
การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจและพฤตกิรรมการ 

ใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ ์

ของ 

สมเกยีรต ิรุ่งนิรตัศิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่เป็นสว่นหน่ึงของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 

ตุลาคม 2554 



การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจและพฤตกิรรมการ 

ใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สารนิพนธ ์

ของ 

สมเกยีรต ิรุ่งนิรตัศิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพื่อเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 

ตุลาคม 2554 

ลขิสทิธิเ์ป็นของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 



การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจและพฤตกิรรมการ 

ใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย ์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทคดัยอ่ 

ของ 

สมเกยีรต ิรุ่งนิรตัศิยั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอต่อบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ เพือ่เป็นสว่นหน่ึงของการศกึษา 

ตามหลกัสตูรปรญิญาบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ สาขาวชิาการตลาด 

ตุลาคม 2554 



สมเกยีรต ิรุ่งนิรตัศิยั. (2554). การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจ 

 และพฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย์. สารนิพนธ ์บธ.ม. 

 (การตลาด). กรงุเทพฯ: บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  

 อาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธ์: อาจารย ์ดร.พนิต กุลศริ.ิ 

 

 การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุง่หมายเพื่อศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ์ ความพงึพอใจ
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3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นคณุภาพ ดา้นกายภาพ ดา้นตราสนิคา้ ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ พฤตกิรรมการใชย้า

สามญัและยาตน้แบบ 
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t-test, One-Way Anova และ สถติกิารวเิคราะหเ์ชงิถดถอยพหฐุาน (Multiple Regression Analysis) 
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แตกต่างกนั 

 2. พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทยแ์ตกต่างกนั 

 3. พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บั เพศ อายุ สถานทีท่าํงาน

หลกั และอายงุานของแพทย ์ 
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 The purpose of this research was to conduct a comparative on product attributes, 

satisfaction and prescription of physicians toward generic and original drug. The 

independent variables include demographic characteristics, product attributes and 

satisfaction of quality, physical evidence and brand of drugs. The dependent variable is the 

physician’s prescription of generic and original drug.  

 Samples were 400 physicians of government and private hospitals in Bangkok. 

Questionnaires were used for data collection. The analytical methods include percentage, 

mean, standard deviation. Hypotheses were tested by the method of Paired t-test, 

Independent t-test, One-Way Anova and Multiple Regression Analysis. 

 Results of the hypotheses testing at the statistical significance level of 0.05 are as 

follows: 

 1. Physician’s view and satisfaction toward original and generic drug are different. 

 2. The physician’s prescriptions of original and generic drug are different. 

 3. The physician’s prescriptions of generic and original drug have relationship with 

gender, age, type of hospital and length of work experience.  

 4. The physician’s prescription of generic drug has relationship with brand of drugs, 

quality and satisfaction of quality.  

 5. The physician’s prescription of original drug has relationship with quality, physical 

evidence and satisfaction of quality.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 

        ยารกัษาโรคเป็นหน่ึงในปจัจยัสีท่ีม่คีวามจาํเป็นสาํหรบัมนุษย ์ตลาดยาในเมอืงไทยถอื

วา่เป็นตลาดทีน่่าสนใจ เพราะมมีลูคา่ตลาดแต่ละปีทีส่งู และมแีนวโน้มทีป่รบัตวัสงูขึน้ มบีรษิทั

ต่างชาตจิาํนวนมาก และบรษิทัในไทยอกีหลายบรษิทัทีเ่ขา้มาแขง่ขนัโดยเฉพาะในตลาดโรงพยาบาล 

ตามรายงานของ IMS Health พบวา่ ตลาดยาโรงพยาบาลของประเทศไทยมอีตัราการเตบิโต

เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ือง (ตามตาราง 1) 

 

ตาราง 1 มลูคา่ตลาดยาโรงพยาบาลปี 2551-2553 (IMS Health กนัยายน 2553) 

 

 2551 2552 2553 

Q1 18,276 ลา้นบาท 19,231 ลา้นบาท 20,636 ลา้นบาท 

Q2 19,135 ลา้นบาท 20,554 ลา้นบาท 20,807 ลา้นบาท 

Q3 19,211 ลา้นบาท 20,840 ลา้นบาท 20,993 ลา้นบาท 

Q4 21,569 ลา้นบาท 22,240 ลา้นบาท - 

รวม 78,643 ลา้นบาท 82,867 ลา้นบาท 62,437 ลา้นบาท 

 

        ยารกัษาโรคทีจ่าํหน่ายสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ ยาตน้แบบ คอื ยาทีผ่า่น

การวจิยัพฒันาและผา่นการศกึษารบัรองวา่มคีณุสมบตัใินการรกัษาซึง่จะมสีทิธบิตัรในการรบัรอง 

และยาสามญั คอื ยาทีผ่ลติขึน้มาจากหลงัยาตน้แบบไดร้บัการรบัรองใหใ้ชแ้ละหมดสทิธบิตัร  

ซึง่มสีตูรหรอืตวัยาทีเ่หมอืนกบัยาตน้แบบ จากตาราง พบวา่ปี 2553 สิน้สดุทีเ่ดอืนกนัยายน 2553 

มมีลูคา่ตลาดยาโรงพยาบาลสงูถงึ 62,437 ลา้นบาท โตขึน้จากปี 2552 ทีผ่า่นมาทีม่มีลูคา่ 

60,626 ลา้นบาท โดยผูผ้ลติตลาดยาต่างประเทศหรอืยาตน้แบบ (Original) มสี่วนแบ่งตลาด 

ในช่องทางโรงพยาบาล (Hospital Channel) รอ้ยละ 76  ผูผ้ลติยาในประเทศหรอืยาสามญั 

(Local Made) มสี่วนแบ่งตลาดช่องทางโรงพยาบาลเพยีงรอ้ยละ 24  

         มลูคา่ตลาดยาทีส่งูในโรงพยาบาล สง่ผลทีเ่ดน่ชดัต่อระบบสขุภาพของประเทศ ทาํให้

ประเทศตอ้งใชง้บประมาณรายจา่ยดา้นสขุภาพทีส่งู ดงัตวัอยา่ง คา่รกัษาพยาบาลสาํหรบั     

ระบบสวสัดกิารรกัษาพยาบาลขา้ราชการไดเ้พิม่ขึน้อยา่งรวดเรว็จาก  26,043 ลา้นบาทในปี  

พ.ศ. 2547 เป็น 62,195 ลา้นบาทในปี พ.ศ. 2553 โดยกรมบญัชกีลางไดช้ีแ้จงว่ารอ้ยละ 83  
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ของคา่ใชจ้า่ย เป็นคา่ยา (ขอ้มลูจาก กรงุเทพธุรกจิ 19 กุมภาพนัธ ์2554) นอกจากน้ี กระทรวง

