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การศึกษาปัจจยัที-มผีลต่อการสั-งซื8อเวชภณัฑ์นํ8าเกลือของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครที-มผีลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

นางสาวณฐัพร โรจนาภรณ์ 

 

บทคดัย่อ 

 การวจิยัครั* งนี* มีวตุัประสงคเ์พื8อศึกษาปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐ

และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) โดยมี

วตัถุประสงคคื์อ 1) เพื8อศึกษาลกัษณะของผูซื้*อที8มีต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐและ

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 2) การศึกษา

พฤติกรรมการซื*อสินคา้และบริการในการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 3)  ความพึงพอใจหลงัการซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือ โดยเกบ็ขอ้มูลจาก โรงพยาบาลรัฐและ

เอกชน บริษทั ร้านคา้ คลินิกเสริมความงาม ในเขตกรุงเทพมหานคร ในการวจิยันี*ตอ้งการกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 

200 องคก์ร เครื8องมือที8ใชใ้นการวจิยัคือแบบสอบถาม สถิติที8ใชใ้นการวจิยั คือ สถิติแบบพรรณนา ค่าสถิติ

ร้อยละ ค่าเฉลี8ย ส่วนเบี8ยงเบนมาตรฐานและสถิติเชิงอา้งอิง การทดสอบสมมติฐานใชก้ารทดสอบค่า (t-test) 

และวเิคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) และการวเิคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคุณ 

(Multiple Linear regression) ผลการวจิยัสรุปไดว้า่ ปัจจยัดา้นารส่งเสริมการขาย (Promotion) และป้จจยัดา้น

ความพึงพอใจหลงัการซื*อ มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของ 

โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ของ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

โดยที8ปริมาณในการสั8งซื*อต่อครั* งและการซื*อซํ* ามีความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 0.05 

 

คาํสาํคญั : พฤติกรรมการซื*อสินคา้และบริการ ตดัสินใจซื*อซํ* า ความพึงพอใจหลงัการซื*อ 
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บทนํา 

 

จากสถานการณ์ปัจจุบนันี*ทาํใหมี้บริษทัผลิตเวชภฑัณ์นํ*าเกลือเกิดขึ*นมาหลายบริษทั และขายในราคา

ที8ต ํ8ากวา่ที8ควรจะเป็นจึงทาํใหท้าง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) มีส่วนแบ่งการตลาดที8

ลดลง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) จึงไดอ้อกกลยทุธทางการตลาดเพื8อต่อสู้กบัคู่แข่ง

อยูโ่ดยตลอด หนึ8งในกลยทุธ์เหล่านั*น คือ การพฒันาบรรจุภณัฑ ์ เพื8อใหแ้ข่งขนักบัผูผ้ลิตรายใหม่ๆได ้ จาก

ปัญหาดงักล่าว ทาํใหผู้ว้จิยัตอ้งการศึกษาปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐและ

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที8มีต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ทั*งทางดา้น

คุณลกัษณะทั8วไป ลกัษณะของผูซื้*อ ส่วนผสมทางการตลาด 4P รวมถึงความพึงพอใจหลงัการซื*อเวชภณัฑ์

นํ*าเกลือที8มีต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัจึงนาํประเดน็ปัญหาดงักล่าวเขา้สู่

กระบวนการวจิยั เพื8อศึกษาหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหาต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 การวจิยันี*ผูว้จิยักาํหนดวตัถุประสงคก์ารวจิยั ดงันี*  

ขอ้ 1 เพื8อศึกษาปัจจยัดา้นลกัษณะของผูซื้*อที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐ

และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ของบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้ 2 เพื8อศึกษาปัจจยัส่วนผสมทางการตลาด 4 P ที8มีความสมัพนัธ์ต่อการสั8งซื*อสินคา้ซํ* าของ

เวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั 

โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

ขอ้ 3 เพื8อศึกษาความพึงพอใจหลงัการซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของผูบ้ริโภค ที8มีความสมัพนัธ์ต่อการ

สั8งซื*อสินคา้ซํ* าของเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เย

เนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

ประโยชน์ที-คาดว่าจะได้รับ 

 ขอ้คน้พบจากการวจิยันี*  ผูว้จิยัคาดวา่จะเป็นประโยชน์ทั*งทางตรง และทางออ้ม ต่อ บริษทั เยเนอรัล 

ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) และ บุคคลอื8นๆ ดงันี*    
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1. ผูบ้ริหารหรือผูป้ระกอบการสามารถนาํเอาผลจากการวจิยั ไปพฒันากระบวนการทางการตลาด

ของบริษทัตนเอง เพื8อใหเ้กิดการสร้างยอดขายเพิ8มขึ*น  

2. ผลงานวจิยันี*จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที8เกี8ยวขอ้งเพื8อใชเ้ป็นองคค์วามรู้ใน

