
ความต้องการและการด าเนินงานของธุรกจิจ าหน่ายชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกภายใต้ 

แบรนด์ Zmed swab 

Business Demand and Operation of Cervical cancer screening kit under 

Zmed swab brand 

นางสาวพชัรินทร์ ปาสาจะ 

 

บทคดัย่อ 
ความตอ้งการและการด าเนินงานธุรกิจจ าหน่ายชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกภายใตแ้บรนด ์Zmed swab 

โดยมีวตัถุประสงคข์องการศึกษาน้ีเพื่อ 1.ศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด 2. เพื่อศึกษายอดขายและ

แนวโน้มยอดขาย 5 ปี 3. เพื่อศึกษาการด าเนินงานของธุรกิจ 4. เพื่อศึกษาการวางแผนการตลาดของธุรกิจเป็น

ระยะเวลา 5 ปี โดยน าขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม จากกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จ านวน 202 ชุด 

และผูป้ระกอบการหรือศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของธุรกิจ 

ผลการวจิยั 1)กลุ่มตวัอยา่งจ านวนร้อยละ 79.00 มีความตอ้งการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกโดยวธีิเก็บดว้ย

ตวัเอง ในระดบัราคา ต ่ากวา่ 1,000 และ 1,000-1,500 บาท มากท่ีสุด ในสถานท่ีคลินิกใกลบ้า้นมากท่ีสุด และ

ความตอ้งการลกัษณะแปรงเก็บตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกดว้ยตวัเองคือแปรงเก็บมีขนาดเล็กไดม้าตรฐาน มี

ความปลอดภยั และขนแปรงมีความอ่อนนุ่ม 2) ยอดขายระหวา่งด าเนินงานของปีแรกประมาณ 7,800,000 บาท 

ปีท่ีสอง 9,360,000 บาท ปีท่ีสาม 11,232,000 บาท ปีท่ีส่ี 13,478,400 บาท และปีท่ีหา้ 16,174,080 บาท โดยในปี

แรกมียอดขายเฉล่ียเดือนละ 650,000 บาท มาจากการจ าหน่าย น ้ายาตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกท่ีมีความเส่ียง

สูง แบบ 15 สายพนัธ์ุ และชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกแบบเก็บเอง 3)การด าเนินงานของธุรกิจในดา้นพฤติกรรม

องคก์าร ธุรกิจจะตอ้งมีการลงทุน 500,000 บาท ซ่ึงงบประมาณในการใชจ่้ายต่อปีจะอยูท่ี่ 1,638,000 บาท และ

รายไดจ้ะอยูท่ี่ 7,800,000 บาทโดยประมาณ ซ่ึงจะท าใหคุ้ม้ทุนภายใน 0.4 ปี หรืออาจจะเร็วกวา่นั้น 4) การ

วางแผนการตลาด โดยใชก้ารส ารวจจากขอ้มูลมาวเิคราะห์ ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นวา่การใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทาง

การตลาด Marketing Mix 4P ควรท่ีจะใชก้ลยทุธ์ในเร่ืองสินคา้ และราคา โดยสินคา้มีความแตกต่างจาก

ทอ้งตลาด ตอ้งมีการจดัโปรโมชัน่ และตั้งราคาขายในราคาท่ีถูกกวา่หรือใกลเ้คียงกบัคู่แข่ง สร้างการรับรู้ผา่นส่ือ



สังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line  และเป็นช่องทางซ้ือออนไลน์ ท าใหลู้กคา้เห็นถึงคุณภาพในการใหบ้ริการ

แก่ผูบ้ริโภค และท่ีส าคญัตอ้งแสดงใหเ้ห็นถึงความปลอดภยั ไดม้าตรฐาน ของสินคา้ดว้ย เพื่อท่ีใหลู้กคา้

ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไดง่้าย 

 

 Abstract 
 Business Demand and Operation of Cervical cancer screening kit underZmed swab brand 

The purpose of this study is to 1. Study the needs andbehaviors of the market. 

2.To study sales and sales trend 5 years 3.To study the operation of Business 4.To study business  

marketing planning for a period of 5 years, take data from a survey from a business target audience. 

Number 202 set and operator or study related information relating to theoperation of the business. 

