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ปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการ
ตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้เทคโนโลยีขนสู
ั งที
ผลิตในประเทศเยอรมนี อเมริกา ญีปุ่ น และ จี น
ปารณีย์ รุ่งเรือง*
ดร.จุล ธนศรีวนิชชัย**
บทคัดย่อ
การวิจัยครั งนีมีวัตถุประสงค์เพื อศึกษาปั จจัยส่วนบุคคลและปั จจัยส่วนประสมทาง
การตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจซือ เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้ เทคโนโลยีขันสูงที
ผลิตในประเทศเยอรมนี อเมริกา ญีปุ่ น และจีน โดยจําแนกตามด้ านประชากรศาสตร์ เป็ นการวิจัย
เชิ ง สํา รวจ ( Survey Research ) ทํา การเก็บ รวบรวมข้ อมู ล ด้ วยแบบสอบถาม ซึ งการแจก
แบบสอบถามเป็ นการทําแบบสอบถามด้ วย Google form โดยให้ ผ้ ู แ ทนขาย บริ ษัท อาร์ เอ็กซ์
จํา กัด เป็ นผู้ นํา Link URL แบบสอบถามไปถามแพทย์ พยาบาล ซึ งเป็ นลู กค้ า ของบริ ษัทเป็ น
ผู้ตอบแบบสอบถาม จํานวน
ชุด วิ เคราะห์ข้อมูลโดยใช้ โปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ SPSS
โดยใช้ ค่าร้ อยละ การแจกแจงความถี และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการ
วิจัยด้ วยค่าสถิติ t-test แบบ Independent และ F-test แบบ Two way ANOVA และ Chi-square
ผลการวิจัยพบว่า )ปัจจัยส่วนบุคคล ได้ แก่ ตําแหน่ง ด้ วยวัยวุฒิในตัวบุคคล ซึงรวม
ไปถึ งประสบการณ์ ใ นการทํา งาน ทีแตกต่ า งกัน มี ผลต่ อ การตั ด สิน ใจเลื อ กซื อเครื องมื อ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ทีแตกต่ างกัน ทังปั จจั ยด้ านประเทศผู้ ผลิ ตและนําเข้ าของเครื องมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์นันๆ ) ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( P) ด้ านส่งเสริมด้ านการขาย มี
ผลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อเครื องมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ซึ งใช้ เ ทคโนโลยี ขั นสู ง ทีผลิ ต ใน
ประเทศ ยุโรป อเมริกา ญีปุ่ น และจีน และสินค้ าเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทผลิ
ี ตจาก
ญีปุ่ นเป็ นทีได้ รับความสนใจ
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1. บทนํา
เนืองจากสภาพแวดล้ อมในปัจจุบันทีเปลียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มลภาวะเป็ นพิษทีมี
มากขึน ตลอดจนการแพร่ กระจายของเชือโรคเป็ นไปได้ ง่ายและรวดเร็วยิงขึน เหล่ านีล้ วนเป็ น
ปัจจัยเสียงทีทําให้ เกิดอาการป่ วย และอาการป่ วยในปัจจุบัน มีความผิดปกติและความซับซ้ อน ทํา
ให้ ยากต่อการวิเคราะห์หาสาเหตุเพือทําการรักษา ดังนันเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จึง
เป็ นปั จจัยทีสําคัญในวงการแพทย์และการสาธารณสุข หากเครื องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ดังกล่าวมีคุณภาพหรือจํานวนไม่เพียงพอต่อการใช้ งาน ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความปลอดภัย
หรื อเกิดความบิดเบือนต่อการวินิจฉัยการรั กษา จึงเห็นได้ ว่า มิติทางด้ านเศรษฐกิจและสัง คม
เกียวกับสาธารณสุขได้ มีความสํา คัญ มากขึน ดังนันสถานพยาบาลทังภาครั ฐและเอกชน จึ งให้
ความสําคัญในการลงทุนเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทางเพือ เพิมศักยภาพในการ
ให้ บริการทางการแพทย์ ซึงเป็ นปัจจัยกระตุ้นการยกระดับศักยภาพการแข่งขันในตลาดเครืองมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยตรง
เนื องด้ ว ยสํา หรั บ ประเทศกํา ลั ง พั ฒ นา เช่ น ประเทศไทย ยั ง มี ข้ อ จํา กั ด ทางด้ า น
ทรั พยากรและเทคโนโลยีทีจะนํามาพั ฒนาอุตสาหกรรมเครื องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน
ประเทศ และเพือให้ การบริการทางการแพทย์แก่ประชาชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพอย่างเต็มที จึง
ต้ องอาศัยการนําเข้ าเครืองมือและอุปกรณ์การแพทย์จากต่างประเทศเป็ นจํานวนมาก ซึงส่วนใหญ่
เป็ นการนําเข้ าเครืองมือแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ทต้ี องใช้ เทคโนโลยีระดับสูง
ผู้ ผลิ ตเครื องมื อ แพทย์ ร ายใหญ่ ของโลกทีมี ยอดขายสูงจะเป็ นบริ ษัทข้ า มชาติ โดย
สหรัฐอเมริกาเป็ นประเทศทีมีรายได้ สูงสุดจากการจําหน่าย อุปกรณ์และเครืองมือแพทย์ จากการ
ทีสหรัฐฯ เป็ นทังผู้ผลิตและส่งออกเครืองมือ แพทย์รายใหญ่ของโลก และมีฐานการผลิตกระจาย