การส่งเสริมสนบัสนุนการใชผ้ลิตภณัฑ ์นํ*าเกลือในทางที8ถูกตอ้ง  

3. ขอ้คน้พบที8ไดจ้ากการวจิยันี* ยงัจะเป็นประโยชน์ในทางวชิาการ เพื8อใชเ้ป็นขอ้มูลพื*นฐานในการ

วจิยัที8เกี8ยวขอ้งต่อไปในอนาคต 

 

ขอบเขตการวจิยั 

Ø ขอบเขตดา้นลกัษณะของผูซื้*อ 
การวจิยัครั* งนี*  ผูว้จิยัทาํการศึกษากลุ่มลกัษณะของผูซื้*อเป้าหมาย คือ เภสชักร พนกังานจดัซื*อจดัจา้ง 

แพทย ์ และพยาบาลที8ทาํหนา้ที8สั8งซื*อเวชภณัฑน์าํเกลือในโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 200 องคก์ร 

กลุ่มตัวอย่าง 

 การวจิยันี*  ผูว้จิยักาํหนดกลุ่มตวัอยา่งซึ8งเป็นตวัแทนของลกัษณะของผูซื้*อเป้าหมายที8ใชใ้นการศึกษา

ทั*งหมด รวมทั*งสิ*น 200 องคก์ร โดยเลือกประเภทการสุ่มตวัอยา่งแบบไม่ใชค้วามน่าจะเป็น (Non-probability 

Sampling) และเลือกวธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยวจิารณญาณของผูว้จิยั

เอง เพื8อใชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มูลสาํหรับการวจิยัเชิงปริมาณ 

 การวจิยันี*  ผูว้จิยัคาํนวณขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) เพื8อใชก้บัการสถิติการวจิยัเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) และสถิติการวจิยัเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใชเ้ทคนิควธีิ MRA การ

คาํนวนกลุ่มตวัอยา่งนี*  เนื8องจากรู้จาํนวนที8แน่นอนคือ 200 ตวัอยา่ง จึงใชสู้ตรของ Taro Yamane (ทาโร ยามา

เนะ) โดยงานวจิยันี* ใชค่้าความคลาดเคลื8อนที8 0.05 ที8มา : (Yamane, 1973 อา้งใน จกัรกฤษณ์ สาํราญใจ, 2544)  

 สูตรของ ทาโร ยามาเนะ (Yamane, 1973 อา้งใน ธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2543)  

n = 
!

"#!$!
 

n =   
%&&

"#%&&(&.&))!
 

n = 133.33 » 134 ตวัอยา่ง 
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 งานวจิยันี*จะตอ้งใชก้ลุ่มตวัอยา่งอยา่งนอ้ย 134 ตวัอยา่ง และเพื8อกนัความคลาดเคลื8อนผูว้จิยัจึงใช้

กลุ่มตวัอยา่ง 200 ตวัอยา่ง 

 

Ø ขอบเขตดา้นเนื*อหา 
การวจิยัครั* งนี*  ผูว้จิยัมุ่งศึกษาปัจจยัดา้นต่างๆที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐ

และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) โดยแบ่ง

ตามขอบเขตของตวัแปรไดด้งันี*  

1.ตวัแปรอิสระ ประกอบดว้ยปัจจยัดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ 

1.1 ปัจจยัดา้นลกัษณะของผูซื้*อ ประกอบดว้ย 
• ประเภทลูกคา้ 
• ความถี8ในการสั8งซื*อต่อเดือน 

• ปริมาณในการสั8งซื*อต่อครั* ง 
1.2 ปัจจยัดา้นส่วนประสมทางการตลาด 4P ประกอบดว้ย 

• สินคา้และบริการ (Product & Service) 

• ราคา (Price) 

• การจดัจาํหน่าย (Place) 

• การส่งเสริมการขาย (Promotion)  

1.3 ปัจจยัดา้นความพึงพอใจหลงัการซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือ ประกอบดว้ย 
• ความพึงพอใขต่อสินคา้ที8ไดรั้บ 

• ความพึงพอใจต่อบริการที8ไดรั้บ 

                    2.ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การสั8งซื*อสินคา้ซํ* าของเวชภณัฑน์ํ* าเกลือของโรงพยาบาลรัฐและเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานครที8มีต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

Ø ขอบเขตดา้นเวลา 
 การวจิยัครั* งนี*  ผูว้จิยักาํหนดระยะเวลาการทาํวจิยันี*  ตั*งแต่การทาการวจิยัตามกระบวนการวจิยั การ

รายงานการวจิยั การจดัทาํรูปเล่ม รวมทั*งสิ*น 3 เดือน นบัตั*บแต่ วนัที8 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ 2564 จนถึง วนัที8  

20 กนัยายน 2564 
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ทบทวนวรรณกรรม 

