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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาถึงเรื่องเล่าความสาเร็จการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรม
ยาสู่บัญชีนวัตกรรมไทย และ 2) ศึกษาปัญหา และอุปสรรคการดาเนินงานของการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรม
ยา สู่บัญชีนวัตกรรมไทย เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาอัตชีวประวัติผ่านเรื่องเล่าประสบการณ์ชีวิต
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ เจ้าของ
บริษัท และพนักงานผู้ร่วมงาน 3 คน จากบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ยาที่ได้ผ่านการขึ้นบัญชียานวัตกรรมไทยแห่งหนึ่ง
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผลการวิจัยพบว่า เจ้าของบริษัทเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จในการเป็นผู้ผลิตยาที่สร้าง
ลักษณะตราสินค้าที่ดี คือ นากลยุทธ์การสร้างตราสินค้า สรุปองค์ประกอบตราสินค้าประกอบด้วย การส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ นวัตกรรม ความสามารถในการบริหารจัดการ ความพึ งพอใจของลูกค้า เวลาสู่ตลาด
และความศรัทธา
สรุปข้อค้นพบที่ได้จากการศึกษาการสร้างตราสินค้าสาหรับอุตสาหกรรมยาเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย
คือ การช่วยให้องค์กรมีแนวทางในการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรผู้ผลิตยานวัตกรรรม การผลิตยาคุณภาพ และ
ความสามารถในการจัดการ สร้างเชื่อมั่น ความไว้วางใจ ของลูกค้ากับยาที่ได้ทะเบียน และเข้าสู่บัญชียานวัตกรรม
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Abstract

The purpose of this research were 1) to study Life Narrative creating Brand for
Pharmaceutical Industry enter in innovation Thailand List 2) to study the problem and
operational barrier of creating brand for Pharmaceutical Industry enter in innovation Thailand
List. It was a qualitative research, which the autobiography was narrates by studying through
life experience. Data were collected by in-depth interview, and non-participant observation.
The primary contributor was the owner of company and 3 employees from pharmaceutical
manufacturer in Bangkok enter in innovation Thailand List.
The research found that the company owner is a successful entrepreneur in being a
pharmaceutical manufacturer who creates a good brand identity, namely, adopting branding
strategies. Summary of brand elements: deliver quality pharmaceutical products, innovation,
the ability to manage, customer satisfaction, time marketing, and faith.
Summary of the findings from the branding study for the pharmaceutical industry
into the innovation list of Thailand. It supports the organization to develop for the innovation
pharmaceutical manufacturer. It can production of quality drugs and ability to manage build
confidence in customer trust with registered drugs and enter into innovative drug list.
Keywords: Narrative, Brand, Pharmaceutical Industry, Innovation
บทนา

อุตสาหกรรมยาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตตามนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 และความต้องการยกระดับให้มีคุณภาพ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เนื่องจากพบว่าประเทศไทยยัง
ขาดผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ยานวัตกรรม โดยรัฐบาลบาลมีนโยบายส่งเสริมการลงทุน จะให้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นภาษี
เงินได้นิติบุคคลกับผู้ผลิตที่ขึ้นทะเบียนยานวัตกรรม (The Board of Invesment of Thailand, 2018)
มีการจัดทากลยุ ทธ์ของยา และสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดภายในประเทศไทย โดยสร้างความ
เข้มแข็งของอุตสาหกรรมยาของประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับการที่ประเทศไทยมีศักยภาพของการผลิตที่มีขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ (Ministry of Public Health, 2017)
ประเทศไทยมีความจาเป็นในการพัฒนานวัตกรรมยา หรือผลิตภัณฑ์ยาสามัญรายการใหม่ซึ่งสาคัญต่อ
ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย โดยสามารถพิสู จน์ว่ ามีความเท่ าเทียมในการบาบัดรักษากับผลิตภัณฑ์ยา
ต้นแบบในราคาที่เหมาะสมกว่า และเป็นโอกาสในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ และสร้างความ
มั่นใจว่าภาคอุตสาหกรรมยาในประเทศจะเป็นแหล่งความมั่นคงทางยาของประเทศทั้งในยามปกติ หรือในยามเกิด
ภาวะวิกฤติ (The Board of Invesment of Thailand, 2017) ดังนั้นภาครัฐจึงมีการสนับสนุนกาหนดนโยบายใน
การจัดทาบัญชีนวัตกรรมไทย และสนับสนุนผู้ประกอบการภายในประเทศในการพัฒนาศักยภาพภาคอุตสาหกรรม
ยาภายในประเทศ (Office of Industrial Economics, 2017)
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การพัฒนาต่อยอดและการสร้างยานวัตกรรมเพื่อนาไปสู่การผลิตที่ทันสมัย และสร้างโอกาสในการ
พัฒนาเทคโนโลยีของผู้ผลิตยาภายในประเทศโดยใช้กลไกการจัดทาบัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สูง
กว่าการผลิตแบบดั้งเดิม โดยนโยบายของรัฐให้การสนับสนุนผู้ประกอบการขึ้นทะเบียนนวัตกรรม ผ่านการคัดเลือก
คุณสมบั ติของผลิตภัณฑ์ยานวัตกรรมหลักการคือ ผลิตภัณฑ์เป็นผลวิ จัยหรือการพั ฒนาโดย สถาบั นวิ จัยไทย
สถาบันการศึกษาของไทย หรือภาคเอกชนไทย เจ้าของผลิตภัณฑ์ยาเป็นนิติบุคคลไทย หรือองค์กรภาครัฐ โดย
ผลิตภัณฑ์ยาต้องผ่านการรับรองมาตราฐานบังคับของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ โดย
การบริหารตราสินค้า (National Science and Technology Development Agency, 2017)
การสร้างอัตลักษณ์ของตราสินค้า (Brand Identity) คือมีความแตกต่างจากสินค้าอื่น ในด้านผลิตภัณฑ์
และคุณภาพ อัตลักษณ์เฉพาะตัวของตราสินค้าคือ การผสมผสานด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ
รูปลักษณ์ที่ดี และปรับปรุงผลิตภัณฑ์ (Lertsawai, & Sungrugsa, 2017).) ดังนั้นการสนับสนุนการผลิตยา
นวั ตกรรมที่ มี คุณภาพและส่ งเสริม การสร้างตราสิ นค้า เพื่ อเพิ่ มศัก ยภาพในการแข่งขัน (ส านั กงานเศรษฐกิ จ
อุตสาหกรรม, 2560)
ดังที่ กล่ าวข้างต้ น ผู้ วิ จั ยสนใจศึกษาเรื่องเล่ าการสร้างตราสิ นค้าส าหรับอุตสหกรรมยาเข้าสู่ บั ญชี
นวัตกรรมไทย เป็นตัวอย่างหนึ่งของผู้ประกอบการที่สามารถพัฒนาสินค้า และสามารถเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย
สาหรับผู้ประกอบด้านการผลิตยา ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้วิจัยมีความประสงค์ศึกษาถึงเรื่องเล่าการสร้างตราสินค้า
สาหรับอุตสหกรรมยาเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ศึกษาถึงกระบวนการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จ
ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขของการเป็นผู้ประกอบการด้านการผลิตยา (Ministry of Industry, 2016)
ผู้วิจัยเห็นความสาคัญในการศึกษา การสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยาสู่บัญชีนวัตกรรมไทย เพื่อ
กระตุ้นผู้ประกอบการไทยมาผลิตผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรม ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูงกว่าแบบดั้งเดิม อันเป็น
ประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมยาของประเทศในอนาคต
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาถึงเรื่องเล่าความสาเร็จการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยาสู่บัญชีนวัตกรรมไทย
2. เพื่อศึกษาปัญหา และอุปสรรคการดาเนินงานของการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยาสู่บัญชี
นวัตกรรมไทย
ทบทวนวรรณกรรม
นิยามคาศัพท์เฉพาะ
“นวัตกรรมไทย” หมายถึง “ผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัย พัฒนา หรือ
การปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการด้วยองค์ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศไทยโดยคนไทยมีส่วน
ร่วม ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้ว นวัตกรรมไทยต้อ งผ่านการทดสอบ
และรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้มีความปลอดภัย ต่อผู้ใช้ และบริเวณใกล้เคียง อนึ่ง นวัตกรรมไทยในที่นี้ ไม่
จาเป็นต้องพัฒนาขึ้นใน ประเทศไทยทั้งหมด อาจซื้อหรือนาเข้าบางส่วนมาจากต่างประเทศก็ได้ ” (National
Science and Technology Development Agency, 2017)
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“ตราสินค้า” หมายถึง คา สัญลักษณ์ และการออกแบบ ลักษณะตราสินค้าที่ดี ดังต่อไปนี้ 1) แสดง
ลักษณะของสินค้าที่เป็นจุดขาย คุณภาพ หรือประโยชน์ของสินค้า 2) อ่านออกเสียงง่ายเป็นประโยชน์ต่อการ
สั่งซื้อสินค้า 3) ตราสินค้าที่ดีต้องเป็นเอกเทศมีเอกลักษณ์ไม่ซ้าใคร หรือมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 4) มีการปรับ
สินค้าให้เข้ากับสายผลิตภัณฑ์เดิม เพื่อให้ผู้บริโภคมีแรงจูงใจในการซื้อ และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค 5) เป็น
ตราสินค้า ที่นาไปจดทะเบียนได้ เป็นตราสินค้าของสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ลอกเลียนแบบตราสินค้าอื่น
ไม่ขดั ต่อประเพณีหรือวัฒนธรรมไทย เพื่อให้กฎหมายคุ้มครองตราสินค้านั้น ๆ (Chieochan, 2553)
แนวคิด
แนวคิดตราสินค้า
ตามแนวคิดของ Millman (2012) ตราสินค้าสร้างกาไรให้กับองค์กร ตราสินค้าเป็นมากกว่าตรา
สัญลักษณ์ขององค์กร เป็นเสมือนบุคลิกภาพของอค์กร เป็นเสมือนสื่อกลางขององค์กรต่าง ๆ ในการสื่อสารกับ
ผู้บริโภค
แนวคิดการสร้างตราสินค้า
การสร้างการรับรู้ เรียนรู้ และสร้างประสบการณ์เป็นความทรงจาของผู้บริโภค ส่งผลต่อการตัดซื้อ
สินค้าหรือบริการภายใต้ตราสินค้าของผู้ประกอบการ เกิดการซื้อซ้าของผู้บริโภค ดาเนินการตามหลักการสร้าง
ตราสินค้าคือ Carpbell (2002) 1) การสร้างประสบการณ์ของตราสินค้า ในใจผู้บริโภค เช่น การวางอนาคตตรา
สินค้า การวางตาแหน่งของตราสินค้า พัฒนาสินค้าให้ดูดี มีคุณภาพและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งขัน ด้วยการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางธุรกิจ โดยการพิจารณาจุดแข็ง โอกาสทางธุรกิจ จุดอ่อนและอุปสรรคทางธุรกิจ 2) สร้าง
ความสอดคล้องขององค์ประกอบตราสินค้า สร้างโลโก้ คาขวัญ สัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สอดคล้องกับความ
ต้องการ ความคาดหวังและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค 3) ค้นหากลุ่มเป้าหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับกลุ่มเป้าหมาย สร้างความน่า เชื่อถือและเข้าใจในประโยชน์จากการซื้อและใช้สินค้าให้กับผู้บริโภค 4) สร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีของตราสินค้าด้วยกิจกรรมการตลาด เช่นคุณภาพของสินค้า นวัตกรรม ราคา ทาให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับตราสินค้า ผ่านบริษัทผู้ผลิตสินค้า มาตราฐานที่ได้รับและแหล่งที่มาของสินค้า ในการ
สนับสนุนตราสินค้า 5) บริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อส่งมอบคุณค่าที่ดีให้กับผู้บริโภคด้วยยุทธศาสตร์
การสร้างตราสิ นค้า ประกอบด้วยการผลิต บุ คลากร สินค้า ช่องทางการจัดจาหน่า ย ราคา การสื่ อสารทาง
การตลาด
แนวคิดนวัตกรรม
นวัตกรรม เป็นการนาสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นจากการสั่งสมความรู้ รวมถึงประสบการณ์ และการสร้างสรรค์
พัฒนาขึ้น ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ บริการ หรือกระบวนการที่แตกต่างจากขบวนการเดิม ก่อเกิดประโยชน์ในเชิง
ธุรกิจ และสังคม (Aujirapongpan et al., 2010)
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แนวคิดบริหารจัดการ
การบริหารจัดการเป็นความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ โดยมีความเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติตามกลยุทธ์ และการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เป็นไปตามที่องค์กรต้องการ เพื่อการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการ และรูปแบบธุรกิจ ในการสร้างคุณค่าใหม่แก่ผู้มีส่วนร่วม การสร้างนวัตกรรม
และการสั่งสมความรู้แผ่ขยายทั่วทั้งองค์กร ( Andy, & David, 2009)
แนวคิดเวลาในการตลาด
วั ฏจั กรของผลิ ต ภัณ ฑ์ ล ดลงทุ กปี ซึ่ ง เป็ น ปั ญ หาเมื่ อความต้ องการของลู กค้า เพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งรวดเร็ ว
(Chang et al., 2010) ทาให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ
ความซับซ้อนในการออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Chen et al., 2008)
แนวคิดความพึงพอใจของลูกค้า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกหรือทัศยคติ ต่อปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งในเชิงบวกต่อบุคคลอื่น จะเกิดขึ้นก็
ต่อเมื่อสิ่งต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการ ทั้งนี้ระดับความพึ่งพอใจจะแตกต่างกัน ซึงความพึงพอใจปรับ
ไปตามค่ า นิ ย มของแต่ ล ะบุ ค คล ตลอดจนสิ่ ง เร้ า ต่ า ง ๆ อาจท าให้ ความพึ ง พอใจมี ร ะดั บ ที่ แ ตกต่ า งกั น
(Namwonganusorn, 2002)
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
Yousefi,et al. (2017) ผลการศึกษาผลิตภัณฑ์ยาชีวภาพเป็นนวัตกรรมยาและเป็นผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีที่มีมูลค่าสูง มีความรุนแรงในการแข่งขันต่าในตลาดปัจจัยที่ส่งผลคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์
