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--------------------------------บทคัดย่ อ
งานวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการพัฒนาห่ วงโซ่ คุณค่าเพื่อเพิ่มศักยภาพของการบริ หาร
จัดการอาหารทางการแพทย์สาหรั บผูส้ ู งอายุโรคเรื้ อรังของโรงพยาบาลมเหสักข์ การศึกษานี้ เป็ นการวิจยั ทั้งในเชิ ง
คุณภาพและเชิงปริ มาณ เครื่ องมือที่ใช้คือแบบสัมภาษณ์สาหรับ กลุ่มตัวอย่างที่เป็ นบุคลากรสาคัญในระบบห่ วงโซ่
คุณค่าอาหารทางการแพทย์สาหรับผูส้ ูงอายุที่มีโรคเรื้ อรังที่มารับการบริ การที่โรงพยาบาลมเหสักข์ และแบบสอบถาม
สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูส้ ูงอายุโรคเรื้ อรัง ผลการวิจยั พบว่าพฤติกรรมการบริ โภคอาหารทางการแพทย์ในผูส้ ู งอายุ
โรคเรื้ อรั งนั้น แพทย์ประจ าตัวและผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุเป็ นผูม้ ีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อมากที่สุด (69.49%) ปั จจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อมากที่สุดคือ การสื่ อสารการตลาด (79.65%) การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องใน
กิจกรรมต่างๆ ของห่ วงโซ่คุณค่าแล้วนั้น พบว่าในกิจกรรมหลัก กิจกรรมที่จะต้องปรับเปลี่ยนอย่างเร่ งด่วนเพื่อหาทาง
เพิ่มคุ ณค่ า ได้แก่ กิ จกรรมโลจิ สติ ก ส์ ขาเข้า กิ จ กรรมการผลิ ต และกิ จกรรมการขายและการตลาด ส่ ว นกิจ กรรม
สนับสนุนได้แก่ กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยี, กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คาสาคัญ : ห่ วงโซ่คุณค่า, อาหารทางการแพทย์, ผูส้ ูงอายุ