ไปยังภูมิภาคต่างๆ ทัวโลก ส่วน ใหญ่ จะเป็ นผลิตภัณฑ์ทมีี มูลค่าค่อนข้ างสูงทีสําคัญ ในส่วนของ
ภูมิ ภ าคยุ โ รป ประเทศทีผลิ ต เครื องมื อ แพทย์ ทีสํา คั ญ ได้ แ ก่ เยอรมนี ฝรั งเศสและสหราช
อาณาจักร เป็ นต้ น โดยเฉพาะ เยอรมนีถือเป็ นผู้ผลิตเครืองมือแพทย์ทีได้ รับการยอมรับในเรือง
ของคุณภาพ รวมถึง การพัฒนาคิดค้ นเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตด้ วยนวัตกรรมใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนือง ส่วนภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศทีมีศักยภาพในการผลิตเครืองมือ แพทย์และมีการ
เติบโตด้ านการส่งออกอย่างต่อเนืองคือ ญีปุ่ น (ส่งออกอันดับ ของโลก สัดส่วน . %) จากการ
เป็ นศูนย์กลางนวัตกรรมด้ านเทคโนโลยีเครืองมือ แพทย์ททัี นสมัยในระดับต้ นของเอเชียและได้ รับ
การยอมรับจากทัวโลก รองลงมาคือ จีน (อันดับ ของโลก สัดส่วน . %)
ในการตัดสินใจซื อเครื องมือและอุป กรณ์ ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลทีมี ปั จจั ย
หลายประการ ได้ แก่ ปั จจัยภายนอก ประกอบด้ วย นโยบายของรัฐ กระแสสังคมและวัฒนธรรม
งบประมาณและ องค์ประกอบปั จจัยภายในของสถานพยาบาลของรัฐและเอกชน ประกอบด้ วย
นโยบายและวิสัยทัศน์ของผู้บริ หาร ประสบการณ์การทํางานของแพทย์ และพยาบาล ผู้ ใช้ งาน
ดั ง นั นผู้ วิ จั ย จึ ง มี ค วามสนใจทีจะศึ ก ษาและมุ่ ง เน้ น ถึ ง ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและส่ ว นประสมทาง
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การตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจของโรงพยาบาลทีเลือกซือเครืองมือแพทย์ทผลิ
ี ตในยุโรป อเมริกา
ญีปุ่ น และจีน เพือทีบริษัททีจัดจําหน่ายเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็ นแนวทางในการ
กําหนดนโยบายของสินค้ า ทีเลื อ กนําเข้ า มาและวางแผนแผนกลยุ ทธ์เพื อตอบสนองและเข้ า ถึ ง
ผู้ บริ โภคทีแตกต่ างกันได้ อย่ างมีประสิทธิภาพ ซึ งอาจช่ วยให้ ธุรกิจมีการดําเนิ นกิจการได้ อย่ าง
ยังยืน
2. วัตถุประสงค์การวิจยั
ในการวิ จั ย เรื อง “ปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลและส่ ว นประสมทางการตลาดที มี ผ ลต่ อ การ
ตัดสินใจของโรงพยาบาลทีเลือกซือเครื องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีผลิตประเทศเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ นและจีน” ได้ กาํ หนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี
1 เพื อศึ ก ษาปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด ( Ps) ทีมี ผ ลต่ อ การตั ด สิน ใจของ
โรงพยาบาลที เลื อ กซื อเครื องมื อ แพทย์ ซึ งใช้ เทคโนโลยี ขั นสู ง ที ผลิ ต ในประเทศเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ นและ จีน
2 เพือเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ( Ps) ทีมีผลต่อการตัดสินใจของ
โรงพยาบาลทีเลือกซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้ เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตในประเทศ
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ นและ จีน
3 เพื อศึ ก ษาการความแตกต่ า งของปั จ จั ย ส่ ว นบุ ค คลที มี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ
เครื องมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ซึ งใช้ เทคโนโลยี ขั นสู ง ที ผลิ ต ในประเทศเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น และจีน
3. สมมติฐานการวิจยั
จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้ างต้ น ผู้วิจัยได้ กาํ หนดสมมติฐานงานวิจัยเพือเป็ นกรอบใน
การดําเนินการวิจัยดังนี
1 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด(4Ps) ทีมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อเครื องมื อ และ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้ เทคโนโลยีขันสูงทีผลิ ตในในประเทศเยอรมนี สหรั ฐอเมริ กา ญีปุ่ น
และจีน แตกต่างกัน
1.1 ปั จ จั ยส่วนประสมทางการตลาดด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์ มีผลต่ อ การตัดสิน ใจซื อ
เครื องมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ซึ งใช้ เทคโนโลยี ขั นสู ง ที ผลิ ต ในประเทศเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น และจีน แตกต่างกัน