สาหรับการผลิตเภสัชกรรมทั่วไปคือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีราคาต่า ส่วนใหญ่เน้นการผลิต และการขาย ดัง นั้น
ปัจจัยความสามารถในการบริหารจัดการจึงมีผลอันดับสูงสุดในบริษัท ความสาคัญที่สองคือ ทุนมนุษย์ และทุน
ขององค์กร ปัญหาด้านกฎระเบียบมีความสาคัญในอุตสาหกรรม คุณภาพเป็นเกณฑ์ย่อยที่สาคัญที่สุดของปัจจัย
ผลิตภัณฑ์ และการตลาดด้านเวลาสู่ตลาด
Gunjan et al. (2016) ผลการศึกษาประเด็นสาคัญในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ยาใหม่ เอาชนะด้วย
นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนจากเงินลงทุนที่แข็งขัน นวัตกรรมที่ประสบความสาเร็จถือเป็น
ประโยชน์อย่างมากต่อองค์กรในขณะที่เวลาเปิดตัวผลิตภัณฑ์ และเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่
Ghannajeh et al. (2015) ผลการวิจัย วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพบริษัท ยาของจอร์แดน การวิเคราะห์
ข้อมู ล พบว่ า ปั จ จั ย ต่ า ง ๆที่ มี ผ ลกระทบต่ อกระบวนการนวั ต กรรมผลิ ต ภัณ ฑ์ โ ดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ประกอบด้วยการสนับสนุนผู้บริหารอาวุโส ทีมงานข้ามสายงาน เวลาในการทาตลาด ความรู้
เทคโนโลยี หน้าที่และกฎระเบียบ
Pongnaras et al. (2017) ศึกษารูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยประยุกต์ใช้นวัตกรรม ของผลิตภัณฑ์
แปรรูป สมุนไพรสุมาลี ผลการวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เป็นการเพิ่มมูลค่า เพื่อให้
เกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดทาให้ศรัทธาและเกิดการพึ่งพอใจยอมรับของผู้บริโภค
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วิธีดาเนินการวิจัย
การออกแบบการวิจัย
ผู้ วิ จั ย เลื อ กใช้ ร ะเบี ย บวิ ธี วิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ ด้ ว ยวิ ธี วิ ท ยาการศึ ก ษาอั ต ชี ว ประวั ติ และเรื่ อ งเล่ า
(Life History & Narrative) Havanon, (2009) กล่าวถึงวิธีวิทยานี้คือ ประสบการณ์ชีวิตเป็นการศึกษากระบวน
ทัศน์เน้นการตีความและให้ความหมายกับเรื่องราวจากอดีตถึงปัจจุบัน และมีผลถึงอนาคต เรื่องเล่าประสบการณ์
เป็นการนาเสนอรูปแบบอัตชีวประวัติในการวิเคราะห์บริบททางสังคม การศึกษาครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูลของผู้ให้
ข้อมูลหลัก เป็นวิธีหลักในการศึกษาเรื่องเล่าการสร้างตราสินค้าสาหรับอุตสาหกรรมยาเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย
ด้วยวิธีการสัมภาษณ์แบบเรื่องเล่าแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling)
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา ขอบเขตการวิจัยเน้นศึกษาทาความเข้ าใจ และทราบขบวนการ 2 ประการ
ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาถึงเรื่องเล่าความสาเร็จการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยาสู่บญ
ั ชีนวัตกรรมไทย 2. เพื่อศึกษา
ปัญหา และอุปสรรคการดาเนินงาน และแนวทางการแก้ไขปัญหาของการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยาสู่
บัญชีนวัตกรรมไทย ด้วยการศึกษาการออกแบบคาถามในการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัย
2. ขอบเขตด้านประชากรและพื้นที่ กาหนดผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารบริษัทยาที่ได้ผ่านการขึ้นบัญ
ยานวัตกรรมไทย จานวน 1 คนและพนักงานผู้ร่วมงาน 3 คน จากบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์ยาที่ได้ผ่านการขึ้นบัญยา
นวัตกรรมไทยแห่งหนึ่ง ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร
3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก คือ เดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม
2561
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือสาคัญในการวิจัย คือ ผู้วิจัย เพื่อเก็บข้อมูลอย่างละเอียดและครบถ้วน ผู้วิจัยจะต้องมีความ
ไวต่อทฤษฎี (Theoretical Sensitivity) (Pasunon, & Siriwong, 2013) และแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structure Interview) (Lertsawai, & Sungrugsa, 2018) เครื่องมือในการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ประเภทบุคคล เครื่องมือของการวิจัยด้วยการใช้ผู้วิจัย ในการเก็บข้อมูล โดยผู้วิจัยศึ กษาข้อมูล และ
ผู้วิจัยจัดเตรียมแนวคาถามในการวิจัยจากกรอบแนวคิดในการศึกษาและทฤษฎีโดยการตั้งคาถามปลายเปิด
ประเภทอุปกรณ์ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องบันทึกเสียงประกอบด้วย ไอเพด ไอโพน สมุดจด และปากกา
ในการวิจัยภาคสนาม
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การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลภาคสนามโดยการสัมภาษณ์ การสังเกตพร้อมทั้งจดบันทึก และเก็บข้อมูลจากเอกสาร
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ให้ข้อมูลหลัก 1 คน และพนักงานผู้ร่วมงาน 3 คน
ผู้ วิ จั ย เป็ น ผู้ เ ก็บ ข้อ มู ล ด้ ว ยค าถามตามกรอบแนวคิด และทฤษฏี ด้ ว ยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ต ามวิ ธี การวิ จั ย แบบ
อัตชีวประวัติและเล่าเรื่องเพื่อการศึกษาปรากฎการณ์ โดยการสอบถามจากประสบการณ์ของบุคคลในช่วงเวลาใด
เวลาหนึ่งด้วยการเล่าเรื่อง
2. การสังเกตและจดบันทึก (Observation and Field-note) เป็นการศึกษาวิจัยแบบสังเกตไม่มีส่วน
ร่วม ได้รับการอนุญาตให้บันทึกเสียงจากผู้ให้ข้อมูลหลักระหว่างการสนทนา ด้วยการสังเกตน้าเสียง และท่าทาง
การพูด และทาการจดบันทึกข้อมูลสาคัญระหว่างการสัมภาษณ์ มีความสาคัญในการสร้างทฤษฏีด้วยการจัดเก็บ
ข้อมูลตามแนวคิดและโครงสร้างต่างๆ ประกอบการเก็บข้อมูล
3. การศึกษาเอกสาร (Document Analysis) เตรียมตั้งแต่ก่อนเก็บข้อมูล และขณะดาเนินการเก็บ
ข้อมูล จนกระทั่งภายหลังจากการเก็บข้อมูล ด้วยการวิเคราะห์เอกสารหลากหลายแบบของการวิจัยจากแหล่ง
ต่างๆ (Theoretical Triangulation)
จริยธรรมการวิจัย
การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู้วิจั ยคานึงถึงจริยธรรมการวิจัยโดยต้องหลีกเลี่ยงการก่อให้เกิด
ความเครียด หรือความวิตกกังวลแก่ผู้ให้ขัอมูล จะต้องคานึงถึงประเด็นทางจริยธรรมในขั้นตองการวิจัย เริ่มจาก
การแจ้งขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลหลัก และการทานัดหมายก่อนวันเข้าสัมภาษณ์ เพื่อลดผลกระทบต่อผู้ให้ข้อมูลหลั ก
ผู้วิจัยพิจารณาใช้นามสมมุติและรักษาความลับของผู้ให้ข้อมูลหลักตามหลักจริยธรรมการทาวิจัย
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลหลักด้วยความผ่อนคลาย ผู้ให้ข้อมูลหลักสามารถให้ข้อมูล
อย่างอิสระตามข้อปฏิบัติทางจริยธรรมขั้นพื้นฐาน 3 ประการ ดังนี้ 1) ผู้วิจัยขอความยินยอมในการให้ข้อมูลของ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก 2) การรักษาความลับของแหล่งข้อมูล และ 3) การป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดกับแหล่งผู้ให้
ข้อมูลที่ให้ความร่วมมือในการวิจัย (Podhissita, 2016).)
การจัดทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดทาข้อมูลการวิจัย เริ่มจากการถอดเทปบันทึกเสียงการสัมภาษณ์แบบอัตชีวประวัติและเรื่องเล่า
จากไอเพด และไอโพน โดยบันทึกลงในไฟล์คอมพิวเตอร์แบบคาต่อคา (Verbatim) ผู้วิจัยดาเนินการอ่านข้อมูล
และวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย การจัดการข้อมูลการวิจัยประกอบด้วย คือ 1) การเปิดรหัส (Open
Coding) การจัดหมวดหมู่ข้อมูลและลงรหัส 2) การหาแก่นของรหัส (Axial Coding) การจัดโครงสร้างข้อมูลใหม่
กาหนดปรากฏการณ์หลักจากการเลือกจากหลายหมวดมาหมวดหนึ่ง พร้อมกับพิจารณาความสัมพันธ์รวมทั้งหา
คาอธิบายของแบบแผนความสัมพันธ์หรือสมมุติฐาน 3) การเลือกรหัส (Selective Coding) การจัดหมวดหมู่
สร้างคาอธิบายปรากฏการณ์ (Roonpho, & Siriwong, 2016)
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การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล (Data Triangulation) ผู้วิจัยพิสูจน์ความถูกต้องของข้อมูล
วีธีตรวจสอบคือแหล่งเวลา สถานที่และบุคคล ผู้วิจัยตรวจสอบสามเส้าด้านวิ ธีรวบรวมข้อมูล (Methodological
Triangulation) การตรวจสอบใช้ วิธี การสัง เกตพร้อมกับ การซั กถามพร้อมกันนั้ นศึกษาข้อมูล หลายแหล่ ง
(Denzin, & Lincoln, 2008)
ผลการวิจัย
1. เรื่องเล่าความสาเร็จการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยาสู่บัญชีนวัตกรรมไทย
1.1 เรื่องเล่าประวัติผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ชื่อ ผู้ประกอบการ อายุ 44 ปี เกิดในจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจบการศึกษา
คณะเภสัชศาสตร์ โดยเติบโตมาในแวดวงสาขาการแพทย์ และอยู่ในวงการด้านการผลิตยา ตั้งแต่จบการศึกษา
เป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี โดยรับช่วงบริหารบริษัทเป็นรุ่นที่สองในการผลิตยาถือเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้าน
ยาที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาบุกเบิกอุตสาหกรรมยาในประเทศไทยรายหนึ่งของประเทศ ด้วยการผลิตยาที่มี
คุณ ภาพ และมี การพั ฒ นาวิจั ยยาขึ้นจั ดจ าหน่ ายภายในประเทศ ก่อให้เกิด รายได้ม ากกว่า การผลิต ยา ในรูป
แบบเดิม มีความคิดใหม่ และพัฒนาเปิดโอกาสทางธุรกิจ นาความสาเร็จในการเป็นผู้ประกอบการมาสู่ตนเอง
และบริษัท สามารถสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับตราสินค้าบริษัทจากบริษัทที่ผลิตยาที่เน้นการผลิตแบบดังเดิมสู่
รายการผลิตยาเข้าบัญชียานวัตกรรม
1.2 ความสาเร็จจากการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพ
การที่ผู้ประกอบการทาให้ลูกค้าทราบถึงระบบการผลิตที่มีคุณภาพของบริษัท โดยผู้ประกอบการ
“ภายหลังจากได้เข้าบริหาร ในฐานะผู้บริหารระดับสูงได้ก่อตั้งศูนย์วิจัยเพื่อพัฒนายาที่มีคุณภาพ ดาเนินการเชิญ
ลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมบริษัท ศูนย์วิจัย และเอกสารรับรองมาตราฐานการผลิต ” สร้างความมั่นใจและยอมรับใน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ด้วยการสื่อสารต่อลูกค้าผ่านการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน ศูนย์วิจัยเริ่มจาก
การลงทุนตั้งศูนย์วิจัยเละพัฒนาของบริษัท ทาให้วิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ ที่แสดงผล
จากความสาเร็จในการนาเอาองค์ความรู้ต่อยอดคือ ได้การรับรองห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัย และพัฒนาตาม
มาตรฐานจากองค์การอาหารและยา และหน่วยงานจากต่างประเทศให้ความสาคัญกับกระบวนการผลิตด้วยความ
มุ่งมั่นของผู้บริหารในการจัดหาเครื่องจักรในการผลิต เพิ่มการลงทุนทางด้านอุปกรณ์การผลิต ทดลองและวิจัยใน
กลุ่มยาใหม่ ๆ ความตระหนักของพนักงานทุกคนในความรับผิดชอบต่อหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการเพิ่มผลผลิต
1.3 ความสาเร็จจากนวัตกรรม
ผู้ ป ระกอบการ และพนั ก งานผู้ ร่ว มงาน สร้า งตราสิ น ค้ า จากความส าเร็จ จากนวั ต กรรมโดย
ผู้ประกอบการ “ เริ่มจากเดินทางติอต่อต่างประเทศ และต้อนรับการเยี่ยมจากบริษัทที่ปรึกษาจากต่างประเทศ
เกิดปฏิสัมพันธ์ติดต่อ ระหว่างผู้ผลิต และบริษัทที่ปรึกษาที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มีนวัตกรรมด้วยการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เพื่อรับองค์ความรู้ให้เกิดความสาเร็จของนวัตกรรมในองค์การ” ได้ใช้แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการ
รับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศในระยะต้น โดยเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดในด้านเทคนิคในการผลิต สูตรตารับ
ยา ขั้นตอนการวิเคราะห์ และเครื่องมือในการผลิต การรับพนักงานเทคนิคของบริษัทคู่ค้าเข้าอบรมพนักงานฝ่าย
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ผลิตในโรงงานโดยบริษัทคู่ค้าจัดจาหน่ายวัตถุดิบยาพร้อมสูตรตารับยาที่มีเทคโนโลยีการผลิต การฝึกอบรมเฉพาะ
ทางแก่บุคลากรทางการวิจัยและพัฒนา เพื่อนาความรู้ใหม่ ๆ มาพัฒนายาและนวัตกรรมได้ การประยุกต์ใช้
นวัตกรรมด้วยการนาเทคโนโลยีใหม่มาใช้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์
1.4 ความสาเร็จจากความสามารถในการบริหารจัดการ
การเริ่มเข้าสู่บัญชียานวัตกรรมไทย ผู้ประกอบการ “ บริษัทได้รับการติดต่อจาก สานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) หน่วยงานของรัฐบาลที่ให้ความสาคัญมาระยะหนึ่งโดยมีการประชุม