ABSTRACT
The purpose of this study were to study the value chain process including developing plan for increasing
value of medical blenderized diet for the elderly with chronic diseases in Mahaesak hospital. The research
methodology was both quantitative and qualitative design and the research instruments were composed of 2
method, the deep interview for personnels who involved in value chain system for medical blenderized diet and the
questionnaire for elderly people with chronic diseases who were treated at Mahaesak hospital. The results found
that consumer behavior and buying decision were mostly depended on the physicians and caregivers (69.49%).
Factor that had most influent for the purchase decision was the marketing communication (79.65%) The deep
interview of value chain personnels shown that in the primary activity ,inbound logistic process, operation process
and sales and marketing process were need the urgency renovation, and also in the secondary activity, technology
development process, procurement and human resource development process were need respectively.
Keywords : value chain, medical blenderized diet, elderly
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1. บทนา
ปัจจุบนั สังคมไทย โดยเฉพาะเมืองใหญ่ๆ กาลังจะกลายเป็ นสังคมผูส้ ูงอายุมากขึ้น ซึ่ งมีสัดส่ วนผูส้ ู งอายุเมื่อ
เทียบกับประชากรทั้งหมดเพิม่ มากขึ้น โดยข้อมูลของกรมกิจการผูส้ ูงอายุในปี พ.ศ. 2559 พบว่า กรุ งเทพมหานครนั้น
มีผสู้ ู งอายุ 936,865 คน (คิดเป็ น 16.47%) และตามหลักฐานทางการแพทย์จากวารสารทางวิชาการของ American
Journal of Public Health (AJPH) ปี ค.ศ. 2011 โดย TL Bush และ SR Miller พบว่า ประมาณ 1 ใน 4 ของผูส้ ู งอายุจะ
พบมีโรคเรื้ อรังร่ วมด้วยอย่างน้อย 1 โรคดังนั้น จากการประมาณการจะพบว่า ในกรุ งเทพมหานครนั้น จะมีผสู้ ู งอายุที่
มีโรคเรื้ อรังอย่างน้อย 234,216 คน (กรมกิจการผูส้ ูงอายุและสานักอนามัยผูส้ ูงอายุ, 2560) ซึ่งโรงพยาบาลมเหสักข์ได้
เล็งเห็นความสาคัญของกลุ่มลูกค้าที่เป็ นผูส้ ูงอายุที่เพิ่มจานวนขึ้นเรื่ อยๆ
อาหารทางการแพทย์มีความสาคัญกับผูส้ ู งอายุที่มีโรคเรื้ อรั งร่ วมด้วยอย่างมาก เพราะจะทาให้ผสู้ ู งอายุที่
ได้รับการบริ โภคอาหารทางการแพทย์เ สริ มกับอาหารที่รับประทานตามปกติ มีสุขภาพที่ดีข้ ึน และสามารถหายจาก
โรคประจาตัวได้ ทางโรงพยาบาลมเหสัก ข์ได้จดั จาหน่ ายอาหารทางการแพทย์แก่ผสู้ ู งอายุ แต่ พบว่า มีอาหารทาง
การแพทย์เหลือตกค้างอยูใ่ นคลังเป็ นจานวนมาก จากข้อมูลพบว่า ผูส้ ูงอายุรับอาหารทางการแพทย์ไปบริ โภคเพียงครั้ง
แรกครั้งเดียว และไม่ได้มารับอาหารทางการแพทย์ไปบริ โภคอย่างต่อเนื่อง จึงเป็ นที่มาของงานวิจยั นี้ ที่จะวิเคราะห์ถึง
ปัญหาของอาหารทางการแพทย์ที่เหลือค้าง ว่าเป็ นเพราะอะไร และจะมีการเพิม่ ยอดจาหน่ายและมูลค่าของอาหารทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลมเหสักข์ได้อย่างไร
อาหารทางการแพทย์ : (Medical Nutrition) : เป็ นอาหารที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้งานเฉพาะด้าน ให้เหมาะสมกับโรค
ต่างๆ โดยที่อาหารธรรมดาทัว่ ไปไม่สามารถทาได้ คุณสมบัติของอาหารทางการแพทย์ตามข้อกาหนดของ US-FDA
(United State Food and Drug Administration) ปี ค.ศ. 2014 คือ ต้องสามารถให้รับประทานทางปาก (กิน/ดื่ม) หรื อให้
ทางสายยางได้ มีการระบุการใช้งานเฉพาะโรคอย่างชัดเจนและต้องใช้ภายใต้การควบคุมดูแลของทีมแพทย์
ปัจจุบนั มีการนาระบบห่ วงโซ่คุณค่ามาใช้ในทางธุรกิจมากขึ้น เพราะสามารถวิเคราะห์ในแต่ละกระบวนการ
ตั้งแต่ตน้ น้ าไปยังปลายน้ า เพื่อหาทางพัฒนาปรับปรุ ง โดยมีเป้ าหมายสูงสุ ดคือการเพิ่มมูลค้าของสิ นค้าต่างๆและทาให้
ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีอย่างยัง่ ยืน โดยงานวิจยั นี้มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ จัดการและพัฒนาระบบห่ วงโซ่คุณค่าของ
อาหารทางการแพทย์โรงพยาบาลมเหสักข์ให้เกิดประสิ ทธิภาพมากที่สุด
2. วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อทาการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับ ปัจจัยต่างๆของผูส้ ูงอายุที่มีโรคเรื้ อรัง ที่จะมีผลต่อการบริ โภคอาหาร
ทางการแพทย์ ซึ่งได้แก่ ลักษณะทางกายภาพทัว่ ไปของกลุ่มผูส้ ู งอายุ แนวคิด ทัศนคติและความเชื่อ พฤติกรรมการ
บริ โภคอาหารทางการแพทย์ในผูส้ ูงอายุ และ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารทางการแพทย์เพื่อไปบริ โภค ซึ่ ง
จะนาไปสู่การวางแผนด้านการตลาดเพื่อกระตุน้ ยอดจาหน่ายและลดการเหลือตกค้างของสิ นค้า
2. เพื่อวางแผนการจัดการระบบห่ วงโซ่คุณค่า ของอาหารทางการแพทย์และกาหนดกระบวนการในการเพิ่ม
คุณค่าในระบบห่ วงโซ่คุณค่า
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กรอบแนวคิด
วิเคราะห์ระบบห่ วงโซ่คุณค่าอาหารทาง
การแพทย์ของโรงพยาบาลมเหสักข์