สาธารณสขุยงัประสบปญัหาโรงพยาบาลในสงักดัจาํนวน 830 แห่ง ขาดทุน 1,987 ลา้นบาท 

ในไตรมาส 2 ปี 2553 (ขอ้มลูจาก โพสตท์เูดย ์28 กนัยายน 2553) คา่ใชจ้า่ยดา้นยาทีส่งูดงักลา่ว 

ผลสว่นหน่ึงมาจากการใชย้าทีม่รีาคาสงู ซึง่สว่นใหญ่เป็นยาตน้แบบทีต่อ้งนําเขา้จากต่างประเทศ 

การใชย้าตน้แบบนอกจากทาํใหร้ายจา่ยดา้นสขุภาพของรฐัสงูขึน้แลว้ยงัทาํใหผู้บ้รโิภค ไดแ้ก่ 

คนไขห้รอืประชาชนมรีายจา่ยดา้นสขุภาพทีส่งูเช่นกนั ทาํใหท้างกระทรวงสาธารณสขุไดม้ี

นโยบายการในการควบคมุการใชย้าตามบญัชยีาหลกัแหง่ชาตแิละสง่เสรมิให ้รพ.ต่างๆ พจิารณา

การสัง่จา่ยยาสามญัซึง่มรีาคาถกูกวา่ในการรกัษาโรคของผูป้ว่ยทดแทนการใชย้าตน้แบบ เพือ่

ช่วยในการประหยดังบประมาณดงักลา่ว  ถงึกระนัน้กต็าม พบวา่ ยาตน้แบบยงัคงสามารถครอง

ส่วนแบ่งทางการตลาดในสดัส่วนทีส่งูถงึแมจ้ะหมดสทิธบิตัรไปแลว้  

 ประเดน็ปญัหาทีส่าํคญัเกดิจากผูใ้ชย้า ซึง่ตลาดยาไมเ่หมอืนตลาดสนิคา้อุปโภค

บรโิภคทัว่ๆ ไปตรงทีผู่บ้รโิภคหรอืคนไขไ้มไ่ดเ้ป็นผูเ้ลอืกใชผ้ลติภณัฑโ์ดยตรงหรอืไมม่สี่วนรว่ม

ในการตดัสนิใจในการเลอืกใชย้า โดยผูท้ีม่บีทบาทสาํคญัในการตดัสนิใจใชย้าในโรงพยาบาล 

ไดแ้ก่ แพทย ์ การสัง่จา่ยยาจะใชด้ลุยพนิิจซึง่เป็นเหตุผลทางดา้นวชิาการ  ขอ้มลูเกีย่วกบั

ผลติภณัฑย์าส่วนใหญ่ ไมว่า่จะเป็นในแงข่องประสทิธภิาพ ความปลอดภยั และความคุม้ค่า    

ในการรกัษานัน้ มกัถกูนําเสนอโดยบรษิทัยาและวารสารทางการแพทยต่์างๆ และยงัมเีหตุผล

ทางดา้นการตลาดของบรษิทัยามาเป็นปจัจยัเสรมิใหแ้พทยต์ดัสนิใจเลอืกใชย้า ดงันัน้ ผูผ้ลติยา

แต่ละบรษิทัโดยเฉพาะยาตน้แบบ ต่างกม็กีลยทุธท์างการตลาดเพือ่มุง่ไปยงัแพทยใ์หส้นิใจใช้

ผลติภณัฑข์องตน ดงันัน้ จงึเป็นทีน่่าสนใจวา่การสง่เสรมิใหเ้กดิการใชย้าสามญัในผูป้ว่ยของ

แพทยท์ีย่งัไมเ่กดิการตอบสนองทีด่เีกดิจากความพงึพอใจและความเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑท์ี่

แตกต่างกนัหรอืไม ่โดยการศกึษาวจิยัในครัง้น้ีจงึทาํการเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความ

พงึพอใจและพฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทยเ์พื่อนํามาปรบักลยทุธข์อง

บรษิทัยาเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของแพทยผ์ูใ้ชย้าต่อไป   

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

       ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัตัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1.  เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของยาตน้แบบและยาสามญั 

 2.  เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างความพงึพอใจของแพทยต่์อยาตน้แบบและยาสามญั 

 3.  เพื่อศกึษาความสมัพนัธข์องลกัษณะผลติภณัฑแ์ละความพงึพอใจต่อพฤตกิรรม

การใชย้าตน้แบบและยาสามญัของแพทย์  
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ความสาํคญัของการวิจยั 

 1.  ผลของการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการยาสามญัและยาตน้แบบ  

เพื่อปรบัปรงุเปลีย่นแปลงดา้นผลติภณัฑ ์เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัและตอบสนองความตอ้งการ   

ของแพทย ์

 2.  ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีก่าํลงัจะเขา้มาในธรุกจิยาทัง้ยาสามัญและ      

ยาตน้แบบเพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนออกแบบผลติภณัฑใ์นการประกอบธรุกจิต่อไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 การศกึษาคน้ควา้น้ีเพือ่ศกึษาถงึ “การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึ

พอใจและพฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย์” มขีอบเขตการศกึษาคน้ควา้ดงัน้ี 

         ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

ประชากร คอื แพทยข์องโรงพยาบาลรฐับาลและเอกชนในกรงุเทพมหานคร 

         

         กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ีเป็นแพทยท์ีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลรฐับาลและเอกชน

ในกรงุเทพมหานคร ซึง่ไมส่ามารถทราบจาํนวนทีแ่น่นอน ดงันัน้ จงึใชว้ธิกีารหาคา่จากตาราง

ขนาดตวัอยา่งประชากรของ Taro Yamane (Yamane. 1967: 886) และระดบัคา่ความคลาดเคลือ่น

ของกลุ่มตวัอยา่งรอ้ยละ 5 (0.05) จงึไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 385 ตวัอยา่งและสาํรองไว ้15 ตวัอยา่ง 

เพือ่สาํรองแบบสอบถามทีไ่มส่มบรูณ์ ดงันัน้ กลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชว้จิยัครัง้น้ีจงึเท่ากบั 400 ตวัอยา่ง

และผูว้จิยัใชว้ธิกีารสุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง กําหนดโควตา้ (Quota Sampling) สาํหรบัโรงพยาบาลรฐั 

300 คน โรงพยาบาลเอกชน 100 คน และทาํการสุม่ตวัอยา่งแบบอาศยัความสะดวก  

(Convenience Sampling) 

        ตวัแปรท่ีศึกษา 

            ตวัแปรอสิระ แบ่งเป็นดงัน้ี 

            1. ดา้นประชากรศาสตร์ 

                 1.1 เพศ 

                     1.1.1 ชาย 

                  1.1.2 หญงิ            

                 1.2 อาย ุ    

                    1.2.1 น้อยกวา่ 26 ปี    

                    1.2.2 26 – 35 ปี 

     1.2.3 36 – 45 ปี    

     1.2.4 46 – 55 ปี 
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     1.2.5 มากกวา่ 55 ปี  

                 1.3 สาขาทีเ่ชีย่วชาญ 

                    1.3.1 อายรุศาสตร ์   

                    1.3.2 ศลัยศาสตร ์

                    1.3.3 กุมารเวชศาสตร ์    

     1.3.4 ENT  

     1.3.5 สตู ิ– นรเีวช   

     1.3.6 อื่น ๆ (โปรดระบุ)……………………………. 

