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การศึกษาครั้ งน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาถึงความตอ้งการและการด าเนินงานในธุรกิจจดัจ าหน่าย สินคา้

ทางการแพทยค์รบวงจร ในตลาดออนไลน์ และศึกษาปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในความความตอ้งการและ

การด าเนินงาน โดยท าการเก็บตวัอย่างแบบหลายขั้นและใชแ้บบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่ม

ตวัอย่าง จ านวน 200 แลว้น ามาวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณราและเชิงปริมาณสถิติที่ใชไ้ดแ้ก่ร้อยละค่าเฉล่ียส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 110 
คน คิดเป็นร้อยละ 55 เพศชาย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45  เรียงตามล าดบัผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ
ตั้งแต่ 25 - 34 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5, ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ44, ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 โดยจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวส่วนใหญ่มีจ านวน มากกว่า 6 คน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 45,001 บาทข้ึนไป จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการ พบว่าผลการวิจยัพบวา่ สินคา้ทางการแพทยท์ี่เลือกใชม้ากที่สุด 
คือ อุปกรณ์กูชี้พส าหรับบุคคลทัว่ไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เพื่อซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยไ์ปใชก้บั 
พ่อ แม่ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และการซ้ือต่อครั้ งในหน่ึงเดือน 2 ครั้ ง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.5   

การวิเคราะห์ระดบัการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการธุรกิจจดัจ าหน่าย สินคา้ทางการแพทย์
ครบวงจร ในตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑพ์บว่า ในการเลือกซ้ือสินคา้ ระดบัความนิยมของแบรนด์ที่ตอ้งการ 
ตราสินคา้ที่เป็นสินคา้เปิดตวัใหม่ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5, การรับประกนัสินคา้ สามารถเปล่ียนสินคา้ได้



ภายใน 7 วนั เป็นอนัดบั 1 ร้อยละ 44.5 และให้ความค านึงถึง ผลิตเกิน 1 เดือน จ าหน่ายในราคาปกติเป็นอนัดบั 1 
ร้อยละ 39  

ด้านราคา ให้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินคา้ระดับราคาเดียวกันสินคา้แบรนด์จากต่างประเทศ 

ร้อยละ 61,ให้ความส าคญัมีในการแจ้งราคาและให้ขอ้มูลสินคา้ สรรพคุณ ในช่องทางต่างๆของร้าน ต้องการ

ทราบราคาสินคา้ทุกช่องทาง ร้อยละ 46, ในการเปรียบเทียบราคากับร้านอ่ืน ราคาจะต้องถูกกว่าร้านอ่ืนเท่านั้น 

ร้อยละ 29.5  

ดา้นสถานที่จดัจ าหน่าย ให้ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่าน WEBSITE ร้อยละ 29, เลือก

ซ้ือสินคา้ตามความสะดวกแบบตอ้งการซ้ือผ่านระบบ ไม่ต้องการแอดมิน ร้อยละ 40.5 โดยเลือกช าระเงินผ่าน

ช่องทางจดัจ าหน่ายผ่านระบบโอนเงิน แนบหลกัฐานการโอน ร้อยละ 51 ดา้นส่งเสริมการขาย ให้ความส าคญัใน

การตดัสินใจทราบขอ้มูลข่าวสารการลดราคาผ่าน  

ด้านส่งเสริมการขาย ให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึนผ่านโปรโมชัน่ ด้านจัดส่งฟรี ร้อยละ 

36 และตดัสินใจซ้ือจากระบบสมาชิกที่ตอ้งการ โดยการซ้ือสินคา้สะสมแตม้เพื่อใชแ้ทนเงินสด ร้อยละ 38  

Abstract 

This research aims (1) to study the needs of the market and the behavior of the demand and operations 

in  medical equipment for online , (2) to study the production or operations, Finance, marketing, organizational 

behavior of medical equipment for online market (3) to study planning strategic management of the business. 

The research found that 

1. The results showed that the analysis of general population data, the results showed that female, age 

25 - 34 years, bachelor degree education, career as a student, number of family members more than 6 people 

and average income over 45,001 baht  

2. The results showed that the analysis of general population data,  Found that the results showed that 

The most commonly used medical product is the Life-saving equipment. for the general public, buying 

medical equipment for parents and buying once per month for 2 times. 

3. The results showed that the analysis of 1) The product found that in buying product warranty and 

production not more than 1 month 2)The price found that the informing the product properties, the price must 



be cheaper than the competitors 3) Distribution channels found that to buying products from WEBSITE. And 

pay through the internet banking 4) The promotion showed importance to free shipping. 

 

  “บทความน้ีเรียบเรียงจากสารนิพนธ์เร่ือง ความตอ้งการและการด าเนินงานในธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้

ทางการแพทยค์รบวงจร ในตลาดออนไลน์ ไดผ้่านการสอบป้องกนัวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแลว้ 

1. นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตโครงการบริหารธุรกิจมหาบณัฑิตส าหรับ 
CEOs 

2. อาจารยท์ี่ปรึกษาหลกั รองศาสตราจารย ์ศิริชยั พงษว์ิชยั 
 

บทน า 

จากปัจจยัแวดลอ้มทางดา้นเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือนอกประเทศ ที่ค่อนขา้งผนัผวนในช่วง

หลายปีที่ผ่านมา ในหลายๆ ธุรกิจที่จะตอ้งเผชิญกบัความยาก ล าบากในการด าเนินธุรกิจมากข้ึนนั้นในทาง

กลบักนัแนวโนม้หรือเทรนด์ของธุรกิจที่เกาะกระแสเพื่อสุขภาพกลบัไม่ค่อยไดร้ับผลกระทบมากนกั และยงัมี

แนวโนม้ขยายตวัต่อเน่ือง อย่างไรก็ตามเน่ืองจากปัจจุบนัผูบ้ริโภคสามารถรับรู้และเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารที่ดูแล

สุขภาพ และความงามไดอ้ย่างรวดเร็วผ่านช่องทางที่หลากหลายโดยเฉพาะ Social Media กระแสรักสุขภาพและ

ความงามยงัคงเป็นปัจจยัส าคญัที่ผลกัดนัให้ตลาดสินคา้เพื่อสุขภาพ (ในที่น้ีหมายถึง วิตามิน ผลิตภณัฑอ์าหาร