• แนวคดิและทฤษฎเีกี9ยวกบัลกัษณะของผู้ซืBอ 
ลกัษณะของผูซื้*อ (Buyer characteristics) มาจากปัจจยัต่างๆดงันี*  คือ ดา้นสงัคม ดา้นวฒันธรรม ดา้น

ส่วนบุคคล และดา้นจิตวทิยา  

การตดัสินใจซื*อ (Buyer decision process) ประกอบดว้ย 5 ขั*นตอนคือ การรับรู้(ปัญหา) การคน้หา

ขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก และการตดัสินใจ 

กระบวนการตดัสินใจซื*อของผูซื้*อ (Buyer decision process) ประกอบดว้ย 5 ขั*นตอนคือ การรับรู้

ความตอ้งการ (ปัญหา) การคน้หาขอ้มูล การประเมินผลทางเลือก และการตดัสินใจ 

บทบาทและสถานะ (Roles and statuses) บุคคลจะเกี8ยวขอ้ง กบัหลายกลุ่ม เช่น ครอบครัวกลุ่มอา้งอิง

และสถาบนัต่างๆบุคคลที8จะมีบทบาทและสถานะที8แตกต่างกนัในแต่ละกลุ่ม 

การตอบสนองของผูซื้*อ (Buyer’s response) หรือการตดัสินใจซื*อของผูบ้ริโภคหรือผูซื้*อ(Buyer’s 

purchase decisions) ผูบ้ริโภคจะมีการตดัสินใจในประเดน็ต่างๆดงันี*  

การเลือกผลิตภณัฑ ์ (Product choice) เช่น การเลือกผลิตภณัฑอ์าหารเชา้มีทางเลือก คือ นม 1กล่อง 

ขนมปัง 1 แผน่ เป็นตน้ 

การเลือกตราสินคา้ (Brand choice) เช่น ถา้ผูบ้ริโภคเลือกขนมปัง 1 แผน่ จะเลือกยี8หอ้ฟาร์มเฮาฯลฯ 

การเลือกผูข้าย (Dealer choice) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกจากหา้งสรรพสินคา้ใดหา้งสรรพสสินคา้หนึ8ง

หรือร้านคา้ใดร้านคา้หนึ8งกจ็ะเลือกใกลบ้า้น 

การเลือกเวลาในการซื*อ (Purchase timing) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกซื*อของเป็นช่วงเวลา เช่นอาหารสด

จะซื*อเสาร์ อาทิตย ์

การเลือกปริมาณการซื*อ (Purchase amount) เช่น ผูบ้ริโภคจะเลือกจะซื*อเนื*อหมูกจ็ะเลือกซื*อ 3 ขีด 

ครึ8 งโล หรือ 1 กิโล (เสรีวงษม์ณฑา, หลกัการโฆษณา, 2546: 33) 

 

• แนวคดิทฤษฎเีกี9ยวกบัส่วนผสมทางการตลาด 4 P  

โคเลอร์ อามสตรอง (Kotler & Armstrong 2006, p. 44อา้งถึงใน สุรสิฐ อินตะ๊, 2551,หนา้ 26) กล่าว

วา่กรอบความคิดเกี8ยวกบั 4Ps กาํหนดไวว้า่ นกัการตลาดจะตอ้งทาํการตดัสินใจเกี8ยวกบัผลิตภณัฑ ์ และ

ลกัษณะเฉพาะตวัของมนั ทาํการกาํหนดราคาตดัสินใจวา่ จะจดัจาํหน่ายผลิตภณัฑข์องตนอยา่งไรและเลือก

วธีิการส่งเสริมการขาย 
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§ ผลติภัณฑ์ ( Product) 

 สุรสิฐ อินตะ๊ (2551, หนา้ 26)กล่าวไวว้า่ ผลิตภณัฑ ์(Product) หมายถึง “สิ8งใด ๆ ที8นาํเสนอ

เพื8อตอบสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการของตลาดใหไ้ดรั้บความพึงพอใจ” 

§ ราคา (Price) 

 สุรสิฐ อินตะ๊ (2551, หนา้ 26)กล่าวไวว้า่ ความหมายของราคา คือ อตัราใน 

การแลกเปลี8ยนผลิตภณัฑร์ะหวา่งกนัในตลาด โดยใชเ้งินเป็นสื8อกลาง ในปัจจุบนัราคาเป็นปัจจยัที8มี

ความสาํคญัต่อการบริหารงานการตลาดอยา่งมาก 

§ สถานที9จัดจําหน่าย (Place) 

 สุรสิฐ อินตะ๊ (2551, หนา้ 26)กล่าวไวว้า่ ความหมายของการจดัจ าหน่าย (Distribution) คือ 

กระบวนการเคลื8อนยา้ยผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตไปยงัผูบ้ริโภคหรือผูใ้ชซึ้8 งอาจจะมีหลายขั*นตอนมี ส่วนร่วมจาก

