Price)
เป็ นส่ วนสําคัญในการสัง่ ซื้อ ปั จจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย คํานึงถึงมีตวั แทนจําหน่ายทัว่ ไป หา
ซื้อได้ง่าย (Easy to Buy), สะดวกสบายในการสัง่ ซื้อ (Easy to Order), ระยะเวลาในการจัดส่ งสิ นค้า
รวดเร็ ว (Fast to Delivery), และคุณภาพในการจัดส่ ง (Delivery Quality) เป็ นส่ วนสําคัญในการ
สัง่ ซื้อ ปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด คํานึงถึงการประชาสัมพันธ์ออกงานแสดงสิ นค้า และการ
จัดรายการให้ส่วนลดพิเศษ เป็ นส่ วนสําคัญในการสัง่ ซื้อ ปัจจัยด้านการบริ การ คํานึงถึง พนักงาน
ขายสุ ภาพและเป็ นมิตร, การรับประกันสิ นค้า เปลี่ยน คืน, ความสัมพันธ์กบั พนักงานขายรู ้จกั สนิท
สนมกัน และความรวดเร็ วในการแก้ปัญหา เป็ นส่ วนสําคัญในการสัง่ ซื้อ ปั จจัยด้านเงื่อนไขการ
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ชําระเงิน คํานึงถึง การให้เครดิตที่นานกว่าบริ ษทั อื่น และความยืดหยุน่ ผ่อนผันในการชําระเงิน เป็ น
ส่ วนสําคัญในการสัง่ ซื้อ
การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับโอกาสและปัญหาทางการตลาด (สํ าหรับร้ านขายยา)
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ด้านปัญหาทางการตลาด มีดงั นี้ จุดแข็งของยาและ
เวชภัณฑ์จากไทยคือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็ นที่นิยม, ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย, ผลิตภัณฑ์
ทันสมัย และราคาเหมาะสม จุดอ่อนของยาและเวชภัณฑ์จากไทยคือ ขาดความต่อเนื่องหรื อมีสินค้า
เพียงพอตลอดเวลา และบางชนิดราคาสูง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ด้านโอกาสทางการตลาด มีดงั นี้ ยาหรื อเวชภัณฑ์ที่เป็ น
ที่นิยม ได้แก่ ยาสามัญทัว่ ไป เช่น ยาแก้ไข้ปวดหัว ยาลดนํ้ามูก ยาแก้ไอเป็ นต้น, ยาบํารุ งและวิตามิน
ต่าง ๆ , เวชภัณฑ์ความงามเช่น ยารักษาสิ ว ครี มกันแดด เป็ นต้น, และยาหรื อเวชภัณฑ์คุมกําเนิด เช่น
ถุงยางอนามัย, ยาตรวจการตั้งครรภ์ เป็ นต้น ส่ วนยาที่มียอดจําหน่ายน้อย ได้แก่ ยาเฉพาะโรค เช่น
ยาความดัน, และยาตามใบสัง่ แพทย์ต่าง ๆ ส่ วนประเทศผูผ้ ลิตที่คนลาวนิยมซื้อ ได้แก่ ไทยและลาว
มาเป็ นอันดับต้น ๆ และอื่น ๆ เช่น จีน เวียดนาม อินเดีย สิ งคโปร์ มาเลเซีย เยอรมัน และอเมริ กา
ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ พบว่า ปัญหาทางการตลาดของยาไทย คือ ขาดความต่อเนื่องของ
สิ นค้า และราคาบางชนิดแพงมากกว่าคู่แข่ง ส่ วนโอกาสนั้นยังมีอยูม่ ากสําหรับยาไทย เนื่องจากเป็ น
ที่นิยม
การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับโอกาสและปัญหาทางการตลาด (สํ าหรับโรงพยาบาล)
ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ พบว่า โรงพยาบาลขนาดใหญ่ใช้ยนื่ ซองประมูลปี ละ 1
ครั้งในช่วงไตรมาสสุ ดท้ายของปี การจัดซื้อจะซื้อเดือนละ 1 ครั้ง ส่ วนโรงพยาบาลเล็กหรื อ
โรงพยาบาลประจําอําเภอใช้การเปรี ยบเทียบรายเดือน และโทรสอบถามกันระหว่างโรงพยาบาล
เมืองเพื่อตัดสิ นใจซื้อเดือนละ 1 ครั้งเช่นกัน โดยทั้งหมดยึดตามรายการขององค์การอาหารและยา
เป็ นตัวเลือกสําคัญในการเลือกยา ซึ่งประเทศผูผ้ ลิตยาที่ถูกเลือกซื้อส่ วนใหญ่เป็ น ไทยและลาว
การวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการลงทุน
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า การใช้เงินลงทุนตั้งร้านเบื้องต้น ถ้าเป็ นร้านขนาดเล็กจะ
ใช้เงินลงทุน น้อยกว่า 250 ล้านกีบ หรื อ 1 ล้านบาทไทย ส่ วนใหญ่ใช้สาํ หรับค่ายาและอุปกรณ์
ตกแต่ง เพราะยังไม่มีเครดิต แต่ถา้ เป็ นร้านขนาดกลางจะใช้มากกว่า 250 ล้านกีบ หรื อ 1 ล้านบาท
ไทย ซึ่งส่ วนใหญ่นิยมเช่าร้าน เงินหมุนเวียนรายเดือน ได้แก่ ร้านขนาดเล็กใช้ต่าํ กว่า 1 ล้านกีบ หรื อ
4,000 บาทไทย แต่ถา้ เป็ นร้านใหญ่ใช้มากกว่า 1 ล้านกีบ หรื อ 4,000 บาทไทย ไม่รวมค่ายา เพราะใช้
ซื้อเป็ นเครดิต ส่ วนค่าใบประกอบวิชาชีพเภสัชมีมูลค่า 420,000 กีบ หรื อ 1,680 บาทไทย แต่ส่วน
ใหญ่ไม่มี หรื อไม่บงั คับใช้
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ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ พบว่า ร้านขายยามีจาํ นวนมาก ใช้เงินลงทุนไม่มากขึ้นกับ
ขนาดของร้าน รวมไปจนถึงเงินทุนหมันเวียนก็ไม่มาก อีกทั้งกฎหมายของลาวในส่ วนของการ
บังคับใช้ใบประกอบโรคศิลป์ ยังไม่มีผลบังคับใช้มาก
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า ขั้นตอนและการดําเนินธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ใน สปป.
ลาว (กลาง) มีรรายละเอียดดังนี้
ธุรกิจในลาวแบ่งออกเป็ น 3 ประเภทสําหรับชาวต่างชาติ
1. ธุรกิจร่ วมสัญญา หรื อที่เรารู ้จกั กันในนามนิติบุคคลแบบหุน้ ส่ วน
2. วิสาหกิจร่ วมทุน หรื อบริ ษทั ร่ วมทุนต่าง ๆ
3. วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศทั้งหมด 100% หรื อสัมปทาน
โดยธุรกิจจะดําเนินได้ 2 แบบคือ ธุรกิจร่ วมสัญญา และวิสาหกิจร่ วมทุน โดยไม่สามารถทําเป็ น
ร้านค้าปลีกได้เพราะเป็ นอาชีพสงวน ขณะที่วิสาหกิจร่ วมทุนสามารถขอรับการส่ งเสริ มการลงทุน
และได้ผลประโยนช์ทางภาษีอีกด้วย โดยการกูเ้ งินสามารถทําได้ในกรณี ที่เป็ นธุรกิจร่ วมค้า ไม่ใช่
ลงทุน 100% แต่อย่างไรก็ดีสามารถกูเ้ งินจากทางธนาคารไทยที่ไปเปิ ดสาขาที่ลาวได้ โดยดอกเบี้ย
คร่ าว ๆ อยูท่ ี่ 11-16% วงเงินกูต้ ้ งั แต่ 20 ล้านกีบ (80,000 บาท) ไปจนถึง 50,000 ล้านกีบ(200 ล้าน
บาท) ขั้นตอนการลงทุนเริ่ มจาก
1. จดทะเบียนนิติบุคคล ไปกรมส่ งเสริ มการลงทุนทัว่ ไป
2. จัดตั้งโรงงาน ต้องไปกระทรวงอุตสาหกรรม
3. ขออนุญาตจัดตั้งผลิตยา ที่กรมอาหารและยา กระทรวงสาธารสุ ข
4. เครื่ องหมายการค้า ไปที่กรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
5. เลขบัตรประจําตัวผูเ้ สี ยภาษี ที่กรมภาษี…
และเอกสารที่ตอ้ งใช้ประกอบการจัดตั้งธุรกิจมีดงั นี้
1. ใบจองชื่อ
2. สัญญาก่อตั้ง
3. ใบคําร้องขอขึ้นทะเบียน
4. กฏระเบียบการจัดตั้งต่าง ๆ
ค่าใช้จ่ายในการขนส่ งจากไทยไปลาว มีค่าใช้จ่ายรวมดังนี้
1. รถบรรทุก 4 ล้อ
ค่าใช้จ่ายรวม 31,940 บาทต่อเที่ยว
2. รถบรรทุก 6 ล้อ
ค่าใช้จ่ายรวม 36,930 บาทต่อเที่ยว
3. รถบรรทุก 10 ล้อ
ค่าใช้จ่ายรวม 47,670 บาทต่อเที่ยว
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4. รถคอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
ค่าใช้จ่ายรวม 52,470 บาทต่อเที่ยว
5. รถคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
ค่าใช้จ่ายรวม 55,470 บาทต่อเที่ยว
ผลวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ พบว่า การลงทุนด้านธุรกิจยาโดยการนําเข้าจากประเทศ
ไทยไปขายนั้นใช้เงินทุนไม่มาก เพียงแต่ผลู ้ งทุนจะต้องศึกษาพื้นฐานความเป็ นอยูข่ องคนลาว นิสยั
ใจคอ คู่แข่ง กฎระเบียบ กฎหมาย ในการดําเนินการ เพือ่ ไม่ให้เป็ นการลงทุนที่สูญเปล่าหรื อขาดทุน
ส่ วนที่ 3 ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความสํ าเร็จของธุรกิจยา และเวชภัณฑ์ ของไทยในประเทศ
สปป.ลาว (กลาง)
จากผลการศึกษาและประมวลผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกสรุ ปได้วา่ ปัจจัยที่
ส่ งผลต่อความสําเร็ จของธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ของไทยในประเทศ สปป.ลาว (กลาง) สิ่ งแรกคือ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยควรจะเน้นไปที่การขายให้กบั ร้านขายยาและโรงพยาบาลของรัฐ เลือกยาหรื อ
เวชภัณฑ์ไทยที่มีโฆษณาผ่านสื่ อโทรทัศน์หรื อวิทยุจากไทย ส่ วนถัดไปคือ การนําเสนอจุดเด่นและ
วางตําแหน่ง รวมไปจนถึงการมีโปรโมชัน่ พิเศษเพื่อเร่ งการตัดสิ นใจซื้อ โดยควรเน้นการจัดส่ ง
สิ นค้าอย่างต่อเนื่อง การให้ความเป็ นกันเองกับร้านขายยาและโรงพยาบาลผ่านทางผูแ้ ทนขายคน
ลาว และให้โปรโมชัน่ ทั้งตัวผูแ้ ทนขายและผูซ้ ้ือ ไม่วา่ จะเป็ นส่ วนลดเมื่อซื้อจํานวนมาก หรื อ
ส่ วนลดขั้นบันได หรื อแม้กระทัง่ ของแถมจากไทย ส่ วนถัดไปคือ การสื่ อสารการตลาด เช่น การ
พาดหัวโฆษณาที่จูงใจในหนังสื อพิมพ์ทอ้ งถิ่น แจกใบปลิว โดยต้องเน้นที่เบอร์โทรติดต่อที่สะดวก
และเห็นชัด ส่วนสุ ดท้ายคือการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ไม่วา่ จะเป็ นการส่ งสิ นค้า
ต่อเนื่องรวดเร็ ว การเปลี่ยนคืนเมื่อมีปัญหา ต้องแก้ไขอย่างเร่ งด่วน การให้เครดิต หรื อแม้กระทัง่
การจัดรายการส่ งเสริ มการขายตามวาระ เทศกาล
ส่ วนที่ 4 แนวทางป้องกัน และการแก้ไขปัญหากระบวนการดําเนินธุรกิจยา และเวชภัณฑ์
ของไทยในประเทศ สปป.ลาว (กลาง)
จากผลการศึกษาและประมวลผลข้อมูลจากการสัมภาษณ์ในเชิงลึกสรุ ปได้วา่ แนวทาง
ป้ องกัน และการแก้ไขปั ญหากระบวนการดําเนินธุรกิจยา และเวชภัณฑ์ของไทยในประเทศ สปป.
ลาว (กลาง) คือ
1. การสัง่ ซื้อ/จําหหน่าย ตัดการซื้อผ่านหรื อพ่อค้าคนกลางให้มากที่สุด รวมถึงการหา
นักการตลาดมืออาชีพ
2. การบรรจุหีบห่อ ในกรณี ที่ยาชนิดเดียวกัน การเลือกซื้อ เช่น ยาพาราเซตามอล ให้
เลือกจากยีห่ อ้ ที่มีโฆษณาผ่านทางโทรทัศน์ก่อน ถัดมาก็ดูเรื่ องราคา หากยังไล่เลี่ยกัน ให้ดูการบรรจุ
หี บห่ อ

168
3. การขนส่ ง ถึงแม้วา่ จะเป็ นประเทศที่ใกล้ สามารถขนส่ งทางรถยนต์ได้ นอกจากค่า
ขนส่ งแล้ว สิ่ งที่ตอ้ งคํานึงถึงคือค่าดําเนินการต่าง ๆ ที่ พิธีการขาเข้า-ขาออก และอื่น ๆ ซึ่งเป็ นการ
คิดต่อครั้ง ดังนั้นการบริ หารการขนส่ งต่อเที่ยวจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ
4. ตัวแทนดําเนินการ เป็ นสิ่ งสําคัญมาก ที่ผทู ้ าํ ธุรกิจต้องคํานึงถึง เพราะการนําเข้าไป
ประเทศ สปป.ลาวนั้น หากเกิดปั ญหาขึ้น ตัวแทนจะเป็ นตัวการสําคัญในการจัดการและทําให้เกิด
ค่าใช้จ่ายมากน้อยเพียงใด
5. เงินทุน นักธุรกิจที่จะเข้าไปทําธุรกิจต้องมีเงินทุนพอสมควร เพราะเป็ นการค้าขายผ่าน
เครดิตอย่างน้อย 7 วัน อย่างมากที่สุด 60 วัน รวมไปจนถึงการเก็บสต๊อกสิ นค้า
6. การเก็บข้อมูล เพื่อสร้างความได้เปรี ยบควรมีการเก็บสถิติ และคําณวนการจัดเก็บ
จํานวนสิ นค้าคงคลัง และรายละเอียดการสัง่ ซื้อต่าง ๆ
7. คุณภาพการบริ การและการส่ งมอบ เป็ นส่ งสําคัญเช่นกัน เพราะการซื้อส่ วนใหญ่ของ
ร้านขายยาและโรงพยาบาลส่ วนหนึ่งอยูท่ ี่ตวั แทนขาย

อภิปรายผลการวิจยั
อภิปรายผลการจัดการการตลาด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลความสัมพันธ์ของคําตอบ กับคําถามที่ผตู ้ อบแบบสอบถาม
เลือกตอบ ความสัมพันธ์ของคําตอบกับคําถามในส่ วนของการจัดการการตลาด ทุก ๆ ด้าน เช่น ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด ล้วนมีผลต่อการ
ตัดสิ นใจซื้อในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจยั ของอรกัญญา จินา (2553) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง
การศึกษาความเป็ นไปได้ของธุรกิจร้านขายยาแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ปัจจัยส่ วนประสมทางการตลาดที่มีผลจูงใจให้มาซื้อ โดยให้
ความสําคัญจากปั จจัยเหล่านี้จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ปั จจัยด้านบุคคลากร ปัจจัยด้านสถานที่ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านราคา และปั จจัยด้านส่ งเสริ มการตลาด ส่ วนการจัดการการตลาดสําหรับ
ร้านขายยา ปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ ล้วนมีผลต่อการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากไทย ด้านผลิตภัณฑ์ ร้าน
ขายยาส่ วนใหญ่สนใจที่คุณภาพและการบรรจุหีบห่อ ด้านราคาร้านขายยาส่ วนใหญ่สนใจที่ราคา
และการต่อรองราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ร้านขายยาส่ วนใหญ่สนใจที่ความสะดวกสบายใน
การสัง่ ซื้อและการจัดส่ งรวดเร็ ว ด้านส่ งเสริ มการตลาด ร้านขายยาส่วนใหญ่สนใจที่การแจกของ
สมนาคุณและการให้ส่วนลดพิเศษ ด้านการบริ การ ร้านขายยาส่ วนใหญ่สนใจที่การรับประกัน
สิ นค้า เปลี่ยน คืน และด้านเงื่อนไขการชําระเงิน ร้านขายยาส่ วนใหญ่สนใจที่การให้เครดิตที่นาน
กว่าบริ ษทั อื่น และความยืดหยุน่ ผ่อนผันในการชําระเงิน สอดคล้องกับงานวิจยั ของธนัญญา อักษร
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ภักดิ์ (2554)ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของผูป้ ระกอบการร้านขายยา ในเขต
พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) พบว่า กลยุทธ์การตลาดในภาพรวมม
ความสําคัญในระดับมาก ซึ่งช่องทางการจัดจําหน่ายมีความสําคัญที่สุด รองลงมาคือการส่ งเสริ ม
การตลาด ผลิตภัณฑ์และราคาเป็ นปัจจัยที่มีความสําคัญน้อยที่สุด ส่ วนการจัดการการตลาดสําหรับ
ร้านโรงพยาบาล ปัจจัยต่าง ๆ ต่อไปนี้ ล้วนมีผลต่อการซื้อยาและเวชภัณฑ์จากไทย ด้านผลิตภัณฑ์
โรงพยาบาลส่ วนใหญ่สนใจที่คุณภาพ คุณภาพของผลิตภัณฑ์โดยดูจากแหล่งวัตถุดิบ (Quality) และ
ชื่อเสี ยงของผลิตภัณฑ์/ตราสิ นค้า (Brand) ด้านราคา โรงพยาบาลส่ วนใหญ่สนใจที่ราคา (Price)
ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย โรงพยาบาลส่ วนใหญ่สนใจที่ ตัวแทนจําหน่ายทัว่ ไป หาซื้อได้ง่าย
(Easy to Buy), สะดวกสบายในการสัง่ ซื้อ (Easy to Order), ระยะเวลาในการจัดส่ งสิ นค้ารวดเร็ว
(Fast to Delivery), และคุณภาพในการจัดส่ ง (Delivery Quality) ด้านการส่ งเสริ มการตลาด
โรงพยาบาลส่ วนใหญ่สนใจที่การประชาสัมพันธ์ออกงานแสดงสิ นค้า และการจัดรายการให้
ส่ วนลดพิเศษ ด้านการบริ การ โรงพยาบาลส่ วนใหญ่สนใจที่พนักงานขายสุ ภาพและเป็ นมิตร, การ
รับประกันสิ นค้า เปลี่ยน คืน, ความสัมพันธ์กบั พนักงานขายรู ้จกั สนิทสนมกัน และความรวดเร็ วใน
การแก้ปัญหา และด้านเงื่อนไขการชําระเงิน โรงพยาบาลส่ วนใหญ่สนใจที่ การให้เครดิตที่นานกว่า
บริ ษทั อื่น และความยืดหยุน่ ผ่อนผันในการชําระเงิน เป็ นส่ วนสําคัญในการสัง่ ซื้อ สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของ Junsong Chen, Willem P. Burgers (2007) ศึกษาวิจยั เรื่ อง Winning the China vitamin
war by building a strong brand ซึ่งผลการวิจยั พบว่า ชัยชนะของวิตามินจากจีนด้วยการสร้างตรา
สิ นค้าที่แข็งแกร่ ง พบว่า มีการวางกลยุทธ์การตลาด ด้านราคา คือ ตั้งราคาโดยเปรี ยบเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มอื่น ๆ , ด้านบรรจุภณ
ั ฑ์ คือ การแยกความแตกต่างจากตราสิ นค้าอื่น,
ด้านรสชาติ คือสําหรับเด็กเนื่องจากเม็ดใหญ่จึงต้องเคี้ยวแล้วกลืน จึงมีการเติมกลิ่นและรสผลไม้เข้า
ไป, ด้านการกระจายสิ นค้า คือ จุดขายหลักอยูท่ ี่ร้านขายยา ห้างสรรพสิ นค้า และซูเปอร์มาร์เก็ต
ขนาดใหญ่, และด้านการโฆษณา โดยเน้นทําโฆษณาโดยแยกตามกลุ่มเป้ าหมายเฉพาะเจาะจง
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพล้วนสอดคล้องกัน โดยทั้งสี่ ดา้ น
ของการจัดการการตลาดนั้น ควรวางกลยุทธ์ดงั นี้
1. ด้านผลิตภัณฑ์ ควรเน้นคุณภาพของแหล่งวัตถุดิบ โดยเฉพาะการรับรองมาตรฐานต่าง
ๆ ไม่วา่ จะเป็ น ISO9000, ISO14000, ISO13485, THAI FDA เป็ นต้น อีกส่ วนที่ควรพิจารณาคือ
บรรจุภณ
ั ฑ์ ควรมีรูปลักษณ์ที่สะดุดตา เพือ่ ดึงดูดการสนใจซื้อ
2. ด้านราคา เนื่องจากคนลาวมีรายได้ที่ค่อนข้างตํ่า ดังนั้นราคาจึงเป็ นปัจจัยหลักในการ
ตัดสิ นใจซื้อ คูแ่ ข่งด้านราคาคือยาจากเวียดนาม จีน อินเดีย และลาวเอง ซึ่งยากจากประเทศไทย
ได้เปรี ยบที่คนลาวมักดูช่องโทรทัศน์ของไทย จึงทําให้ติดตลาดง่ายกว่า
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3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ควรความสะดวกสบายในการสัง่ ซื้อและการจัดส่ ง
รวดเร็ ว เพราะใช้วิธีวิ่งเข้าไปขายที่ผจู ้ าํ หน่าย ดังนั้นใครไปก่อนก็มีสิทธิ์มากกว่า
4. ด้านส่ งเสริ มการตลาด ควรเน้นที่การแจกของสมนาคุณและการให้ส่วนลดพิเศษ เพื่อ
สร้างแรงจูงใจในการซื้อ โดยเฉพาะการมีโปรโมชัน่ ที่ดึงดูด บางครั้งแม้ความต้องการซื้อไม่มี แต่
หากโปรโมชัน่ น่าสนใจก็ทาํ ให้เกิดการซื้อ
5. ด้านการบริ การ ควรเน้นที่การรับประกันสิ นค้า เปลี่ยน คืน
6. ด้านเงื่อนไขการชําระเงิน การให้เครดิตที่นานกว่าบริ ษทั อื่น และความยืดหยุน่ ผ่อน
ผันในการชําระเงิน เป็ นสิ่ งที่ดึงดูดการซื้อ
อภิปรายผลโอกาสและปัญหาทางการตลาด
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลโอกาสและปั ญหาทางการตลาด จากการเก็บแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ พบว่า จุดแข็งของยาและเวชภัณฑ์จากไทยคือ ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและเป็ นที่นิยม,
ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลาย, ผลิตภัณฑ์ทนั สมัย และราคาเหมาะสม จุดอ่อนของยาและเวชภัณฑ์
จากไทยคือ ขาดความต่อเนื่องหรื อมีสินค้าเพียงพอตลอดเวลา และบางชนิดราคาสู ง ส่ วนโอกาส
ทางการตลาดนั้น ยาหรื อเวชภัณฑ์ที่เป็ นที่นิยม ได้แก่ ยาสามัญทัว่ ไป เช่น ยาแก้ไข้ปวดหัว ยาลด
นํ้ามูก ยาแก้ไอเป็ นต้น, ยาบํารุ งและวิตามินต่าง ๆ , เวชภัณฑ์ความงามเช่น ยารักษาสิ ว ครี มกันแดด
เป็ นต้น, และยาหรื อเวชภัณฑ์คุมกําเนิด เช่น ถุงยางอนามัย, ยาตรวจการตั้งครรภ์ เป็ นต้น ซึ่งประเทศ
ไทยและลาว เป็ นประเทศผูผ้ ลิตที่คนลาวนิยมซื้อเป็ นอันดับต้น ๆ จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลแสดง
ให้เห็นว่า ผลการวิจยั เชิงปริ มาณให้ผลที่สนับสนุนผลการวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
เนื่องจากเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ด้วยวิธีการเก็บ
แบบสอบถาม ออกแบบจากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงคุณภาพด้วยโปรแกรม Atlas ti 5.0 ส่ งผลใน
คําตอบและคําถามมีความสัมพันธ์กนั ในระดับที่ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจยั ของ Claudio
O. Delang (2007) ศึกษาวิจยั เรื่ อง The role of medicinal plants in the provision of healthcare in
Lao PDR บทบาทของพืชสมุนไพรในการให้การดูแลสุ ขภาพในประเทศลาว พบว่า มีเหตุผลอยู่ 3
ประการสําหรับประเทศกําลังพัฒนาที่ตอ้ งพึ่งพาสมุนไพรในการดูแลสุ ขภาพ ประการแรก
ประชาชนลาวไม่มีความสามารถในการซื้อ กําลังซื้อเพียงพอ สําหับยาจากร้านขายยาทัว่ ไป ประการ
ที่สอง พนักงานในร้านขายยามีความรู ้นอ้ ย ในขณะที่สมุนไพรนั้นหาได้ง่ายจากเพื่อนบ้าน หรื อ
บริ เวณใกล้เคียง กอปรกับเพื่อนบ้านหรื อคนในครอบครัวก็มีความรู ้ที่สืบทอดกันมาในเรื่ อง
สมุนไพร ประการสุ ดท้าย คือ ความเชื่อของคนลาวเชื่อว่ายาจากทางตะวันตกสามารถรักษาได้เพียง
อาการ ในขณะที่ยาที่มีสมุนไพรประกอบ หรื อสมุนไพรสามารถรักษาที่สาเหตุ ที่น่าสนใจคือ ไม่
เพียงแต่ชนบทเท่านั้นที่นิยมสมุนไพร แม้แต่ในเมืองหลวงก็เช่นเดียวกัน
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จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพล้วนสอดคล้องกัน ในส่ วนของ
โอกาสและปัญหาทางการตลาด ควรวางกลยุทธ์ดงั นี้ ควรเน้นไปที่การควบคุมต้นทุนการผลิต
เพื่อให้ราคาสามารถแข่งขันได้มากขึ้นกับยาที่มีในตลาดลาว เพราะด้านอื่น ๆ ยาไทยมีขอ้ ได้เปรี ยบ
อยูแ่ ล้ว ส่ วนสมุนไพรนั้น โอกาสทางการตลาดค่อนข้างเป็ นไปได้มาก โดยควรเริ่ มจากการขาย
ตลาดสู่ โรงพยาบาลของรัฐ หลังจากนั้นจึงขายเข้าสู่ร้านขายยา แต่หากเป็ นสมุนไพรเวชภัณฑ์ความ
งามนั้น สามารถเข้าถึงผูบ้ รอโภคได้โดยตรง โดยเน้นที่การโฆษณาผ่านโทรทัศน์
อภิปรายผลข้ อมูลการลงทุน
จากผลการวิจยั ในส่ วนของ พบว่า มีความสอดคล้องกับงานวิจยั ของโสภาพร สุ ริยะวงศ์
(2552) ที่ศึกษาวิจยั เรื่ อง การดําเนินการกิจการร่ วมค้าของนักลงทุนไทยใน สปป.ลาว : บทวิเคราะห์
เกี่ยวกับการคุม้ ครองและส่ งเสริ มการลงทุนข้ามชาติใน สปป.ลาว สามารถสรุ ปรู ปและขั้นตอนได้
ดังนี้ดงั ต่อไปนี้
1. ธุรกิจร่ วมสัญญา หรื อที่เรารู ้จกั กันในนามนิติบุคคลแบบหุน้ ส่ วน
2. วิสาหกิจร่ วมทุน หรื อบริ ษทั ร่ วมทุนต่าง ๆ
3. วิสาหกิจลงทุนต่างประเทศทั้งหมด 100% หรื อสัมปทาน
โดยหากเป็ นธุรกิจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยา และเครื่ องมือทางการแพทย์ หรื อการขายส่ ง
ชาวต่างชาติสามารถถือหุน้ ได้ต้ งั แต่ 10 – 100%
หากเป็ นการขายส่ งนอกจากเงินทุนเหมือนที่มากกว่า 1 เดือน ในกรณี ขายให้กบั ทาง
โรงพยาบาล ยังมีค่าใช้ในการเริ่ มต้นกิจการ ค่าใช้จ่ายรายเดือนของพนักงาน รวมไปจนถึงค่าใช้จ่าย
ในการขนส่ งจากไทยไปลาว มีค่าใช้จ่ายรวมดังนี้
1. รถบรรทุก 4 ล้อ
ค่าใช้จ่ายรวม 31,940 บาทต่อเที่ยว
2. รถบรรทุก 6 ล้อ
ค่าใช้จ่ายรวม 36,930 บาทต่อเที่ยว
3. รถบรรทุก 10 ล้อ
ค่าใช้จ่ายรวม 47,670 บาทต่อเที่ยว
4. รถคอนเทนเนอร์ 20 ฟุต
ค่าใช้จ่ายรวม 52,470 บาทต่อเที่ยว
5. รถคอนเทนเนอร์ 40 ฟุต
ค่าใช้จ่ายรวม 55,470 บาทต่อเที่ยว
ซึ่งการลงทุนด้านธุรกิจยาโดยการนําเข้าจากประเทศไทยไปขายนั้นใช้เงินทุนไม่มาก
เพียงแต่ผลู ้ งทุนจะต้องศึกษาพื้นฐานความเป็ นอยูข่ องคนลาว นิสยั ใจคอ คู่แข่ง กฎระเบียบ กฎหมาย
ในการดําเนินการ เพื่อไม่ให้เป็ นการลงทุนที่สูญเปล่าหรื อขาดทุน
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนของการลงทุน ควรวางกลยุทธ์ดงั นี้ หากผูป้ ระกอบการ
ไทยจะมาลงทุนในลาว ควรทําการขายส่ งโดยแบ่งการขายออกเป็ นสองส่ วน คือ ส่ วนโรงพยาบาล
หลังจากที่ดาํ เนินการจัดตั้งและผ่านกระบวนการแต่งตั้งจาก อย.ลาว แล้ว ทุกปี ในไตรมาสที่ 4
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โรงพยาบาลจะเริ่ มดําเนินการให้ขอ้ มูลกาสรประมูลซื้อยา โดยความสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าที่เป็ นเรื่ อง
สําคัญ หากต้องการให้ราบรื่ นการไปติดต่อ ควรมีของฝากติดไม้ติดมือไปบ้าง เพื่อให้ง่ายต่อการขอ
ข้อมูล และควรมีผชู ้ ่วยคนลาว โดยการขายในส่ วนนี้เน้นการขายปริ มาณมาก กําไรไม่มาก หลังจาก
ขายได้แล้วปลายปี ควรตอบแทนกลับโรงพยาบาลเช่นการบริ จาคสิ่ งของที่จาํ เป็ นต่อการรักษาบ้าง
ส่ วนการขายให้กบั ร้านขายยา ควรจ้างคนลาววิ่ง สะดวกที่สุด คือ จ้างให้พนักงานวิ่งรับ order ด้วน
มอเตอร์ไซด์ เพราะสะดวกและประหยัดที่สุด ส่ วนการกระจายสิ นค้าก็อาจจะพึ่งรถโดยสารบ้างใน
ช่วงแรก ๆ อย่างไรก็ดีคนเก็บเงินจะต้องเป็ นคนที่ไว้ใจได้และไม่ควรเป็ นคนเดียวกับที่ส่งหรื อ
รับคําสัง่ ซื้อ

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางกลยุทธ์ในการลงทุนธุรกิจของยาและ
เวชภัณฑ์ไทยใน สปป.ลาว (กลาง) ซึ่งข้อค้นพบจากการวิจยั ครั้งนี้ จะเป็ นข้อมูลที่สาํ คัญต่อผูล้ งทุน
หรื อผูส้ นใจลงทุน หรื อผูท้ ี่ดาํ เนินธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ใน สปป.ลาว (กลาง) อยูแ่ ล้ว โดยที่
ผูท้ าํ การวิจยั มีขอ้ เสนอแนะในการวิจยั ดังนี้
1. การจัดการการตลาด ผูว้ ิจยั เห็นว่าหากผูป้ ระกอบการสนใจทําธุรกิจกับร้านขายยา
ทัว่ ไปควรเน้นในส่ วนของปัจจัยด้านราคา การส่ งเสริ มการตลาด และช่องทางการจัดจําหน่าย เพราะ
ยาจากไทยนั้นมีคุณภาพเชื่อถือและเป็ นที่ยอมรับของตลาดอยูแ่ ล้ว อีกทั้งชาวลาวมีรายได้ต่าํ หาก
แข่งขันที่ราคาอย่างเดียวอาจจะทําให้ขาดทุนได้ง่าย ดังนั้นควรใช้การส่งเสริ มการตลาดเข้ามาเสริ ม
เพื่อกระต้นยอดขาย โดยตัวจักรสําคัญก็คือพนักงานที่วิ่งเข้าไปพบลูกค้าโดยตรง ส่ วนถ้าเป็ นการค้า
ขายกับโรงพยาบาล กลไกสําคัญคือเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการสัง่ ซื้อเพราะเป็ นผูท้ ี่มีรายการยาที่ตอ้ งซื้อ
และผูเ้ ปรี ยบเทียบทั้งหมด ดังนั้นควรจะทําความรู ้จกั หรื อสนิทกับเขาเหล่านั้นเป็ นส่ วนแรก ส่ วน
การจัดการนั้นนอกจากใช้ปัจจัยด้านราคาแล้ว ยังต้องมีปัจจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาด และช่องทาง
การจัดจําหน่าย โดยเฉพาะการส่ งเสริ มการตลาด
2. โอกาสและปัญหาทางการตลาด ผูว้ ิจยั เห็นว่ายาจากไทยค่อนข้างเป็ นที่ยอมรับในตลาด
สปป.ลาว แต่ปัญหาอยูท่ ี่ความสมํ่าเสมอในการจัดส่ งของยาและเวชภัณฑ์จากไทย ซึ่งบางทีปัญหา
ของขาดตลาดอาจนํามาซึ่งการเสี ยโอกาสและลูกค้า เพราะผูบ้ ริ โภคนิยมใช้สินค้าที่เคยใช้ นอกจาก
ว่าสิ นค้านั้นหาไม่ได้จริ ง ๆ อีกทั้งสมุนไพรก็เป็ นสิ นค้าใหม่ที่น่าลองเช่นกัน โดยเฉพาะสมุนไพรที่
เกี่ยวข้องกับเวชภัณฑ์ความงาม อีกทั้งรัฐบาลลาวก็สนับสนุน
3. การลงทุน ผูว้ ิจยั เห็นว่าข้อมูลใน สปป.ลาว นั้นค่อนข้างหายาก ไม่มีการจัดทําสถิติ
หรื อการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์เพื่ออํานวยความสะดวกเท่าไรนัก ทําให้ขอ้ มูลที่มีค่อนข้างหายาก
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ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรประยุกต์และนําประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์ใช้ เช่น การเก็บข้อมูลสถิติ
การซื้อ-ขาย การทําบัญชี และอื่น
ปัญหาทีพ่ บในการทําการวิจัย
1. ปัญหาการจัดเก็บข้อมูล ผูว้ ิจยั เห็นว่าผูบ้ ริ โภคชาวลาวมีรายได้ค่อนข้างตํ่า ดังนั้นของ
ฝากของชําร่ วย จึงจําเป็ นมากสําหรับการตอบแบบสอบถามหรื อการขอสัมภาษณ์ อีกทั้งหาก
ต้องการให้ได้ขอ้ มูลอย่างราบรื่ นโดยเฉพาะการสัมภาษณ์ ให้เริ่ มต้นด้วยการให้ของชําร่ วยเพื่อ
ขอบคุณก่อนทําสิ่ งอื่น เช่นกันถึงแม้วา่ ภาษาไทยและลาวจะใกล้เคียงกัน การมีผชู ้ ่วยที่เป็ นชาวลาว
เพื่อช่วยติดต่อหรื อขอสัมภาษณ์น้ นั เป็ นสิ่ งที่จาํ เป็ นมาก
2. ปัญหาการติดต่อสถานที่ราชการ ผูว้ ิจยั เห็นว่า ข้าราชการส่ วนใหญ่กลัวการจับผิด
ดังนั้นการประสานงาน โดยเฉพาะการติดต่อผ่านชาวลาวที่เป็ นผูก้ ว้างขวางนั้นสําคัญอย่างยิง่ เพราะ
ข้าราชการส่ วนใหญ่จะไม่ให้ขอ้ มูลใด ๆ ทั้งสิ้ น โดยไม่สนใจว่าเพื่อการศึกษาหรื อไม่ เช่นกันหาก
ผูป้ ระกอบการต้องการติดต่อทางราชการ หากจะให้ง่ายหรื อสะดวกก็ตอ้ งใช้วิธีการนี้เช่นกัน
3. ปัญหาของแบบสอบถาม ผูว้ ิจยั เห็นว่า แบบสอบถามที่เหมาะสมนั้น ไม่ควรเกิน 2
หน้ากระดาษ A4 เพราะผูว้ ิจยั ได้รับคําติชมเรื่ องนี้มาจากผูก้ รอกแบบสอบถามชาวลาว และ
แบบสอบถามบางส่ วนถูกทําเพียง 2 หน้า จากทั้งหมด 4 หน้า
4. ปั ญหาการจัดเตรี ยมงานและการวางแผน ผูว้ ิจยั เห็นว่า หากนักลงทุนไทย หรื อผูท้ ี่
ต้องการทําวิจยั ใน สปป.ลาว (กลาง) จุดแรกที่เป็ นที่เริ่ มต้นที่ดีที่สุด คือ ไปสถานฑูตไทยประจํานคร
หลวงเวียงจันท์ เมื่อไปแล้วจึงกลับมาวางแผนการทํางาน และเตรี ยมเอกสารต่าง ๆ เพื่อขออนุญาต
เพื่อไม่ให้เสี ยเวลาและค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน
5. ปัญหาการการวางแผน ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การคมนาคมของลาวยังไม่ค่อยสะดวก โดยเฉพาะ
ระบบขนส่ งมวลชน ถึงแม้วา่ เมืองเวียงจันท์ จะเป็ นเมืองหลวง แต่สถานที่ที่ไปโดยเฉพาะส่ วน
ราชการ เช่น องค์การอาหารและยา เมื่อไปด้วยรถโดยสาร ขากลับ กลับไม่มีรถโดยสาร ทําให้ตอ้ ง
เช่าเหมา ดังนั้นการวางแผนและเตรี ยมงานเป็ นสิ่ งสําคัญมากในการเก็บข้อมูลในแต่ละวัน
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การวางแผน

‐

‐

‐
‐
‐

‐

การดําเนินการ

‐

‐

‐

การตรวจสอบ

‐

‐
‐

การปรับปรุง

‐

การเลือกยามาจําหน่ายควรเริ่มจากยาสามัญ เช่น ยาแก้ ปวดหัว ปวดท้ อง โดย
เลือกจากยาที่มีโฆษณาใน สปป.ลาว และยาจากองค์การเภสัชกรรมของไทย
การเลือกผู้ดําเนินการขนส่งต้ องเลือกผู้ที่ชํานาญ โดยติดต่อไปที่สถานกงศุลฯไทย
ในเวียงจันท์เพื่อขอคําแนะนํา
ศึกษาข้ อมูลจากกงศุลไทยฯ และศึกษาสภาพความเป็ นอยูข่ องคนลาว
เตรี ยมเอกสารประกอบการจดทะเบียนจัดตังต่
้ างๆ และวิธีการเก็บข้ อมูลสถิติ
ตรวจสอบทําเลที่ตงั ้ และหาผู้ชํานาญการมาช่วย เช่น นักศึกษามหาวิทยาลัย
แห่งชาติลาว โดยเฉพาะคณะเภสัชศาสตร์
จัดหาแหล่งเงินทุน โดยธนาคารของไทยมีทกุ ธนาคารยกเว้ น ธนาคารกสิกรไทย
การซื ้อยาควรศึกษาจากเวปไซด์ตรวจสอบราคายาขายส่ง
(www.smartdrugprice.com) , ชมรมร้ านขายยาแห่งประเทศไทย (www.ran‐
ya.com) , สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปั จจุบน
ั (www.tpma.or.th),
องค์การเภสัชกรรม(www.gpoproduct.com) พร้ อมจัดทํา price list และ
นโยบายการจ่ายผลตอบแทนแก่ผ้ แู ทนขาย
จํานวนที่ซื ้ออาจทําการติดต่อซื ้อจากไทยไว้ คร่าวๆ แล้ วให้ ผ้ แู ทนขายวิ่งหาจํานวน
และความต้ องการยา เมื่อรวบรวมได้ จงึ ซื ้อเพื่อให้ เต็มเที่ยวรถต่อครัง้ อันเป็ นการ
ประหยัดต่อขนาด
ผู้แทนขายต้ องเข้ าพบเจ้ าของร้ านขายยาทุกอาทิตย์เพื่อสร้ างความคุ้นเคย และ
จัดเก็บสถิติการสัง่ ซื ้อ เพื่อออกโปรโมชัน่ สร้ างแรงจูงใจซื ้อ และจัดทําสต๊ อก
วิเคราะห์ทงกระบวนจั
ั้
ดหา การขาย การจัดเก็บเงิน และการสร้ างแรงจูงใจซื ้อจาก
สถิติที่เก็บ นํามาปรับปรุงกระบวนการ
วิเคราะห์งบประมาณ
วิเคราะห์นโยบายทุกด้ าน เช่น การตลาด การจัดการ
ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์นํามาปรับกลยุทธ์ โดยต้ องทําเป็ นประจําทุกเดือนในช่วง
เริ่มต้ น และอาจขยายเป็ นครึ่งปี หลังจากที่ธุรกิจอยูต่ วั เพื่อให้ ธุรกิจพร้ อมเสมอใน
การเปลี่ยนแปลง

ภาพที่ 5-1 แนวทางการลงทุนธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ของไทยในประเทศ สปป.ลาว
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จากภาพที่ 5-1 แนวทางกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจฯ เริ่ มจากการวางแผนทั้งด้านการเงิน
การจัดตั้ง ระบบห่วงโซ่อุปทาน พันธกิจและวิสยั ทัศน์ท้ งั ในระยะสั้นและยาว รวมไปจนถึงการหา
พันธมิตรต่างๆ เมื่อถึงขั้นตอนการดําเนินงานให้ทบทวนแผนงานเป็ นประจําในขณะที่ดาํ เนินงาน
หลังจากนั้นให้ทาํ การตรวจสอบผลจากการวางแผนและดําเนินงาน รวมไปจนถึงการเก็บข้อมูลสถิติ
ต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ ส่ วนสุ ดท้ายคือการปรับปรุ งแผนงาน ปรับกลยุทธ์ วงจรการดําเนินงาน
ก็จะกลับไปเริ่ มใหม่ตรงที่การวางแผนอีกครั้งเป็ นแบบนี้ไปเรื่ อยๆ เพื่อให้กลยุทธ์ที่วางไว้พร้อมรับ
การสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้ อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างของนักลงทุน หรื อผูท้ ี่ลงทุนไปแล้ว เพิม่ ขึ้นเพือ่ ให้ทราบข้อมูล
ในเชิงลึกทางด้านลงทุนมากขึ้น เช่น เจ้าของโรงงานยาในลาว นักลงทุนไทยในลาว หรื อแม้กระทัง่
ผูค้ า้ ส่ งไทยในลาว เป็ นต้น
2. ควรศึกษากลุ่มตัวอย่างของ Distributor เพิ่มขึ้นเพื่อให้ทราบข้อมูลในเชิงลึกทางด้าน
ลงทุนมากขึ้น
3. ควรมีการเพิม่ จํานวนกลุ่มประชากรในการวิจยั เชิงปริ มาณให้มากขึ้น เพื่อให้ได้ขอ้ มูล
ที่สมบูรณ์มากขึ้น