 

Research Results 1. 79% of the sample group has the highest demand for a Cervical cancer screening kit at a 

price less than 1000 and 1000-1500 in the clinic near their home, The inspection brush is small, standard, safe, 

and the bristles are soft. 2. First year operating income 7,800,000 baht, 2nd year 9,360,000 baht, 3rd year 

11,232,000 baht, 4th year 13,478,400 baht and 5th year 16,174,080 baht In the 1st year, the average sales 

volume is 650000 baht per month.3.Business operations in organizational behavior Businesses need to invest 

500,000 baht in which the annual spending budget is 1,638,000 baht. Income will be 7,800,000 baht, which 

will make breakeven 0.4 years or faster. 4. Marketing planning by using survey from data to analyze Which 

shows that the Marketing Mix 4P strategy should be based on pricing and products that are different from the 

market. Want to arrange a promotion and set a selling price that is cheaper or closer to a competitor Build 

awareness through social media such as Facebook, Line add and create online buying channels. Make 

customers see the quality of service And most importantly, let the customers see the safety and standard of the 

products as well for easier decision-making. 
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บทน า 

ปัจจุบนัสถานการณ์มะเร็งในหญิงไทยมีเพิ่มมากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง แต่โชคดีท่ีมีวธีิการสืบคน้ไดม้ากข้ึน 

มีการตรวจพบในระยะตน้ ๆ และพบคนไขใ้นกลุ่มท่ีอายนุอ้ยมากข้ึน มะเร็งในผูห้ญิงมีมะเร็งปากมดลูก เป็น

โรคมะเร็งท่ีพบเป็นอนัดบั 2 รองจากมะเร็งเตา้นม พบช่วงอาย ุ30 ปีข้ึนไป แต่อาจพบไดใ้นคนท่ีอายนุอ้ย เช่น 20 

ปี โดยผูป่้วยส่วนใหญ่มีประวติัการมีเพศสัมพนัธ์ตั้งแต่อายยุงันอ้ย มีคู่นอนหรือมีสามีหลายคน หรือมีสามีท่ีมี

ความส าส่อนทางเพศ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการติดเช้ือไวรัสเอชพีว ีท่ีเป็นปัจจยัเส่ียงส าคญัต่อการเกิด

มะเร็งปากมดลูกได ้สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก มากกวา่ร้อยละ 90  เกิดจากไวรัสเอชพีว ีโดยเช้ือไวรัสชนิดน้ี

ติดต่อจากการมีเพศสัมพนัธ์ท่ีท าใหมี้รอยถลอกของผิวหรือเยือ่บุในอวยัวะสืบพนัธ์ุ ท าใหเ้ช้ือไวรัสสามารถเขา้

ไปอยูท่ี่ปากมดลูก ท าใหป้ากมดลูกเกิดการเปล่ียนแปลงของเน้ือเยือ่หรือเซลลป์ากมดลูก จนกลายเป็นเซลลห์รือ

เน้ือเยือ่อกัเสบเร้ือรัง (ระยะก่อนเป็นมะเร็งปากมดลูก) และเป็นมะเร็งในท่ีสุด การป้องกนัตวัเองส าหรับผูห้ญิงท่ี

มีเพศสัมพนัธ์แลว้ ควรเขา้รับการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกภายใน 1-3  ปี ควรใชถุ้งยางอนามยัทุกคร้ังเม่ือมี

เพศสัมพนัธ์ เวน้แต่ผูช้ายท่ีจะใหเ้ป็นพอ่ของลูกและหากยงัไม่เคยมีเพศสัมพนัธ์อาจเร่ิมตรวจตั้งแต่อาย ุ30 ปี ข้ึน

ไปโดยการตรวจแปปสเมียร์ ร่วมกบัการตรวจหาเช้ือเอชพีว ี ส่วนผูห้ญิงท่ียงัไม่มีเพศสัมพนัธ์อายตุั้งแต่ 9-26 ปี 

ควรฉีดวคัซีนเพื่อสร้างภูมิคุม้กนั ส าหรับต่อตา้นเช้ือเอชพีวก่ีอนมีเพศสัมพนัธ์คร้ังแรก บริษทั ซี เมดิค จ ากดั 

ก่อตั้งข้ึนเม่ือ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 จ าหน่ายชุดทดสอบทางหอ้งปฏิบติัการท่ีไดรั้บการยอมรับจากผูป้ฎิบติัการ

และทีมแพทยใ์นโรงพยาบาลชั้นโดยเลือกสรรงานคุณภาพบนเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัท่ีไดรั้บความไวว้างใจจาก

ลูกคา้ หลงัจากท่ีบริษทัด าเนินงานมาไดร้ะยะเวลาหน่ึงผูบ้ริหารก็ตอ้งการท่ีจะขยายตลาดและเพิ่มสินคา้ในกลุ่ม

อ่ืนๆเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในกลุ่มโรงพยาบาลและเพื่อขยายกิจการใหบ้ริษทัมีโอกาสเติบโตมากยิง่ข้ึน 

ผูว้จิยัซ่ึงด ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาดจึงตอ้งการจดัท าแผนธุรกิจฉบบัน้ีข้ึนเพื่อวเิคราะห์ถึงความ

ตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจจ าหน่ายชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกภายใตแ้บรนด ์Zmed swab และใชแ้ผน

ธุรกิจฉบบัน้ีเป็นแนวทางในการขยายธุรกิจและด าเนินธุรกิจต่อไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัจ าหน่าย