หลายบริษทั ดงันั*น การจดัจ าหน่ายจึงประกอบดว้ยโครงสร้างของช่องทาง (สถาบนัและกิจกรรม) ที8ใชเ้พื8อ

เคลื8อนยา้ยสินคา้และบริการจากองคก์ารไปยงัตลาด  

§ การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 สุรสิฐ อินตะ๊ (2551, หนา้ 26)กล่าวไวว้า่ ความหมายของการส่งเสริมการตลาด คือ 

วธีิการติดต่อบอกข่าวสารเดี8ยวกบัสินคา้ใหผู้บ้ริโภคทราบรวมทั*งเป็นกิจกรรมที8ไปกระตุน้ใหเ้กิด

การตดัสินใจซื*ออยา่งรวดเร็ว 

 

• แนวคดิทฤษฎเีกี9ยวกบัความพงึพอใจหลงัการซืBอ 
ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) เป็นความรู้สึกพึงพอใจในสิ8งที8 ไดรั้บจากการซื*อ

สินคา้และบริการ โดยเนน้ความแตกต่างระหวา่งมูลค่าที8ลูกคา้ไดรั้บรู้ไดก้บัสิ8งที8ลูกคา้คาดหวงัไวก่้อนซื*อ

สินคา้ หลงัจากที8ลูกคา้ตดัสินใจซื*อสินคา้และบริการลูกคา้จะเกิดความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจสินคา้ที8ซื*อนั*น

ขึ*นอยูก่บัมูลค่าที8ลูกคา้รับรู้ได ้ (Perceived Values) ซึ8 งเกิดจากการใชสิ้นคา้และบริการแลว้นาํไปเปรียบเทียบ

กบัสิ8งที8คาดหวงัไวก่้อนทาํการซื*อ (Expectation Values) ดงัสมการ ความพึงพอใจมีค่าเท่ากบัมูลค่าที8รับรู้ได้

มากกวา่สิ8งที8ลูกคา้คาดหวงั (ศิวฤทธิk  พงศกรรังศิลป์ ,:2547 338-339) ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer 

Satisfaction) เป็นความรู้สึกของลูกคา้วา่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจหลงัการรับบริการซึ8งเป็นผลมาจากการ

เปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ต่อการ ปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการ หรือประสิทธิภาพของสินคา้ 
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กรอบแนวความคดิ 

 

                     ตวัแปรอิสระ                              ตวัแปรตาม 

 

 
  

 
 

 

 

 

สมมตฐิานการวจิยั 

 การวจิยันี*  ผูว้จิยักาํหนดสมมติฐานการวจิยัสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงันี*   

 ปัจจยัดา้นลกัษณะของผูซื้*อ ปัจจยัดา้นส่วนผสมทางการตลาด และปัจจยัดา้นความพึงพอใจหลงัการ

ซื*อ มีความสมัพนัธ์เชิงเส้นตรงในทางบวก จะมีส่วนสาํคญัต่อการสั8งซื*อสินคา้ของเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของ

โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร มีต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 
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วธีิดาํเนินการวจิยั 

การวจิยันี*  ผูว้จิยัทาํการวจิยั เรื8อง การศึกษาปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของ

โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั 

(มหาชน) โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที8 1 การศึกษาคุณลกัษณะขององคก์ารธุรกิจ และระดบัความสาํคญัของการศึกษาปัจจยัที8มีผลต่อ

การสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล 

ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

       ส่วนที8 1 การศึกษาการศึกษาคุณลกัษณะของผูต้อบแบบสอบถามที8เป็นโรงพยาบาลรัฐและ

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร (สถิติการวจิยัเชิงพรรณนา วเิคราะห์หาค่าความถี8และค่าร้อยละดว้ยสถิติ 

Frequency ) 

      ส่วนที8 2 การศึกษาระดบัความสาํคญัของตวัแปรที8มีอิทธิพลต่อ การสั8งซื*อสินคา้ซํ* าของเวชภณัฑ์

นํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที8มีต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ 

จาํกดั (มหาชน) โดยสถิติการวจิยัเชิงพรรณนา วเิคราะห์หาค่าเฉลี8ย (X̅) และค่าส่วนเบี8ยงเบนมาตรฐาน (SD) 

ดว้ยสถิติแบบพรรณนา 

ตอนที8 2 การศึกษาความสมัพนัธ์ของตวัแปรใชส้ถิติการวจิยัเชิงอนุมาน เป็นการศึกษาความสมัพนัธ์

เชิงเส้นตรงในทางบวก โดยลกัษณะของผูซื้*อ ใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 

ส่วนผสมทางการตลาด 4P และความพึงพอใจหลงัการซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือ โดยใชเ้ทคนิควเิคราะห์การ

ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis: MRA) 

 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลการวจิยัและการอภปิรายผลการวจิยั 