                 1.4 สถานทีท่าํงานหลกั  

                     1.4.1 โรงพยาบาลรฐั         

          1.4.2 โรงพยาบาลเอกชน      

                 1.5 อายงุาน    

                    1.5.1 ไมเ่กนิ 1 ปี 

                    1.5.2 มากกว่า 1 ปีและไมเ่กนิ 10 ปี 

                    1.5.3 มากกว่า 10 ปีและไมเ่กนิ 20 ปี 

                    1.5.4 มากกว่า 20 ปีและไมเ่กนิ 30 ปี 

                    1.5.5 มากกว่า 30 ปีขึน้ไป 

              2. ลกัษณะผลติภณัฑ ์

                 2.1 คุณภาพของผลติภณัฑ ์

                 2.2 ลกัษณะทางกายภาพ 

                 2.3 ตราสนิคา้ 

              3. ความพงึพอใจในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ 

            ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 

 1.  พฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

        1.  ยาต้นแบบ หมายถงึ ยาทีผ่า่นการวจิยัและพฒันาซึง่ผา่นการศกึษาวจิยั         

ผา่นกระบวนการทดลอง คณุสมบตัใินการรกัษาโรค และทดลองกบัสตัวท์ดลอง เพื่อใหแ้น่ใจว่า

สารนัน้มฤีทธิใ์นการรกัษาจรงิ  

       2.  ยาสามญั หมายถงึ ยาทีผ่ลติขึน้มาหลงัจากยาตน้แบบไดร้บัการรบัรอง และอนุมตัิ

ใหใ้ชใ้นการรกัษาโรคแลว้ซึง่อาจจะลอกเลยีนสตูรยาตน้แบบเมือ่ยาเหลา่นัน้หมดสทิธบิตัรแลว้  

เพือ่ประโยชน์ในการเขา้ถงึยาของประชาชน  
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        3. แพทย ์หมายถงึ บุคคลซึง่ไดร้บัในอนุญาตเป็นผูป้ระกอบวชิาชพีเวชกรรมจาก

แพทยสภา หรอื องคก์รวชิาชพีที่เทยีบเท่า 

         3.1. แพทยป์ระจาํบ้าน หมายถงึ แพทยท์ีก่าํลงัฝึกหดัความชาํนาญสาขาใด   

สาขาหน่ึงในโรงพยาบาล 

         3.2. แพทยป์ระจาํบ้านต่อยอด หมายถงึ แพทยท์ีศ่กึษาในระดบับณัฑติวทิยาลยั

ใหม้คีวามชาํนาญสาขาใดสาขาหน่ึงในโรงพยาบาล  

         3.3. อายรุแพทย ์หมายถงึ แพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญในการรกัษาโรคเฉพาะทาง

โดยใหก้ารรกัษาดว้ยยา 

         3.4. กมุารแพทย ์หมายถงึ แพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญในการรกัษาโรคในเดก็ 

         3.5. โสต นาสิก ลาริงซวิ์ทยา หมายถงึ แพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญในการรกัษา

โรคทางหู คอ จมกู 

         3.6.ศลัยแพทย ์หมายถงึ แพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญในการรกัษาโรคเฉพาะทาง

โดยใหก้ารรกัษาดว้ยการผา่ตดั 

         3.7.สติูนรีเวชแพทย ์หมายถงึแพทยท์ีม่คีวามเชีย่วชาญในการรกัษาโรคสตรแีละ

การทาํคลอด 

        4. โรงพยาบาล หมายถงึสถานพยาบาลทีจ่ดัใหบ้รกิารผูป้ว่ยโดยสามารถรบัผูป้ว่ยไว้

คา้งคนืเกนิสามสบิเตยีงขึน้ไป ซึง่ม ีบรกิารดา้นเวชกรรม ดา้นการพยาบาล ดา้นเภสชักรรม และ

ดา้นเทคนิคการแพทยเ์ป็นอยา่งน้อยและอาจจะมบีรกิารดา้นทนัตกรรมหรอืดา้นการประกอบโรค

ศลิปะอื่นๆ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 

         4.1. โรงพยาบาลรฐั หมายถงึ สถานพยาบาลในสงักดั กระทรวงสาธารณสขุ 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงยตุธิรรม กระทรวงศกึษาธกิาร หน่วยงานอสิระ องคก์รอสิระ  

รฐัวสิาหกจิ  

         4.2. โรงพยาบาลเอกชน หมายถงึ สถานพยาบาลในสงักดัขององคก์รศาสนา 

สงักดัมลูนิธต่ิาง ๆ โรงพยาบาลของบรษิทัต่าง ๆ  

        5. ลกัษณะผลิตภณัฑ ์ หมายถงึ คุณภาพผลติภณัฑ ์ลกัษณะทางกายภาพ และ     

ตราสนิคา้ ดงัน้ี 

         5.1.คณุภาพผลิตภณัฑ ์หมายถงึ การทีย่ามผีลการศกึษารองรบั ไมม่อีาการ

ขา้งเคยีง มขีอ้มลูในเอกสารกาํกบัยาครบถว้น มกีารใชใ้นโรงเรยีนแพทย ์   

         5.2.ลกัษณะทางกายภาพ หมายถงึ ลกัษณะรปูทรงของยามคีวามสะดวกใน   

การใช ้ฉลากมคีวามชดัเจนรายละเอยีดครบถว้น ไดแ้ก่ บอกสว่นประกอบ วนัผลติ วนัหมดอาย ุ

บรรจภุณัฑม์ลีกัษณะทนัสมยั สะอาด  
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         5.3. ตราสินค้า หมายถงึ แหล่งกําเนิดมคีวามชดัเจนและน่าเชื่อถอื ชื่อเสยีงของ

บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัแพรห่ลาย ตราสนิคา้มคีวามน่าเชือ่ถอืในดา้นเทคโนโลย ีในดา้นความสามารถ

เฉพาะทางและชื่อบรษิทัเป็นทีรู่จ้กัคุน้เคย 

        6. ความพึงพอใจ หมายถงึ ความพงึพอใจในดา้นคณุภาพ ความพงึพอใจในดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ ความพงึพอใจในดา้นตราสนิคา้ของยาสามญัและยาตน้แบบ 

        7. พฤติกรรมในการใช้ยา หมายถงึ การกระทาํของแพทยใ์นการสัง่จา่ยยาใหแ้ก่

ผูป้ว่ย ไดแ้ก่ สดัสว่นในการสัง่จา่ยยาสามญัและยาตน้แบบแก่ผูป้ว่ย 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ในการวจิยัเรือ่ง  “การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจและ

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย์” มกีรอบแนวคดิการวจิยัไดด้งัน้ี 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

