
144 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

แรงจูงใจในการเลอืกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

 (MOTIVATION IN CHOOSING TRADITIONAL MEDICINES  

OF CONSUMERS IN BANGKOK) 

ปิยพรรณ  รัตนพิกุล 1   ดร. พีรพงษ ์ฟูศิริ 2   

---------------------------------------------------------------- 
 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อ

แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และ

ความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัทางการตลาด   และปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง   กบั

แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้

แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจยัในการเก็บรวบรวมข้อมูล กับกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายตุั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมีประสบการณ์

การเลือกใชย้าแผนโบราณมาก่อน บริเวณยา่นธุรกิจการคา้และห้างสรรพสินคา้ขนาด

ใหญ่ท่ีมีช่ือเสียงใน 6 ปกครองท่ีกระจายครบทุกกลุ่มพื้นท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

จาํนวน 400 ตวัอยา่ง ระยะเวลาทาํการศึกษาอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพนัธ์ถึงเมษายน 

2555 รวมประมาณ 3 เดือน และสถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน t-Test F-Test และ MRA  

ผลการศึกษา พบว่า ด้านเพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่แตกต่างกนั 

ยกเวน้ ปัจจยัดา้นความรู้สึกไวว้างใจผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณท่ีไดใ้ช ้โดยอุ่นใจจาก

                                                           
1 นกัศึกษาปริญญาโท หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
2 อาจารยป์ระจาํหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต คณะบริหารธุรกิจ   

   มหาวทิยาลยัรังสิต 
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ผลขา้งเคียงต่างๆ และปัจจยัดา้นความภูมิใจและยินดีแนะนาํผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ 

บอกต่อหรือชกัชวนให้บุคคลรอบขา้งใช้ตามอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

โดยปัจจยัดา้นอายุ ดา้นระดบัการศึกษา ดา้นอาชีพ และด้านรายได้เฉล่ียต่อเดือนท่ี

แตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครทุกปัจจยัแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ปัจจยั

ทางการตลาดส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย และดา้นการ

ส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมีความสัมพนัธ์    กับ

แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ยกเวน้ 

ดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และปัจจยัภายนอก

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งส่วนใหญ่ ไดแ้ก่  ดา้นครอบครัวและดา้นสังคมและวฒันธรรม ไม่มี

ความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผู ้บริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร  ยกเวน้ ดา้นเศรษฐกิจมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้า

แผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05  

คําสําคัญ: แรงจูงใจ  ยาแผนโบราณ    
 

ABSTRACT 
 

This study has objectives to study influence of personal factors on 

motivation of consumers in Bangkok in choosing traditional medicines and 

relationship between marketing and relating external factors and their motivation.  It 

utilized questionnaire to collect data from  samples that are four hundred consumers 

with two main required qualifications – minimum age of eighteen years and usage 

experience for traditional medicines in business area and large-sized department 

stores in each of six chosen districts as the representative of six administrative 

districts in Bangkok.  Research period includes three months during February till 
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April 2012 and statistic issues used to analyze the collected data consist of 

percentage, mean, standard deviation, t-Test, F-Test, and MRA.  

Consequence of this study conclude that gender influence most factors of 

motivation in choosing traditional medicines, excluding factors of trust in no side-

effects and proud and introduction at significant level of 0.05.  Age, educational 

level, career and average monthly income influence all factors of motivation in 

choosing traditional medicines at significant level of 0.05.  Most of marketing 

factors, excluding price, have relationship with the motivation. Conversely, most of 

relating external factors, excluding economy, have no relationship with the 

motivation at significant level of 0.05.   
 

KEY WORDS:  MOTIVATION, TRADITIONAL MEDICINES 

บทนํา 

สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (2555);  องคก์ารเภสัชกรรม (2555) 

ยาแผนโบราณ เป็นยาท่ีมุ่งหมายสําหรับใชใ้นการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ ซ่ึง

อยู่ในตาํรายาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศ หรือยาท่ีรัฐมนตรีประกาศให้เป็นยา

แผนโบราณ หรือยาท่ีไดรั้บอนุญาตให้ข้ึนทะเบียนตาํรับยาเป็นยาแผนโบราณ ซ่ึงเป็น

การนาํเอาสมุนไพรจากพฤกษชาติ สัตว ์หรือแร่ มาผสม ปรุง หรือการแปรสภาพ 

สมุนไพรท่ีถูกแปรรูปเป็นยาแผนโบราณมีทั้งท่ีอยูใ่นรูปยานํ้า ยาเมด็ หรือแคปซูล  

ยาแผนโบราณเป็นผลิตภณัฑท่ี์จาํเป็นต่อการรักษาโรค ท่ีตอ้งไดรั้บกาควบคุม

การผลิต และจาํหน่าย ในปัจจุบนัมียาแผนปัจจุบนัหลายชนิดท่ีมีสรรพคุณในการักษา

เป็นอย่างดีและสะดวกในการใช้ แต่อาจมีราคาสูงและอาจส่งผลขา้งเคียงได ้ยาแผน

โบราณจึงกลายเป็นทางเลือกสอดคลอ้งกบักระแสนิยมของสังคม ทาํให้มีควาตอ้งการ

ใชย้าแผนโบราณและยาสมุนไพรเพิ่มข้ึนเป็นจาํนวนมาก ท่ีช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจ

ไดเ้ป็นอยา่งดีภายใตก้ารดาํเนินการท่ีถูกตอ้งตามกฎหมาย 

ผูว้ิจยัได้ให้ความสําคัญต้องการใช้ยาโดยเฉพาะแผนโบราณและเล็งเห็น

ช่องทางธุรกิจเก่ียวกบัอุตสาหกรรมยา จึงตดัสินใจเลือกศึกษาแรงจูงใจในการเลือกใช้
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ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งศึกษาถึงความสัมพนัธ์

ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัทางการตลาด และปัจจยัภาย

ต่างๆ ประกอบดว้ย ครอบครัว เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ท่ีมีต่อพฤติกรรมและ

แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภค โดยหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ไดท้ราบ

ถึงพฤติกรรมการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ใน

ปัจจุบนั และทราบถึงความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเลือกศึกษากบัแรงจูงใจในการ

เลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อนาํไปใชเ้ป็นแนวทาง

ในการวางแผนการผลิตและการจาํหน่ายยาท่ีมีประสิทธิภาพตรงกบัความตอ้งการของ

ผูบ้รโภคมากข้ึน รวมทั้งการใชเ้ป็นขอ้มูลสําหรับการอา้งอิงสําหรับผูป้ระกอบการใน

ธุรกิจยาต่อไป  

วตัถุประสงค์ในการวจัิย 

1. เพื่อศึกษอิทธิพลของปัจจยัส่วนบุคคล ท่ีมีต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยา

แผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางการตลาด และแรงจูงใจในการ

เลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และ

แรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทาํให้ทราบถึงพฤติกรรมการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภค ในเขต

กรุงเทพมหานคร และความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงจูงใจในการ

เลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2. ทาํให้ได้ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการในธุรกิจยา  ทั้งแผน

ปัจจุบนัและแผนโบราณ รวมถึงสมุนไพรต่างๆ ท่ีสามารถนําไปปรับใช้เป็นแนว

ทางการดําเนินธุรกิจ วางแผนการผลิตและการตลาดเพื่อให้สามารถตอบสนอง

ผูบ้ริโภคไดอ้ยา่งเหมาะสม และตรงกบัความตอ้งการมากข้ึน 
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สมมติฐานของการวจัิย 

1. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

2. ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์ กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์ กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้

ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

กรอบแนวคิด 

 

      ตัวแปรอสิระ                  ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ   อาย ุ  ระดบัการศึกษา  

2. อาชีพ   รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

       

ปัจจัยทางการตลาด 

3. ผลิตภณัฑ ์ 

4. ราคา  

5. ช่องทางจดัจาํหน่าย  

6. การส่งเสริมตลาดและการส่ือสารการตลาด

แบบครบวงจร  
      

ปัจจัยภายนอกอืน่ๆ ที่เกีย่วข้อง 

7. ครอบครัว 

8. เศรษฐกิจ 

9. สังคมและวฒันธรรม 

 

แรงจูงใจในการ

เลอืกใช้ยาแผน

โบราณของผู้บริโภค

ในเขต

กรุงเทพมหานคร 
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แนวคิด 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจในการ

เลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครในคร้ังน้ี ครอบคลุม

เน้ือหาสาํคญัต่างๆ ไดแ้ก่ 

องคก์ารเภสัชกรรม (2555) ยาแผนโบราณ ตามพระราชบญัญติัยา พ.ศ. 2510 

หมายถึง ยาท่ีใช้ในการประกอบโรคศิลปะแผนโบราณหรือบาํบดัโรค ซ่ึงอยู่ในตาํรา

ยาแผนโบราณท่ีรัฐมนตรีประกาศหรือยาท่ีรัฐมนตรีประกาศเป็นยาแผนโบราณ หรือ

ยาท่ีไดรั้บอนุญาตใหข้ึ้นทะเบียนตาํรับยาเป็นยาแผนโบราณ 

Schiffman and Kanuk (2000) พฤติกรรมผูบ้ริโภค หมายถึง กระบวนและ

กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งในการเสาะแสวงหา การเลือก การซ้ือ 

การใช ้การประเมินผล และการใชส้อยผลิตภณัฑ์และบริการ เพื่อสนองความตอ้งการ

และปรารถนาอยากไดใ้หไ้ดรั้บความพึงพอใจ 

พงษพ์ฒัน์ รักอารมณ์ (2555) แรงจูงใจ (Motive) หมายถึง กระบวนการท่ีชกั

นาํโนม้นา้วใหบุ้คคลเกิดความมานะพยายามเพื่อสนองตอบความตอ้งการบางประการ

ใหบ้รรลุผลสาํเร็จ 

Kurtz (2008) ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง การ

ผสมผสาน 4 กลยุทธ์ ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์ การกาํหนดราคา ช่องทางการจดัจาํ

หนาย และการส่งเสริมการตลาด เพื่อกาํหนดความตอ้งการและความช่ืนชอบในตลาด

เป้าหมาย  

ระเบียบวธีิวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณแบบสํารวจ (Quantitative and Survey 

Research) โดยใช้แบบสอบถามท่ีม่ีโครงสร้างของกลุ่มขอ้คาํถามแบบปลายปิด 4  

ส่วนและในส่วนของการให้แสดงขอ้แนะนาํในดา้นต่างๆ อย่างอิสระ เป็นเคร่ืองมือ

วิจยัสําหรับเก็บรวบรวมขอ้มูลกบัผูบ้ริโภคท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ข้ึนไปและมี

ประสบการณ์การเลือกใชย้าแผนโบราณมาก่อนในเขตพญาไท 45 คน เขตปทุมวนั 35 
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คน เขตลาดพร้าว 74 คน เขตบางกะปิ 91 คน เขตธนบุรี 75 คน และเขตภาษีเจริญ 80 

คน รวม 400 ตวัอยา่ง 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ขอ้มูลในการศึกษาคร้ังน้ี จาํแนกออกได้เป็น สถิติเชิง

พรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t-test  One-way ANOVA 

(F-test) โดยทาํการเปรียบเทียบแบบรายคู่ (post hoc test) ของฟิชเชอร์ (Fisher’s 

Least-Significant  Difference: LSD) และ Multiple Regression Analysis (MRA)  

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

สรุปผลการวจัิย 

1. สรุปผลการวเิคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 60.00 มีอายุระหวา่ง  31-

35 ปี ร้อยละ 31.00 สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 30.00 มีอาชีพเป็น

พนกังานบริษทัเอกชน ร้อยละ 46.50 และมีรายได้เฉล่ียต่อเดือนอยู่ระหว่าง 20,001-

30,000 บาท ร้อยละ 30.00 

2. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

ทางการตลาด 

พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัทางการตลาดในภาพรวมให้

ความสําคญัดา้นการส่งเสริมการตลาด และการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมาก

ท่ีสุด ตามมาดว้ยดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย ดา้นผลิตภณัฑ ์และดา้นราคาตามลาํดบั 

ในการพิจารณารายดา้น พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในดา้นผลิตภณัฑ ์

โดยให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นความเป็นธรรมชาติ หรือสมุนไพรของผลิตภณัฑ์ยา

แผนโบราณส่งผลทาํให้ไม่มีผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายมากท่ีสุด ดา้นราคา 

ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นราคา ท่ีถูกกว่าราคาของผลิตภณัฑ์ยาแผนปัจจุบนัมาก

ท่ีสุด ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย ให้ความสําคญักบัปัจจยัด้านสถานท่ีจาํหน่ายท่ีตั้งอยู่

ใกลท่ี้พกั ท่ีทาํงานหรือสถานศึกษามากท่ีสุด และดา้นการส่งเสริมการตลาดและการ

ส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นประเภทของการส่ือสาร
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การตลาด และจาํนวนของประเภทการส่ือสารการตลาดและการผสมผสานการใชก้าร

ส่ือสารการตลาดเท่ากนัมากท่ีสุด 

3. สรุปผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัย

ภายนอกอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใน

ภาพรวมใหค้วามสาํคญัดา้นครอบครัวมากท่ีสุด ตามมาดว้ยดา้นสังคมและวฒันธรรม 

และดา้นเศรษฐกิจตามลาํดบั 

ในการพิจารณารายดา้น กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นในดา้นครอบครัว โดยให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นบทบาทของผูริ้เร่ิมในครอบครัวมากท่ีสุด ดา้นเศรษฐกิจ ให้

ความสาํคญักบัปัจจยัดา้นขนาดของตลาด และสภาพการแข่งขนัของผลิตภณัฑ์ยาแผน

โบราณมากท่ีสุด และดา้นสังคมและวฒันธรรม ให้ความสําคญักบัปัจจยัดา้นทศันคติ 

และความเช่ือเก่ียวกบัการใชส้มุนไพรรักษาโรคมากท่ีสุด 

4. สรุปผลการวเิคราะห์ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกีย่วกบั

แรงจูงใจในการเลอืกใช้ยาแผนโบราณของผู้บริโภค 

กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็น เก่ียวกบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณ 

โดยใหค้วามสําคญัมากท่ีสุด กบัปัจจยัดา้นความพึงพอใจในผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ 

ท่ีสามารถรักษาโรคใหห้ายไดต้ามท่ีตอ้งการ  

5. สรุปผลข้อเสนอแนะ 

กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ให้ขอ้เสนอแนะตามดา้น

ต่างๆ ได้แก่ ดา้นผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ ด้านราคาของผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่ายของผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ ดา้นการส่งเสริมการตลาดและ

การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรสําหรับผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ ดา้นครอบครัว

ในมุมมองท่ีมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณ ดา้นเศรษฐกิจท่ี

มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณ ด้านการสังคมท่ีมี

ความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณ และด้านวฒันธรรมท่ีมี

ความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณ  
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5.1.6 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีแตกต่างกนัมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการ

เลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั  

พบว่า ด้านเพศท่ีแตกต่างกันมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครส่วนใหญ่แตกต่างกนั ยกเวน้ ปัจจยัดา้น

ความรู้สึกไวว้างใจผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณท่ีไดใ้ช ้โดยอุ่นใจจากผลขา้งเคียงต่างๆ 

และปัจจยัด้านความภูมิใจและยินดีแนะนําผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ บอกต่อหรือ

ชกัชวนใหบุ้คคลรอบขา้งใชต้ามอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นอายุท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกปัจจยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยมี 10 คู่ของช่วงอายุท่ีมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ด้านระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยา

แผนโบราณของผู ้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกปัจจัยแตกต่างกันอย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี 9 คู่ของระดบัการศึกษา ท่ีมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจ

ในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นอาชีพท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกปัจจยัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 โดยมี 5 คู่ของอาชีพท่ีมีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณ

ของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

ดา้นรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีแตกต่างกนั มีอิทธิผลต่อแรงจูงใจในการเลือกใช้

ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครทุกปัจจยัแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมี 11 คู่ของรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนท่ีมีอิทธิผลต่อ

แรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

สมมติฐานท่ี 2 ปัจจยัทางการตลาดมีความสัมพนัธ์    กบัแรงจูงใจในการ

เลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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พบว่า ด้านผลิตภณัฑ์มีความสัมพนัธ์กับแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นราคา ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นช่องทางจดัจาํหน่าย มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ด้านการส่งเสริมการตลาด และการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจรมี

ความสัมพนัธ์    กับแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ทั้ ง น้ี  ปัจจัยทางการตลาดส่วนใหญ่ ยกเว้น  ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์  มี

ความสัมพนัธ์เชิงบวกกบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

สมมติฐานท่ี 3 ปัจจยัภายนอกอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจใน

การเลือกใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่า ดา้นครอบครัวไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผน

โบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นเศรษฐกิจ มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใชย้าแผนโบราณของ

ผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ดา้นสังคมและวฒันธรรม ไม่มีความสัมพนัธ์กบัแรงจูงใจในการเลือกใช้ยา

แผนโบราณของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 

0.05 

อภิปรายผลการวจัิย 

ผลการศึกษาในคร้ังน้ีสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของนภสัรัญชน์ ฤกษเ์รือง

ฤทธ์ิ (2553)  เร่ืองปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อการใช้ยาสมุนไพรในโรงพยาบาลอู่ทอง 

จงัหวดัสุพรรณบุรี ของชรินชัย เจริญสิริวิไล (2550) เร่ืองพฤติกรรมการใช้บริการ 

และปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกร้านขายยาแผนปัจจุบนั 

ในกรุงเทพมหานคร ของพิสิทธ์ิ ลํ้าประเสริฐ (2547) เร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการเลือกซ้ือ

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นภัสรัญชน์%20ฤกษ์เรืองฤทธิ์,%202527-&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=นภัสรัญชน์%20ฤกษ์เรืองฤทธิ์,%202527-&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ยาพาราเซตามอลของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ของปีฐพล รัตนจินดา (2551) 

เร่ืองปัจจยัทางการตลาด ท่ีมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใชย้าแผนโบราณของผูบ้ริโภค 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ของอุไรวรรณ์ อัศวภูมิ (2550) เร่ืองทัศนคติท่ีมีต่อยา

สมุนไพรของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร และของมณัฑนา ทรัพยเ์จริญพนัธ์ 

(2550) เร่ืองพฤติกรรมการบริโภคยาแผนโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนบน  

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการศึกษาคร้ังนี ้

ผูป้ระกอบการผลิตและจาํหน่ายยาแผนโบราณควรให้ความสําคญักับทุก

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้งตามขอ้เสนอแนะในดา้นต่างๆ ดงัน้ี  

ดา้นผลิตภณัฑ์ ควรมีการควบคุมการผลิตตลอดกระบวนการอยา่งจริงจงัเพื่อ

ป้องกนัการใช้สารมีพิษผสมในยาแผนโบราณ และสร้างความมัน่ใจแกผู้บ้ริโภคใน

การเลือกใชย้าท่ีมาจากธรรมชาติอยา่งแทจ้ริงท่ีไม่มีผลขา้งเคียงใดๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั

การให้ความสําคัญของผูบ้ริโภคเก่ียวกับความเป็นธรรมชาติหรือสมุนไพรของ

ผลิตภณัฑ์ยาแผนโบราณ ส่งผลทาํให้ไม่มีผลขา้งเคียงท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายมาก

ท่ีสุด  

ดา้นราคา  ควรมีการควบคุมในการกาํหนดราคาให้มีมาตรฐานสมเหตุสมผล

ตามต้นทุนการผลิตและความต้องการในตลาด และมีราคาท่ีถูกกว่าราคาของ

ผลิตภณัฑย์าแผนปัจจุบนั 

ด้านช่องทางจดัจาํหน่าย  ควรมีการส่งเสริมให้มีการวางจาํหน่ายยาแผน

โบราณร่วมกบัร้านจาํหน่ายยาแผนปัจจุบนั มากข้ึน เพื่อเพิ่มช่องทางและการกระจาย

จุดจาํหน่ายให้สามารถเขา้ถึงได้มากและง่ายข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการท่ีผูบ้ริโภคให้

ความสาํคญัต่อสถานท่ีจาํหน่ายท่ีตั้งอยูใ่กลท่ี้พกั ท่ีทาํงาน หรือสถานศึกษามากท่ีสุด 

ดา้นการส่งเสริมการตลาดและการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร ควรเน้น

ความสามารถในการเขา้ถึงในขอ้มูลข่าวสาร ประเภทการส่ือสารการตลาดจึงความมี

ความหลากหลายและใช้ร่วมกนัตามความเหมาะสมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดท่ีมี

ความสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาในคร้ังน้ี 



155 
 

( วารสารการเงิน การลงทุน การตลาด และการบริหารธุรกิจ ปีท่ี 2 ฉบบัท่ี 2 ) 

ดา้นครอบครัว ควรให้ความสําคญัต่อบทบาทของการริเร่ิมจากครอบครัว 

เน่ืองจากครอบครัวเป็นสถาบนัพื้นฐานท่ีมีความสําคญัในการจูงใจให้สมาชิกใน

ครอบครัวเลือกใชย้าแผนโบราณไดโ้ดยง่าย 

ด้านเศรษฐกิจ  ควรเน้นทางเลือกในการรักษาโรคท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพแต่มีตน้ทุนไม่สูงของยาแผนโบราณสกดัมาจากสมุนไพร ซ่ึงมีความ

เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจโดยทัว่ไป อีกทั้งเป็นแนวทางการส่งเสริมสภาพการ

แข่งขนัของผลิตภณัฑย์าแผนโบราณไดอี้กดว้ย 

ดา้นการสังคมและวฒันธรรม ควรทาํการตลาดบนพื้นฐานของทุนเดิมในดา้น

ทศันคติ และความเช่ือเก่ียวกับการใช้สมุนไพรรักษาโรคของผูบ้ริโภค ทาํให้ใช้

แรงจูงใจในการเลือกใช้ยาแผนโบราณได้ง่าย ทั้งน้ี ควรทาํใช้ประโยชน์จากความ

หลากหลายทางชีวภาพในดา้นสมุนไพรของประเทศ และทาํการวิจยัเพื่อพฒันายา

แผนโบราณให้มีความหลากหลายในการรักษาให้ครอบคลุมโรค ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. ข้อเสนอแนะในคร้ังต่อไป 

ควรต่อยอดการศึกษา โดยเลือกทาํการศึกษาตวัแปรอ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมี

ความหลายหลากมากข้ึน 

ควรทาํการศึกษากลุ่มตวัอย่างนอกเหนือจากกลุ่มประชากรเป้าหมายใน

งานวิจยัคร้ังน้ี ซ่ึงอาศยัอยู่ในเมืองใหญ่อ่ืนๆ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีมีมุมมองแตกต่างกนั

มากข้ึนและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภคหลากหลายกลุ่มมากข้ึน 

เอกสารอ้างองิ 

กมลวฒัน์ ธรรมรักษา. “คุณค่าตราสินค้าและการส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร 

(IMC) ทีม่ีผลต่อพฤติกรรมการใช้ผลติภัณฑ์นํา้ยาเปลี่ยนสีผมในเขต

กรุงเทพมหานคร.” สารนิพนธ์หลกัสูตรปริญญาบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

สาขาวชิาการจดัการ, คณะบริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัศรีนครินทร์วโิรฒ, 

2553 
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กฤษติกา คงสมพงษ.์ “การส่ือสารการตลาดแบบครบวงจร สําคัญต่อการตลาดยุคใหม่

อย่างไร.” บทความ, Marketeer Magazine ฉบบัท่ี 63 พฤษภาคม 2548 

กิตติพนัธ์ คงสวสัดิเกียรติและคณะ. ระเบียบวธีิวจัิยทางธุรกจิ. กรุงเทพมหานคร: 

เพียร์สัน เอด็ดูเคชัน่ อินโดไชน่า, 2552 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัเชียงใหม.่ แนวคิดและทฤษฎด้ีานประชากรศาสตร์. 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน, 2554 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น. แรงจูงใจ. คู่มือประกอบการสอนประจาํ

สาขาวชิาสังคมศึกษา, 2554 

จิตราภรณ์ วนัใจ. “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทีม่ีผลต่อการตัดสินใจจัดจําหน่าย

ยาสมุนไพรไทยของผู้ประกอบการร้านขายยา จังหวดัเชียงราย.” รายงาน

การศึกษาอิสระสาขาวชิาการจดัการทัว่ไป, คณะบริหารธุรกิจ,  มหาวทิยาลยั

ราชภฏัเชียงราย, 2548 

จิรชยา  ติรณะประกิจ.  “ทศันคติของผู้บริโภคทีม่ีต่อร้านขายยาในเขต

กรุงเทพมหานคร.” รายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระหลกัสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบณัฑิตสาํหรับนกับริหาร สาขาวชิาการจดัการธุรกิจทัว่ไป, คณะ

บริหารธุรกิจ, มหาวทิยาลยัรังสิต, 2554 

ชรินชยั เจริญสิริวไิล. “พฤติกรรมการใช้บริการและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
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http://www.ba.cmu.ac.th/
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=จิตราภรณ์%20วันใจ&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย-การศึกษาอิสระ&field=21&institute_code=0&option=showindex_subject&doc_type=0
http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย-การศึกษาอิสระ&field=21&institute_code=0&option=showindex_subject&doc_type=0
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