การวจิยันี*  เป็นการวจิยัเชิงปริมาณ แบ่งการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยัออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที8 1 การศึกษาคุณลกัษณะทั8วไปของตวัแปร เพื8อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ 1 ตอนที8 2 การศึกษาระดบั

ความพึงพอใจของตวัแปร เพื8อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ 2 และตอนที8 3 การศึกษาระดบัการตดัสินใจซื*อ 

เพื8อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ 3 ดงันี*  

 

ตอนที9 1 การศึกษาคุณลกัษณะทั9วไปของตัวแปร เพื8อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัขอ้ 1 ดว้ยเทคนิค 

(Frequencies) เพื8อแจกแจงค่าความถี8 (Frequencies) หรือจาํนวน และค่าร้อยละ (Percentage) ซึ8 งประกอบดว้ย 

ประเภทของลูกคา้ ความถี8ในการสั8งซื*อต่อเดือน และปริมาณในการสั8งซื*อต่อครั* งจากผูต้อบแบบสอบถามจะ
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พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล จาํนวน 69 โรงพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 34.50 

เป็นเพราะวา่โรงพยาบาลของรัฐบาลมีการสอบราคาและเป็นส่วนใหญ่ที8ทาง บริษทัฯ จะเป็นผูส้อบได ้ ส่วน

ความถี8ในการสั8งซื*อ ต่อ เดือน พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สั8งซื*อ 1-2 ครั* ง จาํนวน 69 องคก์ร คิดเป็น

ร้อยละ 34.50 เป็นเพราะวา่ โรงพยาบาลส่วนใหญ่มีการสตอ็กสินคา้ไวจึ้งไม่จาํเป็นตอ้งสั8งบ่อย ๆ และปริมาณ

ในการสั8งซื*อ ต่อ ครั* ง พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่ สั8งซื*อ 1-20 กล่อง จาํนวน 92 องคก์ร คิดเป็นร้อย

ละ 46 เป็นเพราะลูกคา้กลุ่มนี*จะไม่ใช่ลูกคา้ที8เป็นโรงพยาบาลรัฐบาล แต่ละเป็นลูกคา้ภาคเอกชนทั8วไปที8จะ

ไม่ชอบในการสั8งสินคา้มาสตอ็กไว ้ถา้สินคา้หมดค่อยสั8ง 

 

ตอนที9 2 การศึกษาระดบัพงึพอใจของตวัแปร ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลระดบัความพึงพอใจ ของตวัแปร

ดว้ยเทคนิควเิคราะห์แนวโนม้ สู่ศูนยก์ลาง (Descriptive Distribution) เพื8อหาค่าเฉลี8ย (Mean) และค่าส่วน

เบี8ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของตวัแปรต่าง ๆ ที8ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงันี*  ผูต้อบ

แบบสอบถามใหค้วามสาํคญักบั  

อนัดบั 1 คือ ความพึงพอใจหลงัการซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือ (�̅� = 4.543, SD = 0.373) 

อนัดบั 2 คือ ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ (Product & Service) (�̅� = 4.48, SD = 0.337) 

อนัดบั 3 คือ ปัจจยัดา้นการจดัจาํหน่าย (Place) (�̅� = 4.448, SD = 0.416) 

อนัดบั 4 คือ ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) (�̅� = 4.415, SD = 0.496) และ 

อนัดบั 5 คือ ปัจจยัดา้นราคา (Price) (�̅� = 4.075, SD = 0.504) 

 

ตอนที9 3   การวเิคราะห์ข้อมูลเพื9อทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานขอ้ที8 1 เมื8อทาํการทดสอบสมมุติฐานระหวา่งลกัษณะของผูซื้*อประเภทลูกคา้และการซื*อ

ซํ* าไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .109)  จึงยอมรับ (H0) และปฎิเสธ (H1)  

สมมติฐานขอ้ที8 2 เมื8อทาํการทดสอบสมมุติฐานระหวา่งลกัษณะของความถี8ในการสั8งซื*อต่อเดือน 

และการซื*อซํ* าไม่พบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .355)  จึงยอมรับ (H0) และปฎิเสธ (H1)  

สมมติฐานขอ้ที8 3 เมื8อทาํการทดสอบสมมุติฐานระหวา่งลกัษณะปริมาณในการสั8งซื*อต่อครั* งและการ

ซื*อซํ* าพบความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ (p = .009) จึงตอ้งมีการทดสอบรายคู่ วา่คู่ใดมีความแตกต่าง

กนัสาํหรับลกัษณะปริมาณในการสั8งซื*อต่อครั* งและการซื*อซํ* า 

ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ ของปริมาณการสั8งซื*อต่อครั* ง จะพบความแตกต่าง 2 คู่คือ 

(1-20 กล่องกบัมากกวา่ 100 กล่อง = -0.508, มากกวา่ 100 กล่องกบั 1-20 กล่อง=0.508) และ (51-100 กล่องกบั