ชี้แจงนโยบายและการจัดการของบัญชีนวัตกรรมในรอบ 2-3 ปีที่ผ่านมา หลังเข้ามามีส่วนร่วมค่อนข้างมากในช่วง
กลางปี 2559” ผู้ประกอบการ และพนักงานผู้ร่วมงาน นาประสบการณ์จากการประชุมร่วมกับสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ด้วยการดาเนินการ การสังเกต และการมีส่วนร่วมของการทางาน
การบริหารจัดการเป็นทีมการจัดแบ่งในการทางานให้เป็นทีมตามโครงการของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้การทางาน
สอดคล้ อ งจากการลงทุ น ตั้ ง ศู น ย์ วิ จั ย เละพั ฒ นาของบริ ษั ท พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง บริ ษั ท เพื่ อ ให้ ไ ด้ รั บ รอง
มาตรฐานสากล เพิ่มศักยภาพและคุณภาพของทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรด้วยการส่งเสริมการอบรมภายในละ
ภายนอกบริษัท การทางานร่วมกับบุคลากรภายนอกองค์การ การศึกษาวิจัยด้านนวัตกรรมร่วมกับภาคการศึกษา
เช่น คณะเภสัชศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น
1.5 ความสาเร็จจากความพึงพอใจของลูกค้า
ความสาเร็จจากความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ประกอบการ “ บริษัทได้ดาเนินการสารวจความพึง
พอใจของลูกค้าเพื่อให้ได้รับทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ” เมื่อบริษัทได้ข้อมูลความต้องการของลูกค้า
จากการเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับลูกค้าด้วยการเชิญลูกค้าเข้าชมโรงงานและเข้าพบลูกค้าโดยตรง เก็บข้อมูล
โดยดาเนินการสัมภาษณ์ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาที่มีกระบวนการผลิตที่มี
คุณภาพ และนวัตกรรม โดยการให้ลูกค้าได้ทดลองใช้สินค้า ตอบข้อสงสัยในการใช้สินค้าผ่านการตอบคาถามจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบขององค์กรโดยตรง ประกอบกับการให้ข้อมูลสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ใ นเรื่องมาตรฐาน
ของการผลิตและผลิตภัณฑ์ทาให้มั่นใจในผลิตภัณฑ์ การสร้างให้พนักงานของเราตระหนักถึงแนวทางและปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณและนโยบายให้บรรลุถึงความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า
1.6 ความสาเร็จจากความรวดเร็วในการเข้าสู่ตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม่
ผู้ป ระกอบการน าองค์ความรู้มาพัฒ นานวั ตกรรม ยาสามั ญ หรือผลิ ตภัณ ฑ์ย าสามั ญชนิ ดใหม่
ผู้ประกอบการ “ผู้ประกอบการเห็นความสาคัญในการออกผลิตภัณฑ์ยาสามัญหรือยาสามัญชนิดใหม่เข้าสู่ตลาด
ก่อนเป็นบริษัทแรก” หากผลิตภัณฑ์ยาดังกล่าวมีโอกาสเข้าสู่ตลาดเพื่อนาเสนอ หรือจาหน่ายก่อนบริษัทอื่ นเป็น
การสร้างโอกาสให้บริษัทสามารถแข่งขันกับยาที่นาเข้าจากต่างประเทศ จากโรงงานผู้ผลิตเอกชนด้วยกันเองที่มี
นวัตกรรมกับไม่มีนวัตกรรม เมื่อนาเสนอขายแก่โรงพยาบาล ทาให้โรงพยาบาลให้ความสนใจยานวัตกรรมของ
บริษัทมากขึ้นและตอบรับการใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนบริษัทอื่นๆ ทางโรงพยาบาลสามารถเลือกใช้ยาของบริษัทแทนยา
นาเข้าจากต่างประเทศ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนการใช้ยาที่ผลิตภายในประเทศ
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1.7 ความสาเร็จจากความศรัทธา
ความสาเร็จจากความศรัทธา ทางผู้ประกอบการ “ ปณิธานของบริษัทเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของ
ความเชื่อมั่นและไว้วางใจ เพื่อสร้างความศรัทธา เราจึงต้องรักษาความไว้วางใจนี้ด้วยการปฏิบัติตามนโยบาย
อย่างเคร่งครัด เพื่อต้องการให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ความสอดคล้องตรง
ใจตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามหลักการของประโยชน์และคุณค่า สร้างความศรัทธา เชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจโดยใช้หลักการรับรู้ให้กับลูกค้า ทาให้ลูกค้ารับรู้ปณิธานเดิมในการพัฒนาในแง่ของคุณภาพและนวัตกรรม
สินค้า ระบบงาน บุคลากร เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ทาให้ลูกค้ายอมรับบรรจุเข้ารายการยา เกิดการขายยาของ
บริษัทมากขึ้นในโรงพยาบาล โดยผ่านตามหลักสนับสนุนบัญชียานวัตกรรมเป็นไปตามมาตราการสนับสนุนบัญชี
นวัตกรรมของรัฐบาล ช่วยให้บริษัทสามารถแข่งขันกับยานาเข้าจากต่างประเทศ

โมเดล ความสาเร็จการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยาสู่บัญชีนวัตกรรมไทย
2. ปัญหา และอุปสรรคการดาเนินงานของการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยาสู่บัญชีนวัตกรรม
ไทย แบ่งได้ดังนี้
2.1 ปัญหาด้านการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยา เป็นปัญหาที่สาคัญการสร้างตราสินค้าเกิด
ขึ้นกับยาที่ได้ทะเบียนอยู่แล้ว ถ้าทั้งหมดเป็นยาที่ได้มาแล้ว 5 ปี ที่ผ่านมาหรือยาที่ได้ทะเบียนก่อนหน้านั้นมี
ปัญหา โดยการพัฒนาตามระเบียบเดิมแต่เนื่องจากมาตรฐานที่ใช้ในปัจจุบันมีข้อกาหนดเพิ่มเติม ซึ่งแตกต่างจาก
ระเบียบเดิม
ความแตกต่ างของระเบี ยบใหม่ กับ ระเบี ยบเดิม ในการทาข้อมู ล ของยาสามั ญ ใหม่ จะต้องมี
การศึกษาชีวสมมูลคือ เป็นการศึกษาถึงความปลอดภัยในการใช้ และประสิทธิผล ที่เท่าเทียมโดยใช้ยาต้นแบบใน
การใช้สาหรับเปรียบเทียบกับยาที่พัฒนาผลิตขึ้น (Lalitkarntakun, (2003).)
