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การเตรียมความพร้อมของฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทยเพ่ือเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน  
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บทคดัย่อ 

 ยารักษาโรคถือเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์  ธุรกิจยาใน

ปัจจุบันจึงมีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง ตลาดยาในประเทศไทยมีมูลค่าสูงเกินกว่าแปดหมื่นล้านบาท  มี

ทั้งผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายที่เป็นของรัฐบาลไทยแล้วน้ัน ยังมีที่เป็นบริษัทเอกชนของไทยและบริษัทข้าม

ชาติ ท าให้ในปัจจุบันเกิดการแข่งขันสูง และเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเต็มตัวเมื่อใด การ

แข่งขันเพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดย่อมรุนแรงมากขึ้ นตาม ผู้วิจัยจึงท าการศึกษา มีวัตุประสงค์เพ่ือ

ศึกษาผลกระทบภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศ

ไทยและเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับแนวทางการปรับตัวที่

เลือกใช้ของฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยจ านวนทั้งสิ้น 251 

คน จาก 5 บริษัท  

 จากผลการศึกษาพบว่า ระดับความส าคัญของการเตรียมความพร้อมสมรรถนะ ฝ่ายขายของ

บริษัทยาเอกชนในประเทศไทยภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้านปัจจัยด้านสมรรถนะฝ่ายขาย

ในปัจจุบัน มีระดับค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 4.46 เน่ืองจากต้องท างานกับแพทย์ เภสัชกร ล้วนแต่เป็นอาชีพ

เฉพาะทางทั้งสิ้น ทกัษะในการขายจึงจ าเป็นเป็นอย่างมากและการมีทกัษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ดีน้ันมีระดับความส าคัญมากด้วยเช่นกัน ซ่ึงเป็นความพร้อมที่ผู้แทนขายพึงต้องมี  อันดับสองมีระดับ

ค่าเฉล่ียเทา่กบั 4.32 คือ ระดับความเหน็เกี่ยวกบัสภาพแวดล้อมในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาของไทย 

ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้านอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกัน  พบว่า การมี

บริษัทที่รับจ้างผลิตเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ๆในตลาด และอาจเกิดการแข่งขันสูงทั้งด้านสินค้า 

ราคา และคุณภาพ มีระดับความคิดเห็นที่เห็นด้วยมากที่สุด เน่ืองจากบริษัทที่รับจ้างผลิตเหล่าน้ีมีการ

บริการครบวงจร  จึงมีความพร้อมในการช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ซ่ึงสอดคล้องกับการสัมภาษณ์ส่วน

บุคคล  และที่ มีค่าเฉล่ียเป็นอันดับที่สาม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.31 คือ ระดับความเห็นเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมในการแข่งขันในอุตสาหกรรมยาของไทย ภายหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในด้าน

เง่ือนไขด้านอุปสงค ์ 
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 จากสมมติฐานงานวิจัย การเกิด “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย

ของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย ” พบว่าเง่ือนไขด้านปัจจัยการผลิต มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของ

ฝ่ายขาย มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงมีระดับความเหน็สูงสุดในการวิจัยคร้ังน้ี โดยเฉพาะใน

ส่วนของการแย่งชิงแรงงานฝีมือหากบริษัทไหนมีฝ่ายขายที่ท  างานเก่งอาจจะมีการซ้ือตัวไปท างานด้วย รวม

ไปถึงผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาองักฤษหรือภาษาอื่น เม่ือมีโอกาสกอ็าจจะไปร่วมงานกบับริษัทฯข้ามชาติเพราะ

อัตราค่าจ้างสูงกว่าและรวมไปถึงการที่มีเคร่ืองจักร เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ท าให้ผู้ผลิตต่างแข่งขันกัน

เร่ืองคุณภาพยามากขึ้น ในเร่ืองของการแข่งขันกันด้านต้นทุนและการน าเข้าวัตถุดิบเพ่ิมมากขึ้นหลังเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ันอยู่ระดับน้อย เน่ืองจากประเทศไทยมีสมุนไพรที่สามารถทดแทนสมุนไพร

น าเข้าได้จึงช่วยลดอตัราการน าเข้า  

 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ในด้านความคิดเหน็ของผู้วิจัยซ่ึงท างานในบริษัทยาเอกชนของไทย มี

ความคิดเหน็ต่อการลงทุนหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ว่าจะต้องมีเพ่ิมขึ้ นทั้งที่เป็นบริษัทยา

ของไทยและบริษัทยาข้ามชาติ เพราะมีการเคล่ือนย้ายที่เสรีมากขึ้ น เอื้ อต่อการน าเข้า ส่งออก ฯลฯ 

