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การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์
มนัส สุภาพ1* มงคล หวังสถิตย์วงษ์2 และ สุรพันธ์ ยิ้มมั่น3
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี่มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2)
เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และ 3) ประเมินคู่มือการใช้งาน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหารบริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 13485 และ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ยุโรป CE Mark จํานวน 89 คน วิธีวิจัยเป็นแบบผสมผสานระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบสํารวจ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วยค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สังเคราะห์และตรวจสอบลงมติเห็นชอบรูปแบบ ผลการวิจัยพบว่าความสําคัญ
ของการจัดการธุรกิจที่ผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญให้ความสําคัญกับการจัดการในแต่ละด้านในระดับมากขึ้นไป
รวมทั้งหมด 24 หัวข้อ สรุปได้ดังนี้ การจัดการด้านการเงิน 4 หัวข้อได้แก่ 1) กระแสเงินสดในระยะสั้น 2) แหล่งเงินทุน
ระยะยาว 3) การบริหารความเสี่ยงในช่วงวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 4) การขอรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ 5 หัวข้อได้แก่ 1) การฝึกอบรมและการพัฒนาคน 2) การจูงใจคนที่มี
ศักยภาพ 3) การสร้างเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาเพื่อดึงคนที่มีศักยภาพ 4) การให้สิทธิ์ในการถือหุ้นบริษัทและ 5) การ
ร่วมมือกับสถานศึกษารับนักศึกษาฝึกงาน (สหกิจศึกษา) การจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา 3 หัวข้อได้แก่ 1) การวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมใหม่ 2) การจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรและ 3) การดําเนินการเพื่อผ่านมาตรฐาน
ส่งออก ISO13485, CE Mark การจัดการด้านการผลิตและดําเนินการ 4 หัวข้อ ได้แก่ 1) การจัดการผลิตด้วยตนเอง 2)
การนํ าเข้ าเทคโนโลยี ช่ วยการผลิ ต 3) การออกแบบผลิ ตภั ณฑ์ และ 4) การควบคุ มมาตรฐานผลิ ตเครื่ องมื อแพทย์
ISO13485 การจัดการด้านการตลาด 8 หัวข้อ ได้แก่ 1) ความสําคัญของบรรจุภัณฑ์ 2) การจัดการแบรนด์ผลิตภัณฑ์ให้
รู้จักและน่าเชื่อถือ 3) การนําเสนอข้อมูลวิจัยทางคลินิก 4) การประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ภายในประเทส 5) การขยาย
ตลาดไปสู่ ตลาดอาเซี ยน 6) การขยายตลาดไปสู่ ตลาดยุ โรป 7) การทํ าบั นทึ กความร่ วมมื อกั บผู้ ใช้ เช่ น สํ านั กงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติและโรงพยาบาลต่าง ๆ ภายในประเทศและ 8) การทําบันทึกความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อ
ส่งเสริมการขึ้นทะเบียนบัญขีรายชื่อนวัตกรรมไทยให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ ผลการประเมินรูปแบบและคู่มือ
การใช้รูปแบบการจัดการธุรกิจโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ามีความเหมาะสมในการนํารูปแบบและคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปใช้เพื่อการพัฒนาธุรกิจสําหรับผู้ประกอบการผลิตวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์อย่างมาก
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Business Management Development Model in Medical Devices Manufacturing
Industry
Manas Suphap1* Mongkol Wangsathitwong2 and Surapan Yimmun3
Abstract
This research aimed 1) to study the guideline of business administration and management in
medical device manufacturing industry that for 2) developing a model and 3) evaluating the
management handbook of the medical device manufacturing industry. Studied participants in this study
were the management persons (n=89) in the medical device manufacturing industries, which obtained
the ISO13485 and CE Mark. Quantitative and qualitative research were used in this studied which tools
consisted of an in-depth interview form and a questionnaire survey. Descriptive statistics were utilized
including percentage, mean, and standard deviation. Analysis and synthesis initiated a Model which
confirmed by key specialists. The results showed that the management persons indicated 24 items of
the important management issue as greater than a high level of the scores, and can be summarized as
followed. The financial issue consisted 4 main items: 1) short term cash flow, 2) long term fund, 3) risk
management during research and development period, and 4) inquire for board of investment support.
The human resource issue consisted of 5 main items: 1) skill labor training and development, 2)
motivation for the gorgeous person, 3) network building with academic institute, 4) offering the stock to
be the stakeholder, and 5) coeducation with academic institute. The research and development issue
consisted of 3 main items: 1) research and develop the new innovation products, 2) registering for
patent or copyright, and 3) certified ISO13485 and CE Mark standard. The operation and production
issue consisted of 4 main items: 1) self-production, 2) technology based machine, 3) product design,
and 4) quality control under ISO13485. The marketing issues consisted of 8 main items: 1) packaging, 2)
branding, 3) clinical and evidence support, 4) domestic public relation, 5) market expanding to Asian