1.2 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านราคา มีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้ เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตในประเทศเยอรมนี สหรั ฐอเมริ กา ญีปุ่ น
และจีน ตาม แตกต่างกัน
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1.3 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านช่องทางการจัดจําหน่ายและด้ านส่งเสริม
การขาย มีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้ เทคโนโลยีขันสูงทีผลิต
ในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น และจีน เท่ากัน
2 ปัจจัยส่วนบุคคลของ มีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
ซึงใช้ เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น และจีน แตกต่างกัน
2.1 ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาดด้ านผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ผ ลต่ อ บุ ค ลากรที มี
ประสบการณ์ในการทํางานเป็ นระยะเวลานานของสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน มีผลต่อการ
ตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้ เทคโนโลยีขันสูง ทีผลิตในประเทศเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น และจีน ตามลําดับ
2.2 บุคลากรในสถานพยาบาลภาครัฐ มีการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ซึงใช้ เทคโนโลยี ขันสู งทีผลิ ต ในประเทศเยอรมนี สหรั ฐอเมริ ก า ญี ปุ่ น และจี น
ตามลําดับ
4. ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รบั
1 สามารถนํามาเป็ นแนวทางในการกําหนดกลยุทธ์ทางการตลาด ของบริษัทและสถาน
ประกอบการทีนําเข้ าเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
2 สามารถนํา ข้ อ มู ล ไปใช้ เ พื อศึ ก ษาค้ น คว้ า และวิ จั ย ที เกี ยวข้ อ งกั บ อุ ต สาหกรรม
เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
5. ขอบเขตการวิจยั
การวิ จั ยในครั งนี ผู้ วิ จั ยได้ มุ่งศึ ก ษาปั จ จั ยส่ ว นประสมทางการตลาดทีมี ผ ลต่ อ การ
ตั ด สิ น ใจของโรงพยาบาลเครื องมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ทีผลิ ต ในประเทศเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น และ จีน โดยมีการกําหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ ดังนี
1 ขอบเขตด้ า นประชากรและพื นที ประชากรที ได้ ท ํา การศึ ก ษาวิ จั ย คื อ แพทย์
พยาบาล ในสถานพยาบาลภาครัฐและเอกชน
2 ขอบเขตด้ านเนือหา ศึกษาด้ วยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (4Ps) ได้ แก่ ปัจจัย
ด้ า นผลิ ตภัณ ฑ์ (Product) ปั จ จั ยด้ า นราคา (Price) ปั จ จั ยด้ า นช่ องทางการจั ดจํา หน่ า ย (Place)
ปัจจัยด้ านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) และรวมไปถึง ปัจจัยด้ านบุคคล (People) ทีมีผลต่อ
การตั ดสิน ใจของโรงพยาบาลเครื องมื อ และอุ ป กรณ์ทางการแพทย์ ทีผลิ ต ในประเทศเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ นและจีน
3 ขอบเขตด้ า นระยะเวลา ทํา การวิ จั ย รวบรวมข้ อ มู ล ระหว่ า งเดื อ น กั น ยายน –
พฤศจิกายน
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.ระเบียบวิจยั
การวิจัยครังนีเป็ นการวิจัยแบบสํารวจ ( Survey research) เครื องมือทีใช้ ในการวิ จั ย
เป็ นแบบสอบถามมีโครงสร้ าง แบ่งออกเป็ น ตอน ดังนี
ตอนที เป็ นคําถามเกียวกับปั จจั ยส่วนบุ คคล ของผู้ ตอบแบบสอบถามซึ งเป็ นผู้ มี
อํานาจ ในการตัดสินใจเลือกซือ เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที ผลิตในยุโรป อเมริกา หรือ
ผลิตในเอเชี ย ลักษณะคําถามเป็ นแบบเลือกตอบและเติมคํา ช่ องว่ าง ได้ แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหน่งงาน ระยะเวลาในการทํางานในตําแหน่งนี ประเภทสถานพยาบาลทีทํางานอยู่
มีจาํ นวน ข้ อ
ตอนที เป็ นคําถามเกียวกับปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจ
ซือของผู้ทาํ แบบสอบถาม ในการเลือกซือ เครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้ เทคโนโลยีขัน
สูงทีผลิ ตในประเทศทีพั ฒนาแล้ ว (ยุ โรป อเมริ กา ญีปุ่ น) หรื อผลิ ตใน ประเทศทีกําลั งพั ฒนา
(จีน) ซึงแต่ละคําถามมีคาํ ตอบให้ เลือกเป็ นลําดับขันให้ คะแนน ระดับ เป็ นแบบ Rating Scales
โดยลําดับและคะแนน มีดังนี
ระดับความสําคัญ
ค่าคะแนน
มีความสําคัญมากทีสุด
5
มีความสําคัญมาก
4
มีความสําคัญปานกลาง
3
มีความสําคัญน้ อย