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หลักการสร้างตราสินค้าพัฒนาสินค้า กลยุทธ์การสร้างตราสินค้าตามหลักการของประโยชน์และ
คุณค่า สร้างความศรัทธา เชื่อมั่น ความไว้วางใจโดยใช้หลักการรับรู้ ผู้ประกอบการได้ใช้หลักดังกล่าวโดยการ
สร้างความเชื่อมั่นกับ แพทย์ พยาบาล และเภสัชกร ด้วยสร้างความมั่นใจและยอมรับในคุณภาพของผลิตภัณฑ์
ด้วยการสื่อสารต่อลูกค้าผ่านการเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของโรงงาน ตั้ งศูนย์วิจัยเละพัฒนาของบริษัท ที่
แสดงผลจากความสาเร็จในการนาเอาองค์ความรู้ต่อยอดคือ ได้การรับรองห้องปฏิบัติการศึกษาวิจัย และพัฒนา
ตามมาตรฐานจากองค์การอาหารและยา
“การสร้า งคุ ณ ภาพและความศรั ท ธา เชื่ อ มั่ น ความไว้ ว างใจของลู ก ค้ า ” (Businessman &
Employees, 2018)
2.2 ปัญหาด้านกฎระเบียบ ปัญหาเนื่องจากหลักการในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขในการ
ออกกฎระเบียบให้ผู้ผลิตต้องดาเนินการจัดเตรียมข้อมูลในการขันทะเบียนยาตามหลักการใหม่ที่ต้องมีการศึกษา
ชีวสมมูล ที่ออกมาเป็นคู่มือประชาชน ต้องมีการลงทุนในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ โดยศึกษาทางชีวสมมูล การวิจัย
และพั ฒนาต้องใช้เงิ นทุน และใช้เวลายาวนาน กฎระเบี ยบเกี่ยวกับการผลิต ยาแผนปั จจุบัน ไม่ส นับสนุนต่ อ
ผู้ประกอบการผลิตยาในประเทศ
ผู้ประกอบการ ได้ดาเนินการร่วมกับภาครัฐในการปรับปรุงกฎหมายหลักที่เป็นอุปสรรคต่อการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ และระบบการขึ้นทะเบียนยาให้มีประสิทธิภาพผ่านสานักยากระทรวง
สาธารณสุข และการร่วมมือภาครัฐ และผู้ประกอบการผลิตยาในการเพิ่มช่องทางในการจัดจาหน่าย และการ
แข่งขันยานาเข้าจากต่างประเทศ
“ปัญหามีการประกาศใช้ประมาณ 1 ปี กับยาที่ได้ทะเบียนแล้ว บางอย่างอาจไม่มีข้อมูลพร้อม
ทั้งหมด ต้องดาเนินการจัดเตรียมใหม่ รวมถึงการศึกษาชีวสมมูลที่ถูกต้องในการออกแบบการทดลองที่ถูกต้อง ”
(Businessman & Employees, 2018)
2.3 ปัญหาด้านอุตสาหกรรมยาเข้าสู่บัญชียานวัตกรรม บริษัทที่จะได้เข้าบัญชียานวัตกรรม
จะต้องเป็นบริษัทที่ลงทุนในการทาวิจัย และพัฒนา การขึ้นทะเบียนยาในประเทศไทยมีการแบ่งเป็น ยาสามัญ
ใหม่ และยาสามัญ องค์การอาหาร และยาได้ประกาศยาทุกตัวที่ขึ้นทะเบียนจะต้องมีการทาชีวสมมูล
ผู้ป ระกอบการได้ ร่วมมื อกับ มหาวิ ท ยาลั ย และส านักงานพั ฒ นาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช) ในการสร้างสรรค์ยานวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยเป็ นศูนย์กลางในการวิจัย และพัฒนายา
นวัตกรรมร่วมกับสานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) เป็นหน่วยงานของรัฐ ในการ
สนับสนุน ด้านการก่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ครอบคลุมเทคโนโลยี และความเชี่ย วชาญในการผลิ ต
การวิจัยทางคลินิก การคัดเลือกหรือแบ่งปันฐานข้อมูลสารเคมี ความรู้ในการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณภาพการผลิตผ่าน
การร่วมทุน และจ้างผลิต ความรู้ในการกากับและมาตรฐานคุณภาพ ความรู้ตลอดห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
ทาให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะทาให้เกิดความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม
และกระบวนการผลิต
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“ข้อมูลที่ใช้ในการยื่นบัญชีนวัตกรรม ตามทะเบียนให้ครบตามคู่มือประชาชน อะไรต่าง ๆ ที่ใน
อดีตที่ยื่นขึ้นทะเบียนไปไม่มีในคู่มือประชาชนซึ่งมีประกาศเมื่อไม่น านมานี้เราต้องมีเอกสารต่าง ๆ แนบเข้าไปให้
ครบ” (Businessman & Employees, 2018)
2.4 ปัญหาบริษัทเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงิน ความสามารถที่จะลงทุนในการทาวิจัยและ
พัฒนาค่อนข้างน้อย และไม่มีข้อมูลการทาชีวสมมูลส่งผลให้ไม่สามารถขึ้นทะเบียนยานวัตกรรมได้ ขาดเงินลงทุน
และขึ้นทะเบียนยาแบบใหม่หรือยาสามัญใหม่ ผลกระทบไม่สามารถขึ้นทะเบียนยานวัตกรรมได้
ทางผู้ประกอบการได้รับปัจจัยบวกจากนโยบายส่งเสริมการลงทุนของสานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุนที่ให้ผู้ประกอบการผลิตยายื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน เช่น ต่อเติมหรือปรับปรุงโรงงานผลิต
ภายในปี 2560 จะได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี สาหรับผู้ประกอบการที่ยื่นขอรับส่งเสริม
การลงทุนตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จะได้รับการยกเว้น ภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 5 ปี เพื่อช่วยลดภาระผู้ผลิต
ยาที่ต้องใช้เงินลงทุนจานวนมากในการปรับปรุงโรงงานผลิตให้ได้ตาม มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการ
ผลิตยา และตามมาตรฐานการผลิตยาของสหภาพยุโรป (PIC/S) ซึ่งคาดว่าจะทาให้ ผู้ประกอบการสามารถลงทุน
ในการวิจัยและพัฒนายาใหม่ได้มากขึ้น ทาให้บริษัทสามารถพัฒนายานวัตกรรมเพื่อขึ้นบัญชียานวัตกรรม
“ปัญหามีการประกาศใช้ประมาณ 1 ปี ตามคู่มือประชาชนให้ใช้ฉบับปัจจุบนั โดยคู่มือประชาชนได้ระ
บกฎระเบียบที่ผู้ผลิตต้องปฏิบัติในการผลิตยา และขอขึ้นทะเบียนยา โดยต้องปรับปรุงสถานที่ผลิตยา และข้อมูล
ในการขึ้นทะเบียนยาทาให้ผู้ผลิตยาต้องปรับปรุงสถานที่ผลิตยา และการลงทุน ทาให้เกิด การขาดทรัพยากรใน
การดาเนินการ และรวมทั้งเงินทุนในการปรับปรุงตามระเบียบใหม่” (Businessman & Employees, 2018)
2.5 ปัญหาบริษัทเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากปัญหาจากการประกาศใช้ประมาณ 1 ปี
ทาให้ขาดคนที่มีความรู้และเครื่องมือในการทางานไม่เพียงพอในการดาเนินงานผูป้ ระกอบการได้ใช้หลักนวัตกรรม
แบบเปิด ด้วยการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศในระยะต้น เพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม ปัจจัยสนับสนุนผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงทรัพยากรมนุษย์การฝึกอบรมพนักงาน และ
แรงจูงใจในการเสริมสร้างพลังและคุณ ธรรม การสร้างสภาพแวดล้อมในการบริหารที่เหมาะสมรวมทั้งการสร้าง
จิตสานึกเกี่ยวกับความสาคัญของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ วิสัยทัศน์ในการบริหารงานที่สนับสนุนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ วัฒนธรรมการทางานในเชิงบวกความมั่นคงในงาน และความชื่นชมความเคารพและติดตามผล
ของพนักงาน
“ตามคู่มือประชาชนให้ใช้ฉบับปัจจุบันร่วมถึงการศึกษาชีวสมมูล ผู้ผลิตยาขาดพนักงานที่มีความรู้
และประสบการณ์ท างานตามกฎระเบี ยบที่ กาหนดขึ้น ทาให้เกิดการขาดทรัพยากรในการด าเนิ น การ และ
พนักงานที่มีความรู้” (Businessman & Employees, 2018)
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อภิปรายผล
ผลการศึกษาเรื่องเล่าการสร้างตราสินค้าสาหรับอุตสหกรรมยาเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย พบประเด็นที่
น่าสนใจและนามาอภิปรายผลดังนี้
ความสาเร็จการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยาสู่บัญชีนวัตกรรมไทย
ผลการศึกษาพบว่า ความสาเร็จของการสร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยา คือ ผู้ประกอบการ และ
พนักงานผู้ร่วมงาน ให้ความสาคัญกับองค์ประกอบตราสินค้าดังนี้
องค์ประกอบแรก การส่งมอบผลิตภัณฑ์ยาที่มีคุณภาพบริษัท เภสัชกรรมทั่วไปควรให้ความสาคัญกับ
ลักษณะผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพ โดยการลงทุนตั้งศูนย์วิจัยเละพัฒนาของบริษัท พัฒนาและ
ปรับปรุงบริษัทเพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานสากล สอดคล้องกับการศึกษาของ Yousefi et al.(2017) สาหรับการ
ผลิตยาเน้นคุณภาพเป็นเกณฑ์สาคัญของผลิตภัณฑ์ยา
องค์ประกอบที่สองนวัตกรรม ผู้ประกอบการ และพนักงานผู้ร่วมงานแนวทางการแก้ไขปัญหาเอกสาร
ต้องครบตามคู่มือประชาชน การศึกษาชีวสมมูล มีการออกแบบการทดลองที่ถูกต้อง ปัจจัยบวกที่สาคัญที่มีผลต่อ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เป็นการเพิ่มมูลค่า โดยให้ความสาคัญ
กับกระบวนการผลิต ตรงกับการศึกษา Gunjan et al. (2016) ความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่
ประสบความสาเร็จอย่างมากในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Pongnaras et al.
(2017) การสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม
องค์ประกอบที่สามความสามารถในการบริหารจัดการ ด้านความสาเร็จของอุตสาหกรรมยาเข้าสู่บัญชี
ยานวัตกรรม พบว่าปัจจัยสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง ซึ่งรวมถึงทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรมนุษย์
การฝึกอบรมพนักงานด้วยการนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนรู้ ประสบการณ์จากการดาเนินการ การสังเกต
และการมี ส่ ว นร่ ว มของการท างานเป็ น ที ม การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ การบริ ห าร ทิ ศ ทาง และ
องค์ประกอบตราสินค้า ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน ความสอดคล้องตรงใจความต้องการของผู้บริโภคตาม
หลักการของประโยชน์ และคุณค่า สอดคล้องกับการศึกษาของ Yousefi et al. (2017) การผลิตยาสามัญ ปัจจัย
ความสามารถในการบริหารจัดการมีผลสาคัญเน้นที่การผลิต และการขาย สอดคล้ องกับ Ghannajeh et al.
(2015) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง รวมกับการสนับสนุนทางการเงิน และความพร้อมของพนักงาน ทาให้
เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และความพร้อมในการแข่งขัน
องค์ประกอบที่สี่ความพึงพอใจของลูกค้า สินค้า ความเชื่อถือ และความพึงพอใจมีอิทธิพลต่อกา ร
สร้างความภักดี จากผลที่ได้สอดคล้องตามการวิจัยคุณภาพอย่างยิ่งกับการศึกษาของ Pongnaras et al. (2017)
ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพื่อให้เกิดความพึ่งพอใจให้กับลูกค้าในการกลับมาซื้อสินค้าซ้า
องค์ประกอบที่ห้าด้านการตลาด เวลาสู่ตลาด ปัจจัยเวลาในการทาตลาด บริษัท ต้องเร่งกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ การมีส่วนร่วมของลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนการสร้างแนวคิด ในกระบวนการของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การทางานเป็นทีมและถือเป็นองค์ประกอบสาคัญที่เหมาะสมสาหรับกระบวนการของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตรงกับผลการศึกษา Yousefi et al. (2017) ผลิตภัณฑ์ยามีการแข่งขันในการตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้า การทาตลาดด้านเวลาสู่ตลาดมีผลอย่างในการพิจารณานาผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดได้ก่อน
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ย่อมมีผ ลกับส่ วนแบ่ งตลาดเมื่อ เทียบกับผู้ผลิ ตที่ออกสินค้าภายหลัง และสอดคล้องกับการวิจั ยคุณภาพของ
Ghannajeh et al. (2015) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในการเปิดตัวสินค้า เวลาในการออกตลาดมีผลต่อการตอบ
รับของลูกค้า บริษัทต้องเร่งการวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ทันกับความต้องการของตลาด
องค์ประกอบที่หกความศรัทธา สร้างความศรัทธา เชื่อมั่น ความไว้วางใจโดยใช้หลักการรับรู้ของ
ผู้บริโภค จากผลที่สอดคล้องกับตามแนวคิดการศึกษาของ Pongnaras et al. (2017) ผลิตภัณฑ์แปรรูปด้วยการ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และช่องทางการจัดจาหน่ายเพื่อให้เข้าถึงลูกค้า ทาให้เกิดความ
เชื่อมั่น และศรัทธา ความไว้วางใจโดยการใช้การรับรู้ในสินค้าที่ใช้ ปัญหา และอุปสรรคการดาเนินงานของการ
สร้างตราสินค้าในอุตสาหกรรมยาสู่บัญชีนวัตกรรมไทย
ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและอุปสรรค ของ ผู้ประกอบการ และพนักงานผู้ร่วมงาน การสร้างตรา
สินค้าพัฒนาสินค้า การวิจัย และพัฒนาต้องใช้เงินทุนและใช้เวลายาวนาน กฎระเบียบเกี่ยวกับการผลิ ตยาแผน
ปัจจุบัน ไม่ได้สนับสนุนต่อการดาเนินงานของผู้ประกอบการผลิตยาในประเทศ ปัญหาผู้ผลิตยาจะนายาเข้าสู่บัญชี
ยานวัตกรรมอยู่ในส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้ทะเบียนแล้ว แต่มีเอกสารไม่ครบตามคู่มือประชาชน เนื่องจากผลิตภัณฑ์
กลุ่มดังกล่าวดาเนินการทดสอบตามระเบียบข้อกาหนดเดิม จาเป็นที่จะต้องดาเนินการทาข้อมูลเพิ่มเติม โดย
ผู้ประกอบการ และพนักงานผู้ร่วมงาน ใช้ความสามารถในการบริหารจัดการ ความสาคัญด้านทุนมนุษย์ และทุน
ขององค์ กร แก้ไ ขปั ญ หาด้ า นกฎระเบี ย บมี ความส าคั ญ ในอุต สาหกรรมร่ว มกับ ภาครัฐ เช่ น เดี ย วกับ ผลการ
ศึกษาวิจัยของ Manish et al.(2016) ความได้เปรียบของผลิตภัณฑ์ในการผลิตยา ความสาคัญของการสนับสนุน
เงินทุนที่แข่งขัน มีผลต่อความสาเร็จในการพัฒนานวัตกรรมของยาเป็นอย่างมาก สอดคล้องกับการศึกษาของ
Ghannajeh et al. (2015) การสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง รวมกับการสนับสนุนทางการเงินมีผลต่อการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่
ปัญหาบริษัทที่มีความสามารถด้านทรัพยากรมนุษย์องค์ความรู้ในการทาวิจัยและพัฒนาค่อนข้างน้อย
ความสาเร็จของการสร้างตราสินค้าด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศในระยะต้น เพื่อเป็นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มโดยการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ปัจจัยคุณภาพเป็นเกณฑ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ โดยใช้นวัตกรรม
และความคิดสร้างสรรค์ ปัญหาบริษัทเกี่ยวกับทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรมนุษย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์มี
การลงทุนตั้งศูนย์วิจัยเละพัฒนาของบริษัทเพิ่มศักยภาพ และพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร
ด้านทรัพยากรทางการเงิน มี การสนับ สนุนจากเงินลงทุนได้รับการสนับสนุนนโยบายส่ง เสริมการลงทุนของ
สานักงานคณะกรรมการส่งสริมการลงทุนโดยยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลน เพื่อช่วยลดภาระต้นทุนของผู้ผลิตยา
ผู้ประกอบการยังมีโอกาสขยายตลาดภายในประเทศผ่านบัญชียานวัตกรรม นวัตกรรมที่ประสบความสาเร็ จถือ
เป็นประโยชน์อย่างมากต่อองค์กร สอดคล้องกับการศึกษาของ Yousefi et al.(2017) ผลการศึกษายาที่เป็นยา
นวัตกรรม ให้ความสาคัญกับทุนมนุษย์ มีผลต่อการพัฒนา และการแข่งขันของตลาดยา
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ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะเชิงทฤษฎีด้านการจัดการ
1.1 ภาครัฐควรให้ความสาคัญกับผู้ผลิตภายในประเทศ โดยกาหนดนโยบายสนับสนุนกฎระเบียบ
เกี่ยวกับการผลิตยา การขึ้นทะเบียนยา และบัญชีนวัตกรรมไทย ต่อผู้ประกอบการผลิตยาในประเทศ
1.2 ภาครัฐควรสนับสนุนการศึกษาวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เข้าถึง และครอบคลุมทั้งประเทศ
เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการสร้างตรา
สินค้า
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติด้านการจัดการ
2.1 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยา เช่น กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม และสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ควรมีบทบาทในการ
ร่วมมือกับผู้ประกอบการด้านการผลิตยา เพื่อการพัฒนาการสร้างตราสินค้า สาหรับอุตสาหกรรมยาเข้าสู่บัญชี
นวัตกรรมไทย
2.2 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ ควรให้ความรู้และทาความเข้าใจกับ
ผู้ผลิตยาเกี่ยวกับปัญหาการพัฒนายาเข้าสู่บัญชียานวัตกรรม และให้สิทธิประโยชน์ตั้งแต่เริ่มการพัฒนาผลิตภัณฑ์
2.3 เจ้ า หน้ า ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวง
อุตสาหกรรม ควรมีบูรณาการแบบรวมหน่วยในการให้คาปรึกษาด้านการพัฒนาการสร้างตราสินค้าสาหรับ
อุตสาหกรรมยาเข้าสู่บัญชีนวัตกรรมไทย
ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในอนาคต
1. ศึกษาเพิ่มเติมด้านการสร้างตราสินค้าสาหรับอุตสาหกรรมการผลิตยาสมุนไพรเข้าสู่บัญชีนวัตกรรม
ไทย
2. ศึกษาด้านกฎหมายเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับส่วนของ การผลิตยา การขึ้นทะเบียนยา และบัญชี
นวัตกรรมไทย ต่อผู้ประกอบการผลิตยาในประเทศทาง
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