กลุ่มผูส้ ูงอายุโรคเรื้ อรัง
พฤติกรรมการบริ โภคและการตัดสิ นใจซื้อ

Valueจัยที่เพิ่มขึ้น
3.การดาเนินการวิ

การปรับปรุ งพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของ
ระบบห่ วงโซ่

Margin/Certification

ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ระบบห่ วงโซ่คุณค่า นาเสนอในปี 1985 โดย Michael E.Porter และในการวิจยั นี้ ได้นิยามกิจกรรมของ
ระบบห่ วงโซ่แห่ งคุณค่าไว้ คือ ความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงกันระหว่างกิจกรรมต่างๆ ของธุรกิจไม่ว่าจะเป็ น
สิ นค้าหรื อบริ การ ที่ความสัมพันธ์น้ นั จะก่อให้เกิดคุณค่าและมูลค่าต่อสิ นค้าและบริ การในธุรกิจต่างๆ เขียนเป็ น
แผนภาพได้ดงั แสดงในรู ป

รู ปที่ 1 แสดงแผนภาพของระบบห่วงโซ่คุณค่า
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เมื่อนามาประยุกต์ใช้กบั กระบวนการผลิตอาหารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมเหสักข์ จะสามารถแสดง
ได้ดงั นี้
กิจกรรม
สนับสนุน

กิจกรรมหลัก

1.โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ แผนกบริ หารงานทัว่ ไปและงานการเงินและการบัญชี
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ งานพัฒนาอบรมบุคลากรขององค์กร
3. การพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่ การวิจยั และพัฒนาอาหารทางการแพทย์
4. การจัดซื้อวัตถุดิบและอาหารทางการแพทย์สาเร็ จรู ป
1. โลจิสติกส์ขาเข้า ได้แก่ การนาเข้าวัตถุดิบและอาหารทางการแพทย์สาเร็ จรู ป
2. การดาเนินงาน ได้แก่ การผลิตตราสิ นค้าชื่อ MBD ของโรงพยาบาลมเหสักข์
3. โลจิสติกส์ขาออก ได้แก่ การจัดการสิ นค้าคงคลังและการวางแผนสต๊อก
4. การตลาดและการขาย ได้แก่ ส่ วนผสมทางการตลาดและการส่ งเสริ มการตลาด (การแบ่งส่ วน
ตลาด การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย การวางตาแหน่งทางการตลาด)
5. การบริ การ ได้แก่ การบริ การให้ ความรู้คาแนะนาก่อนการใช้ และแผนกลูกค้าสัมพันธ์ เพื่อ
ติดตามการตอบสนองของลูกค้าต่อการใช้สินค้า