พฤตกิรรมในการใช้ 

ยาสามญัและยาตน้แบบ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ 

- เพศ   

- อาย ุ

- สาขาเชีย่วชาญ 

- สถานทีท่าํงานหลกั 

- อายงุาน 

  
ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัและ 

ยาตน้แบบ  

   - คุณภาพของผลติภณัฑ ์

   - ลกัษณะทางกายภาพ 

   - ตราสนิคา้ 

ความพงึพอใจโดยรวมใน 

ยาสามญัและยาตน้แบบ 
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สมมติฐานในการวิจยั 

        1.  แพทยเ์หน็ว่ายาสามญัและยาตน้แบบมคีณุภาพแตกต่างกนั 

        2.  แพทยเ์หน็ว่ายาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั 

       3.  แพทยเ์หน็ว่ายาสามญัและยาต้นแบบมลีกัษณะดา้นตราสนิคา้แตกต่างกนั 

       4.  ความพงึพอใจในดา้นคณุภาพยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

        5.  ความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

        6.  ความพงึพอใจดา้นตราสนิคา้ยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

        7.  เพศชายและหญงิมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

        8.  กลุ่มอายอุยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

        9.  กลุ่มสาขาเชีย่วชาญอยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ

แตกต่างกนั 

        10.  แพทยท์ีม่สีถานทีท่าํงานหลกัในโรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาลเอกชนมี

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

        11.  กลุ่มอายงุานอยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ

แตกต่างกนั 

        12.  ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั  

        13.  ลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ 

        14.  ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้   

ยาสามญั 

         15.  ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้  

ยาตน้แบบ 
 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

         การวจิยัเรือ่ง “การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจและพฤตกิรรม

การใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย์” เป็นการศกึษาความเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑ ์ความ

พงึพอใจและพฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย์ เพือ่นําไปสู่การปรบักลยทุธ์

ของบรษิทัทีเ่หมาะสมต่อความตอ้งการของแพทย์ จงึตอ้งศกึษาทาํความเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิ 

ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่นําไปใชเ้ป็นกรอบสาํหรบังานวจิยัในครัง้น้ีโดยผูว้จิยัไดส้รปุ

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งออกเป็น 4 สว่นดงัน้ี 

 1.  แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

 2.  แนวความคดิเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์

 3.  แนวความคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ  

 4.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัพฤติกรรมผูบ้ริโภค 
        เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 32) กลา่วา่ ผูบ้รโิภค (Consumer) คอืผูท้ีม่คีวามตอ้งการซือ้ 

(Need) มอีาํนาจซือ้ (Purchasing power) ทาํใหเ้กดิพฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing behavior) 

และพฤตกิรรมการใช ้(Using behavior) ดงัน้ี 

        1. ผูบ้รโิภคเป็นบุคคลทีม่คีวามตอ้งการ (Needs) การทีจ่ะถอืวา่ใครเป็นผูบ้รโิภคนัน้

บุคคลนัน้ ตอ้งมคีวามตอ้งการผลติภณัฑ ์แต่ถา้บุคคลนัน้ ไมม่คีวามตอ้งการกจ็ะไมใ่ช่ผูบ้รโิภค 

ความตอ้งการนัน้ตอ้งเป็นนามธรรม เป็นความตอ้งการพืน้ฐานเบือ้งตน้ทีไ่มใ่ช่กลา่วถงึสนิคา้  

แต่กลา่วถงึสิง่ทีเ่กดิขึน้ เกีย่วกบัตวับุคคล สนิคา้ต่าง ๆ กส็ามารถนําออกมาขายเพือ่ตอบสนอง

ความตอ้งการขัน้ ปฐมภมูไิด้ 

        2. ผูบ้รโิภคเป็นผูท้ีม่อีาํนาจซือ้ (Purchasing power) ผูบ้รโิภคจะมแีค่เพยีงความ

ตอ้งการอยา่งเดยีวไมไ่ดแ้ต่ตอ้งมอีาํนาจซือ้ดว้ย ฉะนัน้ การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมของผูบ้รโิภค

ตอ้งวเิคราะหไ์ปทีต่วัเงนิของผูบ้รโิภคดว้ย 

        3. การเกดิพฤตกิรรมการซือ้ (Purchasing behavior) ผูบ้รโิภคซือ้ทีไ่หน ซือ้เมือ่ใด 

ใคร เป็นคนซือ้ใชม้าตรการอะไรในการตดัสนิใจซือ้มากน้อยแคไ่หน 

        4. พฤตกิรรมการใช ้(Using behavior) ผูบ้รโิภคมพีฤตกิรรมการใชอ้ยา่งไร เช่น ซือ้  

กีค่ร ัง้ ครัง้ละเท่าไหร ่ซือ้กบัใครเป็นต้น พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคถกูกาํหนดดว้ยลกัษณะทาง

กายภาพ(Physical) และลกัษณะทางกายภาพถกูกาํหนดดว้ยสภาพจติวทิยา (Psychological) 

สภาพจติวทิยาถกูกาํหนดดว้ยครอบครวั(Family)ครอบครวัถูกกําหนดดว้ยสงัคม (Social) 

รวมถงึสงัคมถกูกาํหนดดว้ย วฒันธรรมของแต่ละทอ้งถิน่ (Cultural) ซึง่ทัง้หมดนีตอ้งคาํนึงถงึ

พฤตกิรรมการซื้อและพฤตกิรรมการใชข้องผูบ้รโิภค 
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        ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2541: 124) กลา่ววา่ พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) 

หมายถงึ การศกึษาพฤตกิรรม การตดัสนิใจและการกระทาํของผูบ้รโิภคทีเ่กีย่วกบัการซือ้และ

การใชส้นิคา้ นกัการตลาดจาํเป็นตอ้งศกึษา และวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภคดว้ยเหตุผลหลาย

ประการ คอื 

        1. พฤตกิรรมผูบ้รโิภคทีม่ผีลต่อกลยทุธก์ารตลาดของธุรกจิ และมผีลทาํใหธุ้รกจิ

ประสบความสาํเรจ็ ถา้กลยทุธท์างการตลาดทีส่ามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได้  

        2. เพื่อสอดคลอ้งกบัแนวคดิทางการตลาด (Marketing Concept) ทีว่า่การทาํใหล้กูคา้

พอใจดว้ยเหตุน้ีจงึตอ้งศกึษาถงึพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค เพือ่จดัสิง่กระตุน้กลยทุธท์างการตลาด

เพือ่สามารถตอบสนองความพงึพอใจของผูบ้รโิภคได ้ 

        สมจติร ลว้นจาํเรญิ (2541: 22-24) กล่าวว่า พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) 

หมายถงึ การกระทาํของแต่ละบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการไดร้บั และใชส้นิคา้หรอืบรกิาร

รวมถงึกระบวนการตดัสนิใจทีเ่กดิขึน้ก่อน และทีเ่ป็นตวักาํหนดใหเ้กดิการกระทาํต่าง ๆ พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคมคีวามใกลช้ดิกบัอยา่งมาก โดยทีผู่บ้รโิภคจะมกีระบวนการซือ้ในรา้นคา้ปลกีจากการ