เสริมเพื่อสุขภาพและความงาม รวมถึงเคร่ืองมือและอุปกรณ์การแพทย)์ ซ่ึงมีมูลค่ากว่า 140,000 ลา้นบาท ยงัคงมี

แนวโนม้เติบโตอย่างต่อเน่ือง 

ธุรกิจสินคา้ทางการแพทย ์ คือ ธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัทุกส่ิงทุกอย่าง ในการดูแลความเป็นอยู่ดา้นสุขภาพ

ของมนุษย ์ ซ่ึงครอบคลุมขอบเขตค่อนขา้งกวา้ง ตั้งแต่เร่ืองยา อุปกรณ์ทางการแพทย ์ การบริการรักษาพยาบาล 

โดยแบ่งออกเป็นหลายๆมิติ ทั้งการแบ่งตามอวยัวะส าคญัต่างๆของมนุษย ์ หรือแบ่งตามระดบัความซับซ้อนใน

การรักษา  

เน่ืองจากโครงสร้างประชากรไทยใหญ่พอและมีแนวโนม้เขา้สู่สังคมผูสู้งวยั ดว้ยฐานะความเป็นอยู่ที่ดี

ข้ึน จึงช่วยหนุนให้ธุรกิจมีฐานลูกคา้ที่ช่วยลดตน้ทุนการบริหารข้ึนไปอีก อย่างไรก็ดี ธุรกิจ Healthcare ไม่ไดม้ี

เพียงแต่โรงพยาบาล เพราะธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่ามาก คือ ธุรกิจยา และเคร่ืองมือทางการแพทย ์ส าหรับโอกาส

ของธุรกิจเพื่อสุขภาพนั้น การที่คนเราหันมาใส่ใจในเร่ืองของสุขภาพกนัมากข้ึนก็เพราะ “ความกลวั” เป็นส่ิงเร้าที่

ส าคญัต่อพฤติกรรมของมนุษย ์ 



ธุรกิจร้านขายยาและเคร่ืองมือแพทย ์คือ ธุรกิจที่ด  าเนินการขายสินคา้ทางเภสัชภณัฑท์ั้งชนิดเคมีภณัฑ ์
ยารักษาโรค และสมุนไพร เคร่ืองเทศที่ใชท้ ายาไทยแผนโบราณและทางการแพทย ์เช่น ของที่ใชแ้ต่งแผลที่มีสาร
ยึดติด ชุดปฐมพยาบาล ผลิตภณัฑเ์คมีที่ใชภ้ายนอกส าหรับคุมก าเนิด อุปกรณ์และเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้าง
การแพทย ์และผลิตภณัฑเ์สริมอาหาร  

สุรางคณา วายุภาพ ผูอ้ านวยการส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) 
(สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยเมื่อ 2 กุมภาพนัธ์ 2562 
ในงาน Thailand e-Commerce Week 2019 ว่า ผลการส ารวจมูลค่าพาณิชยอิ์เล็กทรอนิกส์ของประเทศเติบโต
อย่างต่อเน่ือง ระหว่าง 8-10% ต่อปี โดย ETDA ได้จดัเก็บสถิติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 และเมื่อเปรียบเทียบ
จ านวนผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าจากจ านวนเพียง 9.3 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2551 ปัจจุบนัมี
คนใชม้ากถึง 45 ลา้นคน สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่เปล่ียนไปตามยุคสมยั การพฒันาของ
เคร่ืองมือส่ือสาร และราคาที่ถูกลง ท าให้คนเขา้ถึงอินเทอร์เน็ตได้มากข้ึน ส่งผลให้ตลาดอีคอมเมิร์ซของ
ประเทศไทยเติบโตไปดว้ย ทั้งจ านวนผูซ้ื้อ ผูข้ายทางออนไลน์เพิ่มมากข้ึน สอดรับกับจ านวนแพลตฟอร์มโดย
ผูป้ระกอบการในไทยและต่างประเทศเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากเช่นกัน 

ประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีอตัราการเติบโตของ B2C (Business to Consumer) สูงเป็นอนัดบัที่ 
1 ของอาเซียน เมื่อเทียบมูลค่าระหว่างปี 2559 กบัปี 2560 พบว่า มีมูลค่าเพิ่มถึงกว่า 1 แสน 6 หมื่นลา้นบาท 
ส่วนหน่ึงมาจากความเช่ือมัน่ในเทคโนโลยี ระบบ e-Payment ที่สะดวกมากข้ึน การขนส่งที่รวดเร็วท าให้
ผูบ้ริโภคหันมาให้ความนิยมซ้ือของออนไลน์อย่างต่อเน่ือง เมื่อมองมาถึงโอกาสของสินคา้และบริการ จะเห็น
ไดว้่าธุรกิจห้างสรรพสินคา้ออนไลน์เติบโต เน่ืองจาก Promotion ที่ดึงดูดใจลูกคา้ ความน่าเช่ือถือ และความ
เช่ือมัน่ในแหล่งขายที่มีตวัตน นอกจากน้ี ในส่วนของอาหาร เคร่ืองดื่ม เคร่ืองส าอาง และอาหารเสริม ก็ก าลงั
เติบโตมาติด ๆ ดว้ยพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที่นิยมอาหารและรักสุขภาพมากข้ึน มีการกระตุ้นความต้องการ
ซ้ือผ่านทาง Influencer ตลอดจน YouTuber ซ่ึงเติบโตมาตลอดช่วงปีที่ผ่านมา ( ที่มา : กระทรวงดิจิทลัเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  

จากพฤติกรรมผูบ้ริโภคที่กล่าวมาขา้งตน้น้ีท าให้ธุรกิจจดัจ าหน่าย สินคา้ทางการแพทยค์รบวงจร ใน
ตลาดออนไลน์ เกิดข้ึนเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาความตอ้งการของตลาด และพฤติกรรมการซ้ือของตลาด 

2. เพื่อศึกษาการด าเนินงานทางดา้นการผลิตหรือปฏิบตัิการดา้นการเงินดา้นการตลาดดา้นพฤติกรรม

องคก์รของธุรกิจ 



3. เพื่อศึกษาการวางแผนการจดัการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจ 
นิยามศัพท์ 