countries, 6) market expanding to European countries, 7) memorandum of understanding with key user
agency, and 8) memorandum of understanding with government agency for Thailand innovation lists. In
conclusion, the model and operational handbook guideline practice seems to be appropriate and
potential for developing sustainable business of medical device manufacturing industries.
Keywords: Medical device, Manufacturing industry, Business management, Model
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1. บทนํา
จากที่ รั ฐ บาลของประเทศไทยมี น โยบายที่ จ ะให้
ประเทศไทยเป็ นศู นย์ กลางบริ การทางการแพทย์ แห่ ง
ภูมิภาค กระแสสังคมที่มีการตื่นตัวเกี่ยวกับการส่งเสริม
และป้องกันสุขภาพของประชาขน แนวโน้มการเพิ่มขึ้น
ของประชากรที่มีอายุยืนนานเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ความ
หลากหลายของโรคต่าง ๆ การระบาดและพัฒนาการของ
โรคที่ รุ นแรงขึ้ น ปั จจั ยต่ าง ๆ ทั้ งหมดข้ างต้ นทํ าให้ มี
แนวโน้ ม การใช้ บ ริ ก ารรั ก ษาทางการแพทย์ เ พิ่ ม ขึ้ น
นอกจากนี้การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทํา
ให้ ค าดการณ์ ว่ า จะมี ค วามต้ อ งการวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ ในภู มิ ภาคเพิ่ มขึ้ น ปั จ จุ บั น ผู้ ประกอบการ
อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เป็นโรงงานผลิตวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ขั้ นพื้ นฐานและเป็ นกลุ่ มผลิ ตภั ณฑ์ ที่ ใช้
เทคโนโลยีระดับต่ําในการผลิตได้แก่ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ
เช่น ถุงมือยาง กระบอกฉีดยา เข็มเย็บแผล เตียงผู้ป่วย
เป็นต้น ส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีระดับกลางถึง
สูง ยังขาดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและต้องการ
รับการสนับสนุนจากหลาย ๆ ฝ่ายเพื่อพัฒนาและวิจัย
รู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพมาตรฐานทั ด เที ย ม
ต่างประเทศรวมถึงการสร้างการยอมรับการใช้ผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตภายในประเทศ [1]
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ จ ะได้ มี ก ารวิ เ คราะห์ ภ าพรวมของ
อุ ต สาหกรรมผลิ ต วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ โ ดยใช้
Diamond model [2] เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทาง
ธุรกิจที่มีผลต่อการแข่งขันของอุตสาหกรรมหรือบริษัทที่
ประกอบการในอุตสาหกรรมซึ่งได้แก่ บริบทของการแข่งขัน
และกลยุทธ์ทางธุรกิจ เงื่อนไขทางอุปสงค์ เงื่อนไขของ
ปัจจัยการผลิต และอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วโยงและสนับสนุน
กันรวมถึงโอกาสทางธุรกิจและบทบาทของภาครัฐบาล
หลังจากประเมินปัจจัยภายนอกธุรกิจเพื่อทราบโอกาส
และอุปสรรคแล้ว ผู้ประกอบการจําเป็นต้องวิเคราะห์
ปัจจัยภายในองค์การเปรียบเทียบกับคู่แข่งขัน [3] ใน
ด้านต่าง ๆ ของการดําเนินการธุรกิจ โดยทั่วไปจะประเมิน
ศักยภาพความสามารถในการแข่งขันขององค์การในด้าน
การเงิ น ด้ านการตลาด ด้ านการผลิ ต ด้ านทรั พยากร
มนุษย์ ด้านการบริหาร และด้านการวิจัยและพัฒนา
การพัฒนาธุรกิจเพื่อการเติบโตธุรกิจอย่างยั่งยืนจาก
รายงานของ Sage ERP กับบทวิเคราะห์ของสมาคม
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เครื่องมือแพทย์ไอร์แลนด์กล่าวถึงตัวแบบธุรกิจและกลยุทธ์
เพื่อการเติบโตทางธุรกิจนั้น จะต้องมีการบริหารต้นทุนที่
มีประสิทธิภาพ การขยายตลาดไปยังตลาดที่เกิดใหม่ การ
ปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรและการผลิต
การลดความเสี่ยงในห่วงโซ่ธุรกิจ การซื้อกิจการหรือสร้าง
พันธมิตรทางธุรกิจควบคู่กันไป และการพัฒนาทรัพยากร
มนุ ษย์ ที่ มี ทั ก ษะพรสวรรค์ ใ ห้ อ ยู่ เ พื่ อ พั ฒ นาธุ ร กิ จ กั บ
องค์ กรให้ ได้ [4] วิ ธี การเติ บโตวิ ธี หนึ่ งของธุ รกิ จวั สดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ในสหรัฐอเมริกา คือการซื้อกิจการ
ที่มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซึ่งผ่านขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เรียบร้อยแล้วพร้อมส่งผ่านสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ [5] ซึ่ง
จะทําให้ได้เทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมสําหรับการแข่งขันที่
สู งและเพื่ อรั กษาศั กยภาพในการแข่ งขั น โดยไม่ ต้ อง
เสียเวลาในการคิดค้นและพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยัง
ทําให้มูลค่าหุ้นของคงระดับความน่าเชื่อถือและมีมูลค่า
ต่อสายตานักลงทุน [6] ส่วนความสําเร็จของอุตสาหกรรม
ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอินเดีย ได้มีการนําเสนอ
ตัวแบบการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมทางการแพทย์ว่า
ควรมีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์เพื่อผลิตวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ และควรมีการตั้งกําแพงภาษีสําหรับการเข้า
มาของบริษัทต่างชาติเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งและ
เพิ่มความได้เปรียบให้กับผู้ประกอบการภายในประเทศ
รวมถึงควรมีการยกเว้นภาษีวัตถุดิบนําเข้าเพื่อการผลิต
ส่งออก การผ่อนปรนกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ การให้
เงินสนับสนุนเพื่อการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทักษะ
ของผู้ประกอบการ และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษาและภาคธุรกิจเอกชนอย่างต่อเนื่อง [7]
อุ ตสาหกรรมวั สดุ อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ ในอิ สราเอล