HITAP (Health Intervention and Technology Assessment Program) (2553) ได้สรุ ปบทบาทและความสาคัญ
ของอาหารทางการแพทย์ พบว่า การบริ โภคอาหารทางการแพทย์ จะมีความคุม้ ค่าในการป้ องกันโรคแทรกซ้อนจาก
โรคเรื้ อรัง หรื อภาวะนอนโรงพยาบาลนาน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริ โภคอาหารทางการแพทย์ จะน้อยกว่าค่าใช้จ่ายใน
การรักษาหรื อแก้ไขภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่ างๆได้อย่างมีนัยสาคัญ ณัฐกฤตา นันทะสิ น (2558) ได้ศึกษาปั จจัยที่
ส่ งผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคและความภักดีต่ออาหารเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่าปั จจัย
ที่มีผลต่อพฤติกรรมการบริ โภคและความภักดีคือ ทัศนคติที่ดีต่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภค , ช่องทางการจาหน่ ายที่สะดวก
รวดเร็ วและการส่ งเสริ มการตลาด สาหรับงานวิจยั เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ทางการแพทย์ มีการศึกษาของสุ พิมพา เบญจ
รั ต นานนท์ (2557) พบว่ า การสื่ อ สารทางการตลาดที่ เ หมาะสม ความสั มพัน ธ์ที่ ดี ระหว่า งแพทย์แ ละผูป้ ่ วย
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์และตัวแทนจาหน่ าย ความน่ าเชื่อถือ ของโรงพยาบาล มีผลต่อยอดจาหน่ ายยาตัว
ใหม่ๆ ที่ออกวางตลาด
สาหรับงานวิจยั เกี่ยวกับปัจจัยการตัดสิ นใจซื้ อนั้น ชลธิ ชา บุญเนตร์ (2558) ศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ของผูป้ ่ วยสูงอายุ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อได้แก่ คุณภาพของตราสิ นค้า ความ
ปลอดภัย การส่ งเสริ มการตลาดต่างๆ และการบริ การหลังการขาย โดยผูท้ ี่มีอิทธิ พลมากที่สุดในการตัดสิ นใจซื้ อคือ
ผูด้ ูแลผูส้ ูงอายุ
3. การดาเนินการวิจัย
3.1 กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษานี้เป็ นงานวิจยั ที่ใช้การผสมผสานระหว่างงานเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ แบบ
กรณี ศึกษา ใช้การเก็บข้อมูลทั้ง 2 แบบ คือข้อมูลเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลดังนี้ ข้อมูลเชิงปริ มาณ
ได้แก่ขอ้ มูลจากผูส้ ูงอายุที่มีโรคเรื้ อรังที่มาใช้บริ การที่โรงพยาบาลมเหสักข์ต้ งั แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 จนถึงวันที่ 30
เดือนกันยายน 2560 ตอบแบบสอบถาม 177 รายโดยสุ่ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง และ ข้อมูลเชิงคุณภาพ ได้แก่ การ
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สัมภาษณ์เชิงลึกในผูส้ ูงอายุโรคเรื้ อรัง 5 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับระบบห่ วงโซ่ คุณค่า
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร แพทย์ประจาโรงพยาบาล เภสัชกร นักโภชนาการ และพยาบาลวิชาชีพ
3.2 เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่แบบสอบถามสาหรับผูส้ ู งอายุโรคเรื้ อรัง ซึ่ งมี 3 ส่ ว น ได้แก่ ส่ วนข้อมูล
พื้นฐาน, ส่ วนพฤติกรรมการซื้ ออาหารทางการแพทย์และส่ วนความคิดเห็ นเกี่ยวกับอาหารทางการแพทย์ และแบบ
สัมภาษณ์สาหรับผูส้ ูงอายุโรคเรื้ อรังที่ได้รับการคัดเลือกอย่างเฉพาะเจาะจง กับแบบสัมภาษณ์บุคลาการที่เกี่ยวข้องใน
ระบบห่ วงโซ่คุณค่าอาหารทางการแพทย์โรงพยาบาลมเหสักข์ โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบ Structured Interview
3.3 การเก็บข้ อมูล ประกอบไปด้ว ย ข้อมูลปฐมภูมิ เป็ นข้อ มูลที่ได้จากแบบสอบถาม การสังเกต , การ
อภิปรายกลุ่ม และการสัมภาษณ์เชิงลึก ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ข ้อมูลที่ได้จากการศึกษางานวิจยั ที่เ กี่ยวข้อง รายงาน
ประจาปี บริ ษทั โรงพยาบาลมเหสักข์ จากัด และเวชระเบียนผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยในโรงพยาบาลมเหสักข์
3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูล การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาวิจยั แบบผสมระหว่างเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ โดย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผสมผสานกับการวิเคราะห์เนื้ อหา (Content Analysis) จากการสัมภาษณ์
เชิ งลึก กลุ่ มตัว อย่างที่เ ป็ นผูบ้ ริ โภคและการสั มภาษณ์เชิ งลึก ผูท้ ี่มีส่ ว นเกี่ ยวข้อ งในระบบห่ วงโซ่ คุณค่ าอาหารทาง
การแพทย์

การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณด้วยสถิติเชิงพรรณนา ร่ วมกับวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิง คุณภาพ

พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการ
ตัดสิ นใจซื้อ

พันธกิจ วิสัยทัศน์ และ
เป้ าหมายของโรงพยาบาล

ความต้องการของผูบ้ ริ โภค

ระบบห่ วงโซ่คุณค่าของอาหารทางการแพทย์
โรงพยาบาลมเหสักข์

มูลค่าที่เพิ่มขึ้นเมื่อมีการพัฒนาระบบห่ วงโซ่คุณค่า

แผนภูมิที่ 1. แสดงกรอบกระบวนการวิเคราะห์ขอ้ มูลและนาไปสู่ผลการวิจยั
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4. ผลการวิจัย
ผลการวิจยั ได้แยกออกเป็ น 2 หัวข้อ ได้แก่ 1) การวิเคราะห์พฤติกรรมผูบ้ ริ โภคและการตัดสิ นใจซื้ ออาหาร
ทางการแพทย์ส าหรั บ ผูส้ ู งอายุโรคเรื้ อรั ง 2) การวิ เ คราะห์ ห่ ว งโซ่ คุ ณค่ าของอาหารเสริ มทางการแพทย์ ของ
โรงพยาบาลมเหสักข์ รวมไปถึงกระบวนการเพิ่มมูลค่าในแต่ละกิจกรรมในห่ วงโซ่คุณค่าของอาหารทางการแพทย์
4.1 การวิเคราะห์ พฤติกรรมผู้บริโภคและการตัดสินใจซื้ออาหารทางการแพทย์สาหรับผู้สูงอายุโรคเรื้อรังข้ อมูลจาก
แบบสอบถามจานวน 177 ราย
ข้อมูลทัว่ ไปของผูส้ ูงอายุ
ตารางที่ 1. แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่าง แยกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
จานวน (ราย/ร้อยละ)
85 (48.02%)
92 (51.98%)
ตารางที่ 2. แสดงจานวนกลุ่มตัวอย่าง แยกตามอายุ
อายุ
60-70 ปี
71-80 ปี
81 ปี ข้ ึนไป
จานวน (ราย/ร้อยละ)
53 (29.94%)
72 (40.68%)
52 (29.38%)
ประชากรประกอบไปด้วยเพศหญิงและเพศชายในสัดส่ วนที่ใกล้เคียงกัน และอายุอยูใ่ นช่วง 71-80 ปี มากที่สุด
ตารางที่ 3. แสดงการให้คะแนนรสชาติของอาหารทางการแพทย์ตราสิ นค้าของโรงพยาบาลมเหสักข์ (MBD)
คะแนนของรสชาติ
1-4 คะแนน
5-7 คะแนน
8-10 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
(รสชาติไม่ดี)
(รสชาติธรรมดา)
(รสชาติดี)
จานวน (ราย/ร้อยละ)
10 (5.65%)
28 (15.82%)
139 (78.53%)
การให้คะแนนของรสชาติอาหารทางการแพทย์ตราสิ นค้าของโรงพยาบาลมเหสักข์ (MBD) พบว่า 78.53%
ให้คะแนน 8-10 คะแนน เป็ นตัวบ่งบอกว่าอาหารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมเหสักข์มีรสชาติดี อร่ อย เป็ นที่ชื่น
ชอบของผูบ้ ริ โภค
ตารางที่ 4. แสดงจานวนผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าของผูส้ ูงอายุ
ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า
จานวน (ราย/ร้อยละ)
ตนเอง
11 (6.21%)
ผูด้ ูแล
57 (32.20%)
ผูป้ ่ วยคนอื่นๆ
22 (12.43%)
แพทย์ผดู้ ูแลรักษา
66 (37.29%)
เภสัชกร
12 (6.78%)
นักโภชนาการ
9 (5.08%)
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สาหรับผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า พบว่า ผูท้ ี่มีอิทธิ พลมากที่สุดคือ แพทย์ผดู้ ูแลรักษา 37.29%
ซึ่งแพทย์ผดู้ ูแลรักษานั้น ผูท้ ี่มีอิทธิพลรองลงมาคือ ผูด้ ูแลผูป้ ่ วย (บุตรหลาน ญาติ หรื อคู่สามีภรรยา) 32.20% ผูส้ ูงอายุ
คนอื่นๆ จานวน 12.43% ส่ วนผูม้ ีอิทธิพลน้อยที่สุดคือ นักโภชนาการ
ตารางที่ 5. แสดงคุณสมบัติที่สาคัญที่สุดที่ผบู้ ริ โภคต้องการสาหรับอาหารทางการแพทย์
มีคุณค่าทาง
สะดวกในการ
คุณสมบัติสาคัญที่สุด
รสชาติดี
ราคาถูก
อาหารสูง
บริ โภค
จานวน (ราย/ร้อยละ)
75 (42.37%)
52 (29.38%)
34 (19.21%)
16 (9.04%)
ผูส้ ูงอายุมีความเห็นว่า อาหารทางการแพทย์น้ นั จะต้องมีรสชาติที่ดี น่าพึงพอใจ สามารถบริ โภคได้ต่อเนื่อง