- เคร่ืองมือแพทย ์หมายถึง เคร่ืองใชผ้ลิตภณัฑห์รือวตัถุส าหรบัใชใ้นการประกอบวิชาชีพเวช กรรมการ
ประกอบวิชาชีพพยาบาล และการผดุงครรภ ์หรือเคร่ืองใชใ้หเ้กิดผลแก่สุขภาพโครงสร้าง ของร่างกายมนุษย ์
รวมทั้ง ส่วนประกอบ ส่วนควบ อุปกรณ์ หรือชิ้นส่วนของเคร่ืองใชผ้ลิตภณัฑ ์หรือ วตัถุดงักล่าว  

- อุปกรณ์ทางการแพทย ์หมายถึง อุปกรณ์ผ่าตดั และอุปกรณ์การแพทย ์เช่น มีดผ่าตดั กรรไกรผ่าตดั 
เคร่ืองวดั ความดนัปรอทวดัไข ้เป็นตน้ รวมถึงวสัดุการแพทย ์เช่น ถุงมือยางทาง การแพทยผ์า้กอซ  
ขอบเขตการวิจัย 

ระยะเวลาที่ใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลเพื่อท าวิจยัในครั้ งน้ีเร่ิมตั้งแต่วนัที่ 1 พฤษาภาคม – 30 มิถุนายน 
2562 โดยศึกษาจากผูท้ี่มีความตอ้งการและการด าเนินงานในธุรกิจจดัจ าหน่าย สินคา้ทางการแพทยค์รบวงจร ใน
ตลาดออนไลน์ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผลจากการวิจยัจะท าให้ทราบถึงการตดัสินใจถึงความตอ้งการและการด าเนินงานในธุรกิจจดัจ าหน่าย 
สินคา้ทางการแพทยค์รบวงจร ในตลาดออนไลน์ 

2. ผลจากการวิจยัจะท าให้ทราบถึงวิธีการและหลกัการบริหารงานตลอดจนกลยุทธ์การบริหารการ
จดัการของผูป้ระกอบการธุรกิจจดัจ าหน่าย สินคา้ทางการแพทยค์รบวงจร ในตลาดออนไลน์ 

3. ผลจากการวิจยัจะท าให้ทราบขอ้มูลทีไดจ้ากการศึกษาจะสามารน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุง
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
การทบทวนวรรณกรรม 

หลายปีที่ผ่านมาการจบัจ่ายซ้ือของในโลกออนไลน์แพร่หลายไปสู่ผูค้นแทบทุกกลุ่มมากข้ึน ความ
สะดวกสบายจากการคลิกเพียงไม่ก่ีครั้ งแลว้รับสินคา้ที่ตอ้งการง่ายๆถึงประตูบา้นนั้นยากจะปฏิเสธ ท าให้ความ
เขม้ขน้ดา้นการพฒันา E-commerce เพิ่มระดบัข้ึนทุกขณะ โดยเฉพาะการหยิบเอาเทคโนโลยีล ้าๆ มาเพิ่ม
ศกัยภาพและโอกาสทางธุรกิจ 

ธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ทางการแพทยค์รบวงจร ในตลาดออนไลน์  คือ ธุรกิจที่รวบรวมสินคา้ที่
หลากหลายเน่ืองจากเป็นสินคา้ทางการแพทยท์ี่ครบวงจร โดยเนน้สินคา้ที่เป็นนวตักรรมใหม่ๆ ทนัสมยั พร้อม
ดว้ยเทคโนโลยีที่ไดพ้ฒันาข้ึนมาอย่างต่อเน่ือง ซ่ึงสินคา้ของธุรกิจจดัจ าหน่ายสินคา้ทางการแพทยค์รบวงจร ใน
ตลาดออนไลน์  แบ่งออกเป็นทั้งหมด 6 ประเภท ซ่ึงแต่ละจะเจาะกลุ่มลูกคา้ที่แตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

- สินคา้กายภาพบ าบดั ส าหรับกลุ่มผูป่้วย เช่น เคร่ืองป่ันจกัรยานกายภาพบ าบดั วอลค์เกอร์ เป็นตน้ 
- อุปกรณ์ส าหรับผูป่้วยที่บา้น ส าหรับกลุ่มผูป่้วย เช่น เตียงผูป่้วย รถเข็นผูป่้วย 



- อุปกรณ์ทดสอบสมรรถภาพ ส าหรับกลุ่มดูแลสุขภาพ และบคุคลทัว่ไป เช่น จกัรยานทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย เคร่ืองวดัความดนั เป็นตน้ 

- อุปกรณ์กูชี้พ ส าหรับบุคคลทัว่ไป เช่น อุปกรณ์ห้ามเลือด เคร่ืองช่วยหายใจบีบมือ เป็นตน้ 
- อุปกรณ์ท าแผล กลุ่มดูแลสุขภาพ กลุ่มผูม้ีปัญหาดา้นสุขภาพ และบุคคลทัว่ไป เช่น ส าลี ผา้ก๊อซ 
- อุปกรณ์ดูแลสุขภาพ อาหารเสริม กลุ่มดูแลสุขภาพ กลุ่มผูม้ีปัญหาดา้นสุขภาพ และบุคคลทัว่ไป 
- และอื่นๆ 
นอกจากเราจะรวบรวมสินคา้นวตักรรมที่ครบวงจรแลว้ ทางร้านจะเป็นการการจดัจ าหน่ายทางดา้น 

ออนไลน์ เพื่อตอบสนองความสะดวกสบายของผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนั 

นโยบายการตลาดของกิจการ 

- เนน้การตลาดเชิงรุก เพื่อให้ขอ้มูลผลิตภณัฑแ์ก่ลูกคา้ 
- ปรับระบบการตลาดให้ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์ตลอดเวลา เพื่อให้ตลาดมีประสิทธิภาพสูงสุด 
Mission and Goal  

- Vision : “เป็นผูน้ าตลาดในสินคา้ทางการแพทยอ์ย่างครบวงจร ในตลาดออนไลน์” 
- Mission : “รวบรวมสินคา้นวตักรรมใหม่ๆเพื่อส่งมอบผลิตภณัฑท์ี่ดีที่สุด ในราคาที่ทุกระดบัจบัตอ้ง

ได ้และสะดวกสบายดว้ยการซ้ือผ่านระบบออนไลน์” 
1 การจัดการและพฤติกรรมองค์การในอุตสาหกรรม 

  โครงสร้างองค์กรทั่วไปในอุตสาหกรรม 

ทรัพยากรบุคคลถือเป็นส่ิงส าคญัยิ่งในองคก์รที่จะน าพาบริษทัให้ไปสู่ความส าเร็จได ้และบุคลากรใน

องคก์ร มีหนา้ที่ท างานเพื่อสร้างความประทบัใจให้เกิดกบัลูกคา้ เพื่อให้ลูกคา้เกิดความ ประทบัใจและกลบัมาใช้

บริการที่ร้านอีก นอกจากน้ีองค์กรเองยงัตอ้งค านึงถึงบุคลากรในองคก์รดว้ย เพื่อให้บุคลากรในองคก์รมี

สวสัดิการที่ดี และมีความสุขในการท างานต่อไป  

ในธุรกิจจ าหน่ายสินคา้ออนไลน์นั้นพนกังานงานมีส่วนส าคญัอย่างมากที่จะช่วยสร้างและเพิ่มยอดขาย

ให้กบัทางร้านได ้นอกจากน้ียงัมีแผนกที่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆที่จะคอยช่วยให้การบริหารงาน ภายในร้านด าเนินต่อไป

ไดอ้ย่างราบร่ืน ดงันั้นทางผูป้ระกอบการจึงไดม้ีการก าหนดวตัถุประสงคข์อง การจดัการทรัพยากรบุคคลไว ้

ดงัน้ี  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 การจัดการตลาดในอุตสาหกรรม 

 สภาพแวดล้อมทั่วไปในอุตสาหกรรม 

ประเทศไทยเป็นประเทศผูน้ าเขา้และส่งออกเคร่ืองมือแพทยร์ายใหญ่ในภูมิภาคอาเซียน นอกจากน้ี  

ไทยยงัเป็นศูนยก์ลางสุขภาพของโลก ประกอบกบัธุรกิจโรงพยาบาลรัฐและเอกชนก าลงัเร่งปรับตวัเพื่อเพิ่ม 

ศกัยภาพทางการแพทย ์ท าให้มีการน าเขา้อุปกรณ์ทางการแพทยเ์พื่อรองรับบริการของผู้ป่วยเพิ่มมาก ข้ึน 

ในขณะที่อุตสาหกรรมเคร่ืองมือแพทยส่์วนใหญ่ของไทยยงัเป็นลกัษณะของการซ้ือมาขายไป และยงัขาด  

การพฒันาดา้นเทคโนโลยีและนวตักรรมที่เป็นของตนเองในปี 2559 ไทยมีผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณ์ทาง

การแพทย ์จ านวนทั้งส้ิน 131 แห่ง จ าแนกตามกลุ่มผลิตภณัฑป์ระกอบดว้ย กลุ่มวสัดทุางการแพทย ์82 แห่ง 

(ร้อยละ 62.2) กลุ่มครุภณัฑท์างการแพทย ์24 แห่ง (ร้อยละ 18.3) กลุ่มน ้ายาและชุดวินิจฉัยโรค 11 แห่ง กลุ่ม

บริการและซอฟแวร์ 3 แห่ง และกลุ่มอื่นๆ 11 แห่ง โดยกลุ่มผูป้ระกอบการส่วนใหญ่จะอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล  

แมไ้ทยจะมีผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณ์ทางการแพทยเ์ป็นจ านวนมากก็ตาม แต่ส่วนใหญ่เป็นผูผ้ลิตวสัดุอุปกรณ์

ทางการแพทยท์ี่ใชเ้ทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ซับซ้อน ไดแ้ก่ กลุ่มผลิตภณัฑด์า้นโลหะ (เตียงผ่าตดั เตียง คนไข)้ 

กลุ่มผลิตภณัฑด์า้นทนัตกรรม (ชุดท าฟันครบชุด เคร่ืองขูดหินปูนไฟฟูาซีเมนตอุ์ดฟัน) กลุ่มผลิตภณัฑช์ุดแต่ง

กายส าหรับการใชง้านในห้องผ่าตดั กลุ่มผลิตภณัฑป์ระเภทใชส้ิ้นเปลือง (สาลี ผา้กอซ ผา้พนัแผล ชุดให้น ้าเกลือ 

ของที่ใชแ้ต่งแผล เอ็นเยบ็แผล หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา หลอดสวน) กลุ่มผลิตภณัฑ ์ดา้นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้

ผู้จดัการร้าน 

เจ้าของกิจการ 

ฝ่ายขาย ฝ่ายจดัซือ้ ฝ่ายบญัชี ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขนส่ง 

2 ต าแหน่ง 1 ต าแหน่ง 1 ต าแหน่ง 1 ต าแหน่ง 

 

2 ต าแหน่ง 



เทคโนโลยีระดบักลาง เช่น เคร่ืองรังสีเอกซ์ เคร่ืองน่ึงเคร่ืองวดัความดนัโลหะ เป็นตน้ ซ่ึงในแต่ละปีไทยส่งออก

วสัดุและครุภณัฑท์างการแพทยเ์ป็นมูลค่าหลายหมื่นลา้นบาท โดยเฉพาะการส่งออกวสัดุทางการแพทยท์ี่มีมูลค่า

ส่งออกสูงถึง 81,027.57 ลา้นบาท ในปี 2559 และมีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี ร้อยละ 3.1 ส่วนครุภณัฑท์างการ

แพทยม์ีมูลค่าส่งออก 15,459.23 ลา้นบาท มีอตัราการเติบโตเฉล่ียต่อปี ร้อยละ 3.3  

ข้อมลูเกี่ยวกับการจัดจ าหน่าย 

ทางร้านจะมีการจดัจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ที่เป็นของร้าน ดังน้ี 

- WEBSIE   
- FACEBOOK 
- INSTRAGRAM 
- LINE@ 

ข้อมลูเกี่ยวกับลูกค้าและพฤตกิรรมการบริโภค/แนวโน้ม 

กลุ่มผูบ้ริโภคทัว่ไปในปัจจบุนัยงัคงใส่ใจสุขภาพอย่างต่อเน่ือง ให้ความส าคญักบัรูปลกัษณ์ภายนอก