ตัง้ใจไปซือ้สนิคา้ทีต่อ้งการ หรอือาจเกดิจากไมไ่ดต้ัง้ใจซือ้สนิคา้แต่ไปเดนิดแูลว้เหน็จงึเกดิ 

ความตอ้งการ  

         โมเดลพฤติกรรมผูบ้ริโภค 

        คอตเลอร ์(Kotler. 2003: 183-200) กล่าวถงึ โมเดลพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer 

behavior model) เป็นการศกึษาถงึเหตุจงูใจทีท่าํใหเ้กดิการตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑ ์โดยมจีดุเริม่ตน้

จากการทีเ่กดิสิง่กระตุน้ (Stimulus) ทีท่าํใหเ้กดิความตอ้งการสิง่กระตุน้ผา่นเขา้มาในความรูส้กึ

นึกคดิของผูซ้ือ้(Buyer’s black box) ซึง่เปรยีบเสมอืนกลอ่งดาํซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายไมส่ามารถ

คาดคะเนได ้ความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้จะไดร้บัอทิธพิลจากลกัษณะต่าง ๆ ของผูซ้ือ้แลว้จะมกีาร

ตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s response) หรอืการตดัสนิใจของผูซ้ือ้(Buyer’s purchase decision) 

จดุเริม่ตน้ของโมเดลน้ีอยูท่ีม่สี ิง่กระตุน้ (Stimulus) ในเกดิความตอ้งการก่ อนแลว้ทาํใหเ้กดิ    

การตอบสนอง (Response) ดงันัน้ โมเดลน้ีจงึอาจเรยีกว่า S-R Theory โดยมรีายละเอยีดของ

ทฤษฎดีงัน้ี 

        สิง่กระตุน้ภายนอก 

        สิง่กระตุน้ทางการตลาด (Marketing Stimulus) เป็นสิง่ทีผู่ป้ระกอบการสรา้งขึน้      

เพื่อดงึดดูผูบ้รโิภค ใหเ้กดิความตอ้งการซือ้สนิคา้ และบรกิาร โดยสว่นประสมทางการตลาด

(Marketing Mix) ซึง่ใชใ้นการกระตุน้ มดีงัน้ี 

        - สิง่กระตุน้ดา้นผลติภณัฑ ์(Product) ออกแบบผลติภณัฑใ์หส้วยงามเพื่อกระตุน้ 

ความตอ้งการ 

        - สิง่กระตุน้ดา้นราคา (Price) เช่น การกาํหนดราคาสนิคา้ให้เหมาะสมกบัผลติภณัฑ์

โดยพจิารณาลกูคา้เป้าหมาย 
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        - สิง่กระตุน้ดา้นช่องทางการจาํหน่าย (Distribution หรอื Place) เช่น การจดัจาํหน่าย

ผลติภณัฑใ์หท้ัว่ถงึ เพือ่ใหค้วามสะดวกแก่ผูบ้รโิภค ถอืวา่เป็นการกระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

        - สิง่กระตุน้ดา้นการสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เช่นการแขง่ขนัทาํใหเ้กดิการดงึดดู 

การโฆษณาสมํ่าเสมอ การใชค้วามพยายามของพนกังานขาย การลด แลก แจก แถม การสรา้ง

ความสมัพนัธอ์นัดกีบับุคลทัว่ไปเหลา่นีถือ้วา่เป็นสิง่กระตุน้ความตอ้งการซือ้ 

        สิง่กระตุน้อื่นๆ (Other Stimulus) 

        เป็นสิ่งกระตุน้ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ทีผู่ป้ระกอบธรุกจิ ไมส่ามารถควบคมุได้ 

อาจเป็นไปไดท้ัง้ ในทางทีจ่ะสง่เสรมิ หรอืเป็นอุปสรรคต่อการบรโิภค ไดแ้ก่  

        - สิง่กระตุน้ทางเศรษฐกจิ เช่น ภาวะเศรษฐกจิ อตัราดอกเบยี ้รายไดข้องผูบ้รโิภค 

เป็นตน้ 

         - สิง่กระตุน้ทางเทคโนโลย ีเช่น เทคโนโลยใีนการควบคมุระบบการจดัเกบ็สนิคา้  

ระบบบารโ์คด้ ระบบการกระจายสนิคา้ 

  - สิง่กระตุน้ทางดา้นกฎหมาย เช่น อตัราการเพิม่ หรอืลดลงในการเกบ็ภาษเีงนิไดม้ี

บทบาทในการเพิม่ขึน้ หรอืลดลงในการบรโิภค การจาํกดัจาํนวนสาขาของธรุกจิคา้ปลกีต่างชาติ  

 - สิง่กระตุน้ทางดา้นวฒันธรรม เช่น ขนบธรรมเนียม ประเพณ ีเทศกาล อาจมผีลทาํให้

ผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการซือ้สนิคา้ปรมิาณมากราคาถกู  

 กล่องดาํหรอืความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ (Buyer’s black box) 

 เป็นความรูส้กึนึกคดิของผูซ้ือ้ทีเ่ปรยีบเสมอืนกล่องดาํ (Black box) ซึง่ผูผ้ลติ หรอื

ผูข้ายไมส่ามารถทราบได ้จงึตอ้งพยายามคน้หาความรูส้กึนึกคดิของผูบ้รโิภคทีไ่ดร้บัอทิธพิล

จากลกัษณะของผูบ้รโิภค และขัน้ ตอนการตดัสนิใจของผูบ้รโิภคมดีงัน้ี 

 - ลกัษณะของผูซ้ือ้ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูบ้รโิภคมอีทิธพิลจาก 

 ปจัจยัต่าง ๆ คอืปจัจยัด้านวฒันธรรม ปจัจยัดา้นสงัคม ปจัจยัสว่นบุคคล และปจัจยั

ดา้นจติวทิยา 

 - กระบวนการตดัสนิใจซือ้ ของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) ประกอบดว้ยขัน้ตอน คอื 

 การรบัรูค้วามตอ้งการ (ปญัหา) การคน้หาขอ้มลู การประเมนิผลทางเลอืก การตดัสนิใจ

ซือ้และพฤตกิรรมภายหลงัการซือ้กระบวนการน้ีจะยากงา่ย และใชเ้วลามากหรอืน้อยจะขึน้อยู่

กบัประเภทของผลติภณัฑ ์คณุภาพ ราคา การสง่เสรมิการจาํหน่าย ตลอดจนตวัผูต้ดัสนิใจเอง 

บางครัง้ การซือ้ อาจไมไ่ดด้าํเนินไปจนสิน้สดุกระบวนการ เพราะผูบ้รโิภคอาจเปลีย่นใจหรอืมี

อุปสรรค บางครัง้พฤตกิรรมการบรโิภคเกดิขึน้เป็นประจาํ 

 การตอบสนองของผูซ้ือ้ (Buyer’s Response) หรอืการตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค หรอื

