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บทคดัย่อ 

 

การวจิยัครัง้น้ีมจีุดประสงคเ์พื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจและทศันคติด้านผลติภณัฑ์ที่มผีลต่อแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเครื่องมอืในการเกบ็

รวบรวมขอ้มลู   

ผลการวจิยั  พบว่า 

ผูต้อบแบบสอบถามสว่นใหญ่ เป็นเพศหญงิ มอีายุ 24 – 32 ปี สถานภาพ โสด การศกึษาระดบัปรญิญา

ตร ี อาชพีลูกจ้าง/พนักงานบรษิัทเอกชน มรีายได้เฉลี่ยต่อเดอืนระหว่าง 25,001 - 35,000 บาท มคีวามรู ้             

ความเขา้ใจเกี่ยวกบัยาชื่อสามญัในระดบัมาก และมีทศันคติด้านผลติภณัฑ์เกี่ยวกบัยาชื่อสามญัโดยรวมอยู่ใน 

ระดบัดมีาก 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน  พบว่า   

ผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาชื่อสามญัแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั 

ดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญัและดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยา

ตน้แบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนัแตกต่างกนั 

ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการ

ซื้อยาชื่อสามญัในอนาคต โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัปานกลาง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั และมี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการ

ซื้อยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบที่เป็นยาตัวเดียวกนั โดยมีความสมัพนัธ์กนัในระดบัตํ่า และเป็นไปในทิศทาง

เดยีวกนั  

ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ ดา้นคุณค่าผลติภณัฑ ์และดา้นราคา มคีวามสมัพนัธ์

กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยา

ชื่อสามญั และดา้นการซื้อยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนั โดยมคีวามสมัพนัธก์นัในในระดบัตํ่า 

และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

  

คาํสาํคญั: ความรูค้วามเขา้ใจ ทศันคต ิยาชื่อสามญั 

 

 
 

________________________ 
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Abstract 

 

This research was aimed to study the cognition and product attitudes affecting consumer’s 

buying behavior trends of generic drugs in Bangkok. In this research, a questionnaire was employed as 

the tool for data collection. 

The research found that most of the respondents were female, aged between 24 – 32 years, 

single, had obtained bachelor degrees, and worked as corporate employees with monthly income of 

25,001 - 35,000 Baht. The majority of respondents had much overall cognition about generic drugs. Most 

respondents had a very good attitude overall toward generic drugs.  

The hypotheses testing concluded that consumers with different understanding of generic drugs 

have differences in behavior trends in future buying behavior, the behavior to recommend others to buy 

generic drugs and the behavior to buy generic drugs although original drugs were available.  Product 

attitude in product quality is moderately positively related to future buying behavior; but slightly positively 

related to both recommending others to buy and buying generic drugs although original drugs are 

available. Product attitude to physical characteristics of products, product value and product price have 

low positively relation to future buying behavior, recommending others to buy and buying generic drugs 

although original drugs are available. 

 

Keywords: Cognition, Attitude, Generic Drugs 

 

บทนํา 

ยาใหม่ทีม่กีารผลติขึน้เป็นครัง้แรก จะมชีื่อเรยีกว่า ยาต้นแบบ (Original drug) คอืยารกัษาโรคต่างๆ ที่

ผลิต คดิค้นได้เป็นตวัยาแรกจากบริษัทผู้ผลิต ดงันัน้จึงมีต้นทุนค่าใช้จ่ายสูงในการคดิค้น ศึกษา วิจยั การทํา

การตลาด และการโฆษณา จึงส่งผลให้ยามรีาคาแพงมาก เพื่อจูงใจในการคดิค้นยาใหม่ๆ บรษิัทผู้คดิค้นจะได้

ลขิสทิธิใ์นการจดัจําหน่ายยานัน้ๆ แต่ผูเ้ดยีวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 20 ปี เมื่อหลงัจากเวลานัน้ผ่านไปแลว้เพื่อ

ประโยชน์ต่อผูด้อ้ยโอกาสกว่า บรษิทัอื่นๆสามารถผลติยาทีม่ตีวัยารกัษาเช่นเดยีวกนัออกขายได ้ซึง่เรยีกว่า ยาชื่อ

สามญั (Generic drugs) หรอื ยา Local made หรอืคนไทยเรยีกว่า ยาในบญัชยีาหลกัแห่งชาต ิซึง่เป็นยาทีม่ตีวัยา

ทีใ่ชร้กัษาโรคตวัเดยีวกบัยาตน้แบบ ซึง่จะใหผ้ลการรกัษา ผลขา้งเคยีง ปรมิาณยาทีใ่ช ้และวธิกีารต่างๆ ในการใช้

ยา เช่นเดยีวกบัยาตน้แบบ แต่มรีาคาถูกกว่ามาก เพราะไม่ตอ้งเสยีเงนิค่าศกึษาวจิยั ค่าการตลาด และค่าโฆษณา 

แต่ทัง้น้ียาชื่อสามญัจะผลติไดต่้อเมื่อยาต้นแบบไดผ้่านระยะเวลาทีม่ลีขิสทิธิไ์ปแลว้ และต้องได้รบัการศกึษาดา้น

เภสชักรรม ที่เรยีกว่า การศกึษาชวีสมมูล (Bioequivalent) ถึงประสทิธภิาพในการผลติยาว่า ให้ผลการรกัษา

เช่นเดยีวกบัยาตน้แบบ รวมทัง้ใหก้ารอนุญาต รบัรอง และควบคุมการผลติจากองคก์ารอาหารและยาของประเทศ

นัน้ๆ ซึ่งบางครัง้บริษัทผู้ผลิตยาต้นแบบเอง ก็ผลิตยาชื่อสามญัด้วย แต่ใช้คนละชื่อ และมีลกัษณะหีบห่อยา

แตกต่างจากยาต้นแบบ ดงันัน้ ปจัจุบนัประเทศต่างๆทัว่โลก ซึ่งรวมทัง้ประเทศไทย จึงใช้ยาชื่อสามญัอย่าง

แพร่หลายแทนทีย่าตน้แบบ เพราะสามารถประหยดัค่าใชจ้่ายไดม้หาศาล แต่ยงัคงใหผ้ลการรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ

ทดัเทยีมกบัการใชย้าตน้แบบ 
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ประเทศไทยเองกม็กีารผลติยาในประเทศซึง่กค็อืยาชื่อสามญัเช่นเดยีวกบัในหลายๆประเทศทัว่โลก แต่

ขอ้มูลสถิติจากสํานักงานยาได้ระบุว่า ประเทศไทยมกีารนําเข้ายาแผนปจัจุบนั ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2550-2555 เพิ่ม

สงูขึน้ทุกปี โดยคดิเป็นมูลค่าเพิม่ขึน้เฉลีย่ประมาณ รอ้ยละสบิต่อปี ส่วนมูลค่าการผลติยาแผนปจัจุบนัในประเทศ

ไทย ซึง่คอืยาชื่อสามญั มค่ีาเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อย ประมาณรอ้ยละสามต่อปี จากขอ้มูลดงักล่าวทําใหท้ราบว่าคน

ไทยนิยมใช้ยาที่นําเข้าจากต่างประเทศมากกว่าใช้ยาที่ผลติในประเทศ การที่ประเทศไทยมีการนําเขา้ยาแผน

ปจัจุบนัสงูกว่าการผลติยาแผนปจัจุบนัในประเทศไทยอาจเน่ืองมาจากคนไทยมคีวามรูค้วามเขา้ใจเรื่องของยาชื่อ

สามญัเพยีงเลก็น้อยจงึทาํเกดิการรบัรูท้ีไ่ม่ถูกต้องเกีย่วกบัยาชื่อสามญัซึง่อาจเป็นสาเหตุ ทําใหเ้กดิทศันคตทิีไ่ม่ดี

ต่อยาชื่อสามญั ดงันัน้เมื่อคนไทยเกดิทศันคตทิีไ่ม่ดต่ีอยาชื่อสามญักจ็ะทําใหค้นไทยไม่กลา้ใชย้าชื่อสามญัทีผ่ลติ

ขึน้ภายในประเทศ  

รฐับาลจงึได้ให้การส่งเสรมิการใช้ยาชื่อสามญั โดยการใหค้วามรู้เรื่องยาชื่อสามญัผ่านทางหน่วยงาน

ของรฐั เช่น สาํนักงานอาหารและยา เป็นต้น นอกจากน้ี รฐับาลไดอ้อกนโยบายแห่งชาตดิา้นยา พ.ศ. 2554 และ

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาระบบยาแห่งชาต ิพ.ศ. 2555-2559 ทีม่เีน้ือหาเกีย่วกบั การใชย้าอย่างสมเหตุผล การใชย้า

ชื่อสามญั รวมทัง้การส่งเสรมิการผลติและประกนัคุณภาพยาชื่อสามญั เพื่อสนับสนุนให้คนไทยใช้ยาชื่อสามญั

เพิม่ขึน้ดว้ย 

ปจัจุบนัมกีารวิจยัเรื่องยาชื่อสามญัของประเทศในแถบเอเชยีพบว่าประเทศมาเลเซยี มกีารใช้ยาชื่อ

สามญัอย่างแพร่หลาย โดยแพทยผ์ูส้ ัง่จ่ายยาจะคาํนึงถงึเรื่องประสทิธภิาพและความน่าเชื่อถอืของยาชื่อสามญัเป็น

หลกั ประเทศญี่ปุ่น การใช้ยาชื่อสามญัยงัไม่เป็นที่นิยมเน่ืองจากผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นมีความรู้เรื่องยาชื่อสามญั

ค่อนขา้งน้อย โดยการรบัรู้ของชาวญี่ปุ่นต่อยาชื่อสามญั จะอยู่ในเรื่อง ราคายาชื่อสามญัถูกกว่ายาต้นแบบและ

ความเท่าเทยีมดา้นประสทิธภิาพของยาชื่อสามญักบัยาต้นแบบ การใชย้าชื่อสามญัในประเทศไทยเป็นทางเลอืก

หน่ึงทีท่ําใหผู้้บรโิภคสามารถเขา้ถงึการรกัษาไดม้ากขึน้ เหมอืนประเทศอื่นๆทัว่โลก อย่างไรกต็ามประสบการณ์

การใช้ยาชื่อสามญัของประเทศต่างๆ ดงัที่กล่าวไปทําให้ทราบว่า ปจัจยัหน่ึงที่มีผลต่อการใช้ยาชื่อสามญั คือ 

ความรูค้วามเขา้ใจเรื่องยาชื่อสามญั และทศันคตขิองผู้บรโิภคและของบุคคลากรทางการแพทย์ และเน่ืองจากมี

งานวจิยัเกีย่วกบัความรูค้วามเขา้ใจและทศันคตขิองผูบ้รโิภคต่อยาชื่อสามญั ในประเทศเพยีงเลก็น้อย ดงันัน้ผูว้จิยั

จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาถึงความรู้ความเขา้ใจและทศันคติที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บรโิภคต่อยาชื่อ

สามญั เพื่อดูว่าผู้บรโิภคมคีวามรู้ความเขา้ใจและทศันคติอย่างไรต่อยาชื่อสามญั โดยผลการศกึษาที่ได้จะเป็น

ประโยชน์ต่อการพฒันาการผลติยาชื่อสามญัต่อไป 

 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

1. เพื่อศกึษาลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบดว้ย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี 

และรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน ทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

2.   เพื่อศกึษาความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาชื่อสามญัทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างทศันคติดา้นผลติภณัฑ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

  1. ตวัแปรอสิระ (Independent variable) แบ่งเป็นดงัน้ี 

   1.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

    1.1.1 เพศ 

     1.1.1.1 ชาย 

     1.1.1.2 หญงิ 

    1.1.2 อายุ 

     1.1.2.1  15-23 ปี 

     1.1.2.2  24-32 ปี 

     1.1.2.3  33-41 ปี 

     1.1.2.4  42-50 ปี 

     1.1.2.5  51 ปี ขึน้ไป 

    1.1.3 สถานภาพสมรส 

     1.1.3.1 โสด 

     1.1.3.2 สมรส / อยู่ดว้ยกนั 

     1.1.3.3 หมา้ย / หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ 

    1.1.4 ระดบัการศกึษา 

     1.1.4.1 ตํ่ากว่าปรญิญาตร ี

     1.1.4.2 ปรญิญาตร ี

     1.1.4.3 สงูกว่าปรญิญาตร ี

    1.1.5 อาชพี 

     1.1.5.1 นกัเรยีน / นกัศกึษา 

     1.1.5.2 ลกูจา้ง/พนกังานบรษิทัเอกชน 

     1.1.5.3 ขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 

     1.1.5.4 คา้ขาย / ธุรกจิสว่นตวั 

     1.1.5.5 อื่นๆ (โปรดระบ.ุ...................) 

    1.1.6 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน 

     1.1.6.1 น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท 

     1.1.6.2 15,001 – 25,000 บาท 

     1.1.6.3 25,001 – 35,000 บาท 

     1.1.6.4 35,001 – 45,000 บาท 

     1.1.6.5 45,001 บาท ขึน้ไป 

    1.1.7 ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาชื่อสามญั  

    1.1.8 ทศันคตดิา้นผลติภณัฑท์ีม่ต่ีอยาชื่อสามญั 

     1.1.8.1 ดา้นคุณภาพ 

     1.1.8.2 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

     1.1.8.3 ดา้นคุณค่าผลติภณัฑ ์
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     1.1.8.4 ดา้นราคา 

  2. ตวัแปรตาม (Dependent variable) ไดแ้ก่ แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัของผูบ้รโิภค

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศกึษา อาชพี รายได้

เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อยาชื่อสามัญของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร         

แตกต่างกนั 

2. ความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาชื่อสามญัทีแ่ตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั 

3. ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ์ มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัของผูบ้รโิภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

 

ทบทวนวรรณกรรม 

 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความรู้ความเข้าใจ บลูม และคณะ (Bloom; & other.  1956: 359) แบ่ง

พฤตกิรรมดา้นความรูห้รอืความ สามารถทางดา้นสตปิญัญาออกเป็น 6 ระดบั โดยเรยีงลาํดบัจากความสามารถขัน้

ตํ่าไปสงู ดงัน้ี  

1. ความรู-้ความจํา (Knowledge of Recall) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมความรูท้ีแ่สดงถงึการจําไดห้รอืระลกึได ้

เป็นความรูใ้นเรื่องเฉพาะ เช่น ความรูค้ําศพัทเ์ฉพาะ ความรูใ้นขอ้เทจ็จรงิบางอย่าง เป็นความรูใ้นเรื่องวธิกีารจดั

กระทาํเฉพาะเรื่อง และเป็นความรูใ้นเรื่องทีเ่ป็นสากลและนามธรรมในสาขาต่าง ๆ เช่น ความรูใ้นเรื่องกฎ ทฤษฏี

โครงสรา้ง 

2. ความเขา้ใจ (Comprehension or Understanding) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมความรูท้ีแ่สดงว่าสามารถอธบิาย

ได้ ขยายความด้วยคําพูดของตนเองได้ มุ่งให้ผู้เรยีนเกิดพฤติกรรมหรือการตอบสนอง 3 แบบ คือ การแปล 

(Translation) การตคีวามหมาย (Interpretation) และการขยายความสรุปความ (Extrapolation) 

3. การนําไปใช้ (Application) ได้แก่ พฤติกรรมความรู้ที่แสดงว่าสามารถนําความรู้ที่มีอยู่ไปใช้ใน

สถานการณ์ใหม่ๆ และแตกต่างจากสถานการณ์เดมิได ้

4. การวเิคราะห ์(Analysis) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมความรู้ทีส่ามารถแยกสิง่ต่าง ๆ ออกเป็นส่วนย่อย ๆ ได้

อย่างมีความหมายและเห็นความสมัพนัธ์ของส่วนย่อย ๆ เหล่านัน้ด้วยหรอือาจกล่าวได้ว่า การวิเคราะห์มี 3 

ความหมาย คอื การวเิคราะหใ์หไ้ดห้น่วยย่อย การวเิคราะหเ์น้ือหาความสมัพนัธ ์และการวเิคราะหเ์น้ือหาหลกั 

5. การสงัเคราะห์ (Synthesis) ไดแ้ก่ พฤตกิรรมความรู้ทีแ่สดงถงึความสามารถในการรวบรวมความรู้

และขอ้มูลต่างๆ เขา้ด้วยกนัอย่างมรีะบบ เพื่อให้ได้แนวทางที่จะนําไปสู่การแก้ไขปญัหาได้ การสงัเคราะห์ม ี3 

ประเภท คอื สงัเคราะหใ์หไ้ดผ้ลเฉพาะเรื่อง สงัเคราะหใ์หไ้ดแ้ผนงานหรอืแผนปฏบิตักิาร และสงัเคราะหใ์หไ้ดร้ะดบั

นามธรรมทีส่งูขึน้ 

 6. การประเมินค่า (Evaluation) ได้แก่ พฤติกรรมที่แสดงถึงความสามารถในการตัดสนิคุณค่าของ

สิง่ของหรอืทางเลอืกไดอ้ย่างถูกตอ้ง จาํแนกได ้2 ประเภท คอื การประเมนิทีอ่งิเกณฑภ์ายใน และการประเมนิทีอ่งิ

เกณฑภ์ายนอก 
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัทศันคติ ฌอร์ และ คอสแตนโซ (Shaw; & Costanzo.  1982: 253)  

ทศันคต ิ(Attitude) หมายถงึ ลกัษณะการประเมนิผลเกีย่วกบัแนวความคดิและการตอบสนองต่อสิง่เรา้ต่างๆ ซึง่ผล

ทีต่ามมากค็อื บุคคลทัง้หลายต่างมทีศันคตต่ิอสรรพสิง่ต่างๆ ซึ่งอาจจะเป็นบวก เป็นกลาง หรอืเป็นลบกไ็ด ้ เสร ี

วงษ์มณฑา (2542: 106) ทศันคต ิหมายถงึ ความโน้มเอยีงทีเ่รยีนรู ้เพื่อใหม้พีฤตกิรรมทีส่อดคลอ้งกบัลกัษณะที่

พงึพอใจหรอืไม่พงึพอใจทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง (Schiffman; & Kanuk. 1994: 657) หรอือาจหมายถงึ การแสดง

ความรูส้กึภายในทีส่ะทอ้นว่าบุคคลมคีวามโน้มเอยีง พอใจหรอืไม่พอใจต่อบางสิง่บางอย่าง 

ความสมัพนัธข์องทศันคติและพฤติกรรม 

แฮรี ซี. เดรียนดิส (สุชาดา วรรธะมานี. 2542: 60–61; อ้างอิงจาก แฮรี ซี. เดรียนดิส) กล่าวว่า 

พฤติกรรมหรอืการปฎิบตัขิองมนุษย์เป็นผลมาจากทศันคต ิบรรทดัฐานของสงัคม นิสยั และผลทีค่าดว่าจะไดร้บั

หลงัจากการทาํพฤตกิรรมนัน้ๆ แลว้ ดงันัน้ ทัง้การปฎบิตัหิรอืพฤตกิรรมการแสดงออกทีส่งัเกตไดก้บัทศันคตต่ิางก็

มีความสมัพันธ์ซึ่งกันและกัน เป็นที่เชื่อกันว่าทัศนคติมีผลต่อการแสดงออกของพฤติกรรมของบุคคลและ

ขณะเดยีวกนัการแสดงออกหรอืการปฎบิตัขิองบุคคล กม็ผีลต่อทศันคตขิองบุคคลนัน้ๆดว้ย พฤตกิรรมของมนุษย์

เกดิจากทศันคต ิ(เสร ีวงษ์มณฑา. 2542: 106) มขีัน้ตอน ดงัน้ี 

1. K = Knowledge เป็นการเกดิความรู ้เช่น ทราบไหมว่าสนิคา้ตวัน้ีขายทีใ่ด ภาพยนตรเ์รื่องน้ีฉายทีใ่ด 

เป็นตน้ เมื่อเราทราบแลว้ ขัน้ต่อไปของพฤตกิรรม คอื 

2. A = Attitude เป็นการเกดิทศันคต ิเมื่อเกดิความรูใ้นขัน้ต่อมาจะเกดิความรูส้กึชอบหรอื ไม่ชอบ ทราบ

แลว้ชอบหรอืไม่ เช่น ทราบว่านกัรอ้งดงัจะมารอ้งเพลง ชอบหรอืไม่ เป็นต้น ซึง่ความรู ้(Knowledge) และทศันคต ิ

(Attitudes) จะสง่ผลไปทีก่ารกระทาํ (Practice) 

3. P = Practice เป็นการเกดิการกระทํา หลงัจากทีเ่กดิความรูแ้ละทศันคตแิลว้ กจ็ะเกดิการกระทํา เช่น 

ไปซือ้ตัว๋เพื่อดภูาพยนตรห์รอืคอนเสริต์ เป็นตน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2543: 18-25) ได้อธบิายถงึคุณสมบตัิที่

สาํคญัของผลติภณัฑท์ีน่กัการตลาดจะตอ้งคาํนึงถงึ มรีายละเอยีดดงัน้ี 

1. คุณภาพผลติภณัฑ ์(Product quality) เป็นการวดัการทาํงานและความคงทนของผลติภณัฑ ์เกณฑใ์น

การวดัคุณภาพถอืหลกัความพงึพอใจของลกูคา้และคุณภาพทีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั ถา้สนิคา้คุณภาพตํ่าผูซ้ือ้จะไมซ่ือ้

ซํ้า ถา้สนิคา้คุณภาพสงูเกนิอาํนาจซือ้ของผูบ้รโิภค สนิคา้กข็ายไม่ได ้

2. ลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้ (Physical characteristics of goods) เป็นรูปร่างลกัษณะทีลู่กค้า

สามารถมองเหน็ได ้และสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 คอื รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั เช่น รปูร่าง ลกัษณะ 

รปูแบบ บรรจุภณัฑ ์ตราสนิคา้ เป็นตน้ 

3. ราคา (Price) เป็นจํานวนเงนิที่บุคคลจ่ายเพื่อซือ้สนิค้าหรอืบรกิาร ซึ่งแสดงเป็นมูลค่า (Value) ที่

ผูบ้รโิภคจ่ายเพื่อแลกเปลีย่นกบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากสนิคา้หรอืบรกิาร  

4. ชื่อเสยีงของผูข้ายหรอืตราสนิคา้ (Brand) หมายถงึ ชื่อ (Name) คาํ (Term) สญัลกัษณ์ (Symbol) การ

ออกแบบ (Design) หรอืสว่นประสมของสิง่ดงักล่าว เพื่อระบุถงึสนิคา้และบรกิารของผูข้ายรายใดรายหน่ึงหรอืกลุ่ม

ของผูข้าย เพื่อแสดงถงึลกัษณะทีแ่ตกต่างจากคู่แขง่ขนั 

5. บรรจุภณัฑ ์(Packaging) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในการออกแบบ และการผลติสิง่บรรจุหรอืสิง่

ห่อหุ้มผลติภัณฑ์ บรรจุภณัฑ์เป็นตวัทําให้เกดิการรบัรู้ คือการมองเหน็สนิค้าเมื่อลูกค้าเกดิการยอมรบัในบรรจุ

ภณัฑก์จ็ะนําไปสูก่ารจงูใจใหเ้กดิความตอ้งการซือ้ และเกดิการตดัสนิใจซือ้ในทีส่ดุ 
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 6. การออกแบบผลติภณัฑ ์(Design) เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรปูแบบ ลกัษณะ การบรรจุหบีห่อ ซึง่ปจัจยั

เหล่าน้ีจะมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค 

7. การรบัประกนั (Warranty) และการประกนัสนิคา้หรอืบรกิาร (Guarantee) มคีวามหมายต่างกนัดงัน้ี 

 7.1 การรบัประกนัหรอืใบรบัประกนั (Warranty) เป็นเอกสารทีม่ขีอ้ความทีร่ะบุถงึการรบัประกนัสนิคา้ 

ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายจะชดเชยให้กบัผู้ซื้อ เมื่อผลิตภัณฑ์ไม่สามารถทํางานภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ การ

รบัประกนัเป็นเครื่องมอืทีส่าํคญัในการแข่งขนั โดยเฉพาะสนิคา้ประเภทรถยนต์ เครื่องใชใ้นบา้น และเครื่องจกัร 

เพราะเป็นการลดความเสีย่งจากการซือ้สนิคา้ของลกูคา้ รวมทัง้การสรา้งความเชื่อมัน่ 

 7.2 การประกนัสนิคา้หรอืบรกิาร (Guarantee) เป็นขอ้ความทีย่นืยนัว่าผลติภณัฑส์ามารถทาํงานไดเ้ป็น

ทีพ่งึพอใจ หรอืมกีารประกนัว่าถา้สนิคา้ใชไ้ม่ไดผ้ลยนิดคีนืเงนิ 

8. ส ี(Color) สขีองผลติภณัฑ์เป็นสิง่เชญิชวนและจูงใจให้เกดิการซื้อ เพราะสทีําให้เกดิอารมณ์ด้าน

จติวทิยา 

9. การใหบ้รกิาร (Servicing) การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค บางครัง้กข็ึน้อยู่กบันโยบายการใหบ้รกิารแก่

ลกูคา้ของผูข้ายหรอืผูผ้ลติ ในปจัจุบนัผูบ้รโิภคมแีนวโน้มจะเรยีกรอ้งบรกิารจากผูข้ายมากขึน้ เช่น บรกิารสนิเชื่อ 

บรกิารส่งของ บรกิารซ่อมแซม ในการผลิตสนิค้าผู้ผลติอาจให้บรกิารเองหรือผ่านคนกลาง โดยคํานึงถึงความ

สมดุลระหว่างตน้ทุนและการควบคุมระดบัความพอใจทีจ่ะใหแ้ก่ลกูคา้ 

10. วตัถุดบิ (Raw Material) หรอืวสัดุทีใ่ชใ้นการผลติ (Material) ผูผ้ลติมทีางเลอืกทีจ่ะใชว้ตัถุดบิหรอื

วสัดุหลายอย่างในการผลติ ซึง่ในการตดัสนิใจเรื่องน้ีผูผ้ลติตอ้งคาํนึงถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภคว่า พอใจแบบใด 

ตลอดจนตอ้งพจิารณาถงึตน้ทุนในการผลติ และความสามารถในการจดัหาวตัถุดบิดว้ย 

11. ความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์(Product safety) และภาระจากผลติภณัฑ ์(Product liability) ความ

ปลอดภยัของผลติภณัฑ ์(Product safety) เป็นประเดน็ทีส่าํคญัมากทีธุ่รกจิต้องเผชญิ และยงัเป็นประเดน็ปญัหา

ด้านจริยธรรมทัง้ธุรกิจและผู้บริโภค ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ปลอดภัยทําให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายเกิดภาระจากผลิตภัณฑ ์

(Product liability) ซึง่เป็นสมรรถภาพของผลติภณัฑท์ีท่ําใหเ้กดิการทําลายหรอืเป็นอนัตรายสาํหรบัผูผ้ลติทีต่้อง

รบัผดิชอบ ซึง่ในประเดน็น้ีเป็นสาเหตุใหธุ้รกจิตอ้งมกีารรบัประกนั (Product warranty) ขึน้ 

12. มาตรฐาน (Standard) เมื่อมเีทคโนโลยใีหม่เกดิขึน้ จะต้องคํานึงถึงประโยชน์และมาตรฐานของ

เทคโนโลยนีัน้ ผลิตภณัฑ์จํานวนมากในตลาดจะต้องมกีารออกแบบที่ได้มาตรฐาน อย่างไรกต็ามการที่กําหนด

มาตรฐานการผลติขึน้มากจ็ะช่วยควบคุมคุณภาพ และความปลอดภยัต่อผูใ้ชไ้ด ้

13. ความเขา้กนัได ้(Compatibility) เป็นการออกแบบผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบัความคาดหวงัของลกูคา้ 

และสามารถนําไปใชไ้ดด้ใีนทางปฏบิตัโิดยไม่เกดิปญัหาในการใช ้

14. คุณค่าผลิตภัณฑ์ (Product value) เป็นลกัษณะผลตอบแทนที่ได้รบัจากการใช้ผลติภณัฑ์ ซึ่ง

ผูบ้รโิภคตอ้งเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าทีเ่กดิจากความพงึพอใจในการใชผ้ลติภณัฑท์ีส่งูกว่าต้นทุน (ราคาสนิคา้) 

ทีผู่บ้รโิภคซือ้ 

15. ความหลากหลายของสนิค้า (Variety) ผูซ้ื้อส่วนมากพอใจทีจ่ะเลอืกซื้อสนิคา้ทีม่ใีหเ้ลอืกมากในรูป

ของส ีกลิน่ รส ขนาด การบรรจุหบีห่อ รปูแบบ ลกัษณะ และคุณภาพ เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่าง 

ดงันัน้ ผูจ้ําหน่ายจําเป็นต้องมสีนิคา้ใหเ้ลอืกหลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัได้ดี

ยิง่ขึน้ 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค ชฟิแมน; และ คานูค (ชนาธปิ วทิาโน. 2546: 48; 

อา้งองิจาก Schiffman; & Kanuk. 1994: 7) ไดใ้หค้ําจํากดัความว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) 
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หมายถงึ พฤตกิรรมซึง่บุคคลทําการคน้หา (Searching) การซือ้ (Purchasing) การใช ้(Using) การประเมนิผล 

(Evaluating) และการใชจ้่าย (Disposing) ในผลติภณัฑแ์ละบรกิาร โดยคาดว่าจะตอบสนองความตอ้งการของเขา 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการตดัสินใจซ้ือ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2539: 48-49) แสดง

กระบวนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคแบ่งพจิารณาเป็น 5 ขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 

1. การรบัรูป้ญัหา (Problem Recognition) คอืการทีผู่บ้รโิภคตระหนกัถงึความตอ้งการของตนเองซึง่เกดิ

จากการทีผู่บ้รโิภคเหน็ถงึความแตกต่างของสภาวะทีเ่ขาปรารถนาจะใหเ้ป็น 

2. การแสวงหาทางเลอืก (Search for Alternative) ถา้ความตอ้งการถูกกระตุ้นมากพอ และสิง่ทีส่ามารถ

ตอบสนองความตอ้งการอยู่ใกลต้วัผูบ้รโิภคจะดําเนินการตอบสนองความต้องการของเขาทนัท ีแต่การตอบสนอง

ภายหลงั เมื่อความต้องการทีถู่กกระตุ้นได้สะสมไว้มากจะทําใหเ้กดิภาวะอย่างหน่ึง คอื ความตัง้ใจใหไ้ดร้บัการ

ตอบสนองความตอ้งการ โดยผูบ้รโิภคจะพยายามคน้หาขอ้มลูเพื่อสนองความตอ้งการทีส่ะสมไว ้ปรมิาณของขอ้มลู

ทีผู่บ้รโิภคคน้หาขึน้อยู่กบัความตอ้งการทีบุ่คคลเผชญิอยู่ในระดบัมากหรอืน้อย จํานวนเวลาทีใ่ชใ้นการเลอืกราคา

สนิคา้และระดบัความเสีย่งภยัทีพ่งึม ีถา้การตดัสนิใจนัน้อาจมกีารผดิพลาด 

3. การประเมนิผลทางเลอืก (Alternative Evaluation) เมื่อไดข้อ้มลูต่างๆ มาแลว้ ผูบ้รโิภคจะนําทางเลอืก

แต่ละทางมาเปรยีบเทยีบว่ามดีา้นบวกและดา้นลบอย่างไรในการพจิารณาทางเลอืกน้ี ผูบ้รโิภคจะดงึเอาเกณฑก์าร

ประเมนิผลความเชื่อ ทศันคต ิและความสนใจทีจ่ะซือ้ ซึง่เป็นสิง่ทีถู่กปลูกฝงัอยู่ในจติใจของคนๆ นัน้ อยู่ก่อนแลว้

มาใชใ้นการตดัสนิ 

4. การตดัสนิใจซื้อ (Choice / Purchase) เมื่อทําการประเมนิแล้วจะช่วยให้ผูบ้รโิภคสามารถกําหนด

ความพอใจระหว่างสนิคา้ต่างๆ ทีเ่ป็นทางเลอืกและในทีสุ่ดกระบวนการตดัสนิใจกจ็ะมาสิน้สุดทีก่ารซือ้สนิคา้ หรอื

ยีห่อ้ทีไ่ดพ้จิารณามาใช ้เช่นเมื่อกระบวนการตดัสนิในใจซือ้ของผูบ้รโิภคมาถงึขัน้สุดทา้ยแลว้ กจ็ะมกีารตดัสนิใจ

ซือ้ในทา้ยทีส่ดุ 

5. พฤตกิรรมภายหลงัการซือ้ (Post Purchase Behavior) หลงัการซือ้หรอืทดลองใชส้นิคา้ ผูบ้รโิภคจะมี

ประสบการณ์เกีย่วกบัความพอใจหรอืไม่พอใจในตวัสนิคา้ (Satisfaction / Dissatisfaction) ซึง่ความพอใจหรอืไม่

พอใจ จะมผีลต่อความเชื่อ ทศันคตแิละความตัง้ใจในการซื้อครัง้ต่อๆ ไป กล่าวคอื ถ้าซื้อมาใชแ้ลว้ด ีความรู้สกึ

พอใจน้ีกจ็ะถูกเกบ็เป็นความเชื่อต่อตวัสนิคา้ และทําใหเ้กดิทศันคตทิีด่ ีผลทีต่ามมากค็อืความสนใจซือ้ซํ้าและอาจ

บอกต่อผูอ้ื่น แต่ถ้าเกดิความไม่พอใจกจ็ะเกดิการเปลีย่นแปลงในระบบความเชื่อ ทศันคต ิและทําให้ไม่สนใจซื้อ

สนิคา้ประเภทน้ีหรอืยีห่อ้น้ีอกี การตดัสนิใจซือ้กจ็ะเริม่ตน้กลบัไปทีก่ารเริม่หาขอ้มลูใหม่เกีย่วกบัสนิคา้อื่นหรอืยีห่อ้

อื่นๆ ใหม่อกีครัง้ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

ประชากร 

 ประชากรที่ใช้ในการวจิยัครัง้น้ี คอื ผู้บรโิภคทีซ่ื้อยาจากรา้นขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่ผูว้จิยั       

ไม่ทราบจาํนวนประชากรทีแ่น่นอน 

 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 การเลอืกกลุ่มตวัอย่างสาํหรบังานวจิยัน้ี  คอื  ผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ยาจากรา้นขายยาในเขตกรุงเทพมหานคร 

เน่ืองจากไม่ทราบประชากรทีแ่น่นอน  ดงันัน้จงึคาํนวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการคํานวณจากสตูรการคํานวณ

แบบไม่ทราบประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 25-26) โดยกําหนดระดบัความเชื่อมัน่ 95% ความผดิพลาด
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ไม่เกนิ 5% ดงันัน้จะไดก้ลุ่มตวัอย่างในการวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 385 คน และสาํรองเผื่อการสญูเสยีของแบบสอบถาม

ไว ้15 ตวัอย่าง ดงันัน้ รวมเป็นขนาดของกลุ่มตวัอย่างสาํหรบัการวจิยัครัง้น้ีเท่ากบั 400 ตวัอย่าง 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนท่ี 1 วธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิจีบัฉลากเพื่อเลอืกกลุ่ม

ตวัอย่าง จาํนวนทัง้สิน้ 6 เขต โดยเขตทีสุ่่มเลอืกมาไดแ้ก่ เขตดุสติ เขตจตุจกัร เขตสวนหลวง เขตพระโขนง เขต

บางแค และเขตตลิง่ชนั 

 ขัน้ตอนท่ี 2 วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกกลุ่มเป้าหมายและ

สถานทีต่ามรา้นขายยา โดยเจาะจงเลอืกรา้นขายยา ตามเขตทีสุ่ม่ไว ้เขตละ 1 รา้นขายยา 

 ขัน้ตอนท่ี 3 วธิกีารสุม่ตวัอย่างแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling) โดยกาํหนดจาํนวนกลุ่มตวัอย่าง

ในรา้นขายยา แต่ละเขตพืน้ที ่จาํนวน 6 เขต รวมทัง้สิน้ 400 ตวัอย่าง 

 ขัน้ตอนท่ี 4 วธิกีารสุม่ตวัอย่างตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเลอืกเกบ็เฉพาะผูท้ีใ่หค้วาม

ร่วมมอืในการตอบแบบสอบถามในการวจิยัครัง้น้ี  

 

ผลการวิจยั 

1. ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญงิ มอีายุ 24 – 32 ปี สถานภาพ โสด 

การศกึษาระดบัปรญิญาตร ีอาชพีลูกจา้ง/พนักงานบรษิทัเอกชน มรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนระหว่าง 25,001 - 35,000 

บาท 

2. ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัยาชื่อสามญัในระดบัมาก จํานวน            

261 คน คดิเป็นรอ้ยละ 65.25 และมคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาชื่อสามญัในระดบัน้อย ถงึ ปานกลาง จํานวน 

139 คน คดิเป็นรอ้ยละ 34.75 ตามลาํดบั 

3. ผูท้ีต่อบแบบสอบถาม มทีศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพและดา้นดา้นลกัษณะทางกายภาพ อยู่ใน

ระดบัดมีาก และมทีศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณค่าผลติภณัฑแ์ละ ดา้นราคายู่ในระดบัด ี

4. ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มแีนวโน้มการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคต อยู่ในระดบัซื้อ          

มแีนวโน้มการแนะนําให้ผู้อื่นที่รู้จกัซื้อยาชื่อสามญั อยู่ในระดบัแนะนําให้ผู้อื่นซื้อ และมี แนวโน้มการซื้อยา            

ชื่อสามญัแทนยาตน้แบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนั อยู่ในระดบัซือ้ 

 

ผลการทดสอบสมมติฐาน 

1. ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อยาชื่อสามญั ด้านการซื้อยาชื่อสามญัใน

อนาคตแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

2. ผู้บรโิภคที่มอีายุแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อยาชื่อสามญั ด้านการซื้อยาชื่อสามญัใน

อนาคตแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นที่รูจ้กัซือ้ยาชื่อสามญัและดา้น

การซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาตน้แบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนัแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01  

3.  ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการซือ้ยาชื่อสามญั

ในอนาคตและดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนั แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ 

ทีร่ะดบั 0.05 สว่นดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญัแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 
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4. ผู้บรโิภคที่มอีาชพีแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ด้านการซือ้ยาชื่อสามญัใน

อนาคต ด้านการแนะนําให้ผู้อื่นที่รู้จกัซื้อยาชื่อสามญัและด้านการซื้อยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบที่เป็นยาตัว

เดยีวกนัแตกต่างกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 

5. ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนั มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการซือ้ยา

ชื่อสามญัในอนาคตและดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญัแตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 ส่วนดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบที่เป็นยาตวัเดยีวกนั แตกต่างกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติิที่

ระดบั 0.01 

6. ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยาชื่อสามญัแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยา

ชื่อสามญัดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคตและ ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญัแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 สว่นดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาตน้แบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนัแตกต่างกนั อย่าง

มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

7. ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัดา้น

การซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคต อย่างมนีัยสําคญัทางสถิตทิี่ระดบั 0.01โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ใน

ระดบัปานกลาง และมคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยา

ชื่อสามญัและดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01

โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

8. ทศันคติด้านผลิตภัณฑ์ ด้านลกัษณะทางกายภาพ ด้านคุณค่าผลิตภัณฑ์ และด้านราคา มี

ความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่น

ทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาตน้แบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนั อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.01โดยมคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า 

 

สรปุและอภิปรายผล 

1. ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

1.1 ผู้บรโิภคที่มเีพศแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤติกรรมการซื้อยาชื่อสามญั ด้านการซื้อยาชื่อสามญัใน

อนาคตแตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยเพศหญิงมแีนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคตมากกว่าเพศชาย ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริพิร ชวีศุภกร (2546)          

ทีศ่กึษาเรื่องความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยา พบว่า ปจัจยั

ทางดา้นเพศมผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยาของผูบ้รโิภค และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ลกัษณะทางประชากรศาสตร ์

ทีแ่ตกต่างกนัมผีลใหม้ลีกัษณะทางจติวทิยาทีแ่ตกต่างกนั ของ ปรมะ สตะเวทนิ (2546: 112-118) กล่าวว่า เพศ

ชายและเพศหญงิยงัมคีวามแตกต่างกนัมากในเรื่องความคดิ ทศันคตแิละค่านิยม ทัง้น้ีเพราะวฒันธรรมและสงัคม

กาํหนดบทบาทและกจิกรรมของคนทัง้สองเพศไวแ้ตกต่างกนั 

 อย่างไรกต็าม ผูบ้รโิภคทีม่เีพศทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการแนะนําให้

ผูอ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนัไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบั

นยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 เน่ืองจากยาชื่อสามญัเป็นยารกัษาโรคทีส่ามารถใชไ้ดท้ัง้เพศชายและหญงิ ทําใหแ้นวโน้ม

พฤติกรรมการแนะนําใหผู้้อื่นทีรู่้จกัซื้อยาชื่อสามญั และแนวโน้มการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบทีเ่ป็นยาตวั

เดียวกนัไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ชนาทิป อ่อนหวาน (2553) ที่ทําการวิจยัเรื่อง ความรู ้         
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ความเข้าใจและทัศนคติทีมีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสินค้าที่มีฉลากคาร์บอนของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า เพศทีต่่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนไม่ต่างกนั 

1.2 ผู้บรโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัใน

อนาคต ด้านการแนะนําให้ผู้อื่นที่รู้จกัซื้อยาชื่อสามญั และด้านการซื้อยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบที่เป็นยาตัว

เดยีวกนัแตกต่างกนั ที่ระดบันัยสําคญัทางสถติิ 0.05  ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคกลุ่มอายุ  

24-32 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคตมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 15-23 ปี  ผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 

24-32 ปี มแีนวโน้มพฤตกิรรมการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญัมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 15-23 ปี และ

ผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 24-32 ปี 33-41 ปี และ 51 ปีขึน้ไป มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบที่

เป็นยาตวัเดยีวกนัมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มอายุ 15-23 ปี  ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วณีา สุรยิประภากร (2551) 

ที่ทําการวจิยัเรื่อง ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติที่มผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถอโีคคาร์ของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ผูบ้รโิภคทีม่อีายุแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถอโีค

คาร์แตกต่างกนั และสอดคล้องกบัแนวคดิ ปจัจยัส่วนบุคคล ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผู้ซื้อ ของ Kotler 

(1997) ทีก่ล่าวว่า อายุทีแ่ตกต่างกนั จะมคีวามตอ้งการผลติภณัฑแ์ตกต่างกนั 

1.3 ผูบ้รโิภคทีม่สีถานภาพแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการซือ้ยาชื่อสามญั

ในอนาคต ด้านการแนะนําให้ผูอ้ื่นที่รูจ้กัซื้อยาชื่อสามญั และด้านการซื้อยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบที่เป็นยาตวั

เดยีวกนัแตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคกลุ่มหมา้ย / 

หย่ารา้ง / แยกกนัอยู่ มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัในทุกด้านมากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มโสด และ สมรส / 

อยู่ดว้ยกนั ซึ่งสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วณีา สุรยิประภากร (2551) ทีท่ําการวจิยัเรื่อง ความรู้ความเขา้ใจและ

ทศันคติที่มีผลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสนิใจซื้อรถอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า

ผู้บริโภคที่มีสถานภาพที่แตกต่างกนัมีแนวโน้มพฤติกรรมการตดัสนิใจซื้อรถอโีค คาร์ ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ปจัจยัส่วนบุคคล ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูซ้ื้อ 

ของ Kotler (1997) กล่าวว่า วงจรชีวิตครอบครวั เป็นขัน้ตอนการดํารงชีวิตของบุคคลในลกัษณะของการมี

ครอบครวั การดํารงชวีติในแต่ละขัน้ตอนเป็นสิง่ทีม่อีทิธพิลต่อความต้องการทศันคต ิและค่านิยมของบุคคลทําให้

เกดิความตอ้งการในผลติภณัฑแ์ละพฤตกิรรมการซือ้ทีแ่ตกต่างกนั 

1.4 ผูบ้รโิภคทีม่รีะดบัการศกึษาทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการซือ้ยาชื่อ

สามญัในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาตน้แบบทีเ่ป็นยา

ตวัเดยีวกนัไม่แตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.05 อาจเน่ืองจากความรูเ้กีย่วกบัยาชื่อสามญัเป็นความรูท้ี่

ผูบ้รโิภคทุกระดบัการศกึษาสามารถเรยีนรูไ้ด ้จงึทําใหร้ะดบัการศกึษาไม่มผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อ

สามญัในทุกดา้น ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วณีา สุรยิประภากร (2551) ทีท่ําการวจิยัเรื่อง ความรูค้วามเขา้ใจ

และทศันคตทิีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซื้อรถอโีคคาร์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ผู้บริโภคที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีแนวโน้มพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อรถอีโคคาร์ของผู้บริโภคในเขต

กรุงเทพมหานครไม่แตกต่างกนั 

1.5 ผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัใน

อนาคต ด้านการแนะนําให้ผู้อื่นที่รู้จกัซื้อยาชื่อสามญั และด้านการซื้อยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบที่เป็นยาตวั

เดยีวกนัแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยผูบ้รโิภคกลุ่มลูกจา้ง/

พนกังานบรษิทัเอกชน และผูบ้รโิภคกลุ่มขา้ราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ  มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั

ดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทน
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ยาต้นแบบที่เป็นยาตวัเดยีวกนั มากกว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มนักเรยีน/นักศกึษา อาจเน่ืองมาจาก ผูบ้รโิภคกลุ่มลูกจา้ง/

พนกังานบรษิทัเอกชน และผูบ้รโิภคกลุ่มขา้ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิสามารถตดัสนิใจซือ้ยาไดด้ว้ยตนเอง ซึง่

ต่างจากกลุ่มนักเรยีน/นักศกึษาทีม่ผีูป้กครองเป็นผูต้ดัสนิใจในการซือ้ยาให ้ กลุ่มผูบ้รโิภคกลุ่มอาชพีอื่นๆ (เภสชั

กร พยาบาล) มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการ

ซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนั มากกว่า ผู้บรโิภคกลุ่มนักเรยีน/นักศกึษา อาจเน่ืองมาจาก 

ผูบ้รโิภคกลุ่มอาชพีอื่นๆ (เภสชักร พยาบาล)มคีวามรูเ้กีย่วกบัยามากกว่าผูบ้รโิภคกลุ่มนกัเรยีน/นกัศกึษา แนวโน้ม

พฤติกรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการแนะนําใหผู้้อื่นทีรู่้จกัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการซื้อยาชื่อสามญัแทนยา

ต้นแบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนั มากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ศริพิร ชวีศุภกร (2546) ทีศ่กึษาเรื่องความรู้

ความเขา้ใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทีม่ผีลต่อพฤตกิรรมการซือ้ยา พบว่าผูบ้รโิภคทีม่อีาชพีทีแ่ตกต่าง

กนัมพีฤตกิรรมการซือ้ยาและการใชย้าทีแ่ตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ปจัจยัส่วนบุคคล ทีม่อีทิธพิลต่อ

การตดัสนิใจของผูซ้ือ้ ของ Kotler (1997) กล่าวว่า อาชพีของแต่ละบุคคลจะนําไปสูค่วามจาํเป็นและความต้องการ

สนิคา้ และบรกิารทีแ่ตกต่างกนั   

1.6 ผูบ้รโิภคทีม่รีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนแตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการซือ้ยา

ชื่อสามญัในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาตน้แบบทีเ่ป็น

ยาตวัเดยีวกนัแตกต่างกนั ทีร่ะดบันัยสาํคญัทางสถิต ิ0.05 ซึ่งสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยผู้บรโิภคกลุ่ม

รายได ้35,001 – 45,000 บาท มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อ

สามญั และดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาตน้แบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนั มากกว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มรายไดน้้อยกว่าหรอื

เท่ากบั 15,000 บาท  ผูบ้รโิภคกลุ่มรายได ้25,001 – 35,000 บาท และผูบ้รโิภคกลุ่มรายได ้45,001 บาทขึน้ไป มี

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญั ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั มากกว่า ผูบ้รโิภคกลุ่มรายได้

น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท ผูบ้รโิภคกลุ่มรายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท ทีอ่าจจะเลอืกการไปใช้

สวสัดกิารทีโ่รงพยาบาล เช่น ประกนัสงัคม มากกว่าการไปซือ้ยาดว้ยตนเองทีร่า้นขายยา ทาํใหแ้นวโน้มพฤตกิรรม

การซือ้ยาชื่อสามญัของกลุ่มรายไดน้้อยกว่าหรอืเท่ากบั 15,000 บาท น้อยกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วณีา 

สรุยิประภากร (2551) ทีท่าํการวจิยัเรื่อง ความรูค้วามเขา้ใจและทศันคตทิีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจ

ซือ้รถอโีคคารข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า รายไดต่้อเดอืนทีแ่ตกต่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการ

ตดัสนิใจซือ้รถอโีคคาร์ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครแตกต่างกนั และยงัสอดคลอ้งกบัแนวคดิ ปจัจยัส่วน

บุคคล ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจของผูซ้ือ้ ของ Kotler (1997) ทีว่่า รายไดห้รอืโอกาสทางเศรษฐกจิของบุคคลจะ

กระทบต่อสนิคา้และบรกิารทีเ่ขาตดัสนิใจซือ้ 

2 ความรูค้วามเข้าใจเก่ียวกบัยาช่ือสามญั 

ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริโภคที่มรีะดบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัยาชื่อสามญัแตกต่างกนัมีแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และ

ด้านการซื้อยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบที่เป็นยาตัวเดียวกนัแตกต่างกัน ที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 ซึ่ง

สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยระดบัความรูค้วามเขา้ใจมาก มแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัทุกดา้น

มากกว่าระดบัความรูค้วามเขา้ใจน้อยถงึปานกลาง ทัง้น้ีอาจเน่ืองมาจากผูบ้รโิภคทีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัยา

ชื่อสามญัมาก ทาํใหเ้ขา้ใจเกีย่วกบัยาชื่อสามญั ว่า ยาชื่อสามญัเป็นยาทีผ่ลติขึน้โดยใหม้คีุณสมบตัดิา้นเภสชัวทิยา 

ผ่านการทดสอบดา้นประสทิธภิาพก่อนการผลติ และตอ้งไดร้บัเลขทะเบยีนจากสาํนกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยาก่อนวางจําหน่าย รวมทัง้การมรีาคาถูกกว่ายาต้นแบบมาก เพราะไม่มคี่าใช้จ่ายในการศกึษาคน้ควา้หาตวัยา

และในดา้นเภสชักรรมของตวัยานัน้ๆ จงึทาํใหม้แีนวโน้มในการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคต การแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กั
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ซือ้ยาชื่อสามญั และการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาตน้แบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนัมากกว่า ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 

ศริพิร ชวีศุภกร (2546) ทีศ่กึษาเรื่องความรูค้วามเขา้ใจของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานครทีม่ผีลต่อพฤตกิรรม

การซื้อยา พบว่า ระดบัความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัยาที่แตกต่างกนัมผีลต่อพฤติกรรมการซื้อยาของผู้บริโภค

แตกต่างกนั และ สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ชนาทปิ อ่อนหวาน (2553) ที่ทําการวจิยัเรื่อง ความรู้ความเขา้ใจ

และทศันคติทีมผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้าที่มฉีลากคาร์บอนของผู้บรโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบว่าความรูค้วามเขา้ใจทีต่่างกนัมแีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนแตกต่างกนั 

 

3 ทศันคติด้านผลิตภณัฑ ์มีความสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤติกรรมการซ้ือยาช่ือสามญัของผู้บริโภค

ในเขตกรงุเทพมหานคร 

3.1 ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัดา้น

การซื้อยาชื่อสามัญในอนาคต ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัปานกลาง และทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ดา้นคุณภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั

แนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการซือ้ยาชื่อสามญั

แทนยาต้นแบบที่เป็นยาตวัเดยีวกนัที่ระดบันัยสําคญัทางสถิติ 0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ  ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2543) ทีก่ล่าวไวว้่า 

คุณภาพผลติภณัฑ์ (Product quality) เป็นการวดัการทํางานและความคงทนของผลติภณัฑ ์เกณฑ์ในการวดั

คุณภาพถอืหลกัความพงึพอใจของลูกคา้และคุณภาพทีเ่หนือกว่าคู่แข่งขนั ถ้าสนิค้าคุณภาพตํ่าผู้ซื้อจะไม่ซือ้ซํ้า 

และสอดคล้องกบังานวจิยัของ ศุภานันท์ เลี้ยงสุพงศ์ (2547) เรื่อง ทศันคติและพฤติกรรมของแพทย์ทีม่ต่ีอการ

ตดัสนิใจเลอืกใชย้ารกัษาเบาหวานชนิดรบัประทานระหว่างยาต้นแบบกบัยาสามญัในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

ทศันคตโิดยรวมดา้นคุณภาพทีม่ต่ีอยาต้นแบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมของแพทยใ์นการตดัสนิใจเลอืกใชย้า

ต้นแบบรกัษาผู้ป่วยเบาหวาน และยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ชนาทปิ อ่อนหวาน (2553) ที่ทําการวจิยัเรื่อง 

ความรู้ความเขา้ใจและทศันคติทมีผีลต่อแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อสนิค้าทีม่ฉีลากคาร์บอนของผู้บรโิภคในเขต

กรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตเิกี่ยวกบัสนิคา้ฉลากคารบ์อนด้านประโยชน์หลกั มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อน ดา้นการซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้ท้ีรู่จ้กั

ซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนและดา้นการซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนถงึแมม้สีนิคา้ประเภทเดยีวกนัวางจําหน่าย จงึ

สรุปได้ว่า ยิ่งผู้บริโภคมีระดับทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับคุณภาพของยาชื่อสามญัมากเท่าใด ก็จะทําให้มีแนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัมากขึน้เท่านัน้ 

3.2 ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยา

ชื่อสามญัดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการซือ้ยาชื่อ

สามญัแทนยาตน้แบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดย

มคีวามสมัพนัธใ์นทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) ทีก่ล่าวว่า 

รูปลกัษณ์ผลิตภัณฑ์ หรือลกัษณะทางกายภาพเป็นสิง่ที่ผู้บรโิภคสามารถสมัผสัหรอืรบัรู้ได้ จึงเป็นส่วนที่เสริม

ผลติภณัฑ์ใหท้ําหน้าทีส่มบูรณ์ขึน้หรอืเชญิชวนใหน่้าใชย้ิง่ขึน้ และสอดคล้องกบังานวจิยัของวณีา สุรยิประภากร 

(2551) ทีท่าํการวจิยัเรื่อง ความรูค้วามเขา้ใจและทศันคตทิีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถอโีคคาร์

ของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตดิา้นผลติภณัฑด์า้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บั

แนวโน้มพฤตกิรรมการตดัสนิใจซือ้รถอโีคคารข์องผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยั

ของ ชนาทปิ อ่อนหวาน (2553) ทีท่าํการวจิยัเรื่อง ความรูค้วามเขา้ใจและทศันคตทิมีผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการ
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ซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนของผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ทศันคตเิกีย่วกบัสนิคา้ฉลากคารบ์อนดา้น

รปูลกัษณ์ของผลติภณัฑท์ีค่าดหวงั มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อน ดา้นการ

ซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้ท้ีรู่จ้กัซือ้สนิคา้ทีม่ฉีลากคารบ์อนและดา้นการซือ้สนิคา้ที่

มฉีลากคารบ์อนถงึแมม้สีนิค้าประเภทเดยีวกนัวางจําหน่าย จงึสรุปไดว้่า ยิง่ผู้บรโิภคมรีะดบัทศันคตทิีด่เีกีย่วกบั

ลกัษณะทางกายภาพของยาชื่อสามญัมากเท่าใด กจ็ะทาํใหม้แีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัมากขึน้เท่านัน้ 

3.3 ทศันคตดิ้านผลติภณัฑ ์ดา้นคุณค่าผลติภณัฑ ์ มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อ

สามญัดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการซือ้ยาชื่อสามญั

แทนยาต้นแบบที่เป็นยาตวัเดยีวกนั ทีร่ะดบันัยสําคญัทางสถิต ิ0.01 ซึ่งสอดคล้องกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว้ โดยมี

ความสมัพนัธ์ในทศิทางเดยีวกนั ในระดบัตํ่า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2550) ที่กล่าวว่า 

คุณค่าผลติภณัฑ ์เป็นลกัษณะผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการใชผ้ลติภณัฑ ์ซึง่ผูบ้รโิภคต้องเปรยีบเทยีบระหว่างคุณ

ค่าทีเ่กดิจากความพงึพอใจในการใชผ้ลติภณัฑท์ีส่งูกว่าตน้ทุนทีผู่บ้รโิภคซือ้ ซึง่คุณค่าผลติภณัฑจ์ะเป็นตวัทีท่ําให้

ผูบ้รโิภคตดัสนิใจซือ้สนิคา้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสมเกยีรต ิรุ่งนิรตัศิยั (2554) ศกึษาเรื่องการเปรยีบเทยีบ

ลกัษณะผลติภณัฑ์ ความพงึพอใจและพฤติกรรมการใช้ยาสามญัและยาต้นแบบของแพทย์ ทีก่ล่าวว่า ความพงึ

พอใจโดยรวมในการใชย้าชื่อสามญัดา้นคุณภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าชื่อสามญัของแพทย ์จงึสรุป

ได้ว่า ยิง่ผู้บรโิภคมรีะดบัทศันคติที่ดเีกี่ยวกบัคุณค่าผลติภณัฑ์ของยาชื่อสามญัมากเท่าใด กจ็ะทําให้มแีนวโน้ม

พฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัมากขึน้เท่านัน้ 

3.4 ทศันคตดิา้นผลติภณัฑ ์ดา้นราคา มคีวามสมัพนัธก์บัแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัดา้นการ

ซือ้ยาชื่อสามญัในอนาคต ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาตน้แบบ

ทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนั อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 ซึง่สอดคลอ้งกบัสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้โดยมคีวามสมัพนัธ์

ในทิศทางเดียวกนั ในระดบัตํ่า ซึ่งสอดคล้องกบัแนวคิดของ  ศริิวรรณ เสรีรตัน์ (2550) ที่กล่าวว่า ราคา เป็น

จาํนวนเงนิทีบุ่คคลจ่ายเพื่อซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ซึง่แสดงเป็นมลูค่า ทีผู่บ้รโิภคจ่ายเพื่อแลกเปลีย่นกบัผลประโยชน์

ที่ได้รบัจากสนิค้าหรอืบรกิาร และใช้เป็นตวัเปรยีบเทยีบกบัผลตอบแทนที่ได้รบัจากสนิค้าหรอืบรกิาร ซึ่งทําให้

ผูบ้รโิภคเกดิการตดัสนิใจซือ้หรอืไม่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ๆ จงึสรุปไดว้่า ยิง่ผูบ้รโิภคมรีะดบัทศันคตทิีด่เีกีย่วกบั

ราคาของยาชื่อสามญัมากเท่าใด กจ็ะทาํใหม้แีนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัมากขึน้เท่านัน้ 

เน่ืองจากผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัยาชื่อสามญัในดา้นคุณภาพ มปีระสทิธภิาพในการรกัษาโรคตามขอ้

บ่งใชท้ีร่ะบุ มคีวามปลอดภยัในการใชร้กัษาโรค ผลติดว้ยกรรมวธิทีีไ่ดม้าตรฐานรวมทัง้การขอ้มูลในเอกสารกํากบั

ยาครบถ้วน ด้านลักษณะทางกายภาพของยาชื่อสามัญบรรจุภัณฑ์มีคุณภาพและมาตรฐาน บรรจุภัณฑ์มี

รายละเอยีดของฉลากยาครบถ้วน ลกัษณะภายนอกของยา พื้นผวิ ส ีรูปร่างเมด็ยา หรอืแคปซูล ไม่มสีกึกร่อน 

หรอื ซดีจาง ดา้นคุณค่าผลติภณัฑท์ีไ่ดร้บัจากยาชื่อสามญั ประสทิธภิาพ คุณภาพ ตราสนิคา้ ราคาเป็นทีน่่าพอใจ 

และด้านราคาของยาชื่อสามญั ราคามคีวามเหมาะสมเมื่อเทยีบกบัคุณภาพ ราคามคีวามเป็นมาตรฐาน ราคามี

ความแตกต่างจากราคายาตน้แบบทาํใหเ้ขา้ถงึยาชื่อสามญัไดง้่าย ราคาเหมาะสมกบัประโยชน์ทีไ่ดร้บั ซึง่ผูบ้รโิภค

สว่นใหญ่เหน็ว่าปจัจยัเหล่าน้ีเป็นสิง่จาํเป็น และทาํใหเ้กดิความเชื่อมัน่ใจการใชย้าชื่อสามญั จงึทําให ้ทศันคตดิา้น

ผลติภณัฑโ์ดยรวม มคีวามสมัพนัธ์กบัแนวโน้มพฤติกรรมการซื้อยาชื่อสามญัดา้นการซื้อยาชื่อสามญัในอนาคต 

ดา้นการแนะนําใหผู้อ้ื่นทีรู่จ้กัซือ้ยาชื่อสามญั และดา้นการซือ้ยาชื่อสามญัแทนยาต้นแบบทีเ่ป็นยาตวัเดยีวกนัของ

ผูบ้รโิภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ สุชาดา วรรธะมานี (2542) เรื่องความสมัพนัธข์อง

ทศันคตแิละพฤตกิรรม ทีก่ล่าวว่า การปฎบิตัหิรอืพฤตกิรรมการแสดงออกของบุคคลทีส่งัเกตไดก้บัทศันคตต่ิางกม็ี

ความสมัพนัธซ์ึง่กนัและกนั และเป็นทีเ่ชื่อกนัว่าทศันคตมิผีลต่อการแสดงออกของพฤตกิรรมของบุคคล 
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ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป  

1. ควรมีการเปรยีบเทยีบทศันคติด้านผลติภณัฑ์ของผู้บริโภคที่มีต่อยาชื่อสามญั กบัยาต้นแบบ ว่า

ผู้บริโภคมีทัศนคติแตกต่างหรือสอดคล้องกันอย่างไร เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ ในการประเมิน

ความสามารถในการแข่งขนั รวมถงึการวางแผนกลยุทธด์้านผลติภณัฑใ์หเ้หมาะสม สามารถนําผลการศกึษามา

พฒันาผลติภณัฑข์องตนได ้

2. ควรทาํการศกึษาในดา้นทีก่วา้งขึน้ ในพืน้ทีอ่ื่นๆ นอกเหนือจากเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อเปรยีบเทยีบ

กบังานวจิยัน้ีว่ามคีวามแตกต่างหรอืสอดคลอ้งกนัอย่างไร เพื่อใหต้อบสนองความต้องการของผูบ้รโิภคไดอ้ย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3.  ควรเพิม่ปจัจยัทีต่้องการศกึษาให้มากขึน้ โดยเฉพาะตวัแปรอสิระ เช่น ส่วนประสมทางการตลาด

บรกิาร ความพงึพอใจในการบรกิาร เพื่อทีจ่ะไดท้ราบถงึปจัจยัทีม่ผีลต่อแนวโน้มพฤตกิรรมการซือ้ยาชื่อสามญัใน

รา้นขายยาของผูบ้รโิภคไดช้ดัเจนขึน้ ซึง่จะทาํใหไ้ดข้อ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมยามากขึน้ 

 

กิตติกรรมประกาศ 

สารนิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาของผู้มีพระคุณหลายท่าน กราบขอบพระคุณ             

อาจารย ์ดร.อจัฉรยีา ศกัดิน์รงค ์ทีก่รุณาสละเวลาอนัมคี่ามารบัเป็นอาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ ์ รวมถงึใหค้วามรู ้ 

ขอ้แนะนํา ตลอดจนขอ้คดิเหน็ต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทาํ สารนิพนธฉ์บบัน้ี 

ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์สุพาดา สริกุิตตา และรองศาสตราจารย์ ดร.ณักษ์ กุลสิร ์           

ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือของแบบสอบถาม และคณะกรรมการสอบ      

สารนิพนธ ์ ซึง่ไดส้ละเวลาอนัมค่ีาในการใหข้อ้เสนอแนะ และชีข้อ้บกพร่องอนัเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการทํางาน

วจิยัชิน้น้ี 

ขอขอบพระคุณ คณาจารย์ทุกท่านทีใ่หค้วามเมตตา ใหค้วามรูใ้นการศกึษาตลอดหลกัสตูรบรหิารธุรกจิ

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาดจนสามารถนําความรูท้ีไ่ดร้บัไปพฒันาตนเองและทําประโยชน์ใหก้บัผูอ้ื่นได ้และ

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โครงการบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติทุกท่านที่ช่วยประสานงานและอํานวยความสะดวก

ต่างๆ พรอ้มทัง้ใหค้วามช่วยเหลอืดว้ยดเีสมอมา 

สุดท้ายน้ีขอกราบขอบพระคุณบิดาและมารดาของผู้วิจ ัย ที่ได้ให้การสนับสนุนและส่งเสริมในทุกๆ          

สิง่  พรอ้มให้กําลงัใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทีค่อยช่วยเหลอืและอํานวยเวลาให้ผู้วจิยั และ 

คอยช่วยเหลอืในการจดัทําสารนิพนธ์ฉบบัน้ี  และขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ  และน้องๆ ทุกท่าน  ที่ให้กําลงัใจและ

คอยช่วยเหลือกันเสมอมา รวมถึงผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน ที่สละเวลาและให้ความร่วมมือในการตอบ

แบบสอบถาม และขอขอบคุณผูม้สีว่นช่วยเหลอืทุกท่านทีผู่เ้ขยีนมไิดเ้อ่ยถงึมา ณ ทีน้ี่ดว้ย 

 

เอกสารอ้างอิง 

ปรมะ สตะเวทนิ. (2546). หลกันิเทศศาสตร.์ พมิพค์รัง้ที1่0. กรุงเทพฯ: ภาควชิาการประชาสมัพนัธ ์ 

        คณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

 Bloom, Benjamin, S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives Book 1: cognitive Domain. London:     

        Longman Group Limited. 

Shaw, Marvin, E.; & Costanzo, Philip, R. (1982). Theories of Social Psychology. New York:  

        McGraw-Hill. 



16 

 

Schiffma, Leon, G.; & Kanuk, Lazar. (1994). Consumer Behavior. 7th ed. New Jersey:  

        Prentice-Hall Inc. 

สชุาดา วรรธะมานี. (2542). การศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเปิดรบัขา่วสารเกีย่วกบัการท่องเทีย่ว 

        เชงินิเวศ (Ecotourism) กบัความรู ้ทศันคต ิและพฤตกิรรมการท่องเทีย่วของนกัศกึษา 

        มหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ 

เสร ีวงษ์มณฑา. (2542). การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: ธรีะฟิลม์และไซเทก็ซ.์ 

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ และคณะ. (2543). นโยบายผลติภณัฑแ์ละราคา. กรุงเทพฯ: ธนธชัการพมิพ.์ 

อดุลย ์จาตุรงคกุล. (2539). พฤตกิรรมผูบ้รโิภค. กรุงเทพฯ: มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์  

 


	บทคัดย่อ