เศรษฐกจิมีการขยายตัวและยากเ็ป็นปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต เพียงแต่บริษัทฯ ใดจะเลง็เหน็

โอกาสหรือไม่ ส่วนในเร่ืองทักษะด้านภาษา ผู้วิจัยมองว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ฝ่ายขายควรต้องมีทักษะด้านน้ี 

เพ่ือเตรียมพร้อมอนาคตอาจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารกับเภสัชกรที่เป็นต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรที่มา

เปิดร้านขายยาเฟรนไชส์จากต่างประเทศ เภสัชกรประจ าร้านขายยาที่ฝ่ายขายเองต้องพบปะ ตลอดจน

แพทย์ที่มาเปิดคลินิกในประเทศไทย ซ่ึงล้วนแต่เป็นโอกาสของฝ่ายขายทั้งสิ้น  

 

บทน า  

 ยารักษาโรคเป็นหน่ึงในปัจจัยสี่ที่มีความส าคัญต่อมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นใครเม่ือร่างกายมีความ

ผิดปกติกต้็องท าการรักษาใช้ยาในการบ าบัดโรค ในปัจจุบันได้มีผู้ผลิตและผู้จัดจ าหน่ายยารักษาโรคเป็น

จ านวนมาก ทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ ล้วนแต่มีการแข่งขันกันสูง เน่ืองจากตลาดยาในประเทศ

ไทยมีมูลค่าสูงเกินกว่าแปดหม่ืนล้านบาท โดยประเทศคู่แข่งที่ส าคัญของไทย ได้แก่ มาเลเซีย ฟิลิปปินส ์

อนิโดนีเซีย สงิคโปร์ อนิเดียและตะวันออกกลาง เป็นต้น 

 จากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีหลายบริษัทข้ามชาติ พัฒนาและ

คิดค้นการวิจัยต่างๆ เพ่ิมข้ึน ขณะเดียวกันกมี็ยาที่หมดสิทธิบัตรเพ่ิมข้ึนด้วย ส่งผลให้เกิดการแข่งขันสูง 

เพราะบริษัทต่างๆ สามารถผลิตยาสามัญได้หลังจากยาต้นแบบหมดสิทธิบัตรแล้ว เป็นผลท าให้ต้นทุนยา

จะต ่าลง ผู้บริโภคมีทางเลือกมากขึ้ น การแข่งขันกจ็ะรุนแรงเพ่ิมขึ้ นตามมา นอกจากคุณภาพแล้ว การ

เลือกใช้ยาจากบริษัทยาต่างๆยังขึ้นอยู่กับความสามารถของ  ฝ่ายขายของแต่ละบริษัทว่าจะสามารถเข้าถึง

ลูกค้าและรักษาลูกค้าได้ดีแค่ไหนด้วย   

 การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ันเป็นการรวมตัวของประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 

เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจร่วมกัน ช่วยเพ่ิมอ านาจการต่อรอง มีการเคล่ือนย้ายแรงงาน

และทุนอย่างเสรี ทั้งน้ีย่อมเป็นทั้งโอกาสและอุปสรรคของบริษัทยา ท าให้ฝ่ายขายต้องปรับตัวตามการ

24



3 

เปล่ียนแปลงดังกล่าวโดยเฉพาะการปรับตัวด้วยการยกระดับสมรรถนะในด้านต่างๆของฝ่ายขาย ที่จะ

ส่งผลให้ประสบความส าเรจ็ในการขายมากขึ้น การศึกษาคร้ังน้ีกเ็พ่ือจะหาค าตอบว่า ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนจะส่งผลต่อฝ่ายขายของบริษัทยาอย่างไรและสมรรถนะในแต่ละด้านที่เกี่ยวข้องกับการขายมี

ความส าคัญในระดับใดต่อการประสบความส าเรจ็ของฝ่ายขายภายหลังจากการที่ประเทศไทยเข้าเป็นส่วน

หน่ึงของประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาผลกระทบภายหลังการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนต่อฝ่ายขายของบริษัทยา

เอกชนในประเทศไทย 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินผลกระทบที่จะเกิดข้ึนกับแนวทางการปรับตัว 

ที่เลือกใช้ของฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย  

 

นยิามศพัทเ์ฉพาะ  

ยาตน้แบบ (Original Drugs) หมายถึง ยารักษาโรคต่างๆ ที่เป็นยาตัวแรกจากบริษัทผู้ผลิต

โดยมีการคิดค้นและวิจัย ซ่ึงได้ถือลิขสิทธิ์ในการผลิตและจัดจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวเป็นระยะเวลาอย่าง

น้อย 20 ปี เม่ือหลังจากระยะเวลาลิขสิทธิ์หมดลง บริษัทอื่นๆสามารถผลิตยาที่มีตัวยารักษาเช่นเดียวกัน