ผูซ้ือ้ (Buyer’s purchase decisions) ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจในประเดน็ต่างๆ ดงัน้ี 

 - การเลอืกผลติภณัฑ ์(Product choice) 

 - การเลอืกตราสนิคา้ (Brand choice) 

 - การเลอืกผูข้าย (Dealer choice) 
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 - การเลอืกเวลาในการซือ้ (Purchase timing) 

 - การเลอืกปรมิาณการซือ้ (Purchase amount) 

 จากการศกึษาแนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัพฤตกิรรมของผูบ้รโิภคในขา้งตน้น้ี ทางผูว้จิยั    

ไดนํ้าแนวคดิต่าง ๆ มาใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบสอบถามตลอดจนนํามาใชใ้นการวาง

สมมตฐิานเพือ่การคน้ควา้วจิยัในครัง้น้ี 

 

2. แนวความคิดเก่ียวกบัผลิตภณัฑ ์

 นพรตัน์ ภมูวิฒุสิาร (2543: 2–4) ไดก้ลา่ววา่ สว่นประสมทางการตลาด ประกอบดว้ย  

 1. ผลติภณัฑ ์(Product) เป็นสว่นประสมทางการตลาดตวัทีห่น่ึงทีส่าํคญั หมายถงึ 

สนิคา้อุปโภคบรโิภค สนิคา้อุตสาหกรรม และการบรกิาร ในดา้นการออกแบบรปูรา่ง สสีนั การ

ใชช้ือ่ยีห่อ้ การบรกิาร และสญัลกัษณ์ เป็นตน้  

 2. ราคา (Price) เป็นสว่นประสมทางการตลาดชนิดเดยีวทีป่รากฏขึน้กบัผลติภณัฑทุ์ก

ชนิด ตอ้งกาํหนดราคาใหเ้หมาะสมกบัสว่นประสมตวัอื่นๆ  

 3. ช่องทางการจดัจาํหน่าย (Place) หมายถงึ ช่องทางการจดัจาํหน่ายและการกระจาย

สนิคา้ ช่องทางการจดัจาํหน่ายประกอบดว้ยคนกลางทีธ่รุกจิใชใ้นการนําผลติภณัฑไ์ปสูผู่ซ้ ือ้ข ัน้

สุดทา้ย หรอืการจดัจาํหน่ายโดยตรงไปยงัลกูคา้  

 4. การสง่เสรมิการตลาด (Promotion) เป็นกจิกรรมทางการตลาดทีม่คีวามสาํคญัอยา่ง

มาก และเป็นเครือ่งมอืของการตดิต่อสือ่สารทางการตลาด  

 เสร ีวงษ์มณฑา (2542: 9) กล่าวว่า ผลติภณัฑ ์(Product) หมายถงึ สิง่ทีนํ่าเสนอต่อ

ผูบ้รโิภค เพื่อตอบสนองความพงึพอใจใหก้บัผูบ้รโิภค ผลติภณัฑต์อ้งมคีุณค่า (Value) ในสายตา

ของลกูคา้ คณุคา่ของสนิคา้ในรปูตวัเงนิ กค็อื ราคาของสนิคา้ โดยผูข้ายจะเป็นผูก้าํหนดราคา

ผลติภณัฑ ์ผูซ้ือ้จะเกดิการตดัสนิใจซือ้กต่็อเมือ่ มกีารยอมรบัในสนิคา้นัน้ผลติภณัฑค์อื สิง่ที่

สามารถตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นคณุสมบตัทิีส่มัผสัไดแ้ละสมัผสัไมไ่ดต้ลอดจน

ผลประโยชน์ทีค่าดหวงั ผลติภณัฑป์ระกอบดว้ย สนิคา้ บรกิาร และความคดิ ซึง่สนิคา้ (Goods) 

เป็นสิ่งทีส่มัผสัได้ แต่บรกิาร (Service) สมัผสัไมไ่ด้ เกดิ จากการใชค้วามพยายามของมนุษย์ 

สว่นความคดิ (Idea) อาจจะเป็นปรชัญา บทเรยีน แนวคดิและ ขอ้เสนอแนะ  

 ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2543: 18-25) ไดอ้ธบิายถงึ คณุสมบตัทิีส่าํคญัของผลติภณัฑท์ี่

นกัการตลาดตอ้งคาํนึงถงึ ดงัน้ี 

 1. คุณภาพผลติภณัฑ ์(Product quality)  เป็นการวดัการทาํงานและวดัความคงทน

ของผลติภณัฑเ์กณฑใ์นการวดัคุณภาพถอืหลกัความพงึพอใจของลกูคา้และคุณภาพทีเ่หนือกว่า

คูแ่ขง่ขนั ถา้สนิคา้คณุภาพตํ่าผูซ้ือ้จะไมซ่ือ้ซํา้ ถา้สนิคา้คณุภาพสงูเกนิอาํนาจของผูบ้รโิภค

สนิคา้กข็ายไมไ่ด ้เช่น เตาอบไมโครเวฟทาํงานไดห้ลายอยา่งคอื ตัง้เวลาอบ ป้ิง ตน้ ตุ๋น ผดั 

เป็นตน้  แต่ราคาสงูมากสนิคา้กข็ายไดน้้อย นกัการตลาดตอ้งพจิารณาวา่สนิคา้ควรมคีณุภาพ
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ระดบัใดบา้ง และตน้ทุนเท่าใดจงึจะเป็นทีพ่อใจของผูบ้รโิภครวมทัง้คณุภาพสนิคา้ตอ้งสมํ่าเสมอ

และมมีาตรฐานเพือ่ทีจ่ะสรา้งการยอมรบั  ความเชือ่ถอืทีม่ต่ีอสนิคา้ทุกครัง้ทีซ่ือ้ ดงันัน้ผูผ้ลติ    

จงึตอ้งมกีารควบคมุคณุภาพสนิคา้ (Quality control) อยูเ่สมอ  

 2. ลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้ (Physical characteristics of goods) เป็นรปูรา่ง

ลกัษณะทีล่กูคา้สามารถมองเหน็ได ้และสามารถรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 คอื รปู รส กลิน่ 

เสยีง สมัผสั เช่น รปูรา่ง ลกัษณะ รปูแบบ บรรจภุณัฑ ์ตราสนิคา้ เป็นตน้ 

 3. ราคา (Price) เป็นจาํนวนเงนิทีบุ่คคลจา่ยเพือ่ซือ้สนิคา้หรอืบรกิาร ซงึแสดงเป็นมลู

คา่ทีผู่บ้รโิภคจา่ยเพือ่แลกเปลีย่นกบัผลประโยชน์ทีไ่ดร้บัจากสนิคา้หรอืบรกิาร การตดัสนิใจดา้น

ราคาไมจ่าํเป็นตอ้งเป็นราคาสงูหรอืราคาตํ่า แต่เป็นราคาทีผู่บ้รโิภคเกดิการรบัรูใ้นคณุคา่ 

