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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือแพทย์ที่ใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล 

ในเขตภาคเหนือตอนบน 

Factors Affecting Decision Towards Purchasing Medical Equipment for Operating Rooms of 

Hospitals in the Upper Northern Thailand. 

อภัยราช ดว้งสุข* ก้องภู นิมานันท์** และเรนัส เสริมบุญสร้าง*** 

บทคัดย่อ 

 การค้นคว้าแบบอิสระนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้ 

ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน เก็บรวบรวมข้อมูลประชากรโดยการใช้แบบสอบถามจาก

โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนในเขตภาคเหนือตอนบนท่ีมีการเปิดให้บริการห้องผ่าตัด ท้ังหมด 115 แห่ง  

มีผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 422 ราย เป็นผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือแพทย์ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 51 ปีขึ้นไป การศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรี ต าแหน่งหน้าท่ี ผู้อ านวยการ  

รองผู้อ านวยการ ผู้บริหารโรงพยาบาล รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-45,000 บาท และมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้ซื้อผู้เจรจา

ต่อรองเงื่อนไขในการจัดซื้อ โรงพยาบาลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นสถานพยาบาลรัฐบาลขนาดเล็ก  

มีห้องผ่าตัดท่ีเปิดให้บริการจ านวน 1 ห้อง งบประมาณในการจัดซื้อไม่เกิน 1,000,000 บาท บุคลากรผู้มีส่วนร่วมในการ

ตัดสนิใจซื้อมคีวามตอ้งการท่ีจะซื้อเคร่ืองตดิตามสัญญาณชีพมากที่สุด เพื่อทดแทนเครื่องเดิมท่ีช ารุด โดยส่ังซื้อกับบริษัท

ตัวแทนจ าหน่าย มีแพทยเ์ป็นผู้มสี่วนร่วมในการตัดสนิใจซื้อ และค านึงถงึประโยชนใ์นการใชง้านมากที่สุด  

 ผลการศึกษาส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาล 

ในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญโดยรวมในระดับมากทุกปัจจัย เรียงล าดับจากมากไป

น้อย คือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยด้านการจัดจ าหน่าย ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยด้านราคา 

ตามล าดับ โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านผลิตภัณฑ์ คือ คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านการ  

จัดจ าหน่าย คือ ความน่าเชื่อถือของตัวแทนจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด คือ พนักงานขายมีความรู้ความเข้าใจ

ในผลิตภัณฑ์ และด้านราคา คือ ความคุ้มค่าของราคากับคุณภาพของสินค้าและบริการ นอกจากนี้ยังพบว่า เมื่อจ าแนก

ตาม ประเภทสถานพยาบาล ขนาดของโรงพยาบาล และงบประมาณในการจัดซื้อ มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 

0.05 ในปัจจัยดา้นผลิตภัณฑ ์ปัจจัยด้านราคา ปัจจัยด้านการจัดจ าหนา่ย และปัจจัยดา้นการสง่เสริมการตลาด  

 ผลการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อขององค์การ ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้เคร่ืองมอืแพทยท่ี์ใชใ้นห้องผ่าตัด

ของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญของปัจจัยโดยรวมในระดับมาก ได้แก่ 

ปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยด้านส่วนบุคคล ตามล าดับ ส่วนปัจจัยท่ีมีค่าเฉลี่ยอยู่ ใน 

                                                           
* นักศึกษาหลกัสูตรบรหิารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
** ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. อาจารย์ประจ าภาควิชาการจัดการ คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
*** อาจารย์ประจ าภาควชิาการตลาด คณะบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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ระดับปานกลาง คือ ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุดในด้านองค์การ คือ 

งบประมาณการจัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้ในห้องผ่าตัด ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ความก้าวหนา้ของเทคโนโลยีท่ีใช้ในอุปกรณ์

ทางการแพทย ์ด้านส่วนบุคคล คือ ความเชี่ยวชาญดา้นการศึกษาของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซื้อเครื่องมือแพทยท่ี์ใชใ้น

ห้องผ่าตัด และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล คือ ความสัมพันธ์ภายในระหวา่งผู้ท่ีมีสว่นร่วมในการตัดสนิใจซือ้เครื่องมือ