ออกจ าหน่ายได้ 

ยาสามญั (Generic Drugs) หรือยาช่ือสามัญ (Generic Name) หมายถึง ยารักษาโรคต่างๆ 

ที่มีตัวยาที่ใช้รักษาโรคตัวเดียวกบัยาต้นแบบ ซ่ึงจะให้ผลการรักษา ผลข้างเคียง ปริมาณยาที่ใช้ และวิธีการ

ต่างๆ ในการใช้ยา เช่นเดียวกบัยาต้นแบบ แต่มีราคาถูกกว่ามาก เพราะไม่ต้องเสยีเงินค่าศึกษาวิจัย 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

การศึกษาเร่ืองการเตรียมความพร้อมของฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนเพ่ือเข้าสู่ ประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนได้รวบรวมปัจจัยที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่

ก  าลังจะเกดิข้ึนในอนาคต มีงานวิจัยที่สอดคล้องของหลากหลายทา่น จึงหยิบยกมาใช้ในงานวิจัยดังน้ี  

งานวิจัยของ นงลักษณ์ คงมีสุข (2553) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อผู้แทนยาในการเลือกท างาน

ในบริษัทเภสัชภัณฑ์ ได้ให้ความส าคัญกับบุคลากร เน่ืองจากบริษัทยาฯต้องอาศัยผู้แทนยาเป็นช่องทางใน

การขาย เป็นตัวแทนบริษัทฯ โดยได้ให้ความส าคัญกับสมรรถนะ ใช้ทฤษฎีสองปัจจัยเพ่ือเป็นแนวทาง

ส าหรับบริษัทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจและดึงดูดผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถเข้ามาสมัครงาน น าไปสู่การวางแผนด้านบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่รอดในยุคที่มี

การแข่งขันสงู  

พรนารี โสภาบุตร (2555) ได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 

สาขาอุตสาหการ ระดับภาคีวิศวกร เพ่ือเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ศึกษาถึง
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สมรรถนะในปัจจุบันของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมและศึกษาสมรรถนะที่ต้องการ ประกอบกบัพัฒนาการ

ความร่วมมือของประเทศในภมูิภาคอาเซียนย่ิงทวีให้เกิดการแข่งขันระหว่างแรงงานมีฝีมือ น ามาซ่ึงความ

สนใจศึกษา เพ่ือให้สามารถแข่งขันในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพในอาเซียนด้วยกันได้ (สภาอุตสาหกรรม , 

2553)  

หทยัชนก บุญปลูก (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการเตรียมความพร้อมของพนักงาน บริษัทไทย

โทเร เทก็ซ์ไทล์มิลลส์ จ ากัด (มหาชน) ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในด้านการเปล่ียนแปลง

ทางด้านโครงสร้าง ลักษณะงาน เทคโนโลยี และทางด้านการท างานของพนักงาน อีกทั้งยังหาแนวทางใน

การปรับตัว และพร้อมที่จะน าไปปฏบัิติเม่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

ศิริรัตน สุดใจ (2557) ได้ศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของ

โรงเรียนเตรียมทหารเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยศึกษาถึงสภาพ ความต้องการการเตรียม

ความพร้อมและแนวทางในการเตรียมความพร้อมบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเตรียมทหารเพ่ือ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เมื่อบุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพย่อมน าพาองค์กรประสบ

ความส าเรจ็  

 

แนวทางการปรบัตวัของอุตสาหกรรมยา 

เน่ืองจากบริษัทยา นอกจากจะเป็นธุรกิจที่ขายมาตรฐานและคุณภาพแล้ว ยังขายความ

น่าเช่ือถืออีกด้วย ซ่ึงฝ่ายขายกเ็ป็นส่วนส าคัญในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเช่ือถือแก่องค์กร 

ดังน้ันบริษัทยาจึงมีความจ าเป็นอย่างย่ิง ที่จะต้องให้ความส าคัญแก่ฝ่ายขาย มีการเตรียมความพร้อมใน

เร่ืองประสิทธิภาพของก าลังคน รวมถึงการแข่งขันที่มากน้ัน หากบุคลากรในองค์กรไม่มีความสามารถ ก็

ย่อมส่งผลเสยีต่อการขับเคล่ือนองค์กรในยุคการแข่งขันสงู  

ผู้วิจัยเป็นส่วนหน่ึงของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทยได้เลง็เหน็ว่า สมรรถนะมีความส าคัญต่อ

การพัฒนาศักยภาพของฝ่ายขาย อีกทั้งเป็นปัจจัยส าคัญในการท างาน ที่สามารถเพ่ิมขีดความสามารถใน