พบว่าธุรกิจมีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบ
กับธุรกิจอื่น ๆ ทําให้นักลงทุนไม่ให้ความสนใจลงทุนใน
บริษัทวั สดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังอยู่ในช่ วงระยะ
เวลาของการวิจัยและพัฒนาและยังต้องพบกับอุปสรรค
ในการนําเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อให้เกิดการยอมรับของผู้ใช้
ถึงประสิทธิภาพของเครื่องมือทําให้มีความเสี่ยงในเชิง
ธุรกิจอยู่ไม่น้อย [8]
จากการศึ ก ษาบทความและงานวิ จั ย ทั้ ง ในและ
ต่ างประเทศพบว่ าหลาย ๆ ประเทศมี ความตื่ นตั วใน
อุตสาหกรรมทางการแพทย์และต้องการเป็นส่วนหนึ่งใน
ผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ระดับโลกเช่นเดียวกับ
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ประเทศไทย ทําให้อุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ในประเทศไทยจะต้องมีแนวทางในการพัฒนา
ธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นรูปแบบ การวิจัยในครั้งนี้จะเน้น
วิเคราะห์แนวทางการจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
ได้ ตั วแบบการจั ดการธุ รกิ จในอุ ตสาหกรรมผลิ ตวั ส ดุ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ และให้ได้คู่มือการใช้รูปแบบเพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิต
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.1 ศึกษาและวิเคราะห์แนวทางการจัดการธุรกิจใน
อุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2.2 พัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรม
ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
2.3 ประเมินคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการธุรกิจใน
อุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3. วิธีดําเนินการวิจยั
การดําเนินการวิจัยครัง้ นีใ้ ช้วธิ ีดาํ เนินการวิจัยแบบ
ผสม (Mixed methodology) ประกอบด้วย วิธีวิจัยเชิง
ปริมาณ (Quantitative research) และวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative research) มีขนั้ ตอนการดําเนินการดังนี้
3.1 ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี เอกสารงานวิ จั ย และ
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจใน
อุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
3.2 วิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
โดยการเลือกแบบเจาะจงจํานวน 9 ท่าน เพื่อนําข้อมูลมา
วิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาและสรุ ป ประเด็ น สํ า คั ญ (Content
analysis) เพื่อนํามาบูรณาการกับแนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิ จั ย จากต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ นํ า ไปสร้ า ง
แบบสอบถาม
3.3 นําข้อมูลจากการสัมภาษณ์ทั้งหมดไปวิเคราะห์
เนื้ อ หาและสรุ ป ประเด็ น สํ า คั ญ เพื่ อ นํ า มาส้ า งเป็ น
แบบสอบถามแบบมาตราส่ ว นประมาณค่ า 5 ระดั บ
(Rating scale) สําหรับใช้ในการเก็บข้อมูลใช้ในการวิจัย
เชิงปริมาณเพื่อการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean: X) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: SD) สําหรับ
เกณฑ์การวิเคราะห์ข้อมูลจะใช้ในการแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย [9]
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โดยกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการแปลความหมายเห็นด้วย
ของค่าเฉลี่ย ดังนี้
5 ค่าเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มากที่สุด
4 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มาก
3 ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ปานกลาง
2 ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง น้อย
1 ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง น้อยที่สุด
3.4 หาคุณภาพของแบบสอบถาม ดําเนินการนํา
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ ผู้เชี่ ยวชาญจํ านวน 5 ท่ าน
ทดสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ใช้
เทคนิค IOC (Item Objective Congruence) ความ
สอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.8-1.0
3.5 หาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยนําแบบสอบถาม
ไปใช้กับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แล้วนําผลการทดลอง
มาใช้วิเคราะห์ค่าทางสถิติด้วยเทคนิคสัมประสิทธิ์อัลฟ่า
(Cronbach’s Alpha Coefficient) และตรวจสอบค่า
ความเชื่ อมั่ น (Reliability) ในภาพรวมทั้ งฉบั บเท่ ากั บ
0.794
3.6 แจกและเก็บแบบสอบถามผู้บริหารบริษัทผู้ผลิต
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 89 บริษัท
3.7 นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถามผู้ บ ริ ห ารมา
วิเคราะห์ด้วยสถิติ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.8 นําผลวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์มาร่างรูปแบบ
3.9 ประชุมสนทนากลุ่มประชาพิจารณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 9 ท่าน ตรวจสอบ ประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบและคู่มือ และประเมินความเป็นไปได้ในการนํา
รูปแบบและคู่มือไปใช้
3.10 ปรับปรุงแก้ไขรูปแบบ ตามข้อเสนอแนะจากผล
ของการประชุมสนทนากลุ่มประชาพิจารณ์
3.11 จัดทําคู่มือแนวทางปฏิบัติสําหรับดําเนินการ
ตามรูปแบบที่สมบูรณ์
4. ผลการวิจยั
งานวิจัยนี้ศึกษาการจัดการธุรกิจใน 5 ด้านได้แก่ด้าน
การเงิน ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการวิจัยและพัฒนา
ด้ านการผลิ ตและการดํ าเนิ นการ และด้ านการตลาด
มีรายละเอียดผลการศึกษาดังนี้
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 9 ฉบั บ ที่ 3 กั น ยายน – ธั น วาคม 2561