แพทย์ ท่ีใช้ในห้องผ่าตัด นอกจากนี้ ยังพบว่า เมื่อจ าแนกตาม ประเภทสถานพยาบาล ขนาดของโรงพยาบาล  

และงบประมาณในการจัดซื้อ มีความแตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 ในปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านองค์การ  

และปัจจัยดา้นส่วนบุคคล ยกเวน้ปัจจัยดา้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ท่ีไม่แตกต่างกันท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05  

ABSTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

This independent research the purpose of this study was to investigate the factors influencing the decision to 

purchase medical instruments used in the operating room of the upper northern hospitals. Population data was collected 

by using questionnaires from government and private hospitals in the northern region with 115 operating rooms 

operating. There were 422 respondents who participated in decision-making. The majority of respondents were female 

over 51 years of age.  Position Director, Deputy Director Hospital administrator estimate salary 30,001- 45,000 baht 

and have the role of buyer, negotiator, and purchasing conditions.  Most of the respondents were small government 

hospitals. There is 1 operating room with a budget of 1,000,000 baht. Personnel involved in purchasing decisions have 

the desire to purchase the most up-to-date monitoring device. To replace the old damaged. Ordered with a distributor 

have a doctor make a purchase decision. And take into account the benefits of using the most. 

 The results of the study factors of marketing mix affecting decision towards purchasing medical equipment 

for operating rooms of hospitals in the upper northern Thailand found that respondent's importance of factors overall, 

the average level of all factors, in descending order, were as follows:  factors, product, place,  promotion, and price 

factors, respectively.  Factor subbed with an average maximum in the product is the quality and standard of the 

product, place is the reliability of the agent distribution, promotion is the sales staff knowledgeable in the products, 

and the price is value for money of the price with the quality of the goods and services it was also found that, when 

classified by type of hospital, size of hospital budgets and purchasing are significantly different in factors, product, 

price, place, and promotion.  

 The results of the study factors affecting decision towards purchasing medical equipment for operating rooms 

of hospitals in the upper northern Thailand found that the respondents rated the overall factor at a high level, such as 

organizational factors, environmental factors and personal factors respectively.  In addition, the overall factor was 

moderate at the level of interpersonal factors.  The highest average factor in the organization was the budget for 

procurement of medical instruments used in the operating room. Environment is the advancement of technology used 

in medical devices.  Personality is the educational expertise of the participants in the decision to purchase a medical 
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device used in the operating room and the interpersonal relationship is the internal relationship between the participants 

in the decision to buy a medical device used in the operating room.  Also found when classified by Type of Clinic Size 

of hospital and the budget for the purchase. There were significant differences in organizational factors, environmental 

factors and personal factors except for interpersonal factors. There are no significant differences. 

บทน า  

 การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทยและนโยบายของรัฐบาลท่ีจะยกระดับประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพ

ของเอเชีย (Medical Hub of Asia) โรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชนต่างก็มีการขยายตัวและเติบโตมากขึ้น 

โรงพยาบาลรัฐบาลหลายแห่งมกีารก่อสร้างอาคารเพิ่มเตมิ ขยายขนาดของโรงพยาบาลเพื่อรองรับจ านวนผู้ป่วยท่ีเพิ่มขึ้น 

โรงพยาบาลเอกชนมีการขยายสาขา ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพจนได้รับมาตรฐานสากล  

ส่งผลให้ธุรกิจเคร่ืองมือแพทย์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ประเทศไทยมีการน าเข้าเคร่ืองมือแพทย์คิดเป็น

มูลค่าสูงถึง 27,834 ล้านบาท   

 ในเขตภาคเหนือตอนบนมจี านวนโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนมากกว่า 100 แห่ง เพื่อรองรับประชากรประมาณ 

5.7 ล้านคนท่ีอาศัยอยูใ่นภาคเหนือตอนบน แพทยห์รือพยาบาลจะใชเ้ครื่องมือแพทยใ์นการวินิจฉัย ตดิตาม บ าบัด บรรเทา 

รักษาโรค หรืออาการบาดเจ็บของผู้ป่วย ซึ่งในแต่ละแผนกของโรงพยาบาลจะมีการใช้เคร่ืองมือแพทย์ท่ีมีคุณสมบัติ

แตกต่างกันออกไป แผนกห้องผ่าตัดเป็นแผนกท่ีส าคัญแผนกหนึ่งของโรงพยาบาล เพราะเกี่ยวพันกับชีวิตของผู้ป่วย 

เครื่องมือแพทย์ท่ีใชใ้นแผนกนีจ้ึงตอ้งมคีุณสมบัติเฉพาะท่ีพเิศษ ท้ังคุณภาพ ความแมน่ย า และมีความพร้อมท่ีจะใช้งานอยู่

ตลอดเวลา ท าให้มีราคาค่อนข้างสูง ถึงแม้เคร่ืองมือแพทย์ในห้องผ่าตัดจะมีอายุการใช้งานท่ียาวนาน แต่ด้วยเทคโนโลยี

ทางการแพทยท่ี์ถูกพัฒนาและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ จึงท าให้มีการผลิตเครื่องรุ่นใหมอ่อกมาเป็นทางเลอืกให้แก่ลูกค้าอยู่

เสมอ ท าให้ในแผนกห้องผ่าตัดยังคงมีการจัดซื้อเคร่ืองมอืแพทย์ชนิดใหม่ หรือซื้อเพื่อทดแทนของเดิมอยู่เป็นประจ าอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง ด้วยงบประมาณในการจัดซื้อท่ีสูง และจ านวนผู้น าเข้าอุปกรณ์เคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้ในแผนกห้องผ่าตัดท่ีมี

ไม่น้อยกว่า 138 ราย จึงท าให้เกิดการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการเคร่ืองมือแพทย์ท่ีสูงมากเช่นกัน จากตลาดเคร่ืองมือ

แพทย์ท่ีมีการขยายตัวค่อนข้างสูง รวมถึงมีการแข่งขันท่ีรุนแรง และมีการจัดซื้อท่ีไมบ่่อยนัก หากองค์กรธุรกิจสามารถท า

ธุรกิจรว่มกับโรงพยาบาลได้ จะท าให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการบริการหลังการขายในระยะยาวตามมาอีกดว้ย  

 ดังนั้นผู้ศึกษาจึงสนใจศึกษา ปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมอืแพทย์ท่ีใช้ในห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลใน

เขตภาคเหนือตอนบน โดยใช้แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการซื้อของ

องคก์ร เพื่อเป็นประโยชนต์อ่ผู้ประกอบการธุรกิจเคร่ืองมอืแพทยน์ าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์แขง่ขันทางการตลาดต่อไป  
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แนวคดิและทฤษฎี  

 ทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด 

 ส่วนประสมการตลาด (Marketing mix) หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีควบคุมได้ ซึ่งบริษัทใช้ร่วมกันเพื่อ

ตอบสนองความพงึพอใจแก่กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือตอ่ไปน้ี    

 1. ผลิตภัณฑ์ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจ เพื่อตอบสนองความจ าเป็นหรือความต้องการของ

ลูกค้าให้เกิดความพงึพอใจ ประกอบด้วยสิ่งท่ีสัมผัสได้และสัมผัสไมไ่ด้ ผลิตภัณฑอ์าจจะเป็นสนิค้า บริการ สถานท่ี บุคคล 

หรือความคิด ผลิตภัณฑท่ี์เสนอขายอาจจะมตีัวตนหรือไมม่ตีัวตนก็ได้  

 2. ราคา (Price) หมายถึง จ านวนเงินหรือสิ่งอื่นๆ ท่ีมีความจ าเป็นต้องจ่ายเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ หรือหมายถึง 

คุณค่าผลิตภัณฑใ์นรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้า  

 3. การจัดจ าหน่าย (Place หรือ Distribution) หมายถึง โครงสร้างของช่องทางซึ่งประกอบด้วยสถาบันและ

กิจกรรม ใชเ้พื่อเคลื่อนยา้ยผลิตภัณฑแ์ละบริการจากองค์การไปยังตลาด สถาบันท่ีน าผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเป้าหมายคือ

สถาบันการตลาด ส่วนกิจกรรมท่ีช่วยในการกระจายตัวสินค้า ประกอบด้วย การขนส่ง การคลังสินค้า และการเก็บรักษา

สินค้าคงคลัง การจัดจ าหนา่ยจึงประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ช่องทางการจัดจ าหนา่ย และ การกระจายตัวสินค้า  

 4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) เป็นเคร่ืองมือการสื่อสารเพื่อสร้างความพึงพอใจให้เกิดความต้องการ  

และเตือนความทรงจ าในผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความเชื่อ และพฤติกรรมการซื้อ เคร่ืองมือใน

การติดต่อสื่อสารท่ีส าคัญ ได้แก่ การโฆษณา การขายโดยใช้พนักงานขาย การส่งเสริมการขาย การใ ห้ข่าวและ 

การประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง 

 ทฤษฎีปัจจัยที่มอีทิธิพลต่อการซื้อขององค์การ  

 1. ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม คือ แรงผลักดัน เช่น คู่แข่ง และปัจจัยทางเศรษฐกิจ แรงผลักดันทางการเมือง  

ปัจจัยกฎหมายและข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลย ีและปัจจัยสังคมวัฒนธรรม  

 2. ปัจจัยดา้นองคก์าร มอีทิธิพลตอ่กระบวนการซื้อขององค์การเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ นโยบายการซือ้ ทรัพยากร 

รวมถึงขนาดและองค์ประกอบของศูนย์กลางการจัดซื้อ องค์การอาจมีนโยบายการซื้อท่ีมีสมาชิกในศูนย์กลางการจัดซื้อ

จะตอ้งปฏบัิตติาม  

 3. ปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล คือ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในศูนย์กลางการจัดซื้อ การใช้อ านาจ

และระดับของความขัดแย้งระหว่างสมาชิกในศูนยก์ลางการจัดซือ้มีอิทธิพลตอ่การตัดสนิใจซื้อขององค์การ   

 4. ปัจจัยส่วนบุคคล คือ ลักษณะของบุคคลในศูนย์กลางการจัดซื้อ เช่น อายุ การศึกษา รายได้ บุคลิกภาพ  

และต าแหนง่ในองค์การ ปัจจัยเหล่านี้อาจมีอิทธิพลมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์การซื้อ ประเภทของสินค่าท่ีซือ้ 

และขึน้อยูก่ับประเภทของการซื้อ  
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วิธีการด าเนินการวิจัย 

 1. ขอบเขตการศกึษา  

 เนื้อหาในการศึกษาครัง้นี้ประกอบด้วยการศกึษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสนิใจซื้อเครื่องมอืแพทยท่ี์ใชใ้นหอ้งผ่าตัด

ของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน โดยศึกษาส่วนประสมทางการตลาด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา  

ด้านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด และปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ ได้แก่  

ปัจจัยดา้นสิ่งแวดลอ้ม ปัจจัยด้านองคก์าร ปัจจัยดา้นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยสว่นบุคคล 

 2. ขอบเขตประชากร  

 ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้ในห้องผ่าตัดของ

โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน  8 จังหวัด จ านวนท้ังหมด 115 แห่ง ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 21 แห่ง  

จังหวัดเชียงใหม่ 36 แห่ง จังหวัดน่าน 12 จังหวัดพะเยา 6 แห่ง จังหวัดแพร่ 8 แห่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 7 แห่ง  

จังหวัดล าปาง 16 แห่ง และจังหวัดล าพูน 9 แห่ง โดยเก็บขอ้มูลจากประชากรท้ังหมด  

 3. เครื่องมอืที่ใช้ในการศึกษา  

 เครื่องมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนคอื  

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปเกี่ยวกับลักษณะของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน และข้อมูลเกี่ยวกับ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ส่วนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับส่วนประสมทางการตลาด ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้ในห้องผ่าตัด  

ของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน 

 ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยท่ีมอีิทธิพลต่อการซื้อขององคก์าร ท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซือ้เคร่ืองมอืแพทย์ท่ีใช้ใน

ห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยด้านองค์การ ปัจจัยด้าน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และปัจจัยสว่นบุคคล  

 ส่วนท่ี 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะท่ีมีต่อการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้ในห้องผ่าตัด 

ของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน 

ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะ 

 1. ผลการศึกษา 

 จากผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนท้ังสิ้น 422 ราย จาก 115 โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบน พบว่า  

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีจ านวนมากท่ีสุดคืออายุ 51 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จบการศึกษาสูงสุดอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเท่า ด ารงต าแหน่งหน้าท่ี ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ ผู้บริหารโรงพยาบาลมากท่ีสุด มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

30,001 - 45,000 บาท ผู้ตอบแบบสอบถามมีบทบาทหน้าท่ีเป็นผู้ซื้อผู้เจรจาต่อรองเงื่อนไขในการจัดซื้อมากท่ีสุด 

โรงพยาบาลรัฐบาลจ านวนมากเป็นโรงพยาบาลขนาดเล็ก มงีบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใชง้านในห้องผ่าตัด

ไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อปี และเคร่ืองมือแพทย์ท่ีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อมีความต้องการซื้อในอนาคตมากท่ีสุด 
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คือ เคร่ืองมอนิเตอร์ โรงพยาบาลเอกชน ส่วนใหญ่จะเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีงบประมาณในการจัดซื้อเคร่ืองมือ

แพทย์ท่ีใช้งานในห้องผ่าตัดปีละ 2,000,001 - 3,000,000 บาท และเคร่ืองมือแพทย์ท่ีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ 

มคีวามตอ้งการซื้อในอนาคตมากที่สุด คือ เครื่องดมยาสลบ  

 จากการศึกษาส่วนประสมทางการตลาด พบว่ามีผลต่อระดับความส าคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเคร่ืองมือ

แพทย์ท่ีใช้ในห้องผ่าตัด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้านผลิตภัณฑ์  

ด้านการจัดจ าหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามล าดับ ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

3 ล าดับแรก คือ คุณภาพและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ความรวดเร็วในการบริการ และความแม่นย าในการท างาน 

ตามล าดับ ด้านราคา ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ความคุ้มคา่ของราคากับคุณภาพของสนิค้าและบริการ 

สามารถต่อรองราคาได้ และความรวดเร็วในการเสนอราคา ตามล าดับ ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ปัจจัยย่อยท่ีมี

ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ความนา่เช่ือถือของตัวแทนจัดจ าหนา่ย มศีูนยบ์ริการอยูใ่นพื้นท่ีใกล้เคียง และสามารถส่ง

สินค้าได้ตามเวลาท่ีก าหนด ตามล าดับ ด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ พนักงาน

ขายมคีวามรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ มแีคตตาล็อกให้เลอืกดูผลิตภัณฑ์ และสามารถสอบถามหรอืปรึกษาได้ทันทีผ่านทาง

ระบบออนไลน์ เช่น Line หรือ e-mail ตามล าดับ นอกจากนี้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 

ด้ านการจัดจ าหน่าย และด้านการส่ ง เ ริมการตลาด เมื่ อทดสอบความแตกต่างของระดับความส าคัญ  

จ าแนกตามประเภทของสถานพยาบาล ขนาดของโรงพยาบาล และงบประมาณในการจัดซือ้แล้ว พบวา่มีความแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

 จากการศกึษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ่การซื้อขององค์การ พบวา่มีผลต่อระดับความส าคัญในด้านตา่งๆ ท่ีมีอิทธิพล

ต่อการซื้อขององค์การ โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไปน้อย คือ ด้าน องค์การ  

ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่วนบุคคล และด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ตามล าดับ ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ย

สูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีท่ีใช้ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ านวนผู้ป่วยท่ีใช้บริการห้องผ่าตัด 

และสภาวะทางเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศ ตามล าดับ ด้านองค์การ ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ 

งบประมาณการจัดซือ้เครื่องมือแพทย์ท่ีใชใ้นห้องผ่าตัด เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการจัดซือ้เครื่องมือแพทย์ท่ีใชใ้นห้องผ่าตัด 

และ นโยบายของโรงพยาบาล ท่ีต้องการมาตรฐานในระดับนานาชาติเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติตามล าดับ  

ด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล ปัจจัยย่อยท่ีมีคา่เฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ความสัมพันธ์ภายในระหว่างผู้ท่ีมสี่วนร่วม

ในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือแพทย์ท่ีใช้ในห้องผ่าตัด การจูงใจของคนภายในกลุ่มท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมอื

แพทย์ท่ีใช้ในห้องผ่าตัด และความสัมพันธ์ภายนอกระหว่างพนักงานขายกับผู้ท่ีมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือ

แพทย์ท่ีใช้ในห้องผ่าตัด ตามล าดับ ด้านส่วนบุคคล ปัจจัยย่อยท่ีมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ล าดับแรก คือ ความเชี่ยวชาญด้าน

การศึกษาของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซือ้เครื่องมือแพทยท่ี์ใช้ในห้องผ่าตัด ต าแหน่งของผู้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจซื้อ

เคร่ืองมือแพทยท่ี์ใช้ในห้องผ่าตัดและ บทบาทในการตัดสินใจซือ้เครื่องมือแพทยท่ี์ใช้ในห้อง ตามล าดับ นอกจากนี้ปัจจัยท่ี

มีอิทธิพลต่อการซื้อขององค์การในด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านองค์การ และด้านส่วนบุคคล เมื่อทดสอบความแตกต่างของ

ระดับความส าคัญ จ าแนกตามประเภทของสถานพยาบาล ขนาดของโรงพยาบาล และงบประมาณในการจัดซือ้แล้ว พบวา่

มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ส่วนด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เมื่อทดสอบความ
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แตกตา่งของระดับความส าคัญ จ าแนกตามประเภทของสถานพยาบาล พบวา่มีความแตกต่างกันอยา่งมีนัยส าคัญทางสถติิ

ท่ีระดับ 0.05 แต่เมื่อจ าแนกตามขนาดของโรงพยาบาล และงบประมาณในการจัดซื้อแล้ว พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน

อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 2. ข้อเสนอแนะ  

 ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรน าเสนอผลิตภัณฑ์ ท่ีได้รับมาตรฐานและการรับรองท้ังในประเทศและจาก

ต่างประเทศ ได้แก่ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มาตรฐานทางด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ( IEC) มาตรฐาน

รับรองความปลอดภัยของยุโรป (European Conformity) หรือ CE และผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองจากองค์การ

มาตรฐานสากล หรือ ISO เพื่อยืนยันถึงคุณภาพของเคร่ืองมือแพทย์ท่ีผู้ประกอบการน ามาเสนอให้กับทางโรงพยาบาล 

ในเขตภาคเหนือตอนบน นอกจากนี้เมื่อจ าแนกตามประเภทสถานพยาบาล ส าหรับโรงพยาบาลรัฐบาลควรน าเสนอ

ผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นตราผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรืออเมริกา ท่ีมีฐานการผลิตในต่างประเทศเพื่อลดต้นทุนทางการผลิต  

แต่ยังคงคุณภาพและมาตรฐานของตราผลิตภัณฑ์เอาไว้ และส าหรับโรงพยาบาลเอกชนควรน าเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมี 

สายผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบให้เลือกเพื่อให้ตรงกับนโยบายหรือความต้องการในการใช้งาน และให้ความส าคัญกับ

ผลิตภัณฑ์เสริม เช่น การมีเครื่องส ารองการใช้งานในกรณีท่ีไม่สามารถใชง้านเครื่องมือแพทยไ์ด้ 

 ด้านราคา ผู้ประกอบการควรมอบบริการหลังการขายเป็นของแถมแทนการต่อรองราคา ซึ่งในการเสนอขาย

ผลิตภัณฑ์ให้กับทางโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบนนั้น ต้องเสนอควบคู่ไปกับการให้บริการรับประกันสินค้าไม่น้อย

กว่า 1 ปี การรับประกันอะไหล่ และการบ ารุงรักษาเคร่ืองตลอดระยะเวลาท่ีรับประกัน เพื่อให้ทางโรงพยาบาลในเขต

ภาคเหนือตอนบนได้รับความคุ้มค่าจากการซื้อเคร่ืองมือแพทย์จากบริษัทของผู้ประกอบการ นอกจากนี้เมื่อจ าแนกตาม

ประเภทของสถานพยาบาล ส าหรับโรงพยาบาลรัฐบาลการจัดซื้อจะเป็นแบบประกวดราคา ผู้ประกอบการควรยอมท่ีจะได้

ก าไรน้อยลงโดยการเสนอผลิตภัณฑ์ท่ีมีคุณภาพให้กับทางโรงพยาบาลรัฐบาล เพื่อให้ได้ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ

ผู้ประกอบการก่อน เป็นการเร่ิมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ขายกับทางโรงพยาบาลรัฐบาลและสร้างโอกาสให้ ได้งานใน

คร้ังต่อๆไป ส าหรับโรงพยาบาลเอกชนควรใช้กลยุทธ์คุณภาพเกินราคา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตแต่ละรายจะไม่

แตกต่างกันมากทั้งคุณภาพ มาตรฐาน และราคา โรงพยาบาลเอกชนจะรับรู้ถึงความคุ้มค่ามากที่สุดจากการได้รับบริการ

หลังการขายท่ีแตกต่างกันของผู้ประกอบการ   

 ด้านช่องทางการจัดจ าหน่าย ผู้ประกอบการควรแสดงใบอนุญาต หรือเอกสารการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต 

ใบอนุญาตการน าเข้า รวมถึงการอ้างอิงโรงพยาบาลท่ีเคยซื้อผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการมาแล้ว ให้กับทางโรงพยาบาล

ในเขตภาคเหนือตอนบนได้ทราบ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในบริษัทของผู้ประกอบการ นอกจากนี้หากทางผู้ประกอบการ 

น าเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงถึงบริษัทของผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐาน อาทิเช่น มาตรฐาน ISO จะช่วยให้

ได้รับความเชื่อมั่นจากโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เมื่อจ าแนกตามประเภทของ

สถานพยาบาล ส าหรับโรงพยาบาลรัฐบาล ผู้ประกอบการควรท าให้ผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อรู้จักบริษัทมากกว่า

พนักงานขาย และมีช่องทางการติดต่อหลายๆช่องทาง ส าหรับโรงพาบาลเอกชน ผู้ประกอบการควรเพิ่มทักษะ ความรู้ 

ฝึกอบรมให้กับพนักงานขาย ให้สามารถแก้ปัญหาหรอืประเมินสถานการณ์เบือ้งต้นได้อยา่งรวดเร็ว  
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 ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ประกอบการควรส่งเสริมการขายโดยการใช้พนักงานขาย ซึ่งต้องผ่านการอบรม

จากโรงงานผู้ผลิตโดยมีเอกสารรับรองผ่านการอบรม เพื่อยืนยันถึงความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ สามารถแนะน าหรือ

ตอบข้อซักถามให้กับโรงพยาบาลในเขตภาคเหนือตอนบนได้ นอกจากนี้การส่งเสริมการตลาดโดยใช้พนักงานขายยังช่วย

สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทของผู้ประกอบการกับผู้มีส่วนร่วมในการจัดซื้อของโรงพยาบาลในเขตภาคเหนอืตอนบน

ได้ โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์กับแพทย ์เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า แพทย์จะเป็นผู้ท่ีมบีทบาทและมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจซื้อเคร่ืองมือแพทย์มากท่ีสุด นอกจากนี้เมื่อจ าแนกตามประเภทของสถานพยาบาล ส าหรับโรงพยาบาลรัฐบาล 

ผู้ประกอบการควรส่งเสริมการขายดว้ยการมสีินค้าทดลองใช ้หรือมเีครื่องสาธติ มาให้ทางโรงพยาบาลรัฐบาลได้ทดลองใช้

งาน ประเมินคุณภาพและความพงึพอใจก่อนการตัดสนิใจซื้อ ส าหรับโรงพยาบาลเอกชนควรใชก้ารส่งเสริมการตลาดด้วย

การแถมมากกว่าการลดราคา เช่น การแถมผลิตภัณฑ์ท่ีเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เสริม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่  

เพื่อสร้างโอกาสให้เกิดการซือ้ซ้ าในอนาคต   
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