มากกวา่ 100 กล่อง  = -0.402, มากกวา่ 100 กล่องกบั 51-100 กล่อง = 0.402) 
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สมมติฐานขอ้ที8 4 ตวัแปรที8มีอิทธิพลทางบวกต่อปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของ 

โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที8 (p <0.001) คือดา้นการ

ส่งเสริมการขาย (X1) มีค่าสมัประสิทธิk เท่ากบั 0.765 

โดยเขียนในรูปสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ไดด้งันี*  

Y = 0.439 + (0.765X1) 

 จากสมการขา้งตน้ จะสรุปไดว้า่ปัจจยัที8มีผลต่อพฤติกรรมการสั8งซื*อสินคา้และบริการมี

ความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซื*อซํ* าของเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ของ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

สมมติฐานขอ้ที8 5 พบวา่ตวัแปรที8มีอิทธิพลทางบวกต่อปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือ

ของ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที8 (p <0.001) คือดา้นความ

พึงพอใจหลงัการซื*อ (X1) มีค่าสมัประสิทธิk เท่ากบั 0.913 
โดยเขียนในรูปสมการวเิคราะห์การถดถอยพหุคูณ ไดด้งันี*  

Y = 0.285 + (0.913X1) 

 จากสมการขา้งตน้ จะสรุปไดว้า่ปัจจยัที8มีผลต่อความพึงพอใจหลงัการซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือมีความ 

สมัพนัธ์เชิงบวกกบั ปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อซํ* าเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานคร ของ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

 

อภปิรายผลการศึกษา 

 ผลการวจิยัเรื8อง ปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) มีประเดน็สาํคญัที8จะนาํมา

อภิปรายผลดงันี*  

 

 ปัจจัยด้านสินค้าและบริการ (Product & Service) 

 ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ (Product & Service) มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาล

รัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ8 ง

สอดคลอ้งกบัแนวคิด ศิริวรรณและคณะ(2543) กล่าววา่ ผลิตภณฑั ์หมายถึง สิ8งใดๆที8เสนอออกสู่ตลาดเพื8อ

การ รู้จกัการเป็นเจา้ของ การใชห้รือการบริโภค และสามารถสนองตอบความจาํเป็นและความตอ้งการตลาด

ไดด้งันั*น ผลิตภณฑัจึ์งอาจเป็นสิ8งใดกไ็ดที้8สามารถตอบสนองความจาํเป็นหรือความตอ้งการ ของมนุษย ์ ซึ8 ง
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ถือวา่ ทั*งสองฝ่ายอยูใ่นกระบวนการแลกเปลี8ยน เช่น สินคา้ บริการ ขอ้มูล และความคิด  ซึ8 งตรงกบัแนวคิด

ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ (Product & Service) ของทางบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) 

เพราะสินคา้ของบริษทัมีความทนทาง ใชง้านง่ายและจบัถนดัมือ จากแบบสอบถามจะเป็นวา่ โรงพยาบาล

รัฐบาลจะซื*อมากสุด เนื8องมาจาก การใชผ้ลิตภณัฑไ์ม่มีปัญหา ทางโรงพยาบาลรัฐบาลจึงใจในการที8จะใช้

ผลิตภณัฑข์องบริษทัฯ เป็นอยา่งมาก 

 ปัจจัยด้านราคา (Price)  

 ปัจจยัดา้นราคา (Price) มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือ ของโรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ8 งสอดคลอ้งกบัแนวคิด 

McCarthy (ณิชาภทัร แสงนิล, 2557; อา้งอิงจาก McCarthy, 1971) ใหค้วามหมายวา่ ส่วนประสมทางการตลาด 

เกี8ยวกบัดา้นราคา (Price) ไวว้า่ ราคา(Price) คือการตดัสินใจที8ส่งผลกระทบต่อราคาขายทั*งของบริษทั และผล

กาํไรดงันั*น ราคาที8มกัจะพิจารณาในการกาํหนดเป็นรายการในระบบเศรษฐกิจที8ทนัสมยั ผูบ้ริโภคอาจจะคิด

วา่เป็น การแลกเปลี8ยนของเงิน เงินเป็นราคาสาํหรับบางสิ8งบางอยา่ง ซึ8 งตรงกบัแนวคิดปัจจยัดา้นราคา (Price) 

ของทางบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) กล่าวคือ ราคาขายเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของบริษทัฯ 

จะขึ*นอยูก่บัหลายปัจจยั เช่น การสอบราคาของโรงพยาบาลนั*นๆ ราคากลาง ราคาที8ต ํ8ากวา่ของคู่แข่ง เป็นตน้ 

 

 ปัจจัยด้านสถานที9จัดจําหน่าย (Place)  