เป็ นระยะเวลานาน มีราคาถูกและมีคุณค่าทางอาหารสูง
ตารางที่ 6. แสดงช่องทางการส่ งเสริ มการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
ปัจจัยที่มีผลต่อการ
การส่ งเสริ ม
การโฆษณาและการ
การขายโดย
การบอกต่อในกลุ่ม
ตัดสิ นใจซื้อมากที่สุด
การขาย
ประชาสัมพันธ์
พนักงานขาย
ผูส้ ูงอายุ
จานวน (ราย/ร้อยละ)
45 (25.42%)
69 (38.98%)
27 (15.25%)
36 (20.34%)
จากตาราง พบว่า การประชาสัมพันธ์และการโฆษณายังเป็ นปัจจัยที่สาคัญมากที่สุดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้า
ตารางที่ 7. แสดงความคิดเห็นของผูส้ ูงอายุโรคเรื้ อรังเกี่ยวกับอาหารทางการแพทย์(แยกเป็ นเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย)
คาถาม
สรุ ปความคิดเห็น
อาหารทางการแพทย์มีประโยชน์ สามารถช่วยทาให้โรคประจาตัวดีข้ ึนหรื อหายได้
เห็นด้วย 88.14%
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทางการแพทย์และคาแนะนาควรมาจากแพทย์
เห็นด้วย 90.40%
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทางการแพทย์และคาแนะนาควรมาจากเภสัชกร
เห็นด้วย 71.18%
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทางการแพทย์และคาแนะนาควรมาจากนักโภชนาการ
เห็นด้วย 55.93%
ข้อมูลเกี่ยวกับอาหารทางการแพทย์และคาแนะนาควรมาจากสื่ อโฆษณาต่างๆ เช่น แผ่น
เห็นด้วย 74.01%
พับ ป้ ายโฆษณา โทรทัศน์ หรื อ งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ
อาหารทางการแพทย์จาเป็ นสาหรับตัวท่าน
เห็นด้วย 61.58%
อาหารทางการแพทย์ที่ผลิตโดยโรงพยาบาลคุณภาพดีเท่ากับสิ นค้านาเข้าจากต่างประเทศ
เห็นด้วย 61.02%
อาหารทางการแพทย์ MBD มีราคาสูงเกินไป ไม่สามารถบริ โภคได้ต่อเนื่องเป็ น
ไม่เห็นด้วย 87.57%
ระยะเวลายาวนานได้
ท่านรู้สึกเบื่อถ้าต้องรับประทานอาหารทางการแพทย์ต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานาน
เห็นด้วย 37.85%
ไม่เห็นด้วย 62.15%
โรงพยาบาลจะต้องมีการประชาสัมพันธ์หรื อกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับ
เห็นด้วย 96.04%
อาหารทางการแพทย์
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ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากแบบสารวจความคิดเห็นร่ วมกับการวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูส้ ูงอายุโรคเรื้ อรัง มีดงั นี้
1. การรับรู้ถึงคุณประโยชน์ของอาหารทางการแพทย์ พบว่า การที่ได้มีประสบการณ์พบเห็ นผูท้ ี่รับอาหาร
ทางการแพทย์ค วบคู่ไปกับยารัก ษาโรค มีสุ ข ภาพที่ดีข้ ึ น แข็งแรงขึ้ น มีโรคแทรกซ้อ นน้อ ย มีผลทาให้มีก ารเห็ น
ความส าคัญและตระหนัก มากขึ้น และเมื่อได้ข ้อ มูล เพิ่มเติ มหรื อค าแนะนาจากแพทย์ จะทาให้ผสู้ ู งอายุ ให้หันมา
บริ โภคอาหารทางการแพทย์มากขึ้นตามไปด้วย
2. พฤติกรรมการบริ โภคและการตัดสิ นใจซื้ อ อาหารทางการแพทย์ตราสิ นค้าของโรงพยาบาลมเหสักข์มี
รสชาติ ดี ผูบ้ ริ โ ภคให้ ค วามเชื่ อ ถื อ และยอมรั บ ในคุ ณ ภาพว่ า เท่ า เที ย มกัน กับ อาหารทางการแพทย์ที่ น าเข้าจาก
ต่างประเทศ อีกทั้งพบว่า ผูด้ ูแลและแพทย์ประจาตัวเป็ นผูส้ ูงอายุ เป็ นผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อผูบ้ ริ โภคมากที่สุด ทาให้สามารถ