(Perceived value) คอื ถา้ผูบ้รโิภคมองเหน็วา่สนิคา้มคีณุคา่เราสารถตัง้ราคาสงูไดแ้ละการปรบั

ราคาขึน้ราคาหรอืลดราคาตอ้งพจิารณาถงึความอ่อนไหวดา้นราคาของผูบ้รโิภคดว้ย 

 4. ชือ่เสยีงของผูข้ายหรอืตราสนิคา้ (Brand) หมายถงึชื่อ (Name) คาํ (Term) 

สญัลกัษณ์ (Symbol) การออกแบบ (Design) หรอืส่วนประสมของสิง่ดงักล่าว เพื่อระบุถงึสนิคา้

หรอืบรกิารของผูข้ายรายใดรายหน่ึงหรอืกลุม่ของผูข้ายเพื่อแสดงถงึลกัษณะทีแ่ตกต่างจากคู่

แขง่ขนั (Kotler. 2000: 404) การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑบ์างชนิดนัน้ขึน้อยูก่บั

ชือ่เสยีงของผูข้ายหรอืตราสนิคา้  โดยเฉพาะสนิคา้ทีเ่จาะจงซือ้ (Specialty goods) เช่น 

กระเป๋าหลยุส ์วกิตอง นาฬกิาราโด ้รถเบนซ ์ซึ่งเป็นสนิคา้ทีผู่บ้รโิภคตดัสนิใจซือ้ดว้ยเหตุผล

ดา้นจติวทิยาไมใ่ช่เหตุผลทางดา้นเศรษฐกจิหรอืประโยชน์ทีไ่ดร้บั  เช่นตดัสนิใจซือ้เพราะ

ตอ้งการเป็นทีย่อมรบัในสงัคม เน่ืองจากผลติภณัฑเ์ป็นตวัชีส้ถานภาพของผูใ้ช ้ซึง่ถอืวา่เป็น

ความตอ้งการดา้นจติวทิยา ดว้ยเหตุน้ีนกัการ ตลาดจงึตอ้งมกีารพฒันาคณุคา่ตราสนิคา้      

(Brand equity) กลา่วคอื ตอ้งมกีารใชเ้ครือ่งมอืการตลาดไมว่า่จะเป็นผลติภณัฑห์รอืการสือ่สาร

การตลาดต่าง ๆ เพื่อเพิม่คุณค่า (Value added) ใหก้บัผลติภณัฑ ์เพื่อใหล้กูคา้เกดิการรบัรู ้

(Perceive value) คณุคา่ตราสนิคา้นัน้ ๆ จงึเป็นสิง่สาํคญัอยา่งยิง่ทีน่กัการตลาดจะตอ้งคาํนึง 

เพือ่พฒันาตราสนิคา้ใหม้คีณุคา่ต่อสนิคา้  

 5. บรรจภุณัฑ ์(Packing) หมายถงึ กจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งในการออกแบบ และการผลติ

สิง่บรรจหุรอืสิง่หอ่หุม้ผลติภณัฑ ์บรรจภุณัฑเ์ป็นตวัทาํใหเ้กดิการรบัรู ้คอืการมองเหน็สนิคา้   

เมือ่ลกูคา้เกดิการยอมรบัในบรรจภุณัฑก์จ็ะนําไปสูก่ารจงูใจใหเ้กดิความตอ้งการซือ้ และเกดิ  

การตดัสนิใจซือ้ในทีสุ่ด ดงันัน้บรรจภุณัฑจ์งึตอ้งโดดเด่น โดยอาจแสดงถงึตําแหน่งผลติภณัฑ์

ของสนิคา้นัน้ เช่นมองแลว้รูว้า่เป็นน้ํายาซกัผา้ เป็นน้ํายาทาํความสะอาดพืน้ เป็นผงซกัฟอก  

ซึง่เป็นบรรจภุณัฑค์วรแสดงตาํแหน่งของสนิคา้ใหช้ดัเจนนัน่คอืบรรจภุณัฑจ์ะตอ้งเป็นตวัขาย

ตวัเองในชัน้วาง โดยเฉพาะสนิคา้สะดวกซือ้ซึง่อยูใ่นซุปเปอรม์ารเ์กต็ต่าง ๆ บรรจภุณัฑจ์ะตอ้ง  