4.1 ผลการศึ กษาประเด็ นที่ สํ าคั ญด้ านการจั ดการ
ธุรกิ จในอุ ตสาหกรรมผลิ ตวั สดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์
ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นต่อความสําคัญของการ
จัดการด้านต่าง ๆ
การจัดการด้านต่าง ๆ

Mean

การจัดการด้านการเงิน
1. กระแสเงินสดระยะสั้น
3.97
2. แหล่งเงินทุนระยะยาว
4.00
3. การบริหารความเสี่ยง
3.68
4. ขอสนับสนุนจาก BOI
3.93
5. การเข้าซื้อกิจการ/พันธมิตร
3.02
การค้า
การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
1. ฝึกอบรมและพัฒนาคน
4.03
2. การจูงใจคนมีศักยภาพ
3.95
3. การสร้างเครือข่ายกับสถาบัน 3.83
การศึกษาเพื่อดึงคนมีศักยภาพ
4. การให้สิทธิ์ถือหุ้นบริษัท
3.65
5. การรับฝึกงานนักศึกษาสหกิจ 3.88
ศึกษา
การจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
1. MOU กับภาครัฐเพื่อการวิจัย 3.45
เชิงพาณิชย์
2. การมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนา 3.45
ภายในบริษทั
3. การมีหน่วยงานวิจัยทางคลินิก 3.00
ภายในบริษทั
4. การจัดสรรงบประมาณเพื่อการ 3.13
วิจัย
5. การบริหารวัฏจักรผลิตภัณฑ์
3.12
ออกทุก ๆ 3 ปี
6. การจดทะเบียนสิทธิบัตร/
3.47
อนุสิทธิบัตร
7. การดําเนินการเพือ่ ผ่าน
3.87
มาตรฐาน ISO13485
การจัดการด้านการผลิตและการดําเนินการ
1. การออกแบบการผลิตเชิง
3.27
อุตสาหกรรม
2. ปัจจัยนําเข้าเพื่อการผลิต
3.18
ภายในประเทศ
3. ปัจจัยนําเข้าเพื่อการผลิต
3.03
จากต่างประเทศ
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S.D.

ระดับ
ความ
สําคัญ

0.73
0.71
0.77
0.91
0.89

มาก
มาก
มาก
มาก
ปานกลาง

0.73
0.91
0.84

มาก
มาก
มาก

0.91
0.92

มาก
มาก

0.91

ปานกลาง

0.81

ปานกลาง

0.97

ปานกลาง

0.94

ปานกลาง

0.90

ปานกลาง

0.94

ปานกลาง

0.99

มาก

0.84

ปานกลาง

0.72

ปานกลาง

0.84

ปานกลาง

23

ตารางที่ 1 ระดับความคิดเห็นต่อความสําคัญของการ
จัดการด้านต่าง ๆ (ต่อ)
การจัดการด้านต่างๆ

Mean

การจัดการด้านการผลิตและการดําเนินการ
4. การจัดการผลิตด้วยตัวเอง
3.52
5. การนําเทคโนโลยีมาช่วย
3.83
ในการผลิต
6. การออกแบบผลิตภัณฑ์
3.55
7. การลดต้นทุนการผลิต
3.25
โดยการ Outsource
8. การควบคุมการผลิตตาม
4.07
มาตรฐานเครื่องมือแพทย์
ISO13485
การจัดการด้านการตลาด
1. ความสําคัญของ
3.72
บรรจุภัณฑ์
2. การจัดการแบรนด์ให้เป็น
4.13
ที่รู้จัก
3. การนําเสนอข้อมูลงานวิจัย 3.80
ทางคลินิกรองรับ
4. การประชาสัมพันธ์การใช้
3.85
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ
5. การขยายตลาดไปสู่ตลาด
3.87
อาเซียน
6. การขยายตลาดไปสู่ตลาด
3.58
ยุโรป
7. การขยายตลาดไปสู่ตลาด
3.18
อเมริกา
8. การทํา MOU กับผู้ใช้เช่น
3.80
สปสช. รพ.รัฐบาล
9. การทํา MOU กับรัฐบาล
3.82
เพื่อขึ้นทะเบียนบัญชีราย
ชื่อนวัตกรรมไทย

S.D.