2
มีความสําคัญน้ อยทีสุด
1
มีเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี
ค่าเฉลียระหว่าง
4.21 – 5.00 หมายถึง
มีความสําคัญมากทีสุด
ค่าเฉลียระหว่าง
3.41 – 4.20 หมายถึง
มีความสําคัญมาก
ค่าเฉลียระหว่าง
2.61 – 3.40 หมายถึง
มีความสําคัญปานกลาง
ค่าเฉลียระหว่าง
1.81 – 2.60 หมายถึง
มีความสําคัญน้ อย
ค่าเฉลียระหว่าง
1.00 – 1.80 หมายถึง
มีความสําคัญน้ อยทีสุด
3.3.2 การทดสอบเครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
3.3.2.1 การทดสอบความถูกต้ องของเนือหา (Content Validity) เพือให้ เนือหาของคําถามทุกข้ อ
ครอบคลุมข้ อมูลทีต้ องการวิจัยตามวัตถุประสงค์งานวิจัยทีกําหนดไว้ ผู้วิจัยได้ นาํ แบบสอบถามไป
เสนอ อาจารย์ทปรึ
ี กษา เพือตรวจสอบเนือหาและความถูกต้ องของการใช้ ภาษาในการสือสาร และ
นํามาปรับปรุงแก้ ไข
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. ผลของการศึกษา
จากการ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็ นเพศหญิงจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ
. เพศชาย
คน คิดเป็ นร้ อยละ . มีประสบการณ์การทํางานอยู่ในช่วง - ปี มาก
ทีสุดจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาคือกลุ่มอายุงาน - ปี จํานวน
คน
คิดเป็ นร้ อยละ . กลุ่มอายุ งานมากกว่า ปี จํานวน คน คิดเป็ นร้ อยละ . ตามลําดับ
ด้ า นตํา แหน่ ง หน้ า ที ส่ ว นใหญ่ เ ป็ นแพทย์ จํา นวน
คน คิ ด เป็ นร้ อยละ .
รองลงมาคือพยาบาลวิชาชีพจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . ตามลําดับ
ด้ านประเภทสถานพยาบาลทีกลุ่ มตัวอย่ างทํางานส่วนใหญ่ เป็ นโรงพยาบาลเอกชน
จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ รองลงมาคือ โรงพยาบาลรั ฐจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ
ตามลําดับ
เครืองมือแพทย์ทตัี ดสินใจเลือกซือ ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าทีนําเข้ าและผลิตจากประเทศ
อเมริกามากทีสุด จํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . รองลงมาคือ เยอรมนี จํานวน
คน
คิดเป็ นร้ อยละ . ประเทศญีปุ่ นจํานวน
คน คิดเป็ นร้ อยละ . และประเทศจีนจํานวน
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ . ตามลํา ดั บ ส่ ว นประเภทเครื องมื อ แพทย์ ทีตั ด สิ น ใจเลื อ กซื อ
เครื องมือแพทย์ มูลค่า .0- . ล้ านบาท จํานวน 22 คน คิดเป็ นร้ อยละ 71.9 รองลงมาคือ
มูลค่า มากกว่า . ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ . ตามลําดับ
ผลการทดสอบสมติ ฐ านของการศึ ก ษาในครั งนี ใช้ สถิ ติ เ ชิ ง อนุ ม าน ( Inferential
Statistics) ซึ งประกอบไปด้ ว ยค่ า สถิ ติ One-way ANOVA (F-test) เพื อทดสอบความแตกต่ า ง
ระหว่ างกลุ่มตัวอย่างประเทศผู้ผลิตเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์( ประเทศ: เยอรมนี
สหรั ฐอเมริ กา ญีปุ่ น และจี น) และปั จจั ยส่วนบุ คคลทีปั จจั ยส่วนประสมทางการตลาด ทีระดับ
นัยสําคัญ . และหากพบความแตกต่างเป็ นรายกลุ่ม ผู้วิจัยจะเลือกใช้ สถิติ LSD ( Least Square
Difference) หรือ Tukey HSD ตามความเหมาะสม เพือทดสอบรายคู่ต่อไป
เพือศึกษาผลปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดทีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซือเครืองมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ทีผลิ ตในประเทศเยอรมนี สหรั ฐอเมริ กา ญี ปุ่ น และจี น ได้ กาํ หนด
สมมติฐานดังนี
สมมติ ฐ านที ปั จ จั ย ส่ ว นประสมทางการตลาด(4Ps) ทีมี ผ ลต่ อ การตั ด สิ น ใจซื อ
เครื องมื อ และอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ซึ งใช้ เทคโนโลยี ขั นสู ง ที ผลิ ต ในในประเทศเยอรมนี
สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น และจีน แตกต่างกัน
ปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านผลิตภัณฑ์ มีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ซึงใช้ เทคโนโลยีขันสูงทีผลิตในประเทศเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น และ
จีน แตกต่างกัน
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ตารางที 1 แสดงค่าสถิติเปรี ยบเทียบความแตกต่า งของปั จจั ยส่วนผสมทางการตลาดต่อ การ
ตัดสินซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จาํ แนกตามรายประเทศ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจําหน่ าย
ด้านส่งเสริ มการขาย