มากข้ึน กลุ่มเคร่ืองมือและอุปกรณ์แพทยท์ี่น่าสนใจ ส าหรับเจาะตลาดคนรุ่นใหม่ ไดแ้ก่  

• กลุ่มใชแ้ลว้ทิ้งที่มีความจ าเป็น เช่น ถุงมือยาง หนา้กากอนามยั เข็มฉีดยา กรวยยืนปัสสาวะ เป็นตน้  

• ครุภณัฑต์่างๆที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

1) กลุ่มเคร่ืองมือทางศลัยกรรมความงาม เช่น เคร่ืองเลเซอร์ผิวหนา้ประเภทต่างๆ เคร่ืองตรวจเช็คสภาพ

ผิวหนา้ เคร่ืองตรวจ วดัระดบัไขมนั เคร่ืองสลายไขมนั อุปกรณ์ ผ่าตดั - ตกแต่งทางศลัยกรรม  

2) กลุ่มเคร่ืองมือที่ใชใ้นชีวิตประจ าวนั ซ้ือตดิไวท้ีบ่า้น เช่น ชดุอุปกรณ์ท าแผล- ลา้งแผล ปรอทวดัไข ้

เคร่ืองวดัความดนั 

กลุ่มผูม้ีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มผูสู้งอายุที่มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนนั้นย่อมมีความเส่ียงที่จะเกิดอาการ

เจ็บป่วยไดง้่าย ความตอ้งการเคร่ืองมือและอุปกรณ์แพทยท์ี่ ใชก้บักลุ่มผูสู้งอายุก็มีโอกาสเพิ่มข้ึนดว้ย  กลุ่ม

เคร่ืองมือและอุปกรณ์แพทยท์ี่น่าสนใจส าหรับเจาะตลาดผูสู้งอายุ ไดแ้ก่ 

- กลุ่มใชแ้ลว้ทิ้งที่มีความจ าเป็น เช่น ถุงมือยาง ผา้ออ้มผูใ้หญ่ หนา้กากอนามยั เป็นตน้  
- ครุภณัฑต์่างๆ ที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่  

1) อุปกรณ์ที่เก่ียวขอ้งในชีวิตประจ าวนั เช่น รถเข็น ที่นอนลมป้องกนัแผลกดทบั เตียงไฟฟ้า ไมเ้ทา้  
2) เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่รักษาโรคที่พบบ่อย ในผูสู้งอายุ เช่น ปรอทวดัไข ้เคร่ืองวดั ความดนัโลหิต 

เคร่ืองเจาะวดัน ้าตาล ในเลือด 



การวิเคราะห์ SWOT 

S   - สินคา้โดยส่วนใหญ่เป็นนวตักรรมใหม ่เพื่อตอบโจทยผ์ูม้ีปัญหาโดยตรง 

                   - สินคา้ผลิตมีความหลากหลาย และครบวงจร 

                   - มีผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นคอยให้ความรู้ผลิตภณัฑผ์่านทางช่องทางออนไลน์ 

W  -เน่ืองจากเป็นสินคา้ใหม่จึงตอ้งใชร้ะยะเวลาในการส่ือสารถึงสรรพคุณของผลิตภณัฑ์ 

     -ปรบัเปล่ียนพฤติกรรมผูบ้ริโภคในการซ้ืออุปกรณ์เคร่ืองมือแพทยท์างออนไลน์ 

O  -พฤติกรรมผูบ้ริโภคหันมาดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน  

                    -หน่วยงานรัฐบาลส่งเสริมให้ประชาชนดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึน 

T   -สภาวะการผนัผวนของเศรษฐกิจ จึงท าให้คนกลุ่มระดบัล่างยงัสนใจอุปกรณ์ที่มีนวตักรรมสูงมาก

นกั 

     - เน่ืองจากกระแสสุขภาพก าลงัเป็นที่นิยม จึงยากต่อการแบ่งส่วนแบ่งการตลาดในช่วงปีแรก 

ตารางงบประมาณในการส่ือโฆษณา 

 

 

 

 

 

 

3.การจัดการเงินในอุตสาหกรรม 

2.3.4 การประมาณการรายได้  

รายไดข้องร้านมาจากการขายผ่านช่องทางออนไลน์ โดยทางร้านจะเปิดขายตลอด 24 ชัว่โมงผ่านทาง 

website และเปิดขายช่วงเวลา 10.00น. – 20.00น. ในส่ือออนไลน์อ่ืนๆ คือ FACEBOOK INSTARGRAM และ 

LINE เมื่อประมาณการรายไดแ้ลว้ โดยสามารถแสดงเป็นตารางไดด้งัน้ี  

 

 

 



ประเภท 
จ านวนลูกคา้/

วนั 

มูลค่าซ้ือเฉล่ียต่อ

คน 

รายไดเ้ฉล่ีย/

วนั 

รายเฉล่ียไดต้่อ

เดือน 

รายไดเ้ฉล่ียไดต้่อ

ปี 

- จ านวนลูกคา้ 10.00 – 

20.00 น. 
30 คน 2,000 60,000 1,200,000 14,400,000 

- จ านวนลูกคา้ 20.00 – 

09.00 น. 
2 คน 1,000 2,000 60,000 720,000 

รวม  3,000 62,000 1,260,000 15,140,000 

การประมาณการต้นทุน  

ทางร้านจะเป็นการท าธุรกิจแบบฝากขาย โดยจะหักก าไร ต่อเมื่อเกิดการซ้ือขายข้ึน โดยร้านจะคิด GP 

เป็น % โดยบวกเพิ่มเขา้ไป ในราคาตน้ทุนของสินคา้ เช่น คิด GP ของสินคา้ภายในร้านอยู่ที่ 15% – 30% โดย

ในช่วงที่มีการขายราคาปกติทางร้านจะขายในราคาที่บวก GP ไว ้30% และพอถึงช่วงที่มีกิจกรรมส่งเสริม

การตลาดทางร้านจะลด GP ของตวัเองลงมาอยู่ที่ 15% - 20% โดยประมาณ ท าให้ราคาขายของร้าน  