ระดับ
ความ
สําคัญ

0.74
0.80

มาก
มาก

0.81
0.89

มาก
ปานกลาง

0.82

มาก

0.73

มาก

0.89

มาก

1.00

มาก

0.97

มาก

0.91

มาก

1.03

มาก

1.09

ปานกลาง

1.20

มาก

1.24

มาก

จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้บริหารต่อระดับ
ความสําคัญของการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุ
อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ ผู้ บริ หารให้ ความสํ าคั ญกั บการ
จัดการในแต่ละด้านในระดับมากขึ้นไปทั้งหมด 22 หัวข้อ
สรุ ปได้ ดั งนี้ การจั ดการด้ านการเงิ น 4 หั วข้ อได้ แก่ 1)
กระแสเงินสดในระยะสั้น 2) แหล่งเงินทุนเพื่อรองรับธุรกิจ
ในระยะยาว 3) การบริหารความเสี่ยงธุรกิจในช่วงของการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์และ 4) การขอรับการสนับสนุน
จาก BOI การจัดการด้านทรัพยากรบุคคล 5 หัวข้อ ได้แก่
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1) การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาคนให้ เ หมาะสมกั บ
อุ ตสาหกรรมฯ 2) การจู งใจคนที่ มี ศั กยภาพให้ เข้ ามา
ทํางานกับบริษัทที่เน้น R&D 3) การสร้างเครือข่ายกับ
สถาบันการศึกษาเพื่อดึงคนที่มีศักยภาพ 4) การให้สิทธิ์
ในการถือหุ้นบริษัทสําหรับคนที่ทุ่มเทและมีศักยภาพสูง
5) การสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ สถานศึ ก ษาในการรั บ
นักศึกษาฝึกงาน (ฝึกสหกิจ) การจัดการด้านการวิจัย
และพั ฒ นา 1 หั ว ข้ อ ได้ แ ก่ ก ารดํ า เนิ น การเพื่ อ ผ่ า น
มาตรฐานส่งออก ISO13485, CE Mark การจัดการด้าน
การผลิตและการดําเนินการ 4 หัวข้อได้แก่ 1) การจัดการ
การผลิตด้วยตนเอง 2) การนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การผลิต 3) การออกแบบผลิตภัณฑ์และ 3) การควบคุม
มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485 การจัดการ
ด้ า นการตลาด 8 หั ว ข้ อ ได้ แ ก่ 1) ความสํ า คั ญ ของ
บรรจุภัณฑ์ (Packaging) 2) การจัดการแบรนด์ผลิตภัณฑ์
ให้รู้จักและน่าเชื่อถือ 3) การนําเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีข้อมูล
การวิจัยทางคลินิกรองรับ 4) การประชาสัมพันธ์การใช้
ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศ 5) การขยายตลาดไปสู่ตลาด
อาเซียน 6) การขยายตลาดไปสู่ตลาดยุโรปและอื่น ๆ 7)
การทํ า บั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ ใ ช้ เ ช่ น สปสช. และ
โรงพยาบาลต่าง ๆ ภายในประเทศและ 8) การทําบันทึก
ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อส่งเสริมการขึ้นทะเบียนบัญชี
รายชื่ อ นวั ต กรรมไทยให้ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ภายใน
ประเทศ
ในขณะเดียวกันในงานวิจัยนี้ได้มีการนําแบบทดสอบ
ส่วนที่ 4 สอบถามถึงระดับความสําคัญของการจัดการ
ด้ า นต่ า ง ๆ ในอุ ต สาหกรรมผู้ ผ ลิ ต วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์กับผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิขณะทําการ
สัมภาษณ์เชิงลึกด้วยและเมื่อสังเคราะห์หัวข้อการจัดการ
ในแต่ ละด้ า นเปรี ย บเที ยบความคิ ด เห็ น ของผู้ บริ ห าร
(Executive : E) งานวิจัยในต่างประเทศ (Literature
review : L) และความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ (Specialist
: S) ถึงการจัดการต่าง ๆ ที่สําคัญในการพัฒนารูปแบบ
การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ สรุ ป ความสํ า คั ญ ของการจั ด การธุ รกิ จ ใน
อุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผู้บริหารให้
ความสําคัญกับการจัดการในแต่ละด้านในระดับมากขึ้น
ไปรวมทั้งหมด 24 หัวข้อ โดยเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 2 หัวข้อ
ในการจัดการด้านการวิจัยและพัฒนา คือ การวิจัยและ
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การพัฒนานวัตกรรมใหม่และการจดทะเบียนลิขสิทธิ์และ
สิทธิบัตร/สิทธิบัตร
4.2 ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจ
ในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
จากผลการศึกษาสามารถกําหนดออกมาเป็นรูปแบบ
(Model) การจั ด การธุ ร กิ จ ในอุ ต สาหกรรมผลิ ต วั ส ดุ
อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ผ่ า นสั ญ ลั ก ษณ์ ห ลอดฉี ด ยา
(Syringe) ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่ 1) ตัว
หลอดฉีดยา 2) ก้านหลอดฉีดยาและ 3) ส่วนปลายเข็ม
โดยตั ว หลอดฉี ด ยาคื อ บริ ษั ท ผู้ ผ ลิ ต วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ที่มีการจัดการธุรกิจในด้านต่าง ๆ ก้านหลอด
ฉีดยาคื อการสนั บสนุนจากภาครั ฐ ส่ วนปลายเข็มคื อ
ระยะทางที่จะผลักดันงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
ออกสู่ตลาดเชิงพาณิชย์ โดยที่นวัตกรรมใหม่ ๆ จะผลิต
ออกมาในเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่องเมื่อบริษัทผู้ผลิตมี
ศักยภาพและมีการจัดการธุรกิจที่ดี นอกจากนั้นจะต้องมี
แรงผลั กของก้ านฉี ดยาหรื อการสนั บสนุ นจากภาครั ฐ
อย่างต่อเนื่องด้วยดังแสดงตามรูปที่ 1
4.3 ผลการประเมินรูปแบบและคู่มือการจัดการ
ธุรกิจในอุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
4.3.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบจากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ามีความ
เหมาะสมมากทุกข้อโดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.00 ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.22 ตามตารางที่ 2
4.3.2 ผลการประเมินความเหมาะสมของคู่มือการใช้
งานรูปแบบ จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิพบว่ามี
ความเหมาะสมมากทุกข้อโดยมี ค่าเฉลี่ ยรวม 4.11 ค่ า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.09 ตามตารางที่ 2
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รูปที
ป ่ 1 รูปแบบกการจัดการธุรกิจจในอุตสาหกรรมมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพททย์
ตารางที่ 2 ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบและคูคู่มือ
การใช้งานรูปแบบ
ป

ตารางที่ 2 ประเมิมินความเหมาะะสมของรูปแบบและคู่มือ
การใช้ช้งานรูปแบบ (ต่ต่อ)

หัววข้อประเมิน
Mean
การประเมิมินความเหมาะสมของรูปแบบ
1. ความถูกต้องตาม
3.89
หลักกาารจัดการธุรกิจ
2. ความชััดเจน เข้าใจง่าย
3.67
ต่อการรนําไปใช้งาน
3. มีความมเหมาะสมและ
4.33
เป็นประะโยชน์
4. เป็นที่ตต้้องการของ
4.11
สถานประกอบการ
5. สามารถถนําไปใช้ได้อย่าง
า
4.00
เป็นรูปปธรรม
ภาพรวม
4.00

หัวข้อประเมิน
M
Mean S.D. แปลผล
การรประเมินความเหหมาะสมของคู่มมืื อการใช้งานรูปแบบ
ป
1. ความถู
ค กต้องตามหลักการ
33.89 0.60 มาก
จััดการธุรกิจ
2. ความชั
ค ดเจน เข้าใจง่าย
44.00 0.70 มาก
ต่อการนําไปใช้งาน
า
3. มีความเหมาะสมและ
44.44 0.72 มาก
เป็ป็นประโยชน์
4. เป็ป็นที่ต้องการขอองสถาน44.22 0.66 มาก
ประกอบการ
ป
5. สามารถนํ
ส
าไปใช้ได้
ไ อย่าง
44.00 0.50 มาก
เป็ป็นรูปธรรม
ภาพรวมม
44.11 0.09 มาก
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S.D. แปลผล
0.33