วางแผนการสื่ อสารการตลาดให้เข้าถึงผูม้ ีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อได้ และผูบ้ ริ โภคส่ วนใหญ่สามารถซื้ อหาอาหาร
ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลมเหสักข์มาบริ โภคได้ เนื่องจากมีราคาที่สมเหตุผล ไม่คิดว่าแพงมากจนเกินไป
3. สิ่ งที่ผบู้ ริ โภคต้องการจากโรงพยาบาลมเหสักข์ คือ การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องอย่าง
สม่าเสมอ อาหารทางการแพทย์ที่ผบู้ ริ โภคต้องการจะต้อง รสชาติดี สามารถรับประทานต่อเนื่องเป็ นระยะเวลานานได้
ราคาไม่แพงมาก มีคุณค่าทางอาหารสูง และง่ายต่อการบริ โภค
4.2 การวิเคราะห์ ห่วงโซ่ คุณค่ าของอาหารเสริมทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลมเหสั กข์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับห่ วงโซ่คุณค่า วิเคราะห์แยกตามกิจกรรมได้ดงั นี้
- กิ จกรรมหลัก พบว่า การนาเข้าสิ นค้าสาเร็ จรู ปจากต่างประเทศก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่สูง อีกทั้งองค์กรมี
บุคลากรที่มีศกั ยภาพสูงที่ยงั ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ รวมถึงมีการสื่ อสารการตลาดน้อยเกินไป จึงเกิด
แนวคิดดังนี้
1. การลดการนาเข้าอาหารสาเร็ จรู ปแล้วหันมาผลิตอาหารที่เป็ นตราสิ นค้าของโรงพยาบาลให้มากขึ้น โดยเน้น
ที่สูตรอาหารจะต้องมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนและรสชาติถูกใจผูบ้ ริ โภค
2. จัดทีมงานสาหรับการสื่ อสารการตลาดบูรณาการและทีมลูกค้าสัมพันธ์ให้ทาหน้าที่อย่างเต็มที่
- กิจกรรมสนับสนุน กิจกรรมที่จะต้องดาเนินการปรับปรุ งได้แก่
1. การพัฒนาเทคโนโลยี ทางผูบ้ ริ หารมีความเห็ นว่าจาเป็ นต้องลงทุนในเทคโนโลยีเครื่ องมือเก็บรักษาคุณภาพ
อาหาร
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ทางโรงพยาบาลจาเป็ นจะต้องมีนกั โภชนาการเพิ่มขึ้นอีก 1-2 ตาแหน่ ง และ
นักวิจยั อาหารหรื อนักวิทยาศาสตร์ทางด้านอาหารเพิ่ม 1 ตาแหน่ ง รวมถึงจาเป็ นต้องมีทุนสาหรับการศึกษาฝึ กอบรม
ให้บุคลากรที่มีอยูเ่ ดิมมีศกั ยภาพมากยิง่ ขึ้น
5. การอภิปรายผล
แพทย์ผดู้ ูแลผูส้ ูงอายุ เป็ นผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อ โดยความต้องการของผูบ้ ริ โภคคือต้องการอาหาร
ทางการแพทย์ที่มีประโยชน์ รสอร่ อย และราคาไม่แพงมาก ซึ่ งบทบาทของแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจะต้องเป็ นการให้ความรู้
และความสาคัญของอาหารทางการแพทย์ให้กบั ผูส้ ูงอายุและผูด้ ูแลทุกราย ไปพร้อมๆ กับการดูแลรักษาโรคประจาตัว
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นอกจากนี้จะต้องทาควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุ งระบบห่ วงโซ่ คุณค่าของอาหารทางการแพทย์ต้ งั แต่ตน้ น้ า กลาง
น้ าและปลายน้ า โดยเน้นไปที่กระบวนการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยี การขายและการตลาด โดยหวังผลโดยรวมคือ
การเพิ่มมูลค่าต่างๆ เพื่อทาให้อาหารทางการแพทย์เป็ นตราสิ นค้าที่ผบู้ ริ โภคให้การยอมรับและอยู่ในใจผูบ้ ริ โภค และ
ผลลัพธ์สูงสุ ดที่ตามมาคือ ผลการรักษาโรคเรื้ อรังดีข้ ึน ยอดจานวนผูม้ ารับบริ การรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ผลกาไรจาก