เยอรมนี
X
3.6820
3.7193
3.8004
3.9123

อเมริ กา

SD
0.42370
0.41024
0.38526
0.29840

X
3.6278
3.6328
3.7350
3.8861

SD
0.34763
0.35012
0.42613
0.29095

ญีปุ่ น
X
3.7178
3.6881
3.8168
3.9406

จีน

SD
0.45916
0.39593
0.34801
0.34302

X
3.5700
3.6325
3.8425
3.8686

SD
0.27542
0.33981
0.43759
0.24591

sig
0.033*
0.214
0.199
0.322

จาก ตารางที 1 ผลการวิเคราะห์ผลสํารวจแบบสอบถามพบว่าปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ( Ps) ทีมีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทผลิ
ี ตในประเทศ
เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ญีปุ่ น และจีน แตกต่างกัน ตามสมมติฐาน . โดยปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ( Ps) ในด้ านผลิตภัณฑ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ เนืองจากมีค่า Sig เท่ากับ
. ซึงน้ อยกว่า . จึงสามารถปฎิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง(HI)
ได้ โดยกลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญกับปัจจัยด้ านผลิตภัณฑ์ ญีปุ่ นมากกว่า จีน
สมมติฐาน ) ปั จจัยส่วนบุคคลของ มีผลต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ ซึงใช้ เทคโนโลยี ขันสู งทีผลิ ต ในประเทศเยอรมนี สหรั ฐอเมริ ก า ญี ปุ่ น และจี น
แตกต่างกัน
ตารางที . การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ จําแนกตามเพศ

ด้านผลิ ตภัณฑ์

ด้านราคา

X
SD
F
3.6310 0.35876 10.880
3.5987 0.31178
มากกว่า 16 ปี 3.8269 0.54252
5-10 ปี
11-15 ปี

5-10 ปี
11-15 ปี

3.6548 0.34039 7.640
3.6244 0.35025
มากกว่า 16 ปี 3.8130 0.46567

Sig.
0.000

0.001
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ตารางที . การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดต่อการตัดสินใจซือเครืองมือและ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ จําแนกตามเพศ
ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา
ด้านช่ องทางการจาหน่ าย
ด้านส่งเสริ มการขาย

โรงพยาบาลรัฐ
X
3.6820
3.7193
3.8004
3.9123

SD
0.42370
0.41024
0.38526
0.29840

โรงพยาบาลเอกชน
X
3.6278
3.6328
3.7350
3.8861

SD
0.34763
0.35012
0.42613
0.29095

t

2.941
3.502
2.645
1.657

sig

0.003
0.001
0.008
0.098

.อภิปรายผล
ด้ านปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดจากการศึกษานีผู้วิจัย ภาพรวมการตัดสินใจซือ
เครื องมือแพทย์นัน กลุ่มตัวอย่างให้ ความสําคัญในด้ านการส่งเสริ มการขาย เนืองจากเป็ นการ
แข่งขันที follower marketing ต้ องการแบ่งส่วนแบ่ งทางการตลาดทําให้ ผ้ ูซือในกลุ่มตัวอย่า งเริ ม
ตระหนัก
แต่ จ าก ผลการเปรี ยบเทียบกับ รายประเทศทัง ประเทศทีกล่ า วมาข้ า งต้ น กลุ่ ม
ตัวอย่างให้ ความสําคัญกับ ด้ านผลิตภัณฑ์ของเครืองมือแพทย์ทผลิ
ี ตในประเทศญีปุ่ นมากกว่า จีน
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญ ซึงแสดงให้ เห็นว่า ผู้มีอาํ นาจในการตัดสินใจซือเครืองมือทางการแพทย์
ต่างให้ ความสําคัญด้ านผลิตภัณฑ์มากกว่าราคา แต่ด้วยนโยบายของรัฐทีป้ องกันการผูกขาดสินค้ า
จึงมีนโยบายเปิ ดกว้ างในการกําหนดคุณลักษณะของสินค้ าเครืองมือแพทย์ให้ ไม่ผูกขาดกับสินค้ าที
ผลิ ต ในประเทศ ยุ โ รป หรื ออเมริ ก าเท่า นั น ภาพรวม กลุ่ มตั ว อย่ า งทีศึ ก ษามานี มี ก ารรั บ รู้ ถึ ง
คุ ณ ภาพสิ น ค้ า ของประเทศญี ปุ่ นมากกว่ า ประเทศจี น จึ ง ตอบสมมติ ฐ านในด้ า นปั จ จั ย ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ ของสินค้ าทีผลิตในญีปุ่ นได้ รับการให้ ความสําคัญทางสิถิติมากกว่า ประเทศจีน อย่างมี
นัยสําคัญ สอดคล้ องกับแนวคิดของส่วนประสมทางการตลาดทีให้ ความสําคัญด้ านผลิตภัณฑ์เป็ น
ปั จจัยแรกทีจะแสดงว่ากิจการพร้ อมจะทําธุรกิจได้ กิจการนันจะต้ องมีสิงทีจะเสนอขาย อาจเป็ น
สินค้ าทีมีตัวตน บริการ ความคิด (Idea) ทีจะตอบสนองความต้ องการได้
ซึงผลการศึกษานี สอดคล้ องกับการศึกษาของ ลลดา ศิรปรีชาชัย (2552) ทีได้ ศึกษา
เรื อง การเปรี ยบเทียบการตัดสินใจซือเครื องมือแพทย์ของบุคลากรโรงพยาบาลในเขตจังหวัด
อีสานตอนล่ างซึ งให้ ระดับ ความสาคัญกับปั จ จั ยทีมี ผลต่ อการตั ดสินใจซื อเครื องมือแพทย์ โ ดย
เรียงลําดับจากมากไปน้ อย คือ 1. ด้ านผลิตภัณฑ์ 2. ด้ านราคา3.ด้ านช่องทางการจัดจําหน่าย4.ด้ าน
การส่งเสริมการตลาด และสอดคล้ องกับผลงานวิจัยของกันยารัตน์ มิงแก้ วและประสพชัย พสุนนท์
(2557) พฤติกรรมและความสัมพันธ์ของการตัดสินใจซือเครืองมือแพทย์ กรณีศึกษาบริษัทสยาม
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อินเตอร์ เนชันแนล เมดิคอล อิควิปเม้ นท์จํากัด พบว่ าปั จจัยส่วนประสมทางการตลาดบริ ก าร
โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยู่ในระดับมาก และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้ านสินค้ าผลิตภัณฑ์มี
คะแนนเฉลียสูงทีสุด
.ข้อเสนอแนะ
ข้ อ มู ล ทีได้ จ ากการศึ ก ษาวิ จั ย ครั งนี ผู้ ทีสนใจหรื อ ผู้ เ กี ยวข้ อ งสามารถนํา ไปจั ดทํา
แผนการดําเนินงานหรือการตลาดให้ แก่หน่วยงานของตนเอง โดยจะเห็นได้ ว่า ผู้มีอาํ นาจในการ
ตัดสินใจเลือกซือเครืองมือแพทย์จะให้ ความสําคัญในด้ านผลิตภัณฑ์ของสินค้ ามาเป็ นอันดับแรก
ี ตจากประเทศอเมริกา และประเทศเยอรมนี เป็ นสินค้ าทีผู้มีอาํ นาจ
พร้ อมทัง เครืองมือแพทย์ทผลิ
ตัดสินใจเลือกซือมากทีสุด ดังนัน ตัวแทนหรื อผู้ผลิตสินค้ าจากประเทศอืนจึงต้ องพั ฒนาสินค้ า/
ผลิตภัณฑ์ของตนเองให้ ได้ มาตรฐานตามแบบของอเมริกาและเยอรมนี รวมทังพัฒนาช่องทางการ
จัดจําหน่ายและการส่งเสริมการตลาด ในผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพือสร้ างโอกาสในให้ ผ้ ูมีอาํ นาจใน
การตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของบริษัทของตนเอง
10. กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนีสามารถสํา เร็จลุล่วงและประสบความสํา เร็จได้ ด้วยดี เนืองจากได้ รับ
ความอนุ เคราะห์จาก ดร.จุ ล ธนศรี วนิ ชชั ย อาจารย์ทีปรึ กษางานวิ จั ย ทีได้ กรุ ณา สละเวลาให้
คําแนะนํา แนวทางในการปรั บปรุงแก้ ไข และข้ อคิดเห็นต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์อย่างยิงต่ อ การ
ศึกษาวิจัย รวมถึงให้ ข้ อเสนอแนะ ส่งผลให้ งานวิจัยฉบับนีมีความสมบูรณ์เพิม มากยิงขึน
นอกจากนีผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คณาจารย์มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ทุกท่านทีได้ ให้
คํา ปรึ ก ษา ความรู้ ในแขนงต่ า งๆ ซึ งผู้ วิ จั ย ได้ นํ า มาใช้ ในงานวิ จั ย ฉบั บ นี ขอบคุ ณ ผู้ ตอบ
แบบสอบถามทุ ก ท่า นทีได้ สละเวลาในการตอบแบบสอบถามสํา หรั บงานวิ จัยนี รวมถึงความ
ช่ วยเหลือต่างๆ เป็ นอย่างดี จากครอบครั ว รุ่นพี รุ่นน้ อง และเพื อนๆ ทุกคน ส่งผลให้ งานวิ จัย
ฉบับนีประสบความสําเร็จ ลุล่วงไป ได้ ด้วยดี
อนึง ผู้วิจัยหวังเป็ นอย่างยิงว่า งานวิจัยฉบับนีจะเป็ นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และผู้
ทีมีความเกียวข้ องกับอุตสาหกรรมเครืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนบุคคลอืนๆทีให้
ความสนใจในงานวิจัยนี ไม่ มากก็น้อย หากงานวิจัยนีมีข้อบกพร่อง หรือผิดพลาดแต่ประการใด
ผู้วิจัยต้ องขออภัยมา ณ ทีนี
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