 ปัจจยัดา้นสถานที8จดัจาํหน่าย (Place) มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือ ของโรงพยาบาลรัฐและ

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ8 งสอดคลอ้ง

กบัแนวคิด McCarthy (ณิชาภทัร แสงนิล, 2557; อา้งอิงจาก McCarthy, 1971) ใหค้วามหมายวา่ ส่วนประสม 

ทางการตลาด เกี8ยวกบัดา้นสถานที8จดัจาํหน่าย (Place) ไวว้า่ ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) เป็นสถานที8ที8จะ

ใหต้รงกบัความสามารถในการจดัหา ความตอ้งการของตลาดเป้าหมายจาํนวนมาก และเคลื8อนยา้ยสินคา้ที8ใด

กไ็ดต้ามที8ผูบ้ริโภคตอ้งการ สถานที8 หมายถึง ปัจจยัทั*งหมดไม่วา่จะเป็น เวลา สถานที8 และครอบคลุมถึง

สาธารณูปโภคที8จาํเป็นเพื8อ ตอบสนองกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย ซึ8 งทางบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั 

(มหาชน) ไม่ไดใ้หค้วามสาํคญักบัสถานที8จดัจาํหน่าย มากนกั เนื8องมาจาก สินคา้ของบริษทัฯ สามารถที8จะส่ง

ใหลู้กคา้ไดใ้นวนัรุ่งขึ*น ทางลูกคา้จึงไม่ไดใ้หค้วามสนใจมากเช่นเดีoยวกนั 

 

 ปัจจัยด้านการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

 ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) มีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซื*อซํ* าของ

เวชภณัฑน์ํ*าเกลือของ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ของ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั 
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โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ8 งสอดคลอ้งกบัแนวคิด McCarthy (ณิชาภทัร แสงนิล, 2557; อา้งอิงจาก McCarthy, 

1971) ใหค้วามหมายวา่ ส่วนประสม ทางการตลาด เกี8ยวกบัการส่งเสริมการขาย (Promotion) คือการสื8อสาร

ระหวา่งผูข้ายกบัผูซื้*อซึ8 งรวมถึงการโฆษณา การขายส่วนบุคคล การส่งเสริมการขาย เครื8องมือในการเผยแพร่ 

ประชาสมัพนัธ์ และรูปแบบอื8น ๆ ของการส่งเสริมการตลาด การส่งเสริมการตลาดมีความสาํคญั แต่เป็นเพียง

ส่วนประกอบของกลยทุธ์เท่านั*น ซึ8 งตรงกบัแนวคิดปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion)  ของทาง

บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) กล่าวคือ ทางบริษทัฯ ไดมี้การใหข้องขวญั ของชาํร่วยใน

เทศการต่างๆ รวมถึงการลดราคาใหเ้ป็นเปอร์เซ็นถา้ซื*อเงินสด ถา้ซื*อถึงจาํนวนที8กาํหนดไวจ้ะแถมใหกี้8

เปอร์เซ็นต ์เป็นตน้ 

 

 ปัจจัยด้านความพงึพอใจหลงัการซืBอเวชภัณฑ์นํBาเกลือ 

ปัจจยัดา้นความพึงพอใจหลงัการซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือมีความสมัพนัธ์เชิงบวกกบัการตดัสินใจซื*อซํ* า

ของเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของ โรงพยาบาลรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร ของ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั 

โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ซึ8 งสอดคลอ้งกบัแนวคิด(ศิวฤทธิk  พงศกรรังศิลป์ ,:2547 338-339) ความพึงพอใจ

ของลูกคา้ (Customer Satisfaction) เป็นความรู้สึกของลูกคา้วา่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจหลงัการรับบริการซึ8ง

เป็นผลมาจากการเปรียบเทียบระหวา่งการรับรู้ต่อการ ปฏิบติังานของผูใ้หบ้ริการ หรือประสิทธิภาพของ

สินคา้ กบัการใหบ้ริการที8ลูกคา้คาดหวงั ซึ8 งถา้ หากการรับรู้ในการทาํงานของผูใ้หบ้ริการ หรือประสิทธิภาพ

ของสินคา้ตํ8ากวา่ความคาดหวงัของ ลูกคา้ ลูกคา้กจ็ะไม่พึงพอใจ และถา้หากการรับรู้ในการทาํงานของผู ้

ใหบ้ริการ หรือประสิทธิภาพ ของสินคา้สูงกวา่ความคาดหวงัของลูกคา้กจ็ะเกิดความพึงพอใจอยา่งมาก ซึ8 ง

ตรงกบัแนวคิดดา้นความพึงพอใจหลงัการซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือ ของทางบริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ 

จาํกดั (มหาชน) กล่าวคือ ทางบริษทั ไดมี้การอบรมพนกังานขนส่งอยูเ่สมอ ทาํใหพ้นกังานขนส่งพดูจาสุภาพ

กบัลูกคา้ทาํใหลู้กคา้พึงพอใจ รวมทั*งการจดัส่งที8รวดเร็ว เช่น สั8งวนันี*พรุ่งนี*ไดรั้บสินคา้  

 

ข้อเสนอแนะจากงานวจิยั 

จากการศึกษา ปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนในเขต

กรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะดงันี*  

1. ปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัดา้นสินคา้และบริการ (Product & 

Service) ทางบริษทัฯ ควรที8จะออกผลิตภณัฑใ์หม่เพิ8มมากขึ*น และควรที8จะมีการพฒันาผลิตภณัฑอ์ยา่ง

สมํ8าเสมอ 
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2. ปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัดา้นราคา (Price) ทางบริษทัฯ ควรที8คง

คุณภาพไวห้รือปรับเพิ8มคุณภาพใหดี้ยิ8งขึ*น เพื8อทาํใหลู้กคา้ที8ยงัไม่เคยซื*อสินคา้กบัทางบริษทัฯ ใหห้นัมา

สนใจ และตดัสินใจซื*อสินคา้กบัทางบริษทัฯเพิ8มมากขึ*น 

3. ปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัดา้นสถานที8จดัจาํหน่าย (Place) ปัจจุบนั

ทางบริษทัฯ ไดมี้การสร้างคลงัสินคา้ใวใ้นโรงพยาบาลรัฐบาลใหญ่ๆ เช่น โรงพยาบาลราชวถีิ เพื8อความ

สะดวกในการเบิกใชน้ํ* าเกลือ  

4. ปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ทางบริษทัฯ ควรที8จะใหข้องชาํร่วยเป็นบางครั* งเท่านั*น ไม่ควรใหทุ้กครั* งที8เชา้พบลูกคา้ เพราะจะทาํใหลู้กคา้

ไม่เห็นความสาํคญัต่อของเหล่านั*น 

5. ปัจจยัที8มีผลต่อการสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร

ที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) ปัจจยัดา้นความพึงพอใจหลงัการซื*อเวชภณัฑ์

นํ*าเกลือ ทางบริษทัฯ ตอ้งคงการบริการแบบที8เคยทาํมา หรือพฒันาใหดี้ขึ*นไปเรื8อยๆ 

 

ข้อเสนอแนะในการทาํวจิยัครั8งต่อไป 

 จากผลการศึกษาในครั* งนี*  ผูว้จิยัมีขอ้แนะนาํในการทาํการศึกษาครั* งต่อไปดงันี*  

 1. ควรมีการศึกษาปัจจยัอื8นๆที8มีผลทาํใหก้ารสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน

ในเขตกรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) เกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

 2. ควรมีการศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการดาํเนินงานที8มีผลทาํใหก้ารสั8งซื*อเวชภณัฑน์ํ*าเกลือของ

โรงพยาบาลรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครที8มีผลต่อ บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั 

(มหาชน) ในการแกไ้ขปัญหาใหก้บัทาง บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน) อยา่งตรงความ

ตอ้งการ 
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บรรณานุกรม 

ประวติั บริษทั เยเนอรัล ฮอสปิตลั โปรดคัส์ จาํกดั (มหาชน)  

www.ghp.co.th 

(เสรีวงษม์ณฑา, หลกัการโฆษณา, 2546: 33) ลกัษณะของผูซื้Hอ 

โคเลอร์ อามสตรอง (Kotler & Armstrong 2006, p. 44อา้งถึงใน สุรสิฐ อินตะ๊, 2551, 

หนา้ 26) กรอบความคิดเกีOยวกบั 4Ps 

สุรสิฐ อินตะ๊ (2551, หนา้ 26) ผลิตภณัฑ ์ (Product) ราคา(Price) สถานทีOจดัจาํหน่าย(place) การ

ส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ชยัสมพล ชาวประเสริฐ (2553) ผลิตภณัฑ ์(Product) ราคา(Price) สถานทีOจดัจาํหน่าย(place) การ

ส่งเสริมการขาย (Promotion) 

ศิริวรรณและคณะ(2543) ผลิตภณัฑ ์(Product) 

https://archive.lib.cmu.ac.th/full/T/2558/agbus60658pop_ch2.pdf 

ศิวฤทธิ\  พงศกรรังศิลป์ ,:2547 338-339 ความพึงพอใจของลูกคา้ (Customer Satisfaction) 

McCarthy (ณิชาภทัร แสงนิล, 2557; อา้งอิงจาก McCarthy, 1971) ดา้นราคา (Price) ดา้นสถานทีO

จดัจาํหน่าย (Place) ดา้นการส่งเสริมการขาย (Promotion) 

http://www.bus.ubu.ac.th/keepfile/1515251815206%20Chapter%202%20%E0%B8%A3%E0

%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2.pd 

 

 

 

 

 

 