การขายสิ นค้าอาหารทางการแพทย์และผลกาไรจากการรักษาพยาบาลผูส้ ูงอายุเพิ่มขึ้น
6. บทสรุปและข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. ผูท้ ี่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อได้แก่ แพทย์ประจาตัว และผูด้ ูแล (ครอบครัว คู่สมรส ญาติพี่น้อง หรื อ
ลูกหลาน) โดยที่การตัดสิ นใจซื้อด้วยตนเองนั้นมีจานวนน้อยที่สุด
2. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสิ นใจซื้อมากที่สุดคือ การสื่ อสารการตลาด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ การ
โฆษณา ,การส่ งเสริ มการขาย และการขายโดยใช้พนักงานขาย
3. กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มีค วามพึง พอใจในรสชาติ ข องอาหารทางการแพทย์ที่ เ ป็ นผลิ ตภัณ ฑ์ข อง
โรงพยาบาลมเหสักข์และมีความเชื่อมัน่ ว่า คุณภาพของอาหารทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศไทย โดยโรงพยาบาล
ในประเทศไทย มีคุณสมบัติและประโยชน์ไม่แตกต่างจากสิ นค้าที่นาเข้าจากต่างประเทศ
4. ในกิ จกรรมหลักของระบบห่ วงโซ่ คุณค่า กิ จ กรรมที่ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อ เพิ่มคุณค่า ได้แก่ กิ จกรรมโลจิสติกขาเข้า กิจกรรมการผลิต และกิจกรรมการขายและการตลาด ส่ วนกิจกรรมสนับสนุ นได้แก่ กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยี กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และ กิจกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ข้ อเสนอแนะ โรงพยาบาลจะต้องให้ความสาคัญกับผูด้ ูแลผูส้ ู งอายุ โดยพิจารณาให้แพทย์ประจาตัวเป็ นผู้
เชื่อมโยงเป็ นตัวกลาง เพื่อให้เกิดการสื่ อสารกับผูส้ ู งอายุอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จาเป็ นต้องดาเนิ นการเรื่ อง การสื่ อสาร
การตลาดแบบบูรณาการให้มีรูปแบบที่ชดั เจนและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายคือผูส้ ู งอายุโรคเรื้ อรังอย่างเร่ งด่วน โดยแพทย์
จาเป็ นต้องให้ความรู้กบั ผูส้ ูงอายุทุกรายในเรื่ องของความสาคัญของอาหารทางการแพทย์ในระหว่างการตรวจรักษา
ผูป้ ่ วยทั้งแผนกผูป้ ่ วยนอกและผูป้ ่ วยใน นอกจากนี้ โรงพยาบาลจาเป็ นต้องมีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ กิจกรรม
การเปิ ดตัวสิ นค้าใหม่ การโฆษณาในรู ปของเอกสารแผ่นพับแจก สื่ อทางโทรทัศน์ภายในบริ เวณโซนรอตรวจ มีการ
ส่ งเสริ มการขายอื่นๆ เช่น แจกสิ นค้าตัวอย่างให้ทดลองดื่มฟรี หรื อให้ส่วนลดกับลูกค้าประจาของโรงพยาบาลหรื อ
การสัง่ ซื้อในปริ มาณมาก เป็ นต้น
ข้ อเสนอแนะสาหรับการศึกษาครั้งต่ อไป เมื่อสามารถจัดการเพิ่มมูลค่าระบบห่ วงโซ่ คุณค่าของอาหารทาง
การแพทย์แล้ว นาผลลัพธ์ที่ได้ ได้แก่ จานวนยอดขายอาหารทางการแพทย์ตราสิ นค้าโรงพยาบาล ,ปริ มาณผูม้ ารั บ
บริ ก ารที่เ พิ่มขึ้นและผลกาไรที่เ พิ่มขึ้นมายืนยัน และเปรี ยบเทียบกับผลวิจ ัยในครั้ งนี้ เพื่อหาวิธีการแก้ไขปรับปรุ ง
พัฒนากิจกรรมต่างๆ ต่อไป รวมถึงการขยายขอบเขตของผลิตภัณฑ์ของโรงพยาบาลอื่นๆ หรื อ ผูบ้ ริ โภคกลุ่มอื่นๆ เช่น
การวิจยั ตลาดของอาหารทางการแพทย์ที่เฉพาะสาหรับผูป้ ่ วยหลังผ่าตัด หรื อ อาหารเสริ มสาหรับผูส้ ูงอายุ เป็ นต้น
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