การแข่งขันแก่องค์กรเพ่ือน าองค์กรไปสู่เป้าหมายอันสูงสุด ฉะน้ันการเตรียมความพร้อมของฝ่ายขาย 

หลังจากประเทศไทยเข้าเป็นส่วนหน่ึงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จึงเป็นสิ่งส า คัญที่องค์กรธุรกิจไม่

ควรมองข้าม 

 

กรอบแนวคิดการวิจยั 
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กรอบแนวคิดการวิจัยน้ีเกิดจากการที่ได้เลง็เหน็แล้วว่า การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อย่างเตม็ตัวน้ัน เศรษฐกิจย่อมเกิดการเจริญเติบโตอย่างแน่นอน และที่ตามมาคือการแข่งขันที่สูงข้ึน จึง

ต้องมีการประเมินศักยภาพสมรรถนะการขายของฝ่ายขายในปัจจุบัน เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่อนาคตอัน

ใกล้ เพราะการปรับตัวของฝ่ายขายเป็นส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้มีประสทิธภิาพอย่างย่ังยืน 

 

ระเบยีบวิธีวิจยั 

การศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการศึกษาในระดับบุคคล อย่างไรกต็าม เน่ืองจากองค์กรประกอบไป

ด้วยบุคคลทั้งในระดับบริหารและระดับปฏบัิติการ ดังน้ันตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยได้เลือก

เกบ็ข้อมูลบุคลากรฝ่ายขายในบริษัทยาเอกชนทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  จ านวนทั้งสิ้น 5 

บริษัท ซ่ึงเป็นบริษัทช้ันน าอันดับต้นๆ ของประเทศและมีบทบาทในตลาดอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 

โดยใช้สูตรทางสถิติเข้ามาช่วยในการก าหนดขนาดตัวอย่าง ได้ขนาดตัวอย่างจ านวน 251 คน จากจ านวน

ประชากร 723 คน ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเกบ็รวบรวมข้อมูล เพ่ือผล

ที่มีประสิทธิภาพจึงท าการสัมภาษณ์เจาะลึกส่วนบุคคล โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารจ านวน 5 คนและฝ่ายขาย

จ านวน 10 คน น าผลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ร่วมกบัผลจากการเกบ็แบบสอบถาม   
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การวิเคราะห์ข้อมูล น าข้อมูลที่รวบรวมได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์โดยใช้

เคร่ืองมือทางสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ซ่ึงมีลักษณะเป็นแบบส ารวจ

รายการ โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ  วิเคราะห์แบบสอบถามส่วนที่ 2 ถึง 6 

โดยใช้คือ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและหาความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินประเภทของ

ผลกระทบกบัแนวทางการปรับตัวที่เลือกใช้ โดยใช้ Correlation 

 

ผลการศึกษา      

จากสมมติฐานงานวิจัย “การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย

ของบริษัทยาเอกชนในประเทศไทย” ได้ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlation) 

เพ่ือหาค่าความสมัพันธ ์ได้สมมติฐานย่อยทั้งหมด 8 ด้านดังน้ี  

จากสมมติฐานย่อยที่ 1. ด้านการลงทุนของบริษัทยาเอกชนของไทยภายในประเทศที่มี

ความสมัพันธต่์อการปรับตัวของฝ่ายขาย ผู้วิจัยได้สมมติฐานย่อย ดังน้ี   

                      (n=251) 

ด้านการลงทนุของบริษัทยาเอกชนของไทย 

ภายในประเทศ  

ปรับตวัของฝ่ายขาย 

r p-value ระดบั

ความสมัพันธ ์

1.1 การเพ่ิมขึ้ นของบริษัทยาเอกชนของไทย ท าให้เกิดการ แข่งขันทาง

การตลาดเพ่ิมขึ้น 

0.079 0.211 ไม่มี

ความสมัพันธ ์

1.2 การเพ่ิมขึ้นของบริษัทยาเอกชนของไทย มีผลต่อการ ปรับตัวของบริษัท

เดมิในตลาด  

0.275** 0.000 น้อย 

1.3  ความสามารถในการผลิตยาหมดสทิธบิัตรมีผลท าให้เกดิการลงทุนของ

บริษัทยาเอกชนของไทยภายในประเทศเพ่ิมมากขึ้นหลังเข้าสู่ประชาคม

เศรษฐกจิอาเซียน 

            

0.156*  

          

0.013 

                            

น้อยมาก  

 

1.4  ความสามารถในการผลิตยาหมดสทิธบิัตรมีผลท าให้เกดิการแข่งขันทาง

การตลาดที่เพ่ิมขึ้นหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

0.117 0.065 ไม่มี

ความสมัพันธ ์ 

1.5 ความสามารถในการผลิตยาหมดสทิธบิัตรมีผลต่อการ ปรับตัวของบริษัท

ยาเอกชนของไทยในประเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต 

0.357** 0.000 น้อย 

1.6 ความสามารถในการผลิตยาหมดสทิธบิัตรมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทยา

เอกชนของไทยในประเทศด้านราคา  

0.064 0.315 ไม่มี

ความสมัพันธ ์ 

1.7 ความสามารถในการผลิตยาหมดสทิธบิัตรมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทยา

เอกชนของไทยในประเทศด้านสมรรถนะฝ่ายขาย 

0.158* 0.012 น้อยมาก   

ภาพรวม 0.231** 0.000 นอ้ย 

หมายเหต.ุ **ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 

               *ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.05  
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จากตารางสามารถตอบสมมติฐานได้ว่า ด้านการลงทุนของบริษัทยาเอกชนของไทย

ภายในประเทศภาพรวม มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายในระดับน้อย แต่ในด้านการเพ่ิมข้ึน

ของบริษัทยาเอกชนของไทยท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดเพ่ิมขึ้น ด้านความสามารถในการผลิตยาหมด

สิทธิบัตรมีผลท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดที่เพ่ิมข้ึนหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและด้าน

ความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้าน

ราคา ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขาย เน่ืองจากในปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมยา

ได้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่แล้ว ฉะน้ันการที่มีบริษัทยาเอกชนของไทยเพ่ิมข้ึนจึงไม่มีผลต่อการ

ปรับตัวของฝ่ายขาย รวมถึงด้านความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรและด้านความสามารถในการผลิต

ยาหมดสทิธบัิตรมีผลต่อการปรับตัวของบริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้านราคาด้วย  

จากสมมติฐานย่อยที่ 2. ด้านการลงทุนของบริษัทยาข้ามชาติในประเทศไทยที่มีความสัมพันธ์

ต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย ผู้วิจัยได้สมมติฐานย่อย ดังน้ี  

 (n=251) 

ด้านการลงทนุของบริษัทยาข้ามชาต ิ

ในประเทศไทย  

การปรับตวัของฝ่ายขาย 

 

r p-value ระดบั

ความสมัพันธ ์

2.1 การเพ่ิมขึ้นของบริษัทยาข้ามชาตใินประเทศ ท าให้เกดิการแข่งขนัทาง

การตลาดเพ่ิมขึ้น 

0.112 0.077 ไม่มคีวามสมัพันธ ์

2.2 การเพ่ิมขึ้นของบริษัทยาข้ามชาตใินประเทศ มผีลต่อการปรับตวัของ

บริษัทเดมิในตลาด  

0.230** 0.000 น้อย 

2.3 การเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท าให้บริษัทยาข้ามชาตมิกีาร

ลงทุนในประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น  

0.252** 0.000 น้อย 

2.4 การเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน ท าให้บริษัทยาข้ามชาตมิีการ

คดิค้น วิจัย และพัฒนายาใหม่ในประเทศไทย ท าให้เกดิการแข่งขนั

ทางการตลาดเพ่ิมมากขึ้น  

0.329** 0.000 น้อย 

2.5 การลงทุนของบริษัทยาข้ามชาตใินประเทศไทยมผีลต่อการปรับตวัของ

บริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้านคุณภาพและมาตรฐานการผลิต  

0.283** 0.000 น้อย 

2.6 การลงทุนของบริษัทยาข้ามชาตใินประเทศไทยมผีลต่อการปรับตวัของ

บริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้านราคา  

0.236** 0.000 น้อย 

2.7 การลงทุนของบริษัทยาข้ามชาตใินประเทศไทยมี ผลต่อการปรับตวัของ

บริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้านสมรรถนะฝ่ายขาย  

0.256** 0.000 น้อย 

ภาพรวม 0.327** 0.000 นอ้ย 

หมายเหต.ุ **ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ 0.01 
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จากตารางสามารถตอบสมมติฐานได้ว่า ด้านการลงทุนของบริษัทยาข้ามชาติในประเทศไทย 

ภาพรวมมีความสมัพันธต่์อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับน้อย แต่ในด้านการเพ่ิมขึ้นของบริษัทยาข้าม

ชาติในประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาดเพ่ิมขึ้นไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขาย 

เน่ืองจากในปัจจุบันอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ค่อนข้างแข่งขันกันรุนแรงอยู่แล้ว ฝ่ายขายในบริษัทยา

เอกชนเลยมองว่าการเพ่ิมข้ึนของบริษัทยาข้ามชาติไม่ได้มีผลต่อการแข่งขันในตลาด จะเพ่ิมหรือไม่เพ่ิมน้ัน 

การแข่งขันกรุ็นแรงอยู่แล้วเป็นปกติ 

จากสมมติฐานย่อยที่ 3 ด้านปัจจัยด้านสมรรถนะฝ่ายขายในปัจจุบันที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ปรับตัวของฝ่ายขาย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับน้อย แต่ในด้านจบ

การศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ (เป็นเภสัชกร) ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขาย เพราะใน

ปัจจุบันหลายบริษัทฯ กไ็ม่ได้ว่าจ้างให้เภสชักรมาท าต าแหน่งฝ่ายขายโดยตรง เน่ืองจากอัตราค่าจ้างสูงกว่า

สาขาอื่น ส่วนด้านการมีทกัษะในการขาย มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมีความสามารถ

ในการให้ค าปรึกษาการขายกบัลูกค้าได้ดี ถูกต้องน้ัน ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขายซ่ึงมี

ความเหน็ว่าคุณสมบัติเหล่าน้ีเป็นคุณสมบัติที่ฝ่ายขายพึงต้องมีอยู่แล้ว 

จากสมมติฐานย่อยที่ 4 ด้านสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัว

ของฝ่ายขาย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับน้อย เน่ืองจากเลง็เหน็ว่าใน

สายงานส่วนใหญ่จะติดต่อกับคนไทยอยู่แล้ว เพราะเจ้าของร้านขายยาเป็นคนไทย แต่ภาษาอังกฤษจะใช้

เฉพาะการอ่านตัวยา ส่วนประกอบของยาเท่าน้ัน แต่ในด้านมีความรู้ด้านภาษาอื่นนอกเหนือจาก

ภาษาอังกฤษ ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขาย เพราะมีภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล 

ผู้ตอบแบบสอบถามจึงเลง็เหน็ได้ว่าไม่มีความส าคัญ   

จากสมมติฐานย่อยที่ 5 บริบทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกิจที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ปรับตัวของฝ่ายขาย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ในระดับน้อยมาก ส่วนการมีคู่แข่งรายใหม่ที่เป็นบริษัทยา

เอกชนของไทยเพ่ิมขึ้ นในตลาดและเน่ืองจากมีคู่แข่งรายใหม่เพ่ิมขึ้น อาจท าให้เกิดการแข่งขันกันสูงน้ันมี

ระดับความสมัพันธต่์อการปรับตัวต่อฝ่ายขายในระดับน้อย ส่วนการมีคู่แข่งรายใหม่ที่เป็นบริษัทยาเอกชน

ข้ามชาติเพ่ิมข้ึนในตลาด ไม่มีความสมัพันธก์นักบัการปรับตัวของฝ่ายขายน้ัน เลง็เหน็เช่นเดียวกันว่ามีการ

แข่งขันรุนแรงเป็นปกติฉะน้ันจึงมองว่าการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไม่ใช่ปัจจัยหลักในการปรับตัว

เช่นกนั   

จากสมมติฐานย่อยที่ 6 เง่ือนไขด้านอุปสงค์ที่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย 

ภาพรวมไม่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย อย่างไรกต็ามหากบริษัทยาเอกชนข้ามชาติเข้ามา

ขยายตลาดในประเทศ และมีราคาที่ต ่าลง อาจท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้ยานอกมากกว่ายาไทยน้ัน มีระดับ

ความสัมพันธ์ในระดับน้อย และหากบริษัทยาเอกชนข้ามชาติเข้ามาขยายตลาดในประเทศ อาจท าให้ราคา

ยาต ่าลงหรือเทยีบเท่ากับราคายาของบริษัทยาเอกชนของไทย อาจมีการแข่งขันด้านราคามากขึ้ นน้ัน ไม่มี

ความสัมพันธ์ เน่ืองจากปกติกม็ีการแข่งขันกันด้านราคากันอยู่แล้ว เพราะบริษัทฯข้ามชาติบางบริษัทย้าย
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ฐานการผลิตมายังประเทศไทย ต้นทุนต่างๆ ต ่าลงจึงมีการปรับลดราคา ซ่ึงถือว่าเป็นเร่ืองปกติใน

อุตสาหกรรมยาในประเทศไทย 

จากสมมติฐานย่อยที่ 7 อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกันที่มีความสัมพันธ์ต่อการ

ปรับตัวของฝ่ายขาย ภาพรวมมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับน้อย เน่ืองจากใน

ปัจจุบันบริษัทยาข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยน้ันได้มีการ ผลิต คิดค้น และวิจัยยาใหม่ๆป้อนเข้าสู่

ตลาดสม ่าเสมอ ท าให้เกิดการแข่งขันทั้งด้านราคา คุณภาพและการบริการ ผู้ตอบแบบสอบถามเลง็เหน็ว่า

เป็นเร่ืองปกติที่มีผลน้อยต่อการปรับตัวของฝ่ายขายหลังการเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการมี

บริษัทที่รับจ้างผลิตเพ่ิมมากข้ึน ท าให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ๆในตลาด และอาจเกิดการแข่งขันสูงทั้งด้านสินค้า 

ราคา และคุณภาพกเ็ช่นกนั 

จากสมมติฐานย่อยที่ 8 เง่ือนไขด้านปัจจัยการผลิตที่มีความสมัพันธต่์อการปรับตัวของฝ่ายขาย 

ภาพรวมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะในส่วนของการแย่งชิงแรงงานฝีมือหากบริษัท

ไหนมีฝ่ายขายที่ท  างานเก่งอาจจะมีการซ้ือตัวไปท างานด้วย รวมไปถึงผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือ

ภาษาอื่นๆ เมื่อมีโอกาสกอ็าจจะไปร่วมงานกับบริษัทฯข้ามชาติเพราะอัตราค่าจ้างสูงกว่าบริษัทเอกชนของ

ไทยและรวมไปถึงการที่มีเคร่ืองจักร เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ท าให้ผู้ผลิตต่างแข่งขันกันเร่ืองคุณภาพยา

มากขึ้นตามไปด้วย ส่วนในเร่ืองของการแข่งขันกนัด้านต้นทุนถือว่าอยู่ในระดับน้อย และการน าเข้าวัตถุดิบ

เพ่ิมมากขึ้ นหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนน้ันอยู่ระดับน้อย เน่ืองจากประเทศไทยมีสมุนไพรและ

สารตั้งต้นที่สามารถทดแทนสมุนไพรน าเข้าได้ รวมถึงกลุ่มสารต้ังต้นในการผลิตยาด้วยเช่นกัน จึงช่วยลด

อตัราการน าเข้าได้มาก 

 

อภิปรายผล 

จากการวิจัยพบว่าด้านการลงทุนของบริษัทยาเอกชนของไทยภายในประเทศ มีความสัมพันธ์

ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับน้อย แต่ในด้านการเพ่ิมขึ้นของบริษัทยาเอกชนของไทยท าให้เกิดการ

แข่งขันทางการตลาดเพ่ิมขึ้ น ด้านความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมีผลท าให้เกิดการแข่งขันทาง

การตลาดที่เพ่ิมข้ึนหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและด้านความสามารถในการผลิตยาหมดสิทธิบัตรมี

ผลต่อการปรับตัวของบริษัทยาเอกชนของไทยในประเทศด้านราคาน้ันไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัว

ของฝ่ายขาย เน่ืองจากการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรงในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถในการผลิตยาหมด

สทิธบัิตร ไม่ว่าจะเกดิประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนหรือไม่กต็าม ถือเป็นเร่ืองปกติของทุกบริษัท เพราะสามารถ

ผลิตยาใหม่ๆ ป้อนสู่ตลาด เพ่ือแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาด  

ด้านการลงทุนของบริษัทยาข้ามชาติในประเทศไทย มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย

ในระดับน้อย แต่ในด้านการเพ่ิมขึ้ นของบริษัทยาข้ามชาติในประเทศ ท าให้เกิดการแข่งขันทางการตลาด

เพ่ิมขึ้นไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขาย จะเพ่ิมหรือไม่เพ่ิมน้ันการแข่งขันกรุ็นแรงอยู่แล้ว

เป็นปกติ  

31



10 

ด้านปัจจัยด้านสมรรถนะฝ่ายขายในปัจจุบัน มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายใน

ระดับน้อย แต่ในด้านจบการศึกษาด้านเภสัชศาสตร์ (เป็นเภสัชกร) ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัว

ของฝ่ายขาย ส่วนด้านการมีทักษะในการขาย มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีและมี

ความสามารถในการให้ค าปรึกษาการขายกับลูกค้าได้ดีถูกต้องน้ัน เป็นคุณสมบัติที่ฝ่ายขายพึงต้องมีอยู่

แล้ว 

ด้านสมรรถนะด้านภาษาต่างประเทศ มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับ

น้อย เน่ืองจากในระดับปฏิบัติการ ลักษณะงานเป็นการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้แทนยากับเจ้าของร้าน

ขายยา ซ่ึงเป็นคนไทย ผู้ตอบแบบสอบถามจึงให้ความส าคัญกับภาษาอังกฤษในระดับน้อย แต่ในด้านมี

ความรู้ด้านภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ไม่มีความสัมพันธ์กันกับการปรับตัวของฝ่ายขายเพราะมี

การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ฉะน้ันภาษาอื่นๆ นอกเหนือจากภาษาอังกฤษผู้ตอบแบบสอบถามจึง

เลง็เหน็ได้ว่าไม่มีความส าคัญ  

บริบทด้านการแข่งขันและกลยุทธ์ของธุรกิจ มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายใน

ระดับน้อยมาก ส่วนการมีคู่แข่งรายใหม่ที่เป็นบริษัทยาเอกชนข้ามชาติเพ่ิมข้ึนในตลาด ไม่มีความสัมพันธ์

กนักบัการปรับตัวของฝ่ายขายน้ัน เลง็เหน็เช่นเดียวกนัว่ามีการแข่งขันรุนแรงเป็นปกติอยู่แล้ว  

เง่ือนไขด้านอุปสงค์ ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขาย อย่างไรกต็ามหากบริษัทยา

เอกชนข้ามชาติเข้ามาขยายตลาดในประเทศและมีราคาที่ต ่าลง อาจท าให้ผู้บริโภคเลือกใช้ยานอกมากกว่า

ยาไทยน้ันมีระดับความสัมพันธ์ในระดับน้อย และหากบริษัทยาเอกชนข้ามชาติเข้ามาขยายตลาดใน

ประเทศ อาจท าให้ราคายาต ่าลงหรือเทียบเท่ากับราคายาของบริษัทยาเอกชนของไทย อาจมีการแข่งขัน

ด้านราคามากขึ้นนั้นไม่มีความสมัพันธ ์ 

อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกันมีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ใน

ระดับน้อย เน่ืองจากในปัจจุบันบริษัทยาข้ามชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยน้ันได้มีการ ผลิต คิดค้น 

และวิจัยยาใหม่ๆป้อนเข้าสู่ตลาดสม ่าเสมอ ผู้ตอบแบบสอบถามเลง็เหน็ว่า  เป็นเร่ืองปกติที่มีผลน้อยต่อ

การปรับตัวของฝ่ายขายและการมีบริษัทที่รับจ้างผลิตเพ่ิมมากขึ้ น ท าให้เกิดผู้ค้ารายใหม่ๆ ในตลาดอาจ

เกดิการแข่งขันสงูทั้งด้านสนิค้า ราคา และคุณภาพกเ็ช่นกนั  

เง่ือนไขด้านปัจจัยการผลิต มีความสัมพันธ์ต่อการปรับตัวของฝ่ายขายอยู่ในระดับ ปานกลาง 

โดยเฉพาะในส่วนของการแย่งชิงแรงงานฝีมือ หากบริษัทไหนมีฝ่ายขายที่ท  างานเก่งอาจจะมีการซ้ือตัวไป

ท างานด้วย รวมไปถึงผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นๆ เม่ือมีโอกาสกอ็าจจะไปร่วมงานกับ

บริษัทฯข้ามชาติและรวมไปถึงการที่มีเคร่ืองจักร เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า ท าให้ผู้ผลิตต่างแข่งขันกัน

เร่ืองคุณภาพยามากขึ้นตามไปด้วย ส่วนในเร่ืองของการแข่งขันกันด้านต้นทุนถือว่าอยู่ในระดับน้อย และ

การน าเข้าวัตถุดิบเพ่ิมมากขึ้นหลังเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียนนั้นอยู่ระดับน้อย  
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จากงานวิจัยพบว่า การเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีผลต่อการปรับตัวของฝ่ายขายของ

บริษัทยาเอกชนในประเทศไทยในระดับน้อย เน่ืองด้วยในปัจจุบันตลาดยาในประเทศไทยได้มีการแข่งขัน

สูงอยู่แล้ว ท าให้ฝ่ายขายในบริษัทยาเอกชนของไทยเกิดความเคยชินกับคู่แข่งในตลาดเดิม ฉะน้ันการ เกิด

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน จึงมีผลต่อการปรับตัวของฝ่ายขายของบริษัทยาเอกชนของไทยในระดับน้อย   

จากการสัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่มองว่าตลาดยาในประเทศไทยมีบริษัทยาค่อนข้างมาก มีการ

แข่งขันที่รุนแรงอยู่แล้ว การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงไม่ใช่ปัจจัยหลักที่จะมีผลต่อการปรับตัว

ของฝ่ายขาย ส่วนในเร่ืองของทักษะด้านภาษา ความคิดเหน็ในส่วนของฝ่ายบริหารให้ความคิดเหน็ไว้ ว่า

ภาษาอังกฤษมีความส าคัญมาก แต่ในส่วนของฝ่ายขายให้ความคิดเหน็ว่าไม่ได้ส าคัญมากในการท างาน

เพราะลักษณะงานเป็นการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรที่เป็นคนไทย แต่หากจะต้องการเพ่ิมศักยภาพให้

ตนเอง มองว่าเป็นภาษาองักฤษ ซ่ึงมีความคิดเหน็ที่สอดคล้องกบัแบบสอบถาม  
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