มคีวามโดดเดน่ในชัน้วาง 
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 6. การออกแบบผลติภณัฑ ์ (Design) เป็นงานทีเ่กีย่วขอ้งกบัรู ปแบบ ลกัษณะ  
การบรรจหุบีหอ่ ซึง่ปจัจยัเหลา่น้ีจะมผีลกระทบต่อพฤตกิรรมการซือ้ของผูบ้รโิภค ดงันัน้การ
ออกแบบจงึมคีวามสาํคญัมากสาํหรบัสนิคา้ต่าง ๆ เช่น รถยนต ์เฟอรนิ์เจอร ์เสือ้ผา้ เครือ่งใชใ้น
ครวัเรอืน ดงันัน้ ผูผ้ลติทีม่ผีูเ้ชีย่วชาญดา้นการออกแบบจงึตอ้งศกึษาความตอ้งการของผูบ้รโิภค 
เพือ่ออกแบบสนิคา้ใหด้งึดดูความสนใจและใหเ้ป็นทีต่อ้งการของผูบ้รโิภค นอกจากน้ีการออกแบบ
ยงัใชเ้ป็นเกณฑท์าํใหผ้ลติภณัฑม์คีวามแตกต่างกนั (Product differentiation) โดยคาํนึงถงึเหตุ
จงูใจใหล้กูคา้ซือ้สนิคา้ทัง้ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์  
 7. การรบัประกนั (Warranty) และการประกนัสนิคา้ (Guarantee) มคีวามหมายต่างกนั
ดงัน้ี 
 การรบัประกนัหรอืใบรบัประกนั (Warranty) เป็นเอกสารซึง่มขีอ้ความทีร่ะบุถงึการ
รบัประกนัสนิคา้ ซึง่ผูผ้ลติหรอืผูข้ายจะชดเชยใหก้บัผูซ้ือ้ เมือ่ผลติภณัฑไ์มส่ามารถทาํงาน
ภายในระยะเวลาทีก่าํหนดไวก้ารรบัประกนัเป็นเครือ่งมอืทีส่าํคญัในการแขง่ขนั โดยเฉพาะ
สนิคา้ประเภทรถยนต ์เครือ่งใชใ้นบา้น และเครือ่งจกัรเพราะเป็นการลดความเสีย่งจากการซือ้
สนิคา้ของลกูคา้ รวมทัง้การสรา้งความเชือ่มัน่ ฉะนัน้นกัการตลาดจงึเสนอการรบัประกนัเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรหรอืดว้ยคาํพดู โดยทัว่ไปการรบัประกนัจะระบุประเดน็สาํคญั 3 ประเดน็ คอื  
(1) การรบัประกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรอืดว้ยคาํพดู ผูซ้ือ้จะรอ้งเรยีนทีไ่หน กบัใคร อยา่งไร  
เมือ่สนิคา้มปีญัหา (2) การรบัประกนัจะตอ้งใหผู้บ้รโิภคทราบลว่งหน้าก่อนการซือ้ (3) การรบัประกนั
จะตอ้งระบุเงือ่นไขการรบัประกนัทางดา้นระยะเวลาขอเขตความรบัผดิชอบและเงือ่นไขอื่น ๆ  
 ตวัอยา่ง หลายบรษิทัไดเ้สนอการบรกิารการบาํรงุรกัษาและซ่อมแซม โดยใชเ้ป็น   
สว่นหน่ึงของโปรแกรมเพือ่เพิม่ความพงึพอใจของลกูคา้ หรอืเพิม่ยอดขาย เช่น ตวัแทนขายรถยนต์
จะตอ้งมบีรกิารซ่อมแซม และบาํรงุรกัษา ลกูคา้แต่ละรายจะมคีวามตอ้งการคาํแนะนําในการ
ใหบ้รกิาร  ในการซ่อมแซมและบาํรงุรกัษารถยนต ์ หลายบรษิทัไดเ้พิม่คณุคา่ใหก้บัผลติภณัฑ ์
โดยการตดิตัง้การฝึกอบรม การใหค้าํแนะนํา หรอืการใหบ้รกิารอื่น ๆ ดว้ยเหตุน้ีการรบัประกนั
เป็นส่วนทีส่รา้งความแตกต่างของผลติภณัฑท์ีเ่หนือกว่าคู่แขง่ขนั และนําไปสู่ความพงึพอใจ
ลกูคา้เพิม่ขึน้และยอดขายจะมากขึน้ดว้ย 
 การประกนัสนิคา้หรอืบรกิาร (Guarantee) เป็นขอ้ความทีย่นืยนัวา่ผลติภณัฑส์ามารถ
ทาํงานไดเ้ป็นทีพ่งึพอใจหรอืมกีารประกนัวา่ถา้สนิคา้ใชไ้มไ่ดผ้ลยนิดคีนืเงนิ 
 8. ส ี(Color) สขีองผลติภณัฑเ์ป็นสิง่เชญิชวนและจงูใจใหเ้กดิการซือ้  เพราะสทีาํให้
เกดิอารมณ์ดา้นจติวทิยา เครือ่งมอืการตลาดไมว่า่จะเป็นสถานบนัเทงิต่าง ๆ กใ็ชส้เีขา้มาช่วย
อยา่งมาก หรอืแมก้ระทัง่การโฆษณาสง่เสรมิการขายต่าง ๆ กใ็ชส้เีขา้มาช่วยดงึใหเ้กดิการรบัรู ้
(Perception)  ทาํใหโ้ดดเด่นเป็นลกัษณะความตอ้งการดา้นจติวทิยาของมนุษยท์ีว่า่สนิคา้แต่ละชิน้
จะมกีารตดัสนิใจซือ้จากการเลอืกส ีเช่น การตดัสนิใจซือ้รถยนต ์ปจัจยัทีส่าํคญัมากในการตดัสนิใจ
คอืส ีรถยโุรปจะมคีวามพถิพีถินัในเรือ่งสมีาก มกัจะเป็นสทีนัสมยัไมใ่ช่สเีดยีวโดด แต่เป็นสผีสม
มนีวตักรรมดา้นส ี(Color innovation) นอกจากน้ีสยีงัสื่อถงึตําแหน่งผลติภณัฑ ์(Product positioning) 
เช่น แชมพคูลนิิกสตูรเยน็จะใชส้ฟ้ีา  เพือ่ตอ้งการสือ่ความหมายวา่ใชแ้ลว้จะรูส้กึเยน็ สนิคา้  
บางประเภทเป็นสนิคา้อนุรกัษส์ภาพแวดลอ้ม เป็นการตลาดเพือ่สิง่แวดลอ้ม (Green marketing)  
กจ็ะใชส้เีขยีวเป็นตน้ 
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 9. การใหบ้รกิาร (Servicing) การตดัสนิใจซือ้ของผูบ้รโิภค บางครัง้กข็ึน้อยูก่บั

นโยบายการใหบ้รกิารแก่ลกูคา้ของผูข้ายหรอืผูผ้ลติ ตวัอยา่งเช่น ผูบ้รโิภคมกัจะซือ้สนิคา้กบั

รา้นคา้ทีใ่หบ้รกิารดแีละถกูใจ ในปจัจบุนัผูบ้รโิภคมแีนวโน้มจะเรยีกรอ้งบรกิารจากผูข้ายมากขึน้ 

เช่น บรกิารสนิเชือ่ บรกิารสง่ของ บรกิารซ่อมแซม ในการผลติสนิคา้ผูผ้ลติอาจใหบ้รกิารเอง  

หรอืผา่นคนกลาง โดยคาํนึงถงึ ความสมดลุระหวา่งตน้ทุนและการควบคมุระดบัความพอใจที่  

จะใหแ้ก่ลกูคา้ 

 10. วตัถุดบิ (Raw material) หรอืวสัดทุ ีใ่ชใ้นการผลติ (Material) ผูผ้ลติมทีางเลอืก     

ทีจ่ะใชว้ตัถุดบิหรอืวสัดหุลายอยา่งในการผลติ เช่น ผา้ อาจจะใชผ้า้ไหม ผา้ฝ้าย ใยสงัเคราะห ์ 

หรอืเครือ่งสาํอางสามารถใชว้ตัถุดบิทีแ่ตกต่างกนัได ้ฯลฯ ซึง่ในการตดัสนิใจเรือ่งน้ีผูผ้ลติตอ้ง

คาํนึงถงึความตอ้งการของผูบ้รโิภควา่  พอใจแบบใด ตลอดจนตอ้งพจิารณาถงึตน้ทุนในการผลติ  

และความสามารถในการจดัหาวตัถุดบิดว้ย  

 11.  ความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์(Product safety) และภาระจากผลติภณัฑ ์

(Product liability) ความปลอดภยัของผลติภณัฑ ์(Product safety) เป็นประเดน็ทีส่าํคญัมาก   

ทีธุ่รกจิตอ้งเผชญิ และยงัเป็นประเดน็ทีส่าํคญัมากทีธ่รุกจิตอ้งเผชญิ และยงัเป็นประเดน็ปญัหา

ดา้นจรยิธรรมทัง้ธรุกจิและผูบ้รโิภค ผลติภณัฑท์ีไ่มป่ลอดภยัทาํใหผู้ผ้ลติหรอืผูข้ายเกดิภาระจาก

ผลติภณัฑ ์(Product liability) ซึง่เป็นสมรรถภาพของผลติภณัฑท์ีท่าํใหเ้กดิการทาํลายหรอืเป็น

อนัตรายสาํหรบัผูผ้ลติทีต่อ้งรบัผดิชอบ  ซึง่ในประเดน็น้ีเป็นสาเหตุใหธ้รุกจิตอ้งมกีารรบัประกนