
ปัจจยัส่วนบุคคลและปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตดัสินใจซือเครืองมือและอุปกรณท์างการแพทยซึ์งใชเ้ทคโนโลยขีนัสูงที

ผลิตในประเทศเยอรมนี อเมริกา ญีปุ่น และ จีน 

ปารณีย์ รุ่งเรือง* 

ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย** 

บทคดัย่อ 
การวิจัยครังนีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยส่วนประสมทาง

การตลาดทมีีผลต่อการตัดสินใจซือ เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงที
ผลิตในประเทศเยอรมนี อเมริกา ญีปุ่น และจีน โดยจาํแนกตามด้านประชากรศาสตร์ เป็นการวิจัย
เชิงสํารวจ (  Survey Research ) ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถาม ซึงการแจก
แบบสอบถามเป็นการทาํแบบสอบถามด้วย Google form โดยให้ผู้แทนขาย บริษัท อาร์เอก็ซ์ 
จํากัด เป็นผู้นํา Link URL แบบสอบถามไปถามแพทย์ พยาบาล ซึงเป็นลูกค้าของบริษัทเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถาม จาํนวน  ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาํเร็จรูปทางสถิติ SPSS 

โดยใช้ค่าร้อยละ การแจกแจงความถี และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยด้วยค่าสถิต ิt-test แบบ Independent และ F-test แบบ Two way ANOVA และ Chi-square 

ผลการวิจัยพบว่า )ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ ตาํแหน่ง ด้วยวัยวุฒิในตัวบุคคล ซึงรวม
ไปถึงประสบการณ์ในการทาํงาน ทีแตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือเครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีแตกต่างกัน ทังปัจจัยด้านประเทศผู้ผลิตและนําเข้าของเครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์นันๆ ) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( P) ด้านส่งเสริมด้านการขาย มี
ผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตใน 
ประเทศ ยุโรป อเมริกา ญีปุ่น และจีน และสินค้าเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทผีลิตจาก
ญีปุ่นเป็นทไีด้รับความสนใจ 

*นักศึกษาศึกษาหลักสตูรบริหารธรุกจิมหาบณัฑติ มหาวิทยาลัยธรุกจิบณัฑติย์
** ทปีรึกษาหลัก
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1. บทนาํ
เนืองจากสภาพแวดล้อมในปัจจุบันทเีปลียนแปลงไปอย่างรวดเรว็ มลภาวะเป็นพิษทมีี

มากขึน ตลอดจนการแพร่กระจายของเชือโรคเป็นไปได้ง่ายและรวดเร็วยิงขึน เหล่านีล้วนเป็น
ปัจจัยเสยีงททีาํให้เกดิอาการป่วย และอาการป่วยในปัจจุบัน มีความผิดปกติและความซับซ้อน ทาํ
ให้ยากต่อการวิเคราะห์หาสาเหตุเพือทาํการรักษา ดังนันเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จึง
เป็นปัจจัยทีสาํคัญในวงการแพทย์และการสาธารณสุข หากเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ดังกล่าวมีคุณภาพหรือจาํนวนไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ส่งผลต่อประสิทธภิาพและความปลอดภัย 
หรือเกิดความบิดเบือนต่อการวินิจฉัยการรักษา จึงเห็นได้ว่า มิติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
เกียวกับสาธารณสุขได้มีความสาํคัญมากขึน ดังนันสถานพยาบาลทังภาครัฐและเอกชน จึงให้
ความสาํคัญในการลงทุนเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางเพือ เพิมศักยภาพในการ
ให้บริการทางการแพทย์ ซึงเป็นปัจจัยกระตุ้นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันในตลาดเครืองมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยตรง  

เนืองด้วยสําหรับประเทศกําลังพัฒนา เช่น ประเทศไทย ยังมีข้อจํากัดทางด้าน
ทรัพยากรและเทคโนโลยีทีจะนาํมาพัฒนาอุตสาหกรรมเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน
ประเทศ และเพือให้การบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเตม็ท ีจึง
ต้องอาศัยการนาํเข้าเครืองมือและอุปกรณ์การแพทย์จากต่างประเทศเป็นจาํนวนมาก ซึงส่วนใหญ่
เป็นการนาํเข้าเครืองมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ทต้ีองใช้เทคโนโลยีระดับสูง  

ผู้ผลิตเครืองมือแพทย์รายใหญ่ของโลกทีมียอดขายสูงจะเป็นบริษัทข้ามชาติ โดย
สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศทมีีรายได้สูงสุดจากการจาํหน่าย อุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ จากการ
ทสีหรัฐฯ เป็นทงัผู้ผลิตและส่งออกเครืองมือ แพทย์รายใหญ่ของโลก และมีฐานการผลิตกระจาย
ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทัวโลก ส่วน ใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ทมีีมูลค่าค่อนข้างสูงทีสาํคัญ ในส่วนของ
ภูมิภาคยุโรป ประเทศทีผลิตเครืองมือ แพทย์ทีสําคัญ ได้แก่ เยอรมนี ฝรังเศสและสหราช
อาณาจักร เป็นต้น โดยเฉพาะ เยอรมนีถือเป็นผู้ผลิตเครืองมือแพทย์ทีได้รับการยอมรับในเรือง
ของคุณภาพ รวมถึง การพัฒนาคิดค้นเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนือง ส่วนภมิูภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศทมีีศักยภาพในการผลิตเครืองมือ แพทย์และมีการ
เติบโตด้านการส่งออกอย่างต่อเนืองคือ ญีปุ่น (ส่งออกอนัดับ  ของโลก สดัส่วน . %) จากการ
เป็นศูนย์กลางนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเครืองมือ แพทย์ททีนัสมัยในระดับต้นของเอเชียและได้รับ
การยอมรับจากทวัโลก รองลงมาคือ จีน (อนัดับ  ของโลก สดัส่วน . %)  

ในการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทีมีปัจจัย
หลายประการ ได้แก่ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย นโยบายของรัฐ กระแสสังคมและวัฒนธรรม 
งบประมาณและ องค์ประกอบปัจจัยภายในของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ประกอบด้วย 
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร ประสบการณ์การทาํงานของแพทย์ และพยาบาล ผู้ ใช้งาน 
ดังนันผู้วิจัยจึงมีความสนใจทีจะศึกษาและมุ่งเน้นถึงปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทาง

321



การตลาดทมีีผลต่อการตัดสนิใจของโรงพยาบาลทเีลือกซือเครืองมือแพทย์ทผีลิตในยุโรป อเมริกา 
ญีปุ่น และจีน เพือทบีริษัททจัีดจาํหน่ายเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นแนวทางในการ
กาํหนดนโยบายของสินค้าทีเลือกนําเข้ามาและวางแผนแผนกลยุทธ์เพือตอบสนองและเข้าถึง
ผู้บริโภคทีแตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึงอาจช่วยให้ธุรกิจมีการดาํเนินกิจการได้อย่าง
ยังยืน 

2. วตัถุประสงคก์ารวิจยั
ในการวิจัยเรือง “ปัจจัยส่วนบุคคลและส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ

ตัดสินใจของโรงพยาบาลทเีลือกซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีผลิตประเทศเยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่นและจีน” ได้กาํหนดวัตถุประสงค์ไว้ดังนี 

1 เพือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( Ps) ทีมีผลต่อการตัดสินใจของ
โรงพยาบาลทีเลือกซือเครืองมือแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตในประเทศเยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่นและ จีน 

2 เพือเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( Ps) ทมีีผลต่อการตัดสินใจของ
โรงพยาบาลทเีลือกซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทผีลิตในประเทศ
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่นและ จีน 

3 เพือศึกษาการความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคลทีมีผลต่อการตัดสินใจซือ
เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตในประเทศเยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และจีน 

3. สมมติฐานการวิจยั
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยได้กาํหนดสมมติฐานงานวิจัยเพือเป็นกรอบใน

การดาํเนินการวิจัยดังนี 

1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตในในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น 
และจีน แตกต่างกนั 

 1.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือ
เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตในประเทศเยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และจีน แตกต่างกนั 

 1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทผีลิตในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น 
และจีน ตาม แตกต่างกนั 
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 1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านช่องทางการจัดจาํหน่ายและด้านส่งเสริม
การขาย มีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทผีลิต
ในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และจีน เทา่กนั 

2 ปัจจัยส่วนบุคคลของ มีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ซึงใช้เทคโนโลยีขันสงูทผีลิตในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และจีน แตกต่างกนั 

 2.1 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์มีผลต่อบุคลากรทีมี
ประสบการณ์ในการทาํงานเป็นระยะเวลานานของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูง ทผีลิตในประเทศเยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และจีน ตามลาํดับ 

 2.2 บุคลากรในสถานพยาบาลภาครัฐ มีการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และจีน 
ตามลาํดับ 

4. ประโยชนที์คาดว่าจะไดร้บั
1 สามารถนาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ของบริษัทและสถาน

ประกอบการทนีาํเข้าเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์  
2 สามารถนําข้อมูลไปใช้เพือศึกษาค้นคว้าและวิจัยทีเกียวข้องกับอุตสาหกรรม

เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

5. ขอบเขตการวิจยั
การวิจัยในครังนี ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ

ตัดสินใจของโรงพยาบาลเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีผลิตในประเทศเยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และ จีน โดยมีการกาํหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ดังนี 

1 ขอบเขตด้านประชากรและพืนที ประชากรทีได้ทําการศึกษาวิจัย คือ แพทย์ 
พยาบาล ในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน 

2 ขอบเขตด้านเนือหา ศึกษาด้วยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด  (4Ps) ได้แก่ ปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ (Product) ปัจจัยด้านราคา (Price) ปัจจัยด้านช่องทางการจัดจําหน่าย (Place) 

ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และรวมไปถึง ปัจจัยด้านบุคคล (People) ทมีีผลต่อ
การตัดสินใจของโรงพยาบาลเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีผลิตในประเทศเยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่นและจีน  

3 ขอบเขตด้านระยะเวลา ทําการวิจัยรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน กันยายน – 

พฤศจิกายน  
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.ระเบยีบวิจยั
 การวิจัยครังนีเป็นการวิจัยแบบสาํรวจ ( Survey research) เครืองมือทีใช้ในการวิจัย

เป็นแบบสอบถามมีโครงสร้าง แบ่งออกเป็น  ตอน ดังนี 

ตอนที  เป็นคาํถามเกียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ของผู้ตอบแบบสอบถามซึงเป็นผู้มี
อาํนาจ ในการตัดสนิใจเลือกซือ เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ท ีผลิตในยุโรป อเมริกา หรือ 
ผลิตในเอเชีย ลักษณะคาํถามเป็นแบบเลือกตอบและเติมคาํ ช่องว่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตาํแหน่งงาน ระยะเวลาในการทาํงานในตาํแหน่งนี ประเภทสถานพยาบาลททีาํงานอยู่ 
มีจาํนวน  ข้อ 

ตอนท ี  เป็นคาํถามเกียวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซือของผู้ทาํแบบสอบถาม ในการเลือกซือ เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขัน
สูงทีผลิตในประเทศทีพัฒนาแล้ว (ยุโรป อเมริกา ญีปุ่น) หรือผลิตใน ประเทศทีกาํลังพัฒนา 
(จีน) ซึงแต่ละคาํถามมีคาํตอบให้เลือกเป็นลาํดับขันให้คะแนน  ระดับ เป็นแบบ Rating Scales 

โดยลาํดับและคะแนน มีดังนี 

ระดับความสาํคัญ ค่าคะแนน 

มีความสาํคัญมากทสีดุ  5 

มีความสาํคัญมาก   4 

มีความสาํคัญปานกลาง  3 

มีความสาํคัญน้อย   2 

มีความสาํคัญน้อยทสีดุ  1 

มีเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดังนี 

ค่าเฉลียระหว่าง 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความสาํคัญมากทสีดุ 

ค่าเฉลียระหว่าง 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความสาํคัญมาก 

ค่าเฉลียระหว่าง 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความสาํคัญปานกลาง 

ค่าเฉลียระหว่าง 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความสาํคัญน้อย 

ค่าเฉลียระหว่าง 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความสาํคัญน้อยทสีดุ 

 3.3.2 การทดสอบเครืองมือทใีช้ในการวิจัย 

 3.3.2.1 การทดสอบความถูกต้องของเนือหา (Content Validity) เพือให้เนือหาของคาํถามทุกข้อ 
ครอบคลุมข้อมูลทต้ีองการวิจัยตามวัตถุประสงค์งานวิจัยทกีาํหนดไว้ ผู้วิจัยได้นาํแบบสอบถามไป
เสนอ อาจารย์ทปีรึกษา เพือตรวจสอบเนือหาและความถูกต้องของการใช้ภาษาในการสอืสาร และ
นาํมาปรับปรุงแก้ไข 
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. ผลของการศึกษา
จากการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

.  เพศชาย  คน คิดเป็นร้อยละ .  มีประสบการณ์การทาํงานอยู่ในช่วง -  ปีมาก
ทสีุดจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือกลุ่มอายุงาน -  ปี จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  กลุ่มอายุ งานมากกว่า  ปี จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ 

ด้านตําแหน่งหน้าทีส่วนใหญ่เป็นแพทย์จํานวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  
รองลงมาคือพยาบาลวิชาชีพจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลาํดับ  

ด้านประเภทสถานพยาบาลทีกลุ่มตัวอย่างทาํงานส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชน
จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ  รองลงมาคือ โรงพยาบาลรัฐจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ 

 ตามลาํดับ 

เครืองมือแพทย์ทตีัดสินใจเลือกซือ ส่วนใหญ่เป็นสินค้าทนีาํเข้าและผลิตจากประเทศ
อเมริกามากทสีุด จาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  รองลงมาคือ เยอรมนี จาํนวน  คน 
คิดเป็นร้อยละ .  ประเทศญีปุ่นจาํนวน  คน คิดเป็นร้อยละ .  และประเทศจีนจาํนวน 

 คน คิดเป็นร้อยละ .  ตามลําดับ ส่วนประเภทเครืองมือแพทย์ทีตัดสินใจเลือกซือ
เครืองมือแพทย์ มูลค่า .0- .  ล้านบาท จํานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 71.9 รองลงมาคือ 
มูลค่า มากกว่า .  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ . ตามลาํดับ 

ผลการทดสอบสมติฐานของการศึกษาในครังนีใช้สถิติเชิงอนุมาน ( Inferential 

Statistics) ซึงประกอบไปด้วยค่าสถิติ One-way ANOVA (F-test) เพือทดสอบความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มตัวอย่างประเทศผู้ผลิตเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์(  ประเทศ : เยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และจีน) และปัจจัยส่วนบุคคลทีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ทีระดับ 
นัยสาํคัญ .  และหากพบความแตกต่างเป็นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะเลือกใช้สถิติ LSD ( Least Square 

Difference) หรือ Tukey HSD ตามความเหมาะสม เพือทดสอบรายคู่ต่อไป 
เพือศึกษาผลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทมีีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือเครืองมือ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีผลิตในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และจีน ได้กาํหนด
สมมติฐานดังนี 

สมมติฐานที  ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด(4Ps) ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือ
เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตในในประเทศเยอรมนี 
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และจีน แตกต่างกนั 

 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทผีลิตในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และ
จีน แตกต่างกนั 
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ตารางที 1 แสดงค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดต่อการ
ตัดสนิซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จาํแนกตามรายประเทศ 

X SD X SD X SD X SD

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.6820 0.42370 3.6278 0.34763 3.7178 0.45916 3.5700 0.27542 0.033*

ดา้นราคา 3.7193 0.41024 3.6328 0.35012 3.6881 0.39593 3.6325 0.33981 0.214

ดา้นช่องทางการจาํหน่าย 3.8004 0.38526 3.7350 0.42613 3.8168 0.34801 3.8425 0.43759 0.199

ดา้นส่งเสริมการขาย 3.9123 0.29840 3.8861 0.29095 3.9406 0.34302 3.8686 0.24591 0.322

sigปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
เยอรมนี อเมริกา ญีปุ่ น จีน

 จาก ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ผลสาํรวจแบบสอบถามพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ( Ps) ทมีีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทผีลิตในประเทศ
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และจีน แตกต่างกนั ตามสมมติฐาน .  โดยปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ( Ps) ในด้านผลิตภัณฑ ์แตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติ เนืองจากมีค่า Sig เทา่กบั 
.  ซึงน้อยกว่า .  จึงสามารถปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(HI) 

ได้โดยกลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญกบัปัจจัยด้านผลิตภัณฑ ์ญีปุ่นมากกว่า จีน 

สมมติฐาน ) ปัจจัยส่วนบุคคลของ มีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่น และจีน 
แตกต่างกนั 

ตารางที .  การเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสนิใจซือเครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ จาํแนกตามเพศ 

X SD F Sig.

ด้านผลิตภณัฑ์ 5-10 ปี 3.6310 0.35876 10.880 0.000

11-15 ปี 3.5987 0.31178

มากกว่า 16 ปี 3.8269 0.54252

ด้านราคา 5-10 ปี 3.6548 0.34039 7.640 0.001

11-15 ปี 3.6244 0.35025

มากกว่า 16 ปี 3.8130 0.46567
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ตารางที .  การเปรียบเทยีบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสนิใจซือเครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ จาํแนกตามเพศ 

X SD X SD

ดา้นผลิตภณัฑ์ 3.6820 0.42370 3.6278 0.34763 2.941 0.003
ดา้นราคา 3.7193 0.41024 3.6328 0.35012 3.502 0.001
ดา้นช่องทางการจาหน่าย 3.8004 0.38526 3.7350 0.42613 2.645 0.008

ดา้นส่งเสริมการขาย 3.9123 0.29840 3.8861 0.29095 1.657 0.098

ปัจจยัส่วนประสมทาง
การตลาด

โรงพยาบาลรัฐ

t sig

โรงพยาบาลเอกชน

.อภิปรายผล
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดจากการศึกษานีผู้วิจัย ภาพรวมการตัดสินใจซือ

เครืองมือแพทย์นัน กลุ่มตัวอย่างให้ความสาํคัญในด้านการส่งเสริมการขาย เนืองจากเป็นการ
แข่งขันที follower marketing ต้องการแบ่งส่วนแบ่งทางการตลาดทาํให้ผู้ซือในกลุ่มตัวอย่างเริม
ตระหนัก 

แต่จาก ผลการเปรียบเทียบกับรายประเทศทัง  ประเทศทีกล่าวมาข้างต้น กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสาํคัญกับ ด้านผลิตภัณฑ์ของเครืองมือแพทย์ทผีลิตในประเทศญีปุ่นมากกว่า จีน 
แตกต่างอย่างมีนัยสาํคัญ ซึงแสดงให้เหน็ว่า ผู้มีอาํนาจในการตัดสนิใจซือเครืองมือทางการแพทย์
ต่างให้ความสาํคัญด้านผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา แต่ด้วยนโยบายของรัฐทป้ีองกันการผูกขาดสินค้า
จึงมีนโยบายเปิดกว้างในการกาํหนดคุณลักษณะของสนิค้าเครืองมือแพทย์ให้ไม่ผูกขาดกบัสินค้าที
ผลิตในประเทศ ยุโรป หรืออเมริกาเท่านัน ภาพรวม กลุ่มตัวอย่างทีศึกษามานีมีการรับรู้ถึง
คุณภาพสินค้าของประเทศญีปุ่นมากกว่าประเทศจีน จึงตอบสมมติฐานในด้านปัจจัยด้าน
ผลิตภัณฑ์ ของสินค้าทผีลิตในญีปุ่นได้รับการให้ความสาํคัญทางสิถิติมากกว่า ประเทศจีน อย่างมี
นัยสาํคัญ สอดคล้องกับแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาดทใีห้ความสาํคัญด้านผลิตภัณฑ์เป็น
ปัจจัยแรกทีจะแสดงว่ากิจการพร้อมจะทาํธุรกิจได้ กิจการนันจะต้องมีสิงทีจะเสนอขาย อาจเป็น
สนิค้าทมีีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ทจีะตอบสนองความต้องการได้ 

ซึงผลการศึกษานี สอดคล้องกับการศึกษาของ ลลดา ศิรปรีชาชัย (2552) ทไีด้ศึกษา
เรือง การเปรียบเทียบการตัดสินใจซือเครืองมือแพทย์ของบุคลากรโรงพยาบาลในเขตจังหวัด
อีสานตอนล่างซึงให้ระดับความสาคัญกับปัจจัยทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือแพทย์โดย
เรียงลาํดับจากมากไปน้อย คือ 1. ด้านผลิตภัณฑ์ 2. ด้านราคา3.ด้านช่องทางการจัดจาํหน่าย4.ด้าน
การส่งเสริมการตลาด และสอดคล้องกบัผลงานวิจัยของกนัยารัตน์ มงิแก้วและประสพชัย พสนุนท ์
(2557) พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของการตัดสินใจซือเครืองมือแพทย์ กรณีศึกษาบริษัทสยาม 
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อินเตอร์เนชันแนล เมดิคอล อิควิปเม้นท์จํากัด พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ
โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านสนิค้าผลิตภัณฑ์มี
คะแนนเฉลียสงูทสีดุ 

.ขอ้เสนอแนะ
ข้อมูลทีได้จากการศึกษาวิจัยครังนี ผู้ทีสนใจหรือผู้เกียวข้องสามารถนําไปจัดทาํ

แผนการดาํเนินงานหรือการตลาดให้แก่หน่วยงานของตนเอง โดยจะเหน็ได้ว่า ผู้มีอาํนาจในการ
ตัดสินใจเลือกซือเครืองมือแพทย์จะให้ความสาํคัญในด้านผลิตภัณฑ์ของสินค้ามาเป็นอันดับแรก 
พร้อมทงั เครืองมือแพทย์ทผีลิตจากประเทศอเมริกา และประเทศเยอรมนี เป็นสนิค้าทผู้ีมีอาํนาจ
ตัดสินใจเลือกซือมากทสีุด ดังนัน ตัวแทนหรือผู้ผลิตสินค้าจากประเทศอืนจึงต้องพัฒนาสินค้า/
ผลิตภัณฑข์องตนเองให้ได้มาตรฐานตามแบบของอเมริกาและเยอรมนี รวมทงัพัฒนาช่องทางการ
จัดจาํหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ในผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพือสร้างโอกาสในให้ผู้มีอาํนาจใน
การตัดสนิใจเลือกผลิตภัณฑข์องบริษัทของตนเอง 

10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสามารถสาํเร็จลุล่วงและประสบความสาํเร็จได้ด้วยดี เนืองจากได้รับ 

ความอนุเคราะห์จาก ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย อาจารย์ทีปรึกษางานวิจัย ทีได้กรุณา สละเวลาให้
คาํแนะนาํ แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และข้อคิดเหน็ต่างๆ ทเีป็นประโยชน์อย่างยิงต่อ การ
ศึกษาวิจัย รวมถึงให้ ข้อเสนอแนะ ส่งผลให้งานวิจัยฉบับนีมีความสมบูรณ์เพิม มากยงิขนึ  

นอกจากนีผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ทุกท่านทไีด้ให้ 
คําปรึกษา ความรู้ในแขนงต่างๆ ซึงผู้ วิ จัยได้นํา มาใช้ในงานวิจัยฉบับนี ขอบคุณผู้ตอบ
แบบสอบถามทุก ท่านทีได้สละเวลาในการตอบแบบสอบถามสาํหรับงานวิจัยนี รวมถึงความ
ช่วยเหลือต่างๆ เป็นอย่างดี จากครอบครัว รุ่นพี รุ่นน้อง และเพือนๆ ทุกคน ส่งผลให้งานวิจัย
ฉบับนีประสบความสาํเรจ็ ลุล่วงไป ได้ด้วยดี  

อนึง ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิงว่า งานวิจัยฉบับนีจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และผู้ 
ทมีีความเกียวข้องกบัอุตสาหกรรมเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนบุคคลอนืๆทใีห้
ความสนใจในงานวิจัยนี ไม่ มากกน้็อย หากงานวิจัยนีมีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดแต่ประการใด 
ผู้วิจัยต้องขออภัยมา ณ ทนีี 
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