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55602705: สาขาวชิาการประกอบการ 

คาํสาํคญั :  พฤติกรรม / การตดัสินใจซือ / เครืองมือแพทย  ์

  กนัยารัตน์  มิงแกว้ : พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจซือเครืองมือแพทย ์
กรณีศึกษา บริษทัสยาม อินเตอร์เนชนัแนล เมดิคอล อิควปิเมน้ท ์จาํกดั .  อาจารยที์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์: รศ.ประสพชยั  พสุนนท.์  109 หนา้. 
 

 การศึกษาเรืองพฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจซือเครืองมือแพทย ์กรณีศึกษา   บริษทัสยาม 
อินเตอร์เนชนัแนล เมดิคอล อิควปิเมน้ท ์จาํกดั เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาพฤติกรรมการตดัสินใจซือ
เครืองมือแพทย ์ของบริษทัสยาม อินเตอร์เนชนัแนล เมดิคอล อิควปิเมน้ท ์จาํกดั และเพือศึกษาความสัมพนัธ์ของการ
ตดัสินใจซือเครืองมือแพทย ์ของบริษทัสยาม อินเตอร์เนชนัแนล เมดิคอล อิควปิเมน้ท ์จาํกดั โดยเก็บรวบรวมขอ้มลูจากผูที้
ตดัสินใจซือเครืองมือแพทยข์องบริษทัสยาม อินเตอร์เนชนัแนล เมดิคอล อิควปิเมน้ท ์จาํกดั จาํนวน 435 คน (โดยเก็บขอ้มลู
ผูซื้อจากรายงานประจาํปีของบริษทัตงัแต่เดือนมกราคม, 2555 - มิถุนายน 2556) เครืองมือทีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ 
แบบสอบถาม สถิติทีใชว้เิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ การแจกแจงความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่า
สัมประสิทธิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 

    ผลการศึกษาพบวา่ ผูที้ตดัสินใจซือเครืองมือแพทยข์องบริษัทสยาม อินเตอร์เนชนัแนล เมดิคอล           อิค
วปิเมน้ท ์จาํกดั 1) ปัจจยัดา้นส่วนบุคคล ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายรุะหวา่ง  41 – 50 ปี สถานภาพโสด ระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพแพทย ์ประสบการณ์ในการทาํงานมากกวา่ 5 ปี ทาํงานในโรงพยาบาล เขตพืนทีต่างจงัหวดั แผนกผูป่้วย
ใน รายไดเ้ฉลียต่อเดือน เดือนละ 20,001 – 30,000 บาท 2) ดา้นพฤติกรรมของผูบ้ริโภค ประเภทของกลุ่มตลาดเป้าหมายที
มากทีสุด คือ ผูใ้ชเ้ครืองมือแพทยโ์ดยตรง ซือเพราะคุณภาพ เพือทดแทนของเก่าทีเสีย เพือนร่วมงานเป็นผูที้มีบทบาทใน
การตดัสินใจซือ ซือทุก 10 - 12 เดือน และส่วนใหญ่ไดรั้บขอ้มลูข่าวสารจาก พนกังานขายโดยซือจากการติดต่อผา่น
พนกังานขาย 3)ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดบริการโดยรวมมีคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( x = 3.55, S.D. = 0.44) โดย
แต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อการตดัสินใจอยู่ ในระดบัมากเท่ากนัทงั 7 ดา้น และดา้นสินคา้ผลิตภณัฑมี์
คะแนนเฉลียสูงทีสุด ( x  = 3.69, S.D. = 0.54) 4) ปัจจยัดา้นแวดลอ้ม โดยรวมมีคะแนนเฉลียอยูใ่นระดบัมาก ( x =3.62, 

S.D. = 0.48) โดยแต่ละดา้นพบวา่ ระดบัความสาํคั ญทีมีผลต่อการตดัสินใจอยูใ่นระดบัมากเท่ากนัทงั 5 ดา้น และดา้น
บุคลิกภาพ มีคะแนนเฉลียสูงทีสุด ( x  = 3.75, S.D. = 0.65) 5) วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7Ps) และปัจจยัดา้นแวดลอ้ม มีความสัมพนัธ์กนัทีระดบั นยัสาํคญั 0.01 โดยความสัมพนัธ์สูงทีสุด คือ ดา้น
กระบวนการ (P7) กบัดา้นแรงจูงใจ (Y1) (r71 = .754) ส่วนความสัมพนัธ์ตาํทีสุด คือ ดา้นช่องทางการจดัจาํหน่าย (P3) กบั
ดา้นการรับรู้ (Y2) (r32 = -.049) ผลการศึกษาทีไดส้ามารถนาํมาใชพ้ฒันาส่วนประสมทางการตลาด ปัจจยัดา้นแวดลอ้ม ให้
อยูใ่นระดบัมากทีสุด เพือใหลู้กคา้แสดงความไวว้างใจในผลิตภณัฑแ์ละตอบสนองตรงตามความตอ้งการใหม้ากทีสุด 
 
สาขาวชิาการประกอบการ                                                        บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศิลปากร    
ลายมือชือนกัศึกษา........................................                                                            ปีการศึกษา 2556 
ลายมือชืออาจารยที์ปรึกษาวทิยานิพนธ์   ........................................                                                  
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THE DECISION OF PURCHASING IN MEDICAL EQUIPMENTS OF SIAM INTERNATIONAL 

MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD.. THESIS ADVISOR: ASSOC. PROF. PRASOPCHAI 

PASUNON. 109 pp. 
 

 The study of the behaviors and relationships of the decision to purchase medical equipments, 

case study of Siam International Medical Equipment Co., Ltd. is a Quantitative Research. The purposes of this 

research were to study behaviors to deicide of purchasing in Medical Equipments of Siam International Medical 

Equipment Co., Ltd. and to study relationships of purchasing in Medical Equipments of Siam International 

Medical Equipment Co., Ltd. A sample was selected from 435 customers, who had decision to purchase in 

Medical Equipments from Siam International Medical Equipment Co., Ltd (by gathered data from the annual 

report in January, 2012-June, 2013). The statistics used in data analysis are the frequency, percentage, mean and 

standard deviation, and the correlation coefficient of Pearson. 

 The results were showed that 1) Personal factor, most of sample are female, aged between 41-50 

years old, single status, graduated in Bachelor’s degree, working as doctors, work experience more than 5 years, 

working at hospital, in the country area, working in Inpatient Department: IPD, average income 20,001 – 

30,000 baht per month 2) Behavior factor, most of target market are directly users, considering in quality 

products before buying, to replace the old, colleagues are who support in the decision to buy all, to buy every 

10 - 12 months and received information from salesperson, and purchase to contact the salesperson. 3) Service 

Marketing Mix (7Ps) factor has high level ( x  = 3.55, S.D. = 0.44). Each factor, the products are highest level   

( x  = 3.69, S.D. = 0.54) 4) Environment factor has high level ( x  =3.62, S.D. = 0.48). Each side factor, 

personality is highest level ( x = 3.75, S.D. = 0.65) 5) The Analysis of correlation coefficient of Service 

Marketing Mix (7Ps) factors affect environment factors in relationship in a positive direction at the Statistically 

significant at the 0.01. The factors that have maximum relation are procedure (P7) and motivation (Y1) (r71 = 

.754). The factors that have minimum relation are place (P3) perception (Y2) (r32 = -.049). The results of this 

research will be applied to develop in service marketing mix factors and environment factors in highest level. 

These are for the customers trust in products and meet at the most of demand. 
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กติติกรรมประกาศ 

วทิยานิพนธ์เรือง พฤติกรรมและความสัมพนัธ์ของการตดัสินใจซือเครืองมือแพทย ์
กรณีศึกษาบริษทัสยาม อินเตอร์เนชนัแนล เมดิคอล อิควปิเมน้ท ์จาํกดั  สามารถสาํเร็จไดด้ว้ยดีจาก
ความกรุณาจากรองศาสตราจารยป์ระสพชยั พสุนนท ์อาจารยที์ปรึกษาการคน้ควา้อิสระ ที กรุณา
สละเวลาอนัมีค่าใหค้วามช่วยเหลือในการใหค้าํปรึกษา คาํแนะนาํต่างๆ และตรวจสอบแกไ้ข
ขอ้บกพร่องทุกขนัตอนจนสาํเร็จลุล่วง รวมไปถึงผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. พิทกัษ ์ศิริวงศ ์และอาจารย ์
ดร. สุวชิา วรวเิชียรวงษ ์ทีกรุณาใหค้าํแนะนาํ แนวคิด จนการคน้ควา้อิสระนีสมบูรณ์ได ้

 ขอกราบขอบพระคุณคณาจารยทุ์กท่านของสาขาวชิาการประกอบการ คณะวทิยาการ
จดัการ มหาวทิยาลยัศิลปากร และอาจารยทุ์กท่านทีมีส่วนในการใหค้าํปรึกษา ขอ้แนะนาํ และให้
วชิาความรู้เพือนาํมาใชใ้นการคน้ควา้อิสระนี 

 ขอขอบพระคุณเจา้หนา้ทีของคณะวทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัศิลป ากรทีคอยอาํนวย
ความสะดวกต่างๆในการคน้ควา้อิสระใหผ้า่นลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

 ขอขอบพระคุณกรรมการผูจ้ดัการ รองกรรมการผูจ้ดัการ เพือนร่วมงานทุกท่านของ
บริษทัสยาม อินเตอร์เนชนัแนล เมดิคอล อิควปิเมน้ท ์จาํกดั ทีเขา้ใจในทุกเรือง สนบัสนุนในเรือง
ต่างๆ และเป็นกาํลงัใจใหเ้สมอ ของวทิยานิพนธ์จนสาํเร็จได ้

 ทา้ยทีสุดนี ผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยงิวา่การคน้ควา้อิสระนี จะเป็นประโยชน์แด่บริษทั
สยาม อินเตอร์เนชนัแนล เมดิคอล อิควิ ปเมน้ท ์จาํกดั และผูป้ระกอบการธุ รกิจเครืองมือแพทย ์
สามารถเป็นขอ้มูลทีช่วยในการปรับปรุงแกไ้ข พฒันาองค์กรและผลิตภณัฑ ์การวางแผนกลยทุธ์ให้
เหมาะสมกบัพฤติกรรมใหม้ากทีสุด และสร้างความสัมพนัธ์ในปัจจยัส่วนประสมทางการตลาด
บริการ (7Ps) กบัปัจจยัดา้นแวดลอ้มใหส้ัมพนัธ์กนัมากทีสุด 
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