การประมาณการเงินลงทุน   

รายการ ตน้ทุนต่อหน่วย (บาท) จ านวน ตน้ทุนรวม 

ค่าตกแต่งร้าน  192,000  1 192,000  

ค่าเซ้งร้าน 25,000  1 25,000  

เคร่ืองปรับอากาศ   27,000  1 27,000  

โต๊ะท างาน 6,000  8 48,000  

ค่าเขียนโปรแกรม website  42,000 1 42,000  

ตูเ้ก็บสต๊อค  4,000  1 4,000  

อุปกรณ์ส านักงาน  3,000  1 3,000  

อุปกรณ์อ่ืนๆ  30,000  1 20,000  

รวม 371,000  

 

 

 



การประมาณการค่าใช้จ่าย  

ล าดบั รายการ รายเดือน รายปี 

1 ค่าใชจ้่ายทางการตลาด  61,666 740,000 

2 ค่าเช่าร้าน 10,000 120,000 

3 เงินเดือนพนกังาน 158,000 1,896,000 

4 ค่าน ้า ค่าไฟ 2,000 24,000 

5 อ่ืนๆ 5,000 60,000 

 รวม  236,666 2,840,000 

 

การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน  

เมื่อทางร้านวิเคราะห์ความเป็นไปไดข้องโครงการของร้าน ตามสมมติฐานที่ตั้งไวจ้ะพบว่ากิจการร้าน

นั้นจะมีเงินลงทุนเร่ิมแรก อยู่ที่ 371,000 บาทในการตกแต่งร้าน ค่าเซ้งร้าน และการจดัซ้ือเคร่ืองมือเช่น ชั้นวาง

สินคา้มาใชภ้ายในร้าน ซ่ึงทางร้านไดป้ระมาณการจ านวนลูกคา้ที่จะเขา้ร้านต่อวนัอยู่ 100 คน และลูกคา้ที่

ตดัสินใจซ้ือ อยู่ที่ 30% หรือจานวน 30 คน ซ่ึงโดยเฉล่ียลูกคา้จะซ้ือสินคา้อยู่ที่คนละ 2,000 บาท ท าให้ทางร้านมี 

รายไดอ้ยู่ที่ 62,000 บาทต่อวนั หรือคิดเป็น 15,140,000 บาทตอ่ปี โดยเมื่อหักตน้ทุนและค่าใชจ้่าย ต่างๆแลว้ ทาง

ร้านจะมีกาไรสุทธิในปีแรกเท่ากบั 1,331,000 บาท และในปีต่อไปทางร้านจะมีรายไดเ้พิ่มสูงข้ึนเน่ืองจากการท า

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท าให้ลูกคา้มากข้ึน ในขณะที่ตน้ทุนของทางร้านคงที่ท าให้ทางร้านมีกาไรสุทธิ

เพิ่มข้ึนตลอดทั้ง 5 ปีที่ไดจ้ดัทาการวิเคราะห์โครงการ ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ล าดบั รายการ เดือน1 เดือน2 เดือน3 เดือน4 เดือน5 เดือน6 

1 เงินลงทุน 371,000      

2 รายได ้ 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 1,260,000 

3 ตน้ทุนสินคา้ 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 882,000 

4 ค่าใชจ้่าย 236,666 236,666 236,666 236,666 236,666 236,666 

 รวม  (229,666) (88,332) 53,002 194,336 335,670 477,000 

 

 



4.การจัดการการด าเนินงานในอุตสาหกรรม 

ท าเลที่ตั้ง 

ในการเลือกท าเลที่ตั้งของร้านถือเป็นส่ิงส าคญัที่ผูด้  าเนินธุรกิจตอ้งน ามาพิจารณา เน่ืองจากท าเลที่ตอ้ง

ของร้านถือเป็นช่องทางในการจดัส่งสินคา้ โดยร้านไดก้ าหนดเง่ือนไขที่ใชใ้นการพิจารณาท าเลที่ตั้งของร้าน 

ดงัน้ี  

1. ท าเลที่ตั้งของร้านอยู่ในที่สามาเดินทางเขา้ถึงไดส้ะดวก 

2. ความเหมาะสมของราคาค่าเช่าของพื้นที่ ท าให้ร้านยงัสามารถท าก าไรได ้

3. ความเหมาะสมของพื้นที่ในการเปิดเก็บสต๊อกสินคา้ 

อาคาร 5 ชั้น ในซอยลาดพร้าว 101 เป็นจุดที่สามารถเดินทางไดส้ะดวกสบาย และใกลเ้คียงสถานที่

จดัส่งสินคา้ต่างๆ เช่น ไปรษณียไ์ทย, kerry, Inter Express เป็นตน้ การจดัสรรพื้นที่ภายในร้านจะค านึงถึงความ

สะดวกในการจดัเก็บสินคา้ เช็คสต๊อก และจดัส่งสินคา้ของลูกคา้เป็นส าคญั  

 
ภาพแสดงแผนที่บอกต าแหน่ง  

การจัดสรรพื้นที่ภายในร้าน 



 
แสดงการจดัสรรพื้นที่ภายในของร้าน 

จากภาพขา้งตน้ทางร้านมีการจดัสรรพื้นที่เพื่อให้สะดวกในการเช็คสต๊อกสินคา้ และให้เกิดความ

สะดวกสบายในการท างาน โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

1. พื้นที่ของร้านขนาด 72 ตารางเมตร มีหนา้กวา้ง 12 เมตร และลึก 6 เมตร เพื่อให้ร้านมีขนาดที่

เหมาะสมในการวางสินคา้  

2. ทางร้านไดจ้ดัโซนการวางสินคา้ไวเ้ป็นสัดส่วน โดยภายในร้านจะมีพื้นที่ส าหรับสินคา้ที่ขายดีอยู่

เสมอ จดัไวด้า้นในสุดทางดา้นซ้ายของร้าน และจะไดผ่้านชั้นวางสินคา้อ่ืนๆดว้ย และโซนถดัมาคือพื้นที่ส าหรับ

สินคา้ที่ตอ้งรักษาอุณหภูมิ และสินคา้ที่ตอ้งแช่แข็ง เพื่อใหสามารถเลือกซ้ือสินคา้ไดส้ะดวก และไม่แออดัจนเกิน  

และลดปัญหาการรั่วไหล ของเงินในร้าน  

5 การจัดการเชิงกลยทุธ์ในอตุสาหกรรม 

 การวิเคราะห์สถานการณ์  

ทางร้านไดว้ิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆ หากการด าเนินกิจการของร้านไม่เป็นไปตามที่ได้

ตั้งสมมติฐานไว ้ซ่ึงทางร้านไดเ้ลือกสถานการณ์ที่แตกกนั 3 กรณี คือ กรณีสถานการณ์ปกติ กรณี สถานการณ์ดี

ที่สุด และกรณีสถานการณ์เลวร้ายที่สุด โดยมีรายละเอียดของสมมติฐานในแต่ละ สถานการณ์ดงัน้ี  

1 สถานการณ์ปกติ (Base case) ใชก้ารวิเคราะห์ผลตอบแทนตามที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ โดยทาง

ร้านมี จ านวนลูกคา้เขา้ 100 คนต่อวนั และลูกคา้ที่ตดัสินใจซ้ืออยู่ 30 คนต่อวนั โดยซ้ือเฉล่ียคนละ 2,000 

บาท ทาให้ทางร้านมีรายไดต้่อเดือนอยู่ที่ 1,800,000 บาท โดยหากเป็นไปตามสมมติฐานก็น่าที่จะลงทุน  

2 สถานการณ์ดีที่สุด (Best case) ในส่วนของสถานการณ์ดีที่สุด จะเปล่ียนแปลงให้แตกต่างจาก

สถานการณ์ปกติ คือ มีลูกคา้เขา้มาซ้ือสินคา้ภายในร้านเพิ่มข้ึนเป็น 50 คน และซ้ือเฉล่ียต่อคนเพิ่มข้ึน

เป็น 3,000 บาท เน่ืองจากทางร้านอาจจะคาดการณ์จานวนลูกคา้คลาดเคล่ือนไป และลูกคา้มีกาลงัซ้ือที่



มากข้ึน ซ่ึงจะท าให้ร้านมีรายไดต้่อเดือนเพิ่มข้ึนเป็น 4,500,000 บาท โดยสมมติฐานดงักล่าวส่งผลต่อ

ผลตอบแทน ของกิจการดงัต่อไปน้ี   

3 แผนฉุกเฉินและแผนในอนาคต ซ่ึงในปัจจุบนัมีคู่แข่งอยู่เป็นจ านวนมาก และทางร้านเพิ่งเปิด

กิจการใหม่ อาจจะมีขอ้ที่ตอ้งปรับปรุงให้เป็นที่พึงพอใจของลูกคา้ในทุกดา้น และทางร้านตอ้งท าให้

ลูกคา้รู้จกัและมัน่ใจที่จะมาซ้ือสินคา้กบัทางร้านมากยิ่งข้ึน 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาความตอ้งการและการด าเนินงานในการใชบ้ริการธุรกิจจดัจ าหน่าย สินคา้ทาง 

การแพทยค์รบวงจร ในตลาดออนไลน์ ผูศ้ึกษาไดเ้ก็บขอ้มูลจากประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานคร ซ่ึงผูว้ิจัย

ใชรู้ปแบบของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของประชากรในเขตจงัหวดั

กรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใชแ้บบสอบถาม (Questionnaire) มีวิธีการด าเนินการศึกษาดงัขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

1. ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครั้ งน้ี คือ ประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  

2. กลุ่มตวัอย่างที่ใชใ้นการวิจยั คือ ใชบ้ริการธุรกิจจดัจ าหน่าย สินคา้ทางการแพทยค์รบวงจร ใน 
ตลาดออนไลน์ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย  จ านวน 200 คน  

แหล่งข้อมลู 

 ขอ้มูลปฐมภูมิ โดยการใชแ้บบสอบถาม การเก็บรวบรวมขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลปฐมภูมิ โดยด าเนินการ

ส ารวจและเก็บขอ้มูลโดยขอความร่วมมือจากประชากรในจงัหวดักรุงเทพมหานครที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ

ด าเนินการแจกแบบสอบถาม ให้ครบตามจ านวนที่ก าหนดไว ้ทั้งส้ิน วอย่าง และการศึกษาครั้ งน้ีใชแ้นง 200

ทางการวิจยัเชิงพรรณนา 

 ขอ้มูลทุติยภูมิ เป็นแหล่งขอ้มูลที่ไดร้ับจากการคน้ควา้จากเอกสารทางวิชาการ ต าราวิทยานิพนธ์ 
วารสาร ผลงานวิจยั ฐานขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการเก็บขอ้มูลประกอบการศึกษา 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการวิจยัครั้ งน้ีคือ แบบสอบถามซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด และค าถามปลายเปิด 
เพื่อสอบถามประชากรผูสู้งอายุในเขตกรุงเทพมหานคร ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดงัน้ี 



 ส่วนที่ 1 : ขอ้มูลทัว่ไปประกอบไปดว้ย เพศ, อายุ, วุฒิการศึกษา, อาชีพ, จ านวนสมาชิกภายในบา้น, 
รายไดต้่อเดือนของครอบครัว 
 ส่วนที่ 2 : สภาพทัว่ไปของการใชสิ้นคา้ทางการแพทย ์ประกอบไปดว้ย สินคา้ทางการแพทยท์ี่เลือกใช้
มากที่สุด, ซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยไ์ปใชก้บับุคลใด, ความถ่ีในการซ้ือต่อครั้ งในเดือน และงบประมาณในการ
ซ้ือต่อครั้ ง 
 ส่วนที่ 3 : ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจจดัจ าหน่าย สินคา้ทางการแพทยค์รบวงจร ในตลาด
ออนไลน์ ประกอบไปดว้ย 

1. ดา้นผลิตภณัฑ ์   จ านวน 3  ขอ้ 
2. ดา้นราคา    จ านวน 3 ขอ้ 
3. ดา้นช่องทางการจดัจ าหน่าย  จ านวน 3 ขอ้ 
4. ดา้นการส่งเสริมการตลาด  จ านวน 3   ขอ้ 

 โดยผูว้ิจยัก าหนดเกณฑก์ารให้คะแนนระดบัความส าคญั  ในการตอบแบบสอบถามไว ้ 5  ระดบั คือ 
มากที่สุด  5 มีความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สุด 

  มาก   4 มีความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
  ปานกลาง  3 มีความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
  นอ้ย   2 มีความส าคญัอยู่ในระดบันอ้ย 
  นอ้ยที่สุด  1 มีความส าคญัอยู่ในระดบันอ้ยที่สุด 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลครั้ งน้ีใชแ้บบมาตราส่วนประมาณค่า มี 5 ระดบั มากที่สุด มาก ปานกลาง 

ะแนน ซ่ึงก าหนดให้แต่ละระดบัมีช่วงห่างเท่ากนั โดยมีด 5 คนอ้ย นอ้ยที่สุด ค าถามแต่ละขอ้ ไดร้ับคะแนนสูงสุ
คะแนนต ่าสุด 1 คะแนน ซ่ึงก าหนดให้แต่ละระดบัมีช่วงห่างเท่ากนั โดยมีคะแนนและความหมายดังน้ี 

 โดยก าหนดเกณฑใ์นการแปลความหมายส าหรับคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 
  คะแนนอยู่ระหว่าง  1.00 - 1.49  สุดระดบัความส าคญัอยู่ในระดบันอ้ยที่  
  คะแนนอยู่ระหว่าง  1.50 - 2.49  ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบันอ้ย 
  คะแนนอยู่ระหว่าง  2.50 - 3.49  ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัปานกลาง 
  คะแนนอยู่ระหว่าง  3.50 - 4.49  ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมาก 
  คะแนนอยู่ระหว่าง  4.50 - 5.00  ระดบัความส าคญัอยู่ในระดบัมากที่สุด 
ผลการวิจัย 

การวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปทางประชากรศาสตร์ ผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 110 
คน คิดเป็นร้อยละ 55 เพศชาย จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 45  เรียงตามล าดบัผลการวิจยัพบว่า ส่วนใหญ่มีอายุ



ตั้งแต่ 25 - 34 ปี จ านวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 43.5, ระดบัการศึกษาสูงสุด ปริญญาตรี จ านวน 88 คน คิดเป็น
ร้อยละ44, ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนกัเรียนหรือนกัศึกษา จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 33.5 โดยจ านวนสมาชิกใน
ครอบครัวส่วนใหญ่มีจ านวน มากกว่า 6 คน จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 39.5 และส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อ
เดือน 45,001 บาทข้ึนไป จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 

 การวิเคราะห์พฤติกรรมการใชบ้ริการ พบว่าผลการวิจยัพบวา่ สินคา้ทางการแพทยท์ี่เลือกใชม้ากที่สุด 
คือ อุปกรณ์กูชี้พส าหรับบุคคลทัว่ไป จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 50 เพื่อซ้ืออุปกรณ์ทางการแพทยไ์ปใชก้บั 
พ่อ แม่ จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 26.5 และการซ้ือต่อครั้ งในหน่ึงเดือน 2 ครั้ ง จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 
32.5   

การวิเคราะห์ระดบัการตดัสินใจของผูใ้ชบ้ริการเลือกใชบ้ริการธุรกิจจดัจ าหน่าย สินคา้ทางการแพทย์

ครบวงจร ในตลาดออนไลน์ดา้นผลิตภณัฑพ์บว่า ในการเลือกซ้ือสินคา้ ระดบัความนิยมของแบรนด์ที่ตอ้งการ 

ตราสินคา้ที่เป็นสินคา้เปิดตวัใหม่ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5, การรับประกนัสินคา้ สามารถเปล่ียนสินคา้ได้

ภายใน 7 วนั เป็นอนัดบั 1 ร้อยละ 44.5 และให้ความค านึงถึง ผลิตเกิน 1 เดือน จ าหน่ายในราคาปกติเป็นอนัดบั 1 

ร้อยละ 39  

ด้านราคา ให้ในการตดัสินใจเลือกใช้บริการสินคา้ระดับราคาเดียวกันสินคา้แบรนด์จากต่างประเทศ 

ร้อยละ 61,ให้ความส าคญัมีในการแจ้งราคาและให้ขอ้มูลสินคา้ สรรพคุณ ในช่องทางต่างๆของร้าน ต้องการ

ทราบราคาสินคา้ทุกช่องทาง ร้อยละ 46, ในการเปรียบเทียบราคากับร้านอ่ืน ราคาจะต้องถูกกว่าร้านอ่ืนเท่านั้น 

ร้อยละ 29.5  

ดา้นสถานที่จดัจ าหน่าย ให้ความส าคญัในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ผ่าน WEBSITE ร้อยละ 29, เลือก

ซ้ือสินคา้ตามความสะดวกแบบตอ้งการซ้ือผ่านระบบ ไม่ต้องการแอดมิน ร้อยละ 40.5 โดยเลือกช าระเงินผ่าน

ช่องทางจดัจ าหน่ายผ่านระบบโอนเงิน แนบหลกัฐานการโอน ร้อยละ 51 ดา้นส่งเสริมการขาย ให้ความส าคญัใน

การตดัสินใจทราบขอ้มูลข่าวสารการลดราคาผ่าน  

ดา้นส่งเสริมการขาย ให้ความส าคญัในการตดัสินใจซ้ือไดง่้ายข้ึนผ่านโปรโมชัน่ ดา้นจดัส่งฟรี ร้อย 

ละ 36 และตดัสินใจซ้ือจากระบบสมาชิกที่ตอ้งการ โดยการซ้ือสินคา้สะสมแตม้เพื่อใชแ้ทนเงินสด ร้อยละ 38  

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 

 1 ควรศึกษากระบวนการจดัการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มของกิจการ โดยวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม
ภายนอกตามภาวะเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลงตลอดเวลา และสภาพปัญหาการด าเนินงานของธุรกิจ เพื่อพฒันา



ศกัยภาพให้เตบิโตและเพื่อรองรับการแข่งขนัที่ก าลงัเกิดข้ึนในปัจจุบนั และส่งผลถึงการเติบโตทางธุรกิจใน
อนาคต 

 2 อาจมีการพฒันาการวิจยัเชิงส ารวจข้ึนเพื่อศึกษาพฤติกรรมและความตอ้งการขยายธุรกิจแฟรนไชส์ ให้
ละเอียดยิ่งข้ึน โดยการสัมภาษณ์เจาะลึก (Depth Interview) กบัตวัอย่างที่เป็นผูป้ระกอบการ เพื่อศึกษาแนวโนม้
ในการก าเนินกิจกรรมทางการตลาดในอนาคต 
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