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บทคดัย่อ 

การศึกษาฉบบันี� มีวตัถุประสงค ์เพื�อเพื�อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ 

(4P’s) และศึกษาปัจจยัดา้นตราสินคา้  ที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชชุ้ดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�วของ

บุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ กลุ่มตวัอย่างที�ใช้ในการศึกษาครั� งนี�  คือ 

บุคลากรทางการแพทยที์�ใชชุ้ดตรวจนํ�าตาลปลายนิ�วของในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือจาํนวน 400 

ตวัอย่าง และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) และเครื� องมือที�ใช้ใน

การศึกษาคือแบบสอบถามที�มีค่าความเชื�อถือไดเ้ท่ากบั 0.74 และมีการตรวจสอบความเที�ยงตรงของ

เนื�อหาจากผูท้รงคุณวฒิุ สถิติที�ใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเบื�องตน้คือ สถิติเชิงพรรณนาไดแ้ก่ ค่าร้อย

ละ ค่าเฉลี�ย ส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมานที�ใชใ้นการทดสอบสมมุติฐานผลการศึกษา

ด้านปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4Ps)และปัจจัยด้านตราสินค้าของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม และผลสรุปตามวตัถุประสงคมี์ดงัต่อไปนี�   

ผลสรุปขอ้มูลทั�วไปดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม ผลสรุปไดว้่า 

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 266 คน อยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปีมากที�สุด ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

เจ้าหน้าที�อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน และนักเทคนิคการแพทย ์และการศึกษาเรื� อง

ระหวา่งอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑชุ์ดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�วของบุคคลากรทางการแพทย์
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ในโรงพยาบาลเขตภาคเหนือสรุปวา่ ส่วนประสมทางกรตลาด ส่งผลต่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

ผลิตภณัฑชุ์ดตรวจนํ�าตาลปลายนิ�วของบุคคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที� �.�� แต่ปัจจยัดา้นตราสินคา้ไม่ส่งผลต่ออิทธิพลต่อการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑ์

ชุดตรวจนํ�าตาลปลายนิ�วของบุคคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ อยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที� �.�� 

คาํสําคัญ: ชุดตรวจนํ�าตาลปลายนิ�ว , บุคคลากรทางการแพทย ์, โรงพยาบาลเขตภาคเหนือ 

ABSTRACT 

This study has objectives. To study the factors of service marketing mix (4P’s) and study 

the factors of brand influencing the decision to use the Blood Glucomonitoring kit of medical 

personnel in hospitals in the northern region. The sample group used in this study is 400 medical 

personnel using the fingerprints kit in the hospital in the northern region. 

The simple random sampling method was used and the study tools were questionnaires 

with reliability equal to 0.74 and then the content is checked for accuracy by experts. The 

statistics used in the initial data analysis were Descriptive statistics include percentage, mean, 

standard deviation. And inferential statistics used in hypothesis testing.The summary of 

demographic data of the respondents It was concluded that the majority of the sample were 266 

female, 31-40 years old, the majority were professionals. And medical technologist. The study of 

the influence between the decision to use the Blood Glucomonitoring kit of medical personnel in 

the hospitals in the northern region concluded that affect with Marketing mix  factors that 

influence the decision to use the product of the Blood Glucomonitoring test kit of medical 

personnel in hospitals in the northern region With a statistical significance of 0.05 but not affect 

with Brand factors that influence the decision to use the product of the Blood Glucomonitoring 
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test kit of medical personnel in hospitals in the northern region With a statistical significance of 

0.05 

Keyword: The Blood Glucomonitoring kit, The medical personnel in the hospitals ,The hospitals 

in the northern region 

บทนํา 

วตัถุประสงค์ 

 �. เพื�อศึกษาปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4P’s) ที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

ชุดตรวจนํ�าตาลปลายนิ�วของบุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ 

 �. เพื�อศึกษาปัจจยัดา้นตราสินคา้  ที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชชุ้ดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�ว

ของบุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ 

ขอบเขตของงานวิจัย 

  งานวิจยัฉบบันี� ศึกษาเกี�ยวกบัปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชชุ้ดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�ว

ของบุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือโดยผูว้ิจยักาํหนดขอบเขตปัจจยัในงานวิจยั

ฉบบันี�   โดยเลือกนาํปัจจยัทางด้านประชากรศาสาตร์ ไดแ้ก่ เพศ อายุ  และอาชีพ และปัจจยัด้าน

ส่วนผสมทางการตลาดบริการ (�Ps) ไดแ้ก่ ปัจจยัทางดา้นผลิตภณัฑ ์(Product) ปัจจยัทางดา้นราคา 

(Price) ปัจจยัดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) และปัจจัยด้านการส่งเสริมทางการตลาด 

(Promotion) รวมถึงปัจจยัดา้นภาพลกัษณ์ตราสินคา้(Brand Image) มาใชเ้ป็นกรอบแนวความคิดใน

การศึกษาประชากรที�ใชใ้นการศึกษางานวิจยันี�โดยทาํการสาํรวจในเขตพื�นที�ในเขตภาคเหนือ  
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ตัวแปรที�ใช้ในการศึกษา 

 �.ตวัแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด (4P’s) และปัจจัยด้านตราสินค้า 

(Brand) 

 �.ตัวแปรตาม ได้แก่ ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ชุดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�วของ

บุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

 �. เพื�อให้ผูผ้ลิตและผูจ้ดัจาํหน่ายผลิตภณัฑ์ชุดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�วทราบถึงปัจจยัจยัที�มี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้ผลิตภณัฑ์ชุดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�วของบุคคลากรทางการแพทยใ์น

โรงพยาบาลเขตภาคเหนือ และใชเ้ป็นแนวทางในการปรับกลยทุธ์ทางการตลาด เพื�อตอบสนองต่อ

ความตอ้งการของโรงพยาบาล และสามารถที�จะขยายฐานลูกคา้ไดม้ากขึ�น  

 �. เพื�อเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจในการศึกษาการปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

ผลิตภณัฑชุ์ดตรวจนํ�าตาลปลายนิ�วของบุคคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ ต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 

แนวความคดิและทฤษฎเีกี�ยวกบัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4Ps) 

 ฟิลลิป คอตเลอร์ (Philip Kotler)  ไดมี้การแบ่งระดบัของแนวความคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบั

ตลาดออกเป็น (Kotler, 1984) ระดบัแรก การตลาดแบบดั�งเดิม (Traditional Marketing) โดย

การตลาดแบบนี� มีจุดมุ่งหมายหลักคือ การสร้างความตระหนักในตราสินค้า(brands)แบบที�เคย

มุ่งเนน้กนัมา โดยการตลาดที�อยูใ่นระดบัขั�นนี�จะมุ่งใหค้วามสาํคญักบัส่วนประสมการตลาด 

 อดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื�อง ตวัแปรหรือองค์ประกอบของส่วนผสมทาง

การตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือสิ�งเร้าทางการตลาดที�กระทบต่อกระบวนการตดัสินใจซื�อ 

โดยแบ่งออกไดด้งันี�  

 �. ผลิตภณัฑ ์(Products) ที�ตอ้งมีคุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความตอ้งการของลูกคา้ 

หรือสินคา้หรือบริการที�บุคคลและองคก์รซื�อไปเพื�อใชใ้นกระบวนการผลิตสินคา้อื�นๆ หรือในแนว
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ทางการประกอบธุรกิจ หรือหมายถึงสินคา้หรือบริการที�ผูซื้�อสินคา้หรือบริการที�ผูซื้�อไปเพื�อใชใ้น

การผลิต การให้บริการ หรือดาํเนินงานของกิจการ(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554)หรือ แมผ้ลิตภณัฑ์จะ

เป็นองประกอบตวัเดียวในส่วนประสมของการตลาดก็ตาม แต่เป็นตวัสาํคญัที�มีรายละเอียดที�จะตอ้ง

พิจารณาอีกมากมาย ดงันี�  เช่นความหลากหลายของผลิตภณัฑ ์(Produce Variety) ชื�อตราสินคา้ของ

ผลิตภณัฑ ์(Brand Name) คุณภาพ ของผลิตภณัฑ์ (Quality) การรับระกนัผลิตภณัฑ ์(Warranties) 

และการรับคืนผลิตภณัฑ ์(Returns) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

 �. ราคา (Pricing) ตอ้งเหมาะสมกบัตาํแหน่งทางการแข่งขนัของสินคา้และสร้างกาํไรใน

อตัราที�เหมาะสมสู่กิจการหรือจาํนวนเงินที�ถูกเรียกเก็บเป็นค่าสินคา้หรือบริการหรืผลรวมของมูล

ค่าที�ผูซื้�อทาํการแลกเปลี�ยนเพื�อให้ไดม้าซึ� งผลประโยชน์จากการมีหรือการใชผ้ลิตภณัฑสิ์นคา้หรือ

บริการหรือนโยบายการตั�งราคา (Pricing Policies)(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554)หรือมูลค่าของสินคา้

และบริการที�วดัออกมาเป็นตวัเงิน การกาํหนดรามีความสําคญัต่อกิจการมาก กิจการไม่สามารถ

กาํหนดราคาสินคา้เองไดต้ามใจชอบ การพิจารณาราคาจะตอ้งกาํหนดตน้ทุนการผลิต สภาพการ

แข่งขนั กาํไรที�คาดหมาย ราคาของคู่แข่งขนั ดงันั�นกิจการจะตอ้งเลือกกลยทุธ์ที�เหมาะสมในการกาํ

กาํหนดราคาสินคา้และบริการ  ประเดน็สาํคญัจะตอ้งพิจารณาเกี�ยวกบัราคาไดแ้ก่ ราคาสินคา้ที�ระบุ

ในรายการหรือราคาที�ระบุ (List Price) ราคาที�ให้ส่วนลด (Discounts) ราคาที�มีส่วนยอมให้ 

(Allowances) ราคาที�มีช่วงระยะเวลาที�การชาํระเงิน (Payment Period) และราคาเงื�อนไขให้สินเชื�อ 

(Credit Terms) (ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 

 �. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) ก็เน้นช่องทางการกระจายสินคา้ที�ครอบคลุมและทั�วถึง 

สามารถเขา้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายทุกส่วนได้เป็นอย่างดีหรือเป็นช่องทางการจัดจาํหน่ายเป็น

เส้นทางเคลื�อนยา้ยจากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ ซึ� งอาจผ่านคนกลางหรือไม่ผ่านก็ได ้ใน

ช่องทางการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ย ผูผ้ลิต ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรม (Industrial User) 

หรือลูกคา้ทางอุตสาหกรรม (Industrial Consumer) และคนกลาง (Middleman) โลจิสติกส์ทาง

การตลาด เป็นการวางแผนการปฏิบติัตามแผนและการควบคุมการเคลื�อนยา้ยสินคา้จากจุดเริ�มตน้ไป
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ยงจุดที�ตอ้งการ เพื�อตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้โดยมุ่งผลกาํไร (ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554) 

หรือกลยทุธ์ทางการตลาดในการทาํให้มีผลิตภณัฑไ์วพ้ร้อมจาํหน่าย สามารถก่ออิทธิพลต่อการพบ

ผลิตภณัฑ ์แน่นอนวา่สินคา้ที�มีจาํหน่ายแพร่หลายและง่ายที�จะซื�อก็จะทาํให้ผูบ้ริโภคนาํไปประเมิน

ประเภทของช่องทางที�นาํเสนอก็อาจก่ออิทธิพลต่อการรับรู้ภาพพจน์ของผลิตภณัฑ ์(ชีวรรณ เจริญ

สุข 2547)หรือ ช่องทางการจัดจําหน่ายที� เกี�ยวข้องกับ หน่วยเศรษฐกิจต่างๆ ที� มีส่วนร่วมใน

กระบวนการนาํพาสินคา้จากผูผ้ลิตไปสู่มือผูบ้ริโภค ซึ� งการตดัสินใจเลือกช่องทางการจดัจาํหน่ายที�

เหมาะสม มีความ สําคญัต่อกาํไรของหน่วยธุรกิจ รวมทั�งมีผลกระทบต่อการกําหนดส่วนผสม

ทางการตลาดที�เกี�ยวขอ้งอื�นๆเช่น การตั� งราคา การโฆษณา เกรดสินคา้ (ภูดินันท์ อดิทิพยางกูร 

2555) หรือ การกระจายสินคา้เป็นกิจกรรมที�เกี�ยวขอ้งกบัการเคลื�อนยา้ยตวัสินคา้ จากผูผ้ลิตไปยงั

ผูบ้ริโภค หรือผูใ้ชท้างอุตสาหกรรมการขนส่งและการเก็บรักษาตวัสินคา้ ภายในธุรกิจใดธุรกิจหนึ�ง

และระบบช่องทางการจดัจาํหน่ายของธุรกิจนั�น (ชานนท ์รุ่งเรือง 2555) 

 �. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) ที�เน้นทั�งการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ส่งเสริมการขาย

และการตลาดโดยตรง ซึ�งสามารถเรียกวา่ 4P ซึ� งนาํไปสู่การไดค้รอบครองส่วนแบ่งทางการตลาดที�

เพิ�มขึ�นตามเป้าหมายของกิจการนั�นเอง ระดบัที�สองคือการตลาดที�มุ่งเน้นทางด้านของการสร้าง

ประสบการณ์ที�ดีน่าประทบัใจใหก้บัลูกคา้ ก็จะนาํไปสู่การสร้างความผูกพนัทางดา้นอารมณ์ที�แนบ

แน่น ต่อผูบ้ริโภคแบบสนิทแนบแน่น โดยผลลพัธ์ที�คาดหวงัจากกิจการในการดาํเนินกลยทุธ์ทาง

การตลาดระดบัที�สองนี�  คือกิจการจะสามารถมีส่วนแบ่งการตลาดในจิตใจของลูกคา้สูงขึ�นเมื�อเทียบ

กบัคู่แข่งขนั(ณัฐ อิรนพไพบูลย ์2554)หรือ เป็นกิจกรรมติต่อสื�อสารไปยงัตลาดเป้าหมายเพื�อเป็น

การให้คามรู้ ชักจูง หรือเป็นการเตือน ความจําเป็นของตลาดเป้าหมายที�มีต่อตราสินค้าและ

ผลิตภณัฑ์สินคาหรือบริการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย (ชานนท์ รุ่งเรือง 2555) หรือเป็น

เครื�องมือการสื�อสารเพื�อสร้างความพึงพอใจต่อตราสินคา้หรือบริการความคิด ต่อบุคคลโดยใชเ้พื�อ

จูงใจ ใหเ้กิดความตอ้งการเพื�อเตือนความทรงจาํ ในผลิตภณัฑโ์ดยคาดวา่จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึก 

ความเชื�อ และพฤติกรรมการซื�อ(ชีวรรณ เจริญสุข 2547) 
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แนวคิดทฤษฎด้ีานตราสินค้า Brand 

 Aaker (2014) ให้คาํนิยามของความภกัดีในตราสินคา้ว่าคือพฤติกรรมของผูบ้ริโภคที�มี

ทศันคติที�ดีต่อสินคา้ซึ� งนาํไปสู่พฤติกรรมการซื�อและหากเกิดความพึงพอใจจากการใชสิ้นคา้นั�นก็

จะนาํไปสู่พฤติกรรมการซื�อซํ� า ในขณะที� Chaudhuri (1999) กล่าวว่า ความภกัดีในตราสินคา้เป็น

การบริโภคของผูบ้ริโภคซึ� งเกิดจากความชอบและความผูกพนัในตราสินคา้ โดยผูบ้ริโภคจะเลือก

ซื�อตราสินคา้นั�นเพียงหนึ� งเดียว เมื�อเปรียบเทียบกบัสินคา้ประเภทเดียวกนัเป็นสิ�งที�เกิดขึ�นจากการ

รับรู้ถึงคุณภาพของสินคา้และตราสินคา้ของผูบ้ริโภค Haque (2013) และ Das (2014) ไดก้ล่าวว่า 

ความภกัดีของผูบ้ริโภคคือ พฤติกรรมการซื�อสินคา้อยา่งต่อเนื�อง ซึ� งสอดคลอ้งกบั Schiffman and 

Kanuk (2010) ที�ไดนิ้ยามความภกัดีต่อตราสินคา้ไวว้่าความพึงพอใจที�สมํ�าเสมอและหรือการซื�อ

สินคา้เดิมในผลิตภณัฑอ์งบริษทัใดบริษทัหนึ�ง 

แนวคิด ทฤษฎกีารตัดสินใจซื�อ 

 Barnard (n.d.) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจว่าเป็นเทคนิควิธีที�ลดทางเลือกลง

มาให้เหลือ เพียงทางเดียว Simon (n.d.) ได้ให้ความหมายว่า การตดัสินใจเป็น

กระบวนการของการหาโอกาสที�จะตัดสินใจ การหาทางเลือกที�พอเป็นไปไดแ้ละ

ทางเลือกจากงานต่างๆ ที�มีอยู่ Moody (n.d.) ไดใ้หค้วามหมายว่า การตดัสินใจเป็นการ

กระทาํที�ตอ้งทาํเมื�อไม่มีเวลาที�จะหา ขอ้เทจ็จริงอีกต่อไปปัญหาที�เกิดขึ�นก็คือ เมื�อใดถึงจะ

ตดัสินใจว่าควรหยดุหาขอ้เทจ็จริง แนวทางแกไ้ขจะ เปลี�ยนแปลงไปตามปัญหาที�ตอ้งการ

แกไ้ขซึ�งการรวบรวมขอ้เทจ็จริงเกี�ยวพนักบัการใชจ่้าย และการใชเ้วลา 

 

 

 

 



8 
 

งานวิจัยที�เกี�ยวข้อง 

 ประสพชัย พสุนนท์(����) พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจซื�อ

เครื�องมือแพทย ์กรณีศึกษาบริษทัสยาม อินเตอร์เนชั�นแนล เมดิคอล อิควิปเมน้ท ์จาํกดั ผล

การศึกษาพบว่า ผูที้�ตดัสินใจซื�อเครื�องมือแพทยข์องบริษทัสยาม อินเตอร์เนชั�นแนล เมดิ

คอล   อิควิปเมน้ท ์จาํกดั 1) ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง  

41 – 50 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา ปริญญาตรี อาชีพแพทย ์ประสบการณ์ในการ

ทาํงานมากกว่า 1 ปี – 3 ปี สถานที�ทาํงานในโรงพยาบาล เขตพื�นที�ต่างจงัหวดั แผนกผูป่้วย

ใน รายไดเ้ฉลี�ยต่อเดือน เดือนละ 20,001 – 30,000 บาท 2) ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค 

ประเภทของกลุ่มตลาดเป้าหมายที�มากที�สุด คือ แผนกจดัซื�อแต่ไม่ไดเ้กี�ยวขอ้งกบัการใช้

ผลิตภณัฑ ์ซื�อเพราะคุณภาพ เพื�อทดแทนของเก่าที�เสีย เพื�อนร่วมงานเป็นผูที้�มีบทบาทใน

การตดัสินใจซื�อ  ซื�อทุก 10 - 12 เดือน และส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจาก วิทย ุโดยซื�อ

จากการติดต่อผ่านพนกังานขาย 3) ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมมี

คะแนนเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก ( = 3.55, S.D. = 0.44) โดยเมื�อพิจารณาของแต่ละดา้นพบว่า 

ระดบัความสาํคญัที�มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเท่ากนัทั�ง 7 ดา้น และดา้นสินคา้

ผลิตภณัฑมี์คะแนนเฉลี�ยสูงที�สุด (  = 3.69, S.D. = 0.54) 4) ปัจจยัดา้นแวดลอ้ม โดยรวมมี

คะแนนเฉลี�ยอยูใ่นระดบัมาก ( =3.62, S.D. = 0.48) โดยเมื�อพิจารณาของแต่ละดา้นพบว่า 

ระดบัความสําคญัที�มีผลต่อการตดัสินใจอยู่ในระดบัมากเท่ากนัทั�ง 5 ดา้น และดา้น

บุคลิกภาพ มีคะแนนเฉลี�ยสูงที�สุด (  = 3.75, S.D. = 0.65) 5) วิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ

ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการ (7Ps) และปัจจยัดา้นแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กนั

ที�ระดบันยัสําคญั 0.01 โดยความสัมพนัธ์สูงที�สุด คือ ดา้นกระบวนการ (P7) กบัดา้น

แรงจูงใจ (Y1) (r71 = .754) ส่วนความสัมพนัธ์ต ํ�าที�สุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย 
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(P3) กบัดา้นการรับรู้ (Y2)      (r32 = -.049) ผลการศึกษาที�ไดส้ามารถนาํมาใชพ้ฒันาส่วน

ประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นแวดลอ้ม ให้อยู่ในระดบัมากที�สุด เพื�อให้ลูกค้าแสดง

ความไวว้างใจในผลิตภณัฑแ์ละตอบสนองตรงตามความตอ้งการใหม้ากที�สุด 

 กัญญ์วรา ไทยหาญ (����) ศึกษาระดับภาพลกัษณ์ตราสินคา้ ระดบัคุณค่าตรา

สินคา้ ระดบั ,ความจงรักภกัดีในตราสินคา้และความสัมพนัธ์ระหว่างภาพลกัษณ์ตรา

สินคา้ คุณค่าตราสินคา้กบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ของผูใ้ชเ้ครื�องสําอางนาํเขา้จาก

ต่างประเทศในอาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 ผลการศึกษาพบว่า ระดบัภาพลกัษณ์ตราสินคา้ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก หาก

พิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคุณสมบตัิ ดา้นวฒันธรรม 

ดา้นคุณประโยชน์ ดา้นบุคลิกภาพ ดา้นคุณค่า ดา้นประเทศแหล่งกาํเนิด และดา้นผูใ้ช้

ตามลาํดบัคุณค่าตราสินคา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากหากพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ อยู่

ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการรู้จกัตราสินคา้ ดา้นความเชื�อมโยงกบัตราสินคา้ และ

ดา้นคุณภาพการรับรู้ ระดบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก หาก

พิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความพึงพอใจ ดา้นบอก

ต่อผู ้อื�น ด้านตั� งใจซื� อ ด้านซื� อซํ� าตราสินค้าเดิมและด้านความอ่อนไหวต่อราคา 

ความสัมพนัธร์ะหวา่งภาพลกัษณ์ตราสินคา้กบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้โดยภาพรวมมี

ความสัมพนัธ์อยู่ในระดบัมาก อย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 และความสัมพนัธ์

ระหว่างคุณค่าตราสินคา้กบัความจงรักภกัดีในตราสินคา้โดยภาพรวมมีความสัมพนัธ์อยู่

ในระดบัมากอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั 0.01 
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วิธีดําเนินการวิจยั 

 ในการวิจยัครั� งนี� เป็นการวิจยัแบบไม่ทดลอง (Non-Experimental Design) เป็นการวิจยัที�มี 

การศึกษาตามสภาพที�เป็นไปตามธรรมชาติโดยไม่มีการจดักระทาํหรือควบคุมตวัแปรใดๆ เป็นการ

เก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนามแบบวิจยัตดัขวาง (Cross Sectional Studies) คือเป็นการเก็บขอ้มูล

ในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ� งเพียงครั� งเ ดียวโดยใช้เครื� องมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยวิธีทางสถิต 

ประชากรที� ใช้ทําการศึกษาในครั� งนี� คือ  กลุ่มบุคคลากรทางการแพทย์ที�ท ํางานใน

โรงพยาบาลในเขตภาคเหนือ  เนื�องจากไม่สามารถทราบจาํนวนประชากรที�แน่นอน จึงกาํหนด

สัดส่วนความน่าจะเป็นของประชากรที�ตอ้งการสุ่ม เท่ากบั �.�� ที�ระดบัความเชื�อมั�น ��% และค่า

ความคลาดเคลื�อนที�ยอมรับได ้�% ใชว้ิธีการคาํนวณโดยใชสู้ตร W.G.Cochran (1953) ดงันั�นผูว้ิจยั 

จึงกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งในการดาํเนินการวิจยัครั� งนี� จาํนวนทั�งสิ�น ��� คน และใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่ง

แบบอยา่งง่าย (Simple Random Sampling)สาํหรับการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจิยั 

 งานวิจัยนี� เ ป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)มีการใช้แบบสอบถาม 

Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยผูวิ้จยัได้สร้างแบบสอบถามขึ�นมาจากการทบทวน

วรรณกรรมเพื�อให้ครอบคลุมตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยัโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น�ส่วน

ดงันี�   

 ส่วนที� � ขอ้มูลทั�วไปดา้นประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถาม   

 ส่วนที� � ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดบริการ(4Psซึ� งมีจาํนวนขอ้คาํถามทั�งหมด��ขอ้ 

 ส่วนที� � ปัจจยัทางดา้นตราสินคา้ ซึ� งมีจาํนวนขอ้คาํถามทั�งหมด � ขอ้คาํถาม  
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 ส่วนที� � กระบวนการตดัสินใจใช ้เป็นคาํถามเกี�ยวกบัการตดัสินใจใช ้ซึ�งมีจาํนวนขอ้คาํถาม

ทั�งหมด � ขอ้คาํถาม  

เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. สถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive statics) ในการวเิคราะห์ข้อมูลดงันี� 

 (1) ใชค้่าร้อยละ (Percentage) และความถี� (Frequency) ในการวเิคราะห์ตวัแปรที�มีระดบัการ

วดัเชิงกลุ่มซึ� งไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ที�ประกอบดว้ย เพศ อาย ุ  และอาชีพ 

 (2) ใชค้่าเฉลี�ย (Mean) ในการวิเคราะห์ตวัแปรที�ระดบัการวดัเชิงประมาณ ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้น

ส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นตราสินคา้ และการตดัสินใจเลือกใชชุ้ดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�ว

ของบุคคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ 

2. สถิตอินุมาน (Inferential Statistics) ในการวเิคราะห์ข้อมูลดงันี�  

 (1)  เพื�อศึกษาส่วนประสมทางการตลาดบริการ (4Ps) ประกอบด้วย ด้านผลิตภณัฑ์ ด้าน

ราคา ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และศึกษาปัจจยัดา้นตราสินคา้ ที�มี

อิทธิพลต่อการตดัสินใจใชชุ้ดตรวจนํ�าตาลปลายนิ�วของบุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขต

ภาคเหนือจะใชก้ารวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 จากการวิเคราะห์ข้อมูลที�ได้จากแบบสอบถามการวิจัยเรื� องปัจจยั ที�มีอิทธิพลต่อการ

ตดัสินใจใช้ผลิตภณัฑ์ชุดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�วของบุคคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขต

ภาคเหนือสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  
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 ส่วนที� � ผลสรุปขอ้มูลดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์ของผูต้อบแบบสอบถามผลสรุปไดว้่า

กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 266 คน อยูใ่นช่วงอาย ุ31-40 ปีมากที�สุดส่วนใหญ่มีอาชีพเป็น

เจา้หนา้ที�อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้น และนกัเทคนิคการแพทย ์

 ส่วนที� 2 การวเิคราะห์ผลขอ้มูลดา้นปัจจยัส่วนประสมทางการการตลาดและปัจจยัดา้นตราที�

มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้ผลิตภณัฑ์ชุดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�วของบุคคลากรทางการแพทยใ์น

โรงพยาบาลเขตภาคเหนือ โดยตวัแปรอิสระ คือปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด และปัจจยัดา้น

ตราสินคา้ พบวา่บุคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือที�เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษา

ครั� งนี� ใหค้วามสาํคญั เกี�ยวกบัปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดโดยรวมอยูใ่นระดบัมากที�สุด คือ

ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์รองลงมาคือดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย ดา้นการส่งเสริมการตลาด และดา้น

ราคา ตามลาํดบั และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการตดัสินใจใช้ชุดตรวจนํ�าตาลปลายนิ�วของบุคคลากร

ทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือพบว่า บุคคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขต

ภาคเหนือมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชชุ้ดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�วอยูใ่นระดบัที�ใชอ้ยา่งมากและ

ผลการวิเคราะห์พบว่าส่วนประสมดา้นการตลาดมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้ผลิตภณัฑ์ชุดตรวจ

นํ�าตาลปลายนิ�วของบุคคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ 

อภิปรายผล 

 จากการศึกษาปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชผ้ลิตภณัฑชุ์ดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�วของ

บุคคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ สามารถอธิบายผลการศึกษาไดด้งันี�  

 ปัจจัยด้าน ส่วนประสมทางการตลาด ส่งผลต่อปัจจัยที� มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจใช้

ผลิตภณัฑชุ์ดตรวจนํ�าตาลปลายนิ�วของบุคคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที� �.�� พบว่าสิ�งที�ผูต้อบแบบสอบถามให้ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทาง

การตลาดมากที�สุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ แถบตรวจวดัมีขนาดเหมาะสมกบัการใชง้านมีระบบ

ปลดแถบตรวจวดัทิ�งโดยไม่ตอ้งสัมผสั มีความสะดวกในการสั�งซื�อ ซึ� งผลดงักล่าวสอดคลอ้งกบั
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แนวความคิดของอดุลย ์จาตุรงคกุล (2543: 26) กล่าวในเรื� อง ตวัแปรหรือองค์ประกอบของ

ส่วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว่าเป็นตวักระตุน้หรือสิ�งเร้าทางการตลาดที�กระทบต่อกระบวนการ

ตดัสินใจซื�อ ลาํดบัต่อมาคือ ปัจจยัดา้นตราสินคา้ไม่ส่งผลต่อปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใช้

ผลิตภณัฑชุ์ดตรวจนํ�าตาลปลายนิ�วของบุคคลากรทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนืออยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถิติที� �.��  

ข้อเสนอแนะสาหรับการนําผลไปใช้ทางธุรกจิ 

 ผลการวิจยัเรื�องปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจใชชุ้ดตรวจนํ� าตาลปลายนิ�วของบุคลากร

ทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลเขตภาคเหนือ 

 จากการศึกษาขอ้มูลทั�วไปดา้นลกัษณะประชากรศาสตร์พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เพศ

หญิง ซึ� งมีจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� อนัดบัต่อมาเป็นกลุ่มประชากรเพศชาย จาํนวน ��� 

คน คิดเป็นร้อยละ ��.�   มีอาย ุ��-�� ปี เป็นจาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� อายรุะหวา่ง ��-�� 

เป็นจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�  อายรุะหว่าง��-�� ปี เป็นจาํนวน ��� คน คิดเป็นร้อยละ 

��.� อายมุากกว่า �� ปี เป็นจาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�   มีอาชีพ ที�มากที�สุด คือ เจา้หนา้ที�

อาสาสมคัรสาธารณสุขประจาํหมู่บา้นและนกัเทคนิคการแพทย ์เป็นจาํนวนเท่ากนั��� คน คิดเป็น

ร้อยละ ��.� อนัดบัที�สองคือพยาบาลเป็นจาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.� � อนัดบัที�สามคือผูช่้วย

พยาบาลเป็นจาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ ��.�  อนัดบัสุดทา้ยคือ เจา้หนาที�วิทยาศาสตร์การแพทย ์

เป็นจาํนวน �� คน คิดเป็นร้อยละ �.�  

ในส่วนปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาดเป็นปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกใชชุ้ดตรวจ

นํ� าตาลปลายนิ�วของบุคคลากรทางการแพทยใ์นเขตภาคเหนือ โดยสิ�งที�ผูต้อบแบบสอบถามให้

ความสาํคญัต่อปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดมากที�สุดเป็นสามอนัดบัแรก ไดแ้ก่ แถบตรวจวดัมี

ขนาดเหมาะสมกบัการใชง้านมีระบบปลดแถบตรวจวดัทิ�งโดยไม่ตอ้งสัมผสัมีความสะดวกในการ

สั�งซื�อพบวา่สิ�งที�ผูต้อบแบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบัปัจจยัดา้นตราสินคา้ มากที�สุดคือ ไดแ้ก่ คา้มี
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มาตรฐานสากลรองรับมีการอา้งอิงงานบริการหลงัการขายจากโรงพยาบาลที�น่าเชื�อถือและมีชื�อเสียง

และความมั�นใจต่อทีมงานบริการหลงัการขายตามลาํดบั  ผูป้ระกอบธุรกิจที�ดาํเนินการเกี�ยวขอ้งกบั

การวางแผนทางการตลาดสามารถนาํขอ้มูลดงักล่าวไปใชใ้นการวางแผนกาํหนดกลุ่มเป้าหมายให้

ชัดเจนและเจาะลึกลงโดยการนําข้อมูลและลักษณะของกลุ่ม เ ป้าหมายไปทาการตลาด

ประชาสัมพนัธ์ต่างๆและการทาํโฆษณาหรือนาํไปใชเ้พื�อวางแผนกลยทุธ์เพื�อเป็นประโยชน์สูงสุด

กบัธุรกิจที�เกี�ยวขอ้งในการขายเครื�องมือแพทย ์

เอกสารอ้างอิง 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทยก์ระทรวงสาธารณสุข ����คณะกรรมการพิจารณาคุณภาพ

 มาตรฐานเครื�องตรวจวดัระดบันํ�าตาลในเลือด ดว้ยตนเองชนิดพกพา ,

 http://www.dmsc.moph.go.th/kmdmsc/userfiles/files/BloodCheck_DM.pdf 

จนัทรา ทินผล ����,การศึกษาความเที�ยงและความตรง(Precision and Accuracy)ของเครื�องตรวจ

 นํ�าตาลปลายนิ�วที�ใชต้ามหอผูป่้วย ในโรงพยาบาลพระปกเกลา้ 

ยวุดี พฒันวงศ ์����,การประเมินประสิทธิภาพการทาํงานและพฒันาการกาํกบัดูแลเครื�องวดั ระดบั

 นํ�าตาลในเลือดดว้ยตนเองที�จาํหน่ายในประเทศไทย  กองควบคุมเครื�องมือแพทย ์สาํนกังาน

 คณะกรรมการอาหารและยา  

วรวฒิุ  เพช็รยงั ����,  - การทดสอบความชาํนาญการวดัระดบันํ�าตาลดว้ยเครื�องตรวจระดบั นํ�าตาล

 ปลายนิ�วแบบพกพาของเจา้หนา้ที�ทางการแพทยอ์าํเภอบา้นตาก จงัหวดัตาก    

อดุลยจ์าตุรงค กุล. (2543). กลยทุธก์ารตลาด (พิมพครั�งที�2). กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ ์

 มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  

สปสช. กุมภาพนัธ์ ����,Blood Glocose Meter : BGM)   

 www.mtcouncil.org › site › content › attach › คู่มือการใชเ้ครื�องตรวจ... 
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