มากก

0.86

มากก

0.86

มากก

0.60

มากก

0.70

มากก

0.22

มากก
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สรุปผลการประเมินคือคู่มือการใช้รูปแบบการจัดการ
ธุรกิ จในอุ ตสาหกรรมผลิตวัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ มีความชัดเจนและเหมาะสม
นําไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนในภาคปฏิบัติการได้
5. การอภิปรายผล
การวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจใน
อุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์มีข้อคิดเห็น
เพื่ออภิปรายผลดังนี้
5.1 การจัดการด้านการเงิน
การให้ความสําคัญกับกระแสเงินสดระยะสั้นและ
การหาแหล่งเงินทุนเพื่อรองรับธุรกิจในระยะยาวเป็นสิ่งที่
สําคัญมากเพราะถ้าไม่สามารถจัดสรรแหล่งที่มาเงินให้
สอดคล้องกับแผนการใช้เงินแล้วจะก่อให้เกิดปัญหาการ
ขาดสภาพคล่องของธุรกิจและเกิดความเสี่ยงแก่ธุรกิจ
ตามมาโดยเฉพาะระยฟักตัวของบริษัทในช่วงของการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็นช่วงที่ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 3-5 ปีกว่ าผลิ ตภั ณฑ์หนึ่ ง ๆ จะสร้ างรายได้
ให้กับบริษัท การขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุนและภาษี
จากคณะกรรมการส่ ง เสริ ม การลงทุ น จะช่ ว ยทํ า ให้
ความสามารถในการจัดหาแหล่ งเงิ นทุ นรวมถึ งต้ นทุ น
เงิ นทุ นทางการเงิ นน้ อยลง สอดคล้ องกั บแนวคิ ดของ
สถาบั น นวั ต กรรมด้ า นเครื่ อ งมื อ แพทย์ ใ นประเทศ
อิสราเอลและแคนาดา [8], [10] ที่ภาครัฐบาลต้องมีการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ในช่วงแรกที่มี
การลงทุนสูงเพราะธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงในการลงทุนค่อนข้างสูง
เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น ๆ เพราะไม่เพียงแต่ความ
เสี่ยงในช่วงของระยะเวลาของการวิจยั และการพัฒนา แต่
ยังมีความเสี่ยงว่าผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตออกมาเชิงพาณิชย์
มีโอกาสที่จะไม่ประสบความสําเร็จในการทําตลาดเชิง
พาณิชย์อีกด้วย ถึงแม้ว่ากลยุทธ์การเข้าซื้อกิจการหรือ
เป็ นพั นธมิ ตรการค้ าในงานวิ จั ยนี้ จะไม่ ได้ ถู กให้ ความ
สําคัญระดับมาก แต่ก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ธุรกิจสามารถ
เลือกใช้เพื่อลดความเสี่ยงของธุรกิจถ้าไม่ต้องการลงทุน
ในช่วงของการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สอดคล้องกับ
การศึกษาของ Degraaff [5] และ Gupta [6] ที่รายงาน
ถึงกลยุทธ์การเติบโตของธุรกิจที่ว่าด้วยการเข้าซื้อกิจการ
ที่มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วจะเป็นการสร้าง
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มู ล ค่ า ให้ กั บ กิ จ การดี แ ละเร็ ว ยิ่ ง ขึ้ น และยั ง ทํ า ให้ ไ ด้
เทคโนโลยีใหม่พร้อมสําหรับการแข่งขันที่สูงเพื่อรักษา
ศักยภาพในการแข่งขันโดยไม่ต้องเสียเวลาในการคิดค้น
และพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์
5.2 การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์
การฝึ ก อบรมและการพั ฒ นาคนให้ เ หมาะสมกั บ
อุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้มีทักษะ
ความรู้ความสามารถเป็นสิ่งที่จําเป็นและต้องทําอย่าง
ต่อเนื่อง สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ Velu [7] ที่
กล่าวถึงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการและการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคธุรกิ จ
เอกชนอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยแห่งความสําเร็จของ
อุตสาหกรรมวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์ในอินเดีย การจูง
ใจคนที่ มี ศั กยภาพและการสร้ างเครื อข่ ายกั บสถาบั น
การศึ กษาเพื่ อดึ งคนที่ มี ศั กยภาพเป็ นแนวทางปฏิ บั ติ
ทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญมากถึงแม้
ค่าจ้าง เงินเดือน โบนัสจะเป็นผลตอบแทนในรูปเงินเพื่อ
ดึงดูดพนักงานใหม่ให้เข้ามาทํางานแต่การให้สิทธิ์ในการ
เป็นหุ้นส่วนของบริษัทสําหรับคนที่มีศักยภาพสูงจะเป็น
สิ่งที่สร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน เกิดความผูกพัน
และรักองค์กรมากขึ้น สอดคล้องกับการวิจัยของสมาคม
เครื่ องมื อแพทย์ ไอร์ แลนด์ [4] ที่ ว่ าการพั ฒนาทั กษะ
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีพรสวรรค์ให้อยู่กับบริษัทได้นาน ๆ
เป็นอีกหนึ่งตัวแปรของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน อีก
หนึ่งปัจจัยที่สําคัญในการจัดการทรัพยากรมนุษย์คือการ
สร้างความร่วมมือรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา เป็น
กลยุ ท ธ์ ที่ สํ า คั ญ ที่ ไ ด้ ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น ระหว่ า ง
สถาบันการศึกษาและบริษัทผู้ผลิต
5.3 การจัดการด้านการวิจัยและการพัฒนา
ถึงแม้งานวิจัยนี้หัวข้อของการทําข้อตกลงร่วมมือกับ
ทางภาครัฐเพื่อความร่วมมือในการวิจัยเชิงพาณิชย์ การมี
หน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในบริษัท การมี
หน่ วยงานรั บผิ ดชอบงานวิ จั ยทางคลิ นิ ก การจั ด สรร
งบประมาณเพื่อการวิจัยเชิงพาณิชย์ การบริหารวัฎจักร
ผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดใหม่ทุก ๆ 3 ปี จะถูกให้ความสําคัญ
ในระดับที่น้อยกว่าหัวข้ออื่น ๆ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า
ไม่มีความสําคัญเพียงแต่ถูกจัดลําดับไว้เป็นลําดับหลังเท่า
นั้นเอง งานวิจัยและพัฒนามีความสําคัญและจําเป็นอย่าง
มากสํ าหรั บธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมผลิ ตวั สดุ อุ ปกรณ์ ทาง