ผลิตภณัฑท่ี์สะดวกต่อการใชง้านของคนไข ้และมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นส่วนหน่ึงในการผลกัดนัใหผู้ห้ญิงไทยท่ีอายถึุง

เกณฑไ์ดรั้บการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกกนัอยา่งทัว่ถึง พร้อมทั้งช่วยลดจ านวนผูป่้วยมะเร็งปากมดลูก 

และยกระดบัความสามารถทางการแพทยข์องโรงพยาบาลในประเทศไทยใหเ้ป็นศูนยก์ารแพทยแ์ห่งเอเชียได้

อยา่งแทจ้ริง 

 



วตัถุประสงค์  

1.เพื่อศึกษาความตอ้งการและพฤติกรรมของตลาด 

2. เพื่อศึกษาการด าเนินธุรกิจ   

3. เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี 

4. เพื่อวางแผนกการตลาด แผนการด าเนินงาน และประมาณการยอดขายเป็นระยะเวลา 5 ปี 

 

แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 

ธุรกิจ Healthcare คือธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัทุกส่ิงทุกอยา่ง ในการดูแลความเป็นอยูด่า้นสุขภาพของมนุษย ์

ซ่ึงครอบคลุมขอบเขตค่อนขา้งกวา้ง ตั้งแต่เร่ืองยา อุปกรณ์ทางการแพทย ์การบริการรักษาพยาบาลโดยแบ่ง

ออกเป็นหลาย ๆ มิติ ทั้งการแบ่งตามอวยัวะส าคญัต่าง ๆ ของมนุษย ์หรือแบ่งตามระดบัความซบัซอ้นในการ

รักษาอยา่งไรก็ตาม ธุรกิจโรงพยาบาล เป็นธุรกิจท่ีเร่ิมตน้ไดย้าก เน่ืองจากการสร้างฐานลูกคา้ของโรงพยาบาล

ใหม่ ๆ มี Switching cost ท่ีสูง และตอ้งอาศยัการสร้างความคุน้เคยของคนไข ้รวมถึงช่ือเสียงท่ีตอ้งสั่งสมเป็น

ระยะเวลาหน่ึง และยงัจ าเป็นตอ้งลงทุนสูงในเคร่ืองมือแพทย ์ดงันั้น บ่อยคร้ังท่ีธุรกิจน้ีจะขาดทุนในช่วงเร่ิมตน้

ก่อนท่ีจะท าก าไร และดว้ยเหตุผลน้ี จึงท าใหธุ้รกิจน้ีมี Barrier to Entry ค่อนขา้งสูง โรงพยาบาลเปิดใหม่จึงไม่

ค่อยเห็นไดบ้่อยนกั ส าหรับประเทศไทยแลว้ ธุรกิจโรงพยาบาล ถือวา่ เป็นธุรกิจท่ีค่อนขา้งโดดเด่นและสามารถ

แข่งขนัในระดบัภูมิภาคได ้เพราะค่ารักษาพยาบาลท่ีไม่แพง เม่ือเทียบกบัคุณภาพและบริการท่ีไดรั้บ และ

ประเทศไทยยงัมีจุดแขง็ดา้นการท่องเท่ียว และเป็นศูนยก์ลางหน่ึงของธุรกิจการบิน จึงท าใหเ้กิด Medical 

Tourism ของธุรกิจโรงพยาบาลท่ีภาครัฐสนบัสนุน และเฟ่ืองฟูในประเทศไทยมากข้ึนเร่ือย ๆนอกจากน้ี 

เน่ืองจากโครงสร้างประชากรไทยใหญ่พอ และมีแนวโนม้เขา้สู่สังคมผูสู้งวยั ดว้ยฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน จึง

ช่วยหนุนใหธุ้รกิจมีฐานลูกคา้ท่ีช่วยลดตน้ทุนการบริหารข้ึนไปอีกอยา่งไรก็ดี ธุรกิจ Healthcare ไม่ไดมี้เพียงแต่

โรงพยาบาล เพราะธุรกิจท่ีมีขนาดใหญ่กวา่มาก คือธุรกิจยา และเคร่ืองมือทางการแพทย ์ซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีอาศยั

ตน้ทุนการวจิยัและพฒันาในระดบัสูง แต่หากวิจยัส าเร็จ ก็จะสามารถจดสิทธิบตัร และครอบครองสิทธ์ิในการ

ขายโดยเด็ดขาด ก าไรของกิจการก็จะสูงมาก และแปรผนัตามความส าเร็จในการวิจยัและพฒันา และอายุ

สิทธิบตัรพอสมควร 



ส าหรับ โอกาสของธุรกิจเพื่อสุขภาพนั้น ดร.พงศศ์รันย ์พลศรีเลิศ บอกวา่ การท่ีคนเราหนัมาใส่ใจในเร่ืองของ

