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การรับรู้ภาพลักษณ์ของบริษัท คิว ไบโอซายน์ จ ากัด ที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อของ 
นักเทคนิคการแพทย์ในภาคเหนือตอนบน 

Perception on Corporate Image of Q Bioscience Co., Ltd. Affecting Purchase Intention of 
Medical Technologists in Upper Northern Thailand 

อ ำนำจศักดิ ์ใจกำศ*  และจิรำวรรณ  ฉำยสุวรรณ** 

บทคัดย่อ 

กำรศึกษำครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อศึกษำระดับกำรรับรู้ภำพลักษณ์ของบริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด ของนักเทคนิค
กำรแพทย์ในภำคเหนือตอนบน (2) เพื่อศึกษำระดับควำมตั้งใจซื้อสินค้ำของบริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด ของนักเทคนิคกำรแพทย์
ในภำคเหนือตอนบน และ (3) เพื่อศึกษำกำรรับรู้ภำพลักษณ์ของบริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด ที่มีผลต่อควำมตั้งใจซื้อของนักเทคนคิ
กำรแพทย์ในภำคเหนือตอนบน ได้ท ำกำรรวบรวมข้อมูลจำกกำรใ ช้แบบสอบถำม ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำ คือ นักเทคนิค
กำรแพทย์ในภำคเหนือตอนบน จ ำนวน 100 รำย น ำผลมำวิเครำะห์โดยใช้ค่ำควำมถี่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย และใช้สถิติอ้ำงอิง คือ ค่ำ  
t-test ค่ำ F test (One-way ANOVA) และสถิติกำรวิเครำะห์ถดถอยพหุ 

ผลกำรศึกษำเกี่ยวกับระดับกำรรับรู้ภำพลักษณ์ ทั้ง 8 ด้ำน พบว่ำ มีระดับกำรรับรู้ภำพลักษณ์อยู่ในระดับมำกที่สุด 2 ด้ำน 
คือ ด้ำนพนักงำน และด้ำนสินค้ำและบริกำร ส่วนอีก 6 ด้ำน มีระดับกำรรับรู้ภำพลักษณ์อยู่ในระดับมำก ได้แก่ ด้ำนผู้บริหำร  
ด้ำนกำรด ำเนินงำน ด้ำนบรรยำกำศองค์กร ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ส ำนักงำน ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร และด้ำนสังคม 
ส่วนผลกำรศึกษำเกี่ยวกับควำมตั้งใจซื้อ พบว่ำ ควำมตั้งใจซื้อภำพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย  

ผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำพลักษณ์ของบริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัดกับควำมตั้งใจซื้อ พบว่ำ ภำพลักษณ์ของ
บริษัทคิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด ที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจซื้ออย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 คือ ภำพลักษณ์ด้ำนผู้บริหำร (P = .000) 
ภำพลักษณ์ด้ำนพนักงำน (P = .001) และภำพลักษณ์ด้ำนสังคม (P = .034) ค่ำ R2 มีค่ำเท่ำกับ .525  

ABSTRACT 

The study about perception on corporate image of Q Bioscience Co., Ltd. affecting purchase intention of 
medical technologists in upper northern Thailand have its objectives 1)  to evaluate perception level on 
corporate images among medical technologists in upper northern Thailand toward Q Bioscience Co., Ltd., 2) to 
evaluate purchase intention level towards Q Bioscience Co. , Ltd products of medical technologists in upper 
northern Thailand, and 3)  to study about perception of corporate images which affects purchase intention of 
medical technologists in upper northern Thailand.  The population of this study are 100 medical technologists 
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in upper northern Thailand.  Meanwhile, the statistics used in this study for data analysis are frequency 
distribution, percentage, Mean, and inferential statistics of T- test, F- test ( One- wan ANOVA) , and multiple 
regression analysis. The result of this study has shown that most of respondents are female aged between  
20-30 years old, graduated bachelor degree, have working experiences for more than 15 years, work as medical 
technologists in sub-district hospitals in Chiang Mai responsible for most works related to medical technology’s 
field, and know about Q Bioscience Co., Ltd. products and services through the company’s representatives.  

On one hand, the study about perceptions on corporate images in 8 dimensions has been found that 
the highest perception levels are on Staff and Product and Service, while the other six dimensions are defined 
as high perception levels, consisting of Executives, Operation, Corporate Atmosphere, Tools, Devices and Office 
Supplies, Corporate Culture, and Corporate Society.  On the other hand, the study about overall purchase 
intention has been concluded as ‘Intend to buy’ to purchase, while the corporate images of Q Bioscience Co., 
Ltd.  which affect purchase intention at .05 significance level and R2  = .525 are Executive Images (P = .000) , 
Staff Image (P = .001), and Corporate Society Image (P = .034).  

บทน า 

รัฐบำลได้ท ำกำรสนับสนุนและด ำเนินยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลำงสุขภำพนำนำชำติ   
(นโยบำย Medical Hub) มำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรรกัษำของภูมิภำคอำเซียน ท ำให้โรงพยำบำล
ศูนย์ในประเทศเกิดกำรพัฒนำทั้งตัวบุคลำกร เครื่องมือทำงกำรแพทย์ และเทคโนโลยีทำงกำรแพทย์  ให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล  
ดังนั้นบริษัท คิว ไบ โอซำยน์ จ ำกัด ได้เล็งเห็นถึงช่องทำงในกำรขยำยและด ำเนินในธุรกิจนี้ และได้ด ำเนินงำนในทุกภูมิภำคของ
ประเทศไทย โดยภำคเหนือตอนบนเป็นหนึ่งในภูมิภำคที่บริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด ได้ด ำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ 
ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญเทียบเท่ำกับทุกภูมิภำคที่บริษัทฯ ได้ด ำเนินธุรกิจ  โดยพื้นที่หลักในกำรด ำเนินธุรกิจ คือ  
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์กลำงทำงกำรแพทย์ของภำคเหนือ และด ำเนินงำนควบคู่ไปกับ 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงรำย  แพร่ น่ำน 
พะเยำและล ำปำง โดยกลุ่มเป้ำหมำยของบริษัทฯ คือ โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลจังหวัด โรงพยำบำลอ ำเภอ คลินิกเอกชน และ
หน่วยงำนวิจัย ซึ่งตั้งอยู่ตำมจุดยุทธศำสตร์ของกระทรวงสำธำรณสุข โดยท ำกำรสื่อสำรกับนักเทคนิคกำรแพทย์ของหน่วยงำน
ดังกล่ำวโดยตรง ไม่เพียงแต่เพื่อน ำเสนอสินค้ำและบริกำรต่ำง ๆ แต่ยังท ำควบคู่ไปกับกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ อีกด้วย 
เพื่อสร้ำงโอกำสและควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันธุรกิจนี้ (ดนัย ประพันธ์สันติ , 2560) บริษัทฯ มุ่งหวังจะเป็นผู้ช่วยในกำรพัฒนำ
ห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ให้มีศักยภำพมำกขึ้น สำมำรถสอดรับกับกำรเพิ่มขึ้นของจ ำนวนผู้เข้ำรับบริกำรและกำรอุบัติใหม่ของ
โรคต่ำงๆ ซึ่งนอกเหนือจำกกำรใช้กำรสื่อสำรกำรตลำดเพื่อส่งเสริมกำรสร้ำงยอดขำยแล้ว ยังช่วยในกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ให้กับบริษัทฯ เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรแข่งขันในตลำด เนื่องจำกธุรกิจสินค้ำที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ ไม่เพียงแต่
คุณสมบัติของตัวสินค้ำทั้งคุณภำพ ตรำสินค้ำที่เป็นที่รู้จักและยอมรับ ไปจนถึงรำคำสินค้ำที่เหมำะสมแล้ว ยังจ ำเป็นต้องอำศัย
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ภำพลักษณ์ที่ดีของบริษัทฯ ที่มีควำมน่ำเช่ือถือ ควำมน่ำไว้วำงใจต่อตัวผู้ใช้สินค้ำและบริกำรที่ เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติกำรทำงกำร
แพทย์ ซึ่งจะส่งผลต่อควำมตั้งใจซื้อของกลุ่มเป้ำหมำย 

จำกสถำนกำรณ์ข้ำงต้น ท ำให้ผู้ศึกษำมีควำมสนใจที่จะศึกษำกำรรับรู้ภำพลักษณ์ของบริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด  
ที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจซื้อของนักเทคนิคกำรแพทย์ในภำคเหนือตอนบน ซึ่งผลจำกกำรศึกษำครั้งนี้จะก่อให้เกิดองค์ควำมรู้และทรำบ
ถึงภำพลักษณ์ของบริษัทฯ ในด้ำนต่ำงๆที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจซื้อ อันเป็นประโยชน์อย่ำงมำกต่อฝ่ำยกำรตลำด และฝ่ำยขำยของ
บริษัทฯ สำมำรถน ำไปสู่กำรพัฒนำนโยบำย กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนเพื่อส่งเสริมกำรตลำดที่ควบคู่ไปกับกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดี
ของบริษัทฯ ได้ในอนำคต 

แนวคิดและทฤษฎี 

กำรศึกษำนี้จะใช้แนวคิดในเรื่อง กำรรับรู้ (Perception) ภำพลักษณ์ขององค์กรธุรกิจ (Corporate Image) และควำมตั้งใจ
ซื้อ (Purchase Intention) สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

กำรรับรู้ (Perception) หมำยถึง กระบวนกำรที่บุคคลแต่ละคนมีกำรเลือก กำรประมวลและกำรตีควำมเกี่ยวกับตัวกระตุ้น 
เพื่อท่ีจะสร้ำงภำพที่มีควำมหมำยเป็นภำพรวมขึ้นมำ (Schiffman & Kanuk, 1991) ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของ บรรยงค์ โตจินดำ 
(2543) ที่อธิบำยถึงกำรรับรู้ คือ บุคคลได้รับกำรตีควำม ก ำหนดควำมหมำยและสนองตอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งกำรรับรู้จะแยกออกได้เป็น  
2 สิ่ง คือ กำรรับรู้ซึ่งข้อมูล และกำรก ำหนดควำมหมำยข้อมูลให้เป็นสิ่งที่เข้ำใจ  

องค์ประกอบของภำพลักษณ์องค์กรมีทั้งหมด 8 มิติ ได้แก่ (1) ภำพลักษณ์ของผู้บริหำร (2) ภำพลักษณ์ของพนักงำน  
(3) ภำพลักษณ์ของสินค้ำและบริกำร (4) ภำพลักษณ์ของวิธีกำรด ำเนินงำน (5) ภำพลักษณ์ของบรรยำกำศขององค์กร (6) 
ภำพลักษณ์ของเครื่องมือเครื่องใช้ หรืออุปกรณ์ในส ำนักงำน (7) ภำพลักษณ์ของวัฒนธรรมองค์กร และ (8) ภำพลักษณ์ทำงด้ำน
สังคม (พจน์ ใจชำญสุขกิจ, 2550) 

Bower (2001) สร้ำงมำตรวัดควำมตั้งใจซื้อผ่ำนข้อค ำถำม ซึ่งกำรศึกษำครั้งนี้ได้น ำมำใช้ 4 ค ำถำม ได้แก่ (1) I intend 
to try this product. (2) I plan on buying this product. (3) It is likely that I will buy this product when it becomes 
available.และ (4) I would consider purchasing this product. 

วิธีการด าเนินการวิจัย 

ขอบเขตการศึกษา 
ในกำรศึกษำครั้งนี้ประกอบไปด้วยกำรศึกษำกำรรับรู้ภำพลักษณ์ของบริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด ที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจซื้อ

ของนักเทคนิคกำรแพทย์ในภำคเหนือตอนบน โดยมีกรอบแนวคิดกำรศึกษำดังแสดงในแผนภำพ 
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ตัวแปรต้น (Independent Variable)             ตัวแปรตำม (Dependent Variable) 
  
 
 

 
 

 
ภำพแสดง กรอบแนวคิดกำรศึกษำ 

วิธีการศึกษา 
 
 
 
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำม ประชำกรในกำรศึกษำครั้งนี้ คือ นักเทคนิคกำรแพทย์ในภำคเหนือตอนบน 

ซึ่งเป็นลูกค้ำของทำงบริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด จ ำนวนทั้งสิ้น 100 รำย 
2. เครื่องมือท่ีใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถำม โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้

ส่วนที่  1 ข้อมูลพื้นฐำนทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม ประกอบด้วยค ำถำมย่อย 9 ข้อ ได้แก่ เพศ อำยุ  
ระดับกำรศึกษำ ประสบกำรณ์กำรท ำงำน หน่วยงำนที่ปฏิบัติงำน แขนงงำนที่ปฏิบัติงำนอยู่ ต ำแหน่งในหน่วยงำน แหล่งข้อมูล
ข่ำวสำรของบริษัทฯท่ีรับรู้ และพื้นท่ีปฏิบัติงำนของท่ำน 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรรับรู้ภำพลักษณ์ของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ ใช้มำตรวัดประมำณค่ำ 
(Rating Scale) ปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะส ำหรับกำรศึกษำในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่กำรรับรู้มำกท่ีสุดให้ 5 คะแนน จนถึงกำรรับรู้น้อยท่ีสุด 
ให้ 1 คะแนน 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับควำมตั้งใจซื้อสินค้ำและบริกำรจำกบริษัทฯ โดยใช้มำตรวัดที่มีกำรดัดแปลงให้เป็นมำตรวัด
แบบ 5-point Likert-type statements ปรับปรุงแก้ไขให้เหมำะส ำหรับกำรศึกษำในครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่เห็นด้วยอย่ำงยิ่งให้  
5 คะแนน จนถึงไม่เห็นด้วยอย่ำงยิ่งให้ 1 คะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนำ (Descriptive Statistics) ประกอบด้วย ควำมถี่ 

(Frequency) และร้อยละ (Percentage) เพื่อวิเครำะห์ลักษณะประชำกรศำสตร์ และทดสอบกำรรับรู้ภำพลักษณ์ และควำมตั้งใจ
ซื้อ วิเครำะห์ข้อมูลควำมเช่ือมั่นของแบบสอบถำม (Reliability) ค่ำเฉลี่ยของตัวแปร และเปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้
ภำพลักษณ์ จ ำแนกตำมข้อมูลส่วนบุคคลโดยใช้สถิติวิเครำะห์ค่ำที (t-test) และค่ำเอฟ (F test) แบบวิเครำะห์ควำมแปรปรวนทำง
เดียว (One-Way Analysis of Variance) ก ำหนดระดับควำมเช่ือมั่นที่ 95% หรือระดับนัยส ำคัญที่ .05 และท ำกำรเปรียบเทียบ
ควำมแตกต่ำงรำยคู่ด้วยวิธีกำรทดสอบแบบ Least Significant Different (LSD) โดยก ำหนดระดับควำมเชื่อมั่นที่ 95% หรือระดับ
นัยส ำคัญที่ .05 นอกจำกนี้ท ำกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวแปรอิสระหลำยตัวกับตัวแปรตำมใช้สถิติกำรวิ เครำะห์ 

ความตั้งใจซื้อ 
(Purchase 
Intention) 

ภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Image)  

1. ภาพลักษณ์ของผู้บริหาร  

2. ภาพลักษณ์ของพนักงาน  

3. ภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ  

4. ภาพลักษณ์ของวธีิการด าเนินงาน  

5. ภาพลักษณ์ของบรรยากาศขององค์กร  

6. ภาพลักษณ์ของเครื่องมือเครื่องใช ้หรอือุปกรณใ์นส านักงาน  

7. ภาพลักษณ์ของวัฒนธรรมองค์กร 

8. ภาพลักษณ์ทางดา้นสังคม  
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ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยที่ตัวแปรอิสระ ( Independent Variable) คือ ภำพลักษณ์ ทั้ง 8 ด้ำน  
และตัวแปรตำม (Dependent Variable) คือ ควำมตั้งใจซื้อของนักเทคนิคกำรแพทย์ในภำคเหนือตอนบน 

ผลการศึกษา  

จำกกำรศึกษำข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถำม สรุปได้ว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมเกินครึ่งเป็นเพศหญิง มีอำยุ  
อยู่ในช่วง 20 – 30 ปี เกือบท้ังหมดจบกำรศึกษำระดับปรญิญำตรี มีประสบกำรณ์ท ำงำนอยู่ในช่วง มำกกว่ำ 15 ปี ร้อยละ 46.0 อยู่
ในหน่วยงำนโรงพยำบำลอ ำเภอ ปฏิบัติงำนรวมทุกแขนงงำนเทคนิคกำรแพทย์ มีต ำแหน่งนักเทคนิคกำรแพทย์ เกินครึ่งมีพื้นที่
ปฏิบัติงำนอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนใหญ่ทรำบจำกข้อมูลของบริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด จำกผู้แทนบริษัทฯ ส่วนผลกำร
เปรียบเทียบควำมแตกต่ำงกำรรับรู้ภำพลักษณ์ จ ำแนกตำมข้อมูลส่วนบุคคล สำมำรถอธิบำยได้ดังนี้ 

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีเพศแตกต่ำงกันมีกำรรับรู้ภำพลักษณ์ด้ำนสินค้ำและบริกำรแตกต่ำงกัน อย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติ ท่ีระดับ .05 (P = .000)  

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีช่วงอำยุแตกต่ำงกันมีกำรรับรู้ภำพลักษณ์ที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  
ที่ระดับ .05 ได้แก่ ภำพลักษณ์ด้ำนพนักงำน (P = .024) ภำพลักษณ์ด้ำนสินค้ำและบริกำร (P = .030) ภำพลักษณ์ด้ำนบรรยำกำศ
ขององค์กร (P =0.000) ภำพลักษณ์ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์ส ำนักงำน (P =0.000) ภำพลักษณ์ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร 
(P =0.000) และภำพลักษณ์ด้ำนสังคม (P =0.000)  

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีระดับกำรศึกษำแตกต่ำงกันมีกำรรับรู้ภำพลักษณ์ด้ำนพนักงำนแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ ท่ีระดับ .05 (P = .010)  

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีประสบกำรณ์กำรท ำงำนที่แตกต่ำงกันมีกำรรับรู้ภำพลักษณ์ที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ
ทำงสถิติ ที่ระดับ .05 ได้แก่ ภำพลักษณ์ด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ส ำนักงำน (P = .000) ภำพลักษณ์ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร  
(P = .002) และภำพลักษณ์ด้ำนสังคม (P = .024)  

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีหน่วยงำนท่ีปฏิบัติงำนที่แตกต่ำงกันมีกำรรับรู้ภำพลักษณ์ที่แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญ คือ 
ด้ำนสินค้ำและบริกำร (P = .029)  

ผู้ตอบแบบสอบถำมที่มีต ำแหน่งในหน่วยงำนที่แตกต่ำงกันมีกำรรับรู้ภำพลักษณ์แตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำง
สถิติที่ระดับ .05 คือ ด้ำนพนักงำน (P = .000)  

ส่วนผลกำรศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำพลักษณ์ของบริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด กับควำมตั้ งใจซื้อของนักเทคนิค
กำรแพทย์ในภำคเหนือตอนบน พบว่ำ ได้ค่ำ F = 12.597 ; Sig. of F = .000 หมำยควำมว่ำ มีตัวแปรอิสระอย่ำงน้อย 1 ตัวแปรที่มี
ควำมสัมพันธ์กับตัวแปรตำมในรูปเชิงเส้น เมื่อพิจำรณำค่ำสัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจเชิงพหุ ( multiple coefficient of 
determination, R2) ปรำกฏว่ำ R2 มีค่ำเท่ำกับ .525 ซึ่งสำมำรถพยำกรณ์ควำมตั้งใจซื้อของนักเทคนิคกำรแพทย์ในภำคเหนือ
ตอนบนได้ร้อยละ 52.5 โดยพบว่ำภำพลักษณ์ของบริษัทคิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด ที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจซื้อ คือ ภำพลักษณ์ด้ำน
ผู้บริหำร ด้ำนพนักงำน และด้ำนสังคม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05 โดยเมื่อพิจำรณำตัวแปรอิสระที่มีอ ำนำจในกำรท ำนำย
กำรเปลี่ยนแปลงของควำมตั้งใจซื้อได้ดีที่สุด คือ ภำพลักษณ์ด้ำนพนักงำน ด้ำนผู้บริหำร และด้ำนสังคม ตำมล ำดับ และสำมำรถ
แสดงสมกำรถดถอยพหุควำมตั้งใจซื้อของนักเทคนิคกำรแพทย์ในภำคเหนือตอนบน ได้ดังนี้   
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Y     = - .108 + .356X1 * + .427X2 * - .079X3  - .069X4 - .115X5 + .037X6  + .205X7 + .202X8 * 
*Significance ของสถิติทดสอบ P ≤ ระดับนัยส ำคัญ .05 

สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

กำรศึกษำเรื่องกำรรับรู้ภำพลักษณ์ของบริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด ที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจซื้อของนักเทคนิคกำรแพทย์  
ในภำคเหนือตอนบน ผู้ศึกษำได้น ำผลกำรศึกษำครั้งน้ีเปรียบเทียบกับกำรศึกษำของฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกูล (2558) ที่ศึกษำเรื่อง
กำรสื่อสำรกำรตลำดที่สัมพันธ์ต่อภำพลักษณ์องค์กรของธนำคำรกสิกรไทย สำขำชะอ ำ อ ำเภอชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี ภัทร์จิรำ  
ศรวิชัย (2557) ศึกษำเรื่อง กำรรับรู้ภำพลักษณ์ของร้ำนค้ำสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น (7 -Eleven) ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหำนคร โดยสำมำรถอภิปรำยผลกำรศึกษำได้ดังนี้ 

จำกกำรศึกษำพบว่ำภำพลักษณ์ด้ำนผู้บริหำรมีระดับกำรรับรู้อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.64) ซึ่งผลกำรศึกษำแตกต่ำงจำก
ฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกูล (2558) ที่พบว่ำ ภำพลักษณ์ด้ำนผู้บริหำร อยู่ในระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 2.87)  
ภำพลักษณ์ด้ำนพนักงำนมีกำรรับรู้อยู่ในระดับมำกที่สุด (ค่ำเฉลี่ย 4.41) ซึ่งผลกำรศึกษำแตกต่ำงจำกฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกูล 
(2558) ที่พบว่ำ ระดับภำพลักษณ์ขององค์กรด้ำนพนักงำน อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.59) และผลกำรศึกษำของภัทร์จิรำ ศรวิชัย 
(2557) มีกำรรับรู้ภำพลักษณ์ด้ำนพนักงำนอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.62) ภำพลักษณ์ด้ำนสินค้ำและบริกำรในภำพรวมมีระดับ
กำรรับรู้อยู่ในระดับมำกท่ีสุด (ค่ำเฉลี่ย 4.34) ซึ่งผลกำรศึกษำครั้งน้ีแตกต่ำงจำกผลกำรศึกษำของภัทร์จิรำ ศรวิชัย (2557) ที่พบว่ำ 
กำรรับรู้ภำพลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริกำร ด้ำนสินค้ำอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 4.04) ภำพลักษณ์ด้ำนกำรด ำเนินงำนในภำพรวม  
มีระดับกำรรับรู้อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.92) ซึ่งผลกำรศึกษำสอดคล้องกับผลกำรศึกษำของภัทร์จิรำ ศรวิชัย (2557) ที่มีระดับ
กำรรับรู้ภำพลักษณ์สถำบัน องค์กร ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรอยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.89) ภำพลักษณ์ด้ำนบรรยำกำศองค์กรภำพ
รวมอยู่ในระดับกำรรับรู้มำก (ค่ำเฉลี่ย 3.79) ซึ่งผลกำรศึกษำแตกต่ำงจำกผลกำรศึกษำของฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกูล (2558)  
ที่พบว่ำระดับกำรรับรู้ภำพลักษณ์ขององค์กรด้ำนบรรยำกำศอยู่ในระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 3.33) ภำพลักษณ์ด้ำนเครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ส ำนักงำน มีระดับกำรรับรู้อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.68) สอดคล้องกับผลกำรศึกษำของฉัตรชนก ศิริโสภณ
กิจสกูล (2558) ท่ีพบว่ำ ระดับภำพลักษณ์ขององค์กรด้ำนเครื่องมือเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ส ำนักงำน มีระดับกำรรับรู้ภำพลักษณ์อยู่
ในระดับมำก ( ค่ำเฉลี่ย 3.92) ภำพลักษณ์ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร มีระดับกำรรับรู้อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.94) ผลกำรศึกษำ
แตกต่ำงจำกฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกูล (2558) ที่พบว่ำ ภำพลักษณ์ขององค์กรด้ำนวัฒนธรรมองค์กร อยู่ในระดับปำนกลำง 
(ค่ำเฉลี่ย 2.89) และภำพลักษณ์ด้ำนสงัคม มีระดับกำรรับรู้ภำพลกัษณ์อยู่ในระดับมำก (ค่ำเฉลี่ย 3.74) ซึ่งผลกำรศึกษำแตกต่ำงจำก
ฉัตรชนก ศิริโสภณกิจสกูล (2558) ที่พบว่ำ ระดับภำพลักษณ์ขององค์กรด้ำนกิจกรรมสังคม อยู่ในระดับปำนกลำง (ค่ำเฉลี่ย 2.92)  

ข้อเสนอแนะ 

จำกผลกำรศึกษำที่พบว่ำ ภำพลักษณ์ของบริษัท คิว ไบโอซำยน์ จ ำกัด ที่ส่งผลต่อควำมตั้งใจซื้อ คือ ภำพลักษณ์ด้ำน
ผู้บริหำร ด้ำนพนักงำน และด้ำนสังคม เมื่อบริษัทฯ และนักกำรตลำด มีแผนจะปรับปรุงภำพลักษณ์ของบริษัทฯ หรือวำงแผน  
กลยุทธ์ในกำรประชำสัมพันธ์องค์กร ควรให้ควำมสนใจในด้ำนพนักงำนเป็นอันดับแรก เพรำะพนักงำนของบริษัทถือเป็นตัวแทน
บริษัทในกำรพบปะกับนักเทคนิคกำรแพทย์ ตลอดจนเป็นสิ่งที่ท ำให้นักเทคนิคกำรแพทย์นึกถึงได้ทั้งในแง่บวกหรือลบ รวมทั้ง
สำมำรถรักษำควำมน่ำเช่ือถือแก่นักเทคนิคกำรแพทย์ นอกจำกนี้ บริษัทจะต้องให้ควำมส ำคัญกับภำพลักษณ์ด้ำนผู้บริหำร  
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และด้ำนสังคม เนื่องจำกภำพลักษณ์ทั้งสองนี้ถือเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดควำมตั้งใจซื้อสินค้ำและบริกำรของบริษัท 
ขณะเดียวกันบริษัทควรท ำกำรปรับปรุงพัฒนำทั้ง 3 ด้ำนนี้อย่ำงต่อเนื่อง 

นอกจำกนี้ควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมเกี่ยวกับด้ำนกำรตลำดอื่น ๆ ที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อกำรตัดสินใจซื้อของนักเทคนิค
กำรแพทย์ เช่น ปัจจัยส่วนประสมทำงกำรตลำด ทัศนคติ พฤติกรรม และควำมพึงพอใจของนักเทคนิคกำรแพทย์ต่อสินค้ำและ
บริกำรของบริษัทฯ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อกำรตลำดเกี่ยวกับกำรตัดสินใจซื้อ 
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