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การแพทย์เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจในระยะ
ยาว สอดคล้องกับงานวิจัยของ Sage ERP [11] รายงาน
ถึ งความจํ าเป็ นของธุ รกิ จว่ าต้ องมี หน่ วยงานวิ จั ยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ได้หลากหลายกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อ
ความสามารถในการทํากําไรอย่างต่อเนื่องรวมถึงการ
บริหารจัดการวัฏจักรผลิตภัณฑ์ไปพร้อมกันด้วยเพราะ
ขั้ น ตอนการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ๆ หนึ่ ง ใช้ ร ะยะ เวลา
ค่อนข้างนาน การบริหารการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเป็น
ผลมาจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จึงสําคัญอย่าง
ยิ่งยวด นอกจากนี้ผลิ ตภัณฑ์ใหม่ทุกผลิตภัณฑ์ จําเป็ น
ต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรเพื่อ
ปกป้ องทรั พย์ สิ นทางปั ญญากรณี มี การลอกเลี ยนแบบ
เกิดขึ้น รายงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ในอิสราเอล [8] เห็นตรงกันว่าผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ มีความจําเป็นต้องจดทะเบียนลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร/
อนุสิทธิบัตรเพื่อปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในระดับ
ประเทศและระดับนานาชาติ ส่วนการดําเนินงานเพือ่ ผ่าน
มาตรฐานส่งออก ISO13485 และมาตรฐานยุโรป CE Mark
เป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับของผู้ใช้ อีก
ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพิ่มขึ้น
อีกด้วย
5.4 การจัดการด้านการผลิตและการดําเนินงาน
เนื่องจากบริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ส่ ว นใหญ่ ใ นประเทศไทยจะผลิ ต วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตระดับต่ํา อีกทั้ งยั ง
พึ่งพาแหล่งวัตถุดิบที่หาได้ภายในประเทศจากอุตสาหกรรม
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเช่ น อุ ต สาหกรรมยาง อุ ต สาหกรรมผ้ า
อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น ทําให้
ผู้ประกอบการให้ความสําคัญกับการจัดการปัจจัยนําเข้า
เพื่อการผลิตภายในประเทศและจากต่างประเทศในระดับ
ปานกลางรวมถึงการออกแบบผลิตเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรม
เพราะผลิตภัณฑ์ที่บริษัทแต่ละบริษัทผลิตออกมาไม่ มี
ความซับซ้อนมาก ยกตัวอย่างเช่น ถุงมือ หรือฟันปลอม
ทําให้ความจําเป็นในด้านการออกแบบอุตสาหกรรมมี
ความสําคัญน้อย รวมถึงปัจจัยนําเข้าในการผลิตต่าง ๆ ก็
ไม่จําเป็นที่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่ซับซ้อนเช่นกัน จึงเป็น
เหตุลทําให้ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่นิยมเลือกใช้การ
จ้างผลิตจากแหล่งภายนอก (Outsource) แต่เลือกที่จะมี
โรงงานผลิตเป็นของตัวเองเพราะสามารถบริหารจัดการ
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ต้นทุนรวมถึงการวางแผนขยายกําลังการผลิตเมื่อมีตลาด
รองรั บมากขึ้ นได้ ง่ ายกว่ า สอดคล้ องกั บการวิ จั ยของ
สมาคมเครื่องมือแพทย์ไอร์แลนด์ [4] วิเคราะห์ว่าการ
บริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงการบริหาร
จัดการภายในองค์กรและการผลิตเป็นกลยุทธ์ที่สําคัญทํา
ให้องค์กรธุรกิจสามารถเติบโตได้ในระยะยาว แต่ผู้ผลิตใน
อุ ตสาหกรรมวั สดุ อุ ปกรณ์ ทางการแพทย์ ไทยยั งคงให้
ความสําคัญกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่ถึงแม้
จะมีอยู่น้อยรายก็ตาม รวมถึงการพยายามหาเครื่องจักร
และเทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาช่ ว ยในการผลิ ต เพื่ อ ลด
ข้อผิดพลาดจากการผลิตที่เกิดจากการใช้แรงงานคนและ
ง่ายต่อการควบคุมคุณภาพการผลิตเพื่อให้เป็นไปตาม
มาตรฐานการผลิตเครื่องมือแพทย์ ISO13485
5.5 การจัดการด้านการตลาด
การตลาดเชิงพาณิชย์มีส่วนสําคัญต่อความสําเร็จ
ของธุรกิจและอาจส่งผลต่อความเสี่ยงทางด้านการเงิน
และทางธุ รกิ จตามมาได้ ดั งนั้ นการวางแผนกลยุ ทธ์ ทง
การตลาดจึ งเป็ นปั จจั ยสู่ ความสํ าเร็ จอี กปั จจั ยหนึ่ งที่
สําคัญ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ต้องมีการนําเสนอประโยชน์ของ
วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ ความปลอดภัยในการใช้งาน
มาตรฐานต่าง ๆ รวมถึงผลการวิจัยเชิงคลินิกรองรับเพื่อ
ชี้ให้เห็นถึงความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์ ความสําคัญของ
บรรจุภัณฑ์มีส่วนสําคัญในวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
บางกลุ่มเท่านั้น ควรออกแบบให้มีจุดเด่นเพื่อเพิ่มคุณค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์ด้านราคามีส่วนผลักดันให้การ
นํ า เสนอขายและการทํ า ตลาดง่ า ยขึ้ น การทํ าบั น ทึ ก
ข้อตกลงความร่วมมือกับผู้ใช้ในหน่วยงานภาครัฐบาลเช่น
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลต่าง ๆ
ภายในประเทศตามนโนบายส่งเสริมการใช้นวัตกรรมที่
ผลิ ต ในประเทศไทยจะช่ ว ยประกั น ความสํ า เร็ จ เชิ ง
พาณิชย์ในเบื้องต้นเพราะมีตลาดรองรับอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้
ทั้ ง นั้ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ผ ลิ ต ออกมาต้ อ งได้ ม าตรฐานทาง
การแพทย์ด้วยเช่นกัน กลยุทธ์ช่องทางการจัดจําหน่าย
เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่สําคัญทางธุรกิจ สอดคล้องกับบท
วิเคราะห์ของสมาคมเครื่องมือแพทย์ไอร์แลนด์ [4] ว่าด้วย
การขยายตลาดไปยังตลาดเกิดใหม่ (Emerging market)
จะเป็ น ตั ว เร่ ง ความสํ า เร็ จ ของการเติ บ โตทางธุ ร กิ จ
นอกจากการทําบันทึกความร่วมมือกับผู้ใช้ในหน่วยงาน
รั ฐบาลแล้ ว การขยายตลาดไปยั งโรงพยาบาลเอกชน