สุขภาพกนัมากข้ึน ก็เพราะ “ความกลวั” เป็นส่ิงเร้า ท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ซ่ึงสถิติของภาพรวมของ

กรอบแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจบริการสุขภาพ ยดึตามทิศทางและเป้าหมายตาม“แผนยทุธศาสตร์การ

พฒันาใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางสุขภาพของเอเชีย (ปี 2547-2551)” ของกระทรวงสาธารณสุข และ 

“ยทุธศาสตร์การเพิ่มศกัยภาพดา้นบริการทางการแพทยข์องไทย” ของสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ท่ีผา่นความ

เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแลว้ โดยเป็นการน าเสนอวธีิการท่ีจะน าไปสู่เป้าหมายรายไดต้ามท่ีกระทรวงฯ ไดว้าง

ไว ้และเสนอทางเลือกใหม่ เพื่อเร่งเพิ่มสัดส่วนรายไดข้องธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเนน้ธุรกิจบริการทาง

การแพทย ์(Medical Service) ในฐานะเป็นธุรกิจท่ีมีศกัยภาพความพร้อม และสร้างรายไดสู้งสุดในบรรดาธุรกิจ

บริการสุขภาพทั้ง 3 กลุ่ม 

กรอบการน าเสนอแนวทางการปรับโครงสร้างธุรกจิบริการทางการแพทย์ 

1.เร่งผลกัดนัยทุธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข โดยบูรณาการแผนยทุธศาสตร์ของกระทรวงฯ กบัขอ้เสนอ

ของภาคเอกชนใหส้ามารถน าไปสู่การปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรม เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการสร้างรายได ้63,822 

ลา้นบาท ในปี 2551 

2.เสนอทางเลือกใหม่ในการเร่งรัดขยายฐานบริการและสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation) เพื่อเร่งเพิ่มสัดส่วน

รายไดข้องธุรกิจบริการสุขภาพ โดยเนน้ธุรกิจบริการทางการแพทย ์(Medical Service) เน่ืองจากเป็นธุรกิจท่ีมี

ศกัยภาพ มีความพร้อม และสร้างรายไดม้ากท่ีสุดถึงร้อยละ 75 ของโครงสร้างแหล่งรายไดข้องธุรกิจบริการ

สุขภาพทั้ง 3 กลุ่ม 

3.แนวทางการปรับโครงสร้างธุรกิจบริการสุขภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัเพื่อใหก้ารด าเนินงาน

บรรลุตามกรอบแนวทางการปรับโครงสร้างของธุรกิจ 

ตลาดเป้าหมายทัว่ไปในอุตสาหกรรม 

1.หอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลรัฐบาล 

2.หอ้งปฏิบติัการโรงพยาบาลเอกชน 

3.ศูนยแ์ล็บเอกชน 

4.คลินิกแพทย ์



วธิีการด าเนินการวจิัย 

การเกบ็ตัวอย่างจากกลุ่มเป้าหมาย 

  การเก็บตวัอยา่งจากกลุ่มเป้าหมาย ความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจจ าหน่ายชุดตรวจมะเร็ง

ปากมดลูกภายใตแ้บรนด ์Zmed swab สถานท่ี จงัหวดักรุงเทพมหานคร มีจุดมุ่งหมายเพื่อส ารวจความตอ้งการ

ของผูบ้ริโภค  วา่มีลกัษณะทางประชากรศาสตร์สอดคลอ้งและเป็นเหตุเป็นผลกบัส่วนประสมทางการตลาดใน

ดา้นผลิตภณัฑ ์ดา้นราคา ดา้นสถานท่ีและดา้นส่งเสริมการตลาดอยา่งไร เพื่อท่ีจะน าไปใชว้างแผนและ

ด าเนินงานธุรกิจให้ตรงกบัความตอ้งการของผูโ้ภค ส าหรับการเก็บตวัอยา่งจากกลุ่มเป้าหมาย มีรายละเอียดดงัน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งเป็นผูห้ญิงท่ีอยูใ่นโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในเขตพื้นท่ีจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ซ่ึงเป็นเขตพื้นท่ีท่ีจะด าเนินงานธุรกิจจ าหน่ายชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก เป็นจ านวนกลุ่ม

ตวัอยา่งทั้งหมด 202 คน 

สถานทีเ่กบ็รวบรวมข้อมูล   

 โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ตัวอย่าง   

  เป็นแบบสอบถามความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจจ าหน่ายชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกภายใต้

แบรนด ์Zmed swab โดยผูว้จิยัไดท้  าการคิดคน้และท าการตั้งแบบสอบถามข้ึนมาเอง โดยแบบสอบถามจะมี 6

ส่วนคือ   

  1. ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เพื่อท าใหท้ราบลกัษณะทัว่ไปของประชากร คือ อาย ุ

ศาสนา อาชีพ รายได ้วุฒิการศึกษา สถานภาพครอบครัว ประวติัการมีบุตร ประวติัการตรวจคดักรองมะเร็งปาก

มดลูก และสถานท่ีท่ีไปรับบริการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก ซ่ึงจะถูกน ามาวเิคราะห์กบัแบบสอบถามใน

ส่วนต่างๆทั้ง 5 ส่วน 

  2. แบบสอบถามความรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลูก เพื่อใหท้ราบถึงระดบัความรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลูกของ

กลุ่มตวัอยา่ง  



 3. แบบสอบถามการรับรู้ความความรุนแรงและโอกาสเส่ียงในการเป็นของโรคมะเร็งปากมดลูกเพื่อให้

ทราบถึงระดบัการรับรู้ความรุนแรงและโอกาสเส่ียงในการเป็นของโรคมะเร็งปากมดลูกของกลุ่มตวัอยา่ง 

 4. แบบสอบถามการรับรู้ถึงประโยชน์และอุปสรรคของการป้องกนั โรคมะเร็งปากมดลูกเพื่อใหท้ราบ

ถึงระดบัการรับรู้ถึงประโยชน์และอุปสรรคของการป้องกนัโรคมะเร็งปากมดลูกของกลุ่มตวัอยา่ง 

 5. แบบสอบถามส่ิงชกัน าและแรงจูงใจในการตรวจคดักรองโรคมะเร็งปากมดลูกเพื่อใหท้ราบถึง

แรงจูงใจในการตรวจคดักรองโรคมะเร็งปากมดลูก 

 6. แบบสอบถามความตอ้งการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกเพื่อใหท้ราบถึงความตอ้งการตรวจคดั

กรองมะเร็งปากมดลูกโดยวธีิเก็บดว้ยตวัเอง 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

  หลงัจากไดคิ้ดธุรกิจท่ีมีความตอ้งการและด าเนินงานแลว้ ไดท้  าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งแลว้ 

ผูจ้  าจดัท าไดอ้อกแบบแบบสอบถามเพื่อหาความตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยมีขั้นตอนดงัน้ี   

1. เดินทางไปโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ท าการขอความร่วมมือแล 

แจกแบบสอบถามไปและท าการอธิบายวตัถุประสงคแ์ละค าช้ีแนะในการท าแบบสอบ เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลครบถว้น 

 2. หลงัจากแจกแบบสอบถามดว้ยวธีิออนไลน์ ไดท้  าการเก็บแบบสอบจากกลุ่มประชากรคืน โดยใช้

ระยะเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งหมดประมาณ 2 สัปดาห์ 

3. เม่ือเก็บแบบสอบถามครบถว้นแลว้ ผูว้จิยัไดท้  าการตรวจสอบความสมบูรณ์ถูกตอ้งของขอ้มูลแลว้ 

จึงน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค่าทางสถิติในขั้นตอนต่อไป 

การวเิคราะห์ข้อมูล   

  ขอ้มูลท่ีรวบรวมมาไดน้ั้นจะน ามาท าการวเิคราะห์ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อหาความ

ตอ้งการของผูบ้ริโภค มีขั้นตอนดงัน้ี   

  1. ขอ้มูลส่วนบุคคล วเิคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน   

 2. ขอ้มูลการรับรู้และความตอ้งการ วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 



การเกบ็ข้อมูลเกีย่วกบัธุรกจิทีท่ าวจัิย   

การเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัธุรกิจ มีรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีมาและสถานท่ีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวเิคราะห์ขอ้มูล ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ทีม่าและสถานทีก่ารเกบ็ข้อมูล  

  มาจากแหล่งขอ้มูลจ านวน 3 แหล่ง ดงัต่อไปน้ี 

1.1 นางศุภสร ม่ิงวมิล เป็น CEO บริษทั ซีเมดิค จ ากดั จ  าหน่ายชุดทดสอบทางห้องปฏิบติัการให้โรงพยาบาลทัว่

ประเทศไทย ซ่ึงบริษทัตั้งอยูใ่นจงัหวดักรุงเทพมหานคร 

1.2 จากการรับชม https://www.youtube.com/watch?v=mA4P_8yZsfs รายการ เห็นโลกรอบดา้น เขา้ใจชีวิต

รอบตวั ท่ี "นิวทีว ีช่องทีวีดิจิตอล" รายงานโดย วนารัตน์ ไชยภทัรคุณเจริญ เน้ือหาของข่าว รศ.นพ.วชิยั เตม็

รุ่งเรืองเลิศ หวัหนา้สาขาวชิามะเร็งนารีเวชวทิยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั น าชุดตรวจคดั

กรองมะเร็งปากมดลูกดว้ยตวัเองมาเป็นทางเลือกเพื่อใหส้ะดวกมากยิง่ข้ึน  

1.3 จากการศึกษาขอ้มูลบนอินเทอร์เน็ตจาก http://www.nci.go.th/th/cpg แนวทางการตรวจคดักรอง วนิิจฉยัและ

รักษาโรคมะเร็งปากมดลูกเน้ือหาเก่ียวกบัคู่มือการตรวจภายในของผูห้ญิง  

 วธีิการเกบ็ข้อมูล   

จากการเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจนั้นมีดว้ยกนั 3 รูปแบบ คือ การสัมภาษณ์ การรับชมวดิีโอ และการ

อ่านบทความจากเวบ็ไซต ์โดยเน้ือหาในเก็บขอ้มูลจะเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาการจดัการและพฤติกรรมองคก์าร การ

จดัการการตลาด การจดัการการเงิน การจดัการด าเนินงาน และการจดัการเชิงกลยทุธ์ ซ่ึงมีรายละเอียดแต่ละ

รูปแบบ ดงัน้ี   

1.วธีิการสัมภาษณ์ใชก้บันางศุภสร ม่ิงวมิล โดยรายละเอียดการสัมภาษณ์จะเป็นการสอบถามเก่ียวกบัการลุง

ทุน จ านวนบุคลากรในองคก์ร การลงทุน การบริหารจดัการ ขั้นตอนการข้ึนทะเบียน อ.ย. การสตอ็กสินคา้ 

ตลอดจนการจดัจ าหน่าย  

2. วธีิการรับชมวดิีโอของคู่แข่งยีห่อ้ I check ท่ีน าเสนอ เพื่อน าไปใชเ้ป็นแนวทางในช่องทางการท าตลาด

ออนไลน์ของชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกดว้ยวธีิเก็บดว้ยตวัเอง  



 3. วธีิการอ่านบทความจากเวบ็ไซตเ์น้ือหาเก่ียวกบัคู่มือการตรวจภายในของผูห้ญิง เพื่อทราบแนวทางการ

ตรวจคดักรอง วนิิจฉยัและรักษาโรคมะเร็งปากมดลูก  

การวเิคราะห์ข้อมูล   

  จากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์ การรับชมวดิีโอ และการอ่านบทความจากเวบ็ไซด ์

จะท าใหไ้ดเ้น้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินธุรกิจจ าหน่ายชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกได ้

โดยจะท าการวิเคราะห์แยกส่วนท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัการจดัการและพฤติกรรมองคก์าร การจดัการการตลาด การ

จดัการการเงิน การจดัการด าเนินงาน การจดัการเชิงกลยทุธ์ และน าไปประกอบกบัการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การเก็บตวัอยา่งความตอ้งการของผูบ้ริโภคเพื่อใหเ้กิดการบูรณาการใหส้อดคลอ้งกนั 

 

ผลสรุปจากการวจิัย 

1.ขอ้มูลจ าแนกตามความรู้เร่ืองมะเร็งปากมดลูกของกลุ่มตวัอยา่ง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัไม่มีความรู้เร่ือง

มะเร็งปากมดลูก 

2.ขอ้มูลจ าแนกการรับรู้ความความรุนแรงและโอกาสเส่ียงในการเป็นของโรคมะเร็งปากมดลูกของกลุ่มตวัอยา่ง 

ส่วนใหญ่มีการรับรู้มะเร็งปากมดลูกท่ีถูกตอ้ง 

3.กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดตอ้งมีส่ิงชกัน าและแรงจูงใจในการตรวจคดักรองโรคมะเร็งปากมดลูก 

4.กลุ่มตวัอยา่งจ านวนร้อยละ 79.00 มีความตอ้งการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกโดยวธีิเก็บดว้ยตวัเอง และ 

ร้อยละ 20.10 ไม่มีความตอ้งการตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกโดยวธีิเก็บดว้ยตวัเอง 

5.กลุ่มตวัอยา่งจ านวนร้อยละ 37.60 บ. ตอ้งการราคาชุดตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูก ต ่ากวา่ 1,000 และ 1,000-

1,500 บาท 

6.กลุ่มตวัอยา่งตอ้งการซ้ือชุดตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกโดยวธีิเก็บดว้ยตวัเองคลินิกใกลบ้า้นมากท่ีสุด ร้อย

ละ 54.50 

7.ความตอ้งการลกัษณะแปรงเก็บตวัอยา่งชุดตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกดว้ยตวัเองคือแปรงเก็บมีขนาดเล็ก

ไดม้าตรฐาน มีความปลอดภยั และขนแปรงเก็บมีความอ่อนนุ่ม 



 จากการศึกษาความตอ้งการของผูบ้ริโภคของไทยการวางแผนการตลาด โดยใชก้ารส ารวจจากขอ้มูลมา

วเิคราะห์ ซ่ึงแสดงให้เห็นวา่การใชก้ลยทุธ์ส่วนประสมทางการตลาด Marketing Mix 4P ควรท่ีจะน ามาใชก้ล

ยทุธ์ในเร่ืองสินคา้ และราคา โดยสินคา้มีความแตกต่างจากทอ้งตลาด ตอ้งมีการจดัโปรโมชัน่ และตั้งราคาขาย

ในราคาท่ีถูกกวา่ท่ีอ่ืน สร้างการรับรู้ผา่นส่ือสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Line  และเป็นช่องทางซ้ือออนไลน์ 

ท าใหลู้กคา้เห็นถึงคุณภาพในการใหบ้ริการแก่ผูบ้ริโภค และท่ีส าคญัตอ้งแสดงให้เห็นถึงความปลอดภยั ได้

มาตรฐาน ของสินคา้ดว้ย เพื่อท่ีใหลู้กคา้ตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ไดง่้าย 

 

การอภิปราย 

ในปัจจุบนัสถานการณ์ธุรกิจ Healthcare ในประเทศไทยมีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง โดยธุรกิจดา้น
เคร่ืองมือแพทยแ์ละเคร่ืองมือในหอ้งปฏิบติัการถือเป็นหน่ึงในอุตสาหกรรมและเป็นธุรกิจท่ีมีมูลค่าท่ีค่อนขา้งสูง
และเติบโตต่อเน่ือง ท าใหก้ารแข่งขนัในธุรกิจก็เร่ิมมีมากข้ึน ดงันั้นจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีผูบ้ริหารจะตอ้ง
อาศยัชั้นเชิงในการบริหารท่ีเหนือกวา่คู่แข่งท่ีเกิดข้ึนในสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลาไม่วา่จะเป็น
การตดัราคา การซ้ือขายแบบประมูล หรือแมแ้ต่การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีท่ีมีผลกบัสินคา้ การ
เปล่ียนแปลงวธีิการตรวจวิเคราะห์ต่างๆท่ีข้ึนกบันโยบายของรัฐบาล การจดัการเชิงกลยทุธ์จึงเป็นแนวทางหน่ึงท่ี
จะช่วยใหน้กับริหารก าหนดทิศทางของธุรกิจ วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอกและภายในองคก์าร ช่วย
ก าหนดกลยทุธ์ท่ีเหมาะสมกบัองคก์าร เพื่อท่ีจะน ากลยทุธ์เหล่านั้นไปประยกุตป์ฏิบติั และควบคุมประเมินผล
การด าเนินงานขององคก์ารได ้

จากการศึกษาการจดัการเชิงกลยทุธ์ เป็นระยะเวลา 5 ปี ในระยะ 5 ปีแรกในการด าเนินธุรกิจจะใชก้าร

ด าเนินกลยทุธ์ 3 กลยทุธ์ เป็นกลยทุธ์เพื่อความอยูร่อด คือ กลยทุธ์ราคา เน่ืองจากวา่เรามีบริษทัในเครือท่ีน าเขา้มา

เองเลยท าใหต้น้ทุนต ่ากวา่คู่แข่ง แต่เม่ือเป็นท่ีรู้จกัของบริโภคแลว้ต่อมาจะใชก้ลยทุธ์ในการสร้างคุณค่าท่ี

แตกต่าง บริษทัมีชุดทดสอบน ้ายาตรวจคดักรองมะเร็งปากมดลูกท่ีมีความเส่ียงสูง แบบ 15 สายพนัธ์ุ ซ่ึงแตกต่าง

จากสินคา้ตลาดและชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก Zmed swab ท่ีเก็บดว้ยตวัเอง เป็นอีกสินคา้ท่ีแตกต่างในทอ้งตลาด 

และสามารถเขา้ถึงลูกคา้ไดต้ามกลุ่มเป้าหมายท่ีวางไว ้หลงัจากสร้างคุณค่าและความแตกต่างไดแ้ลว้จะด าเนินกล

ยทุธ์สร้างวธีิครองใจผูบ้ริโภค โดยจะใชใ้นปีท่ี 2 เพื่อใหผู้บ้ริโภคพึงพอใจของคุณภาพในราคาท่ีเหมาะสม โดยมี

การประเมินควบคุมคุณภาพของสินคา้ทุกปี 

 



ข้อเสนอแนะ   
 1.ขอ้เสนอแนะจากผลการศึกษาวจิยั  

  จากการศึกษาวจิยัเร่ืองความตอ้งการและการด าเนินงานของธุรกิจจ าหน่ายชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก

ภายใตแ้บรนด ์Zmed swab ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี   

   ดา้นความตอ้งการของตลาด ผูบ้ริโภคสามารถเปล่ียนแลงพฤติกรรมไดต้ลอดเวลาดว้ยปัจจยัหลายดา้น 

เช่น การเขา้มาของคู่แข่งท่ีมีกลยทุธ์ดา้นต่าง ๆ ท่ีดีกวา่ และนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เพราะฉะนั้น

ผูป้ระกอบการตอ้งหมัน่ศึกษาและติดตามสถานการณ์ปัจจุบนัอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อการปรับตวัทางธุรกิจใหเ้ขา้กบั

สถานการณ์ปัจจุบนั    

   ดา้นยอดขายและแนวโนม้ เพราะคู่แข่งท่ีเขา้มาตลาดจะเนน้กลยทุธ์แข่งขนัตดัราคา และตลาดประมูล

จะตอ้งสู้ดว้ยเร่ืองราคา ถา้บริษทัสามารถเขา้ตลาดประมูลไดก้็จะไดส่้วนแบ่งตลาดเยอะ แต่ขอ้จ ากดัเร่ือง

ทรัพยากรบุคคลและการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการบริการภาครัฐท่ีเป็นตลาดใหญ่ บริษทัยงัไม่พร้อม 

   ดา้นการด าเนินงานของธุรกิจ ส าหรับการเร่ิมตน้ท าธุรกิจจะเนน้เร่ืองขยายในตลาดเอกชนก่อน เพราะ

ตอ้งใหบ้ริษทัมีกระแสเงินสดหมุนเวยีนท่ีดี  

  ดา้นการวางแผนการจดัการเชิงกลยทุธ์ การด าเนินงานธุรกิจในต่างจงัหวดัตอ้งท าการวางแผนอยา่งดี 

ตอ้งมีแผนส ารองในรับมือกบัสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีไม่คาดคิด เช่น นโยบายภาครัฐท่ีจะปรับเปล่ียนวธีิการตรวจ

และแนวทางใหม่ 

 2.ขอ้เสนอแนะเพื่อการศึกษาวจิยัคร้ังต่อไป     

  การท าแบบส ารวจกลุ่มผูบ้ริโภคในต่างจงัหวดั เพื่อใหค้ลอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 



กติติกรรมประกาศ 

ในการจดัท าการศึกษาอิสระฉบบัน้ีจะส าเร็จลุล่วงไม่ไดเ้ลยหากปราศจากความอนุเคราะห์และการ

สนบัสนุนจากหลายท่าน ท่ีส าคญัยิง่ผูศึ้กษาขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยศิ์ริชยั พงษว์ชิยั  เป็นอยา่งสูง

ท่ีไดก้รุณารับเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา การศึกษาอิสระฉบบัน้ี นอกจากน้ียงัใหอ้งคค์วามรู้ ค  าแนะน าในการ

ท าการศึกษาอิสระและขอ้คิดเห็นต่าง ๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอิสระ รวมถึงช้ีแนะขอ้บกพร่องเพื่อแกไ้ข

ใหก้ารศึกษาอิสระฉบบัน้ีของผูศึ้กษาส าเร็จลุล่วงไดอ้ยา่งดียิง่  

ขอกราบขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย ์สมจิตร ลว้นจ าเริญ ไดใ้หค้วามกรุณาเป็นประธาน

กรรมการสอบการศึกษาอิสระ ทั้งน้ียงัคอยช้ีแนะแนวทางการปรับปรุงการศึกษาอิสระใหมี้ความสมบูรณ์ข้ึน อีก

ทั้งผูศึ้กษาขอขอบพระคุณคณาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับ CMOs มหาวทิยาลยั

รามค าแหง ทุกท่านท่ีไดใ้หค้วามรู้และองคค์วามรู้แห่งปัญญาแก่ผูศึ้กษาจนส าเร็จเป็นมหาบณัฑิต 

 ขอกราบขอบพระคุณเพื่อนๆ ในหลกัสูตร CMOs ทุกคนท่ีไดมี้โอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์ร่วมสุข

ร่วมทุกขม์าดว้ยกนัตลอดการศึกษาและยงัคอยใหค้  าแนะน า ช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจแก่ผูเ้ขียน อนัเป็นส่วนหน่ึง

ท่ีใหท้  าการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นรูปธรรมและส าเร็จไปไดด้ว้ยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา ผูท่ี้อยู่เบ้ืองหลงัความส าเร็จ ให้พลังผลกัดนัให้เกิดก าลังใจ ความ

พยายามท่ีจะศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ท าให้ผูศึ้กษามีความมุ่งมัน่และความพยายามต่อการศึกษาผ่านพน้

อุปสรรคต่าง ๆ มาจนส าเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 

 สุดทา้ยน้ีผูศึ้กษาหวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าการศึกษาอิสระฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้สนใจไม่มากก็น้อย 

และหากเน้ือหาในฉบบัดงักล่าวน้ีผิดพลาดประการใด ผูศึ้กษาขอน้อมรับความผิดนั้นไวแ้ต่เพียงผูเ้ดียวและขอ

อภยัมา ณ ทีน้ี 

นางสาวพชัรินทร์ ปาสาจะ 
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