3/25/62 BE 11:53 AM

28

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 9 No. 3 September – December, 2018

คลินิก และช่องทางการจําหน่ายอื่น ๆ ภายใน ประเทศ
จะทํ า ให้ ย อดขายเพิ่ ม ขึ้ น การขยายตลาดไปสู่ ต ลาด
อาเซียน ตลาดยุโรปและตลาดอื่น ๆ เป็นการพัฒนาตลาด
เพื่อสร้างยอดขายที่เพิ่มขึ้นต่อไปได้ กลยุทธ์การส่งเสริม
การตลาดที่สําคัญของธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
นั้นอยู่ที่กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพราะผลิตภัณฑ์
ทางการแพทย์มีข้อจํากัดค่อนข้างมากทางด้านกฎหมาย
ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์หรือแม้แต่การทํา
โปรโมชั่นต่าง ๆ ทําให้บริษัทผู้ผลิตจําเป็นต้องเลือกใช้
การสื่อสารทางการตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยใน
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ กั บ กลยุ ท ธ์ ต ราสิ น ค้ า ,
แบรนด์ดิ้ง (Branding) นอกจากนี้การขอสนับสนุนจาก
ภาครัฐในการสร้างแบรนด์ที่บ่งบอกถึงแบรนด์ประเทศไทย
(Nation brand) ก็เป็นสิ่งที่พึงกระทําต่อไปในระยะยาว
6. ข้อเสนอแนะ
6.1 ข้อเสนอแนะในการนําผลวิจัยไปใช้
การพัฒนารูปแบบการจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรม
ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในครั้งนี้ผู้วิจัยเน้นให้เห็น
ถึ งการจั ดการธุ รกิ จในด้ านสํ าคั ญ 5 ด้ านอาจจะไม่ ได้
ครอบคลุมปัจจัยภายในในแต่ละบริษัท และเนื่องจาก
กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต วั ส ดุ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ซึ่ ง เป็ น กลุ่ ม
ตัวอย่างในงานวิจัยนี้ผู้ให้ความร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูล
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้น
พื้ น ฐาน ทํ า ให้ ตั ว แบบที่ ไ ด้ อ าจมี ข้ อ จํ า กั ด และความ
เหมาะสมกับบริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ขั้น
พื้นฐานมากกว่าบริษัทผู้ผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์
ที่ พยายามทํ าวิ จั ยและพั ฒนานวั ตกรรมใหม่ ๆ และมี
แนวโน้มใช้เทคโนโลยีการผลิตขั้นกลางถึงสูง ดังนั้นการ
นําตัวแบการจัดการธุรกิจนี้ไปใช้อาจต้องอยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหารที่ต้องนําไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมต่อไป
6.2 ข้อเสนอแนะสําหรับงานวิจัยต่อไป
ควรมีการศึกษาวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการ
ธุรกิ จในอุ ตสาหกรรมผลิ ตวั สดุ อุปกรณ์ ทางการแพทย์
เพื่อเน้นรายละเอียดกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติการสําหรับการ
จัดการกลยุทธ์ในแต่ละด้านอย่างละเอียด เช่น การพัฒนา
รูปแบบการจัดการสื่อสารการตลาดสําหรับผลิตภัณฑ์ทาง
การแพทย์ การพั ฒนารู ปแบบการวิ จั ยและพั ฒนาใน
อุตสาหกรรมผลิตวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ การศึกษา
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ความเป็นไปได้ในการเข้าสู่อุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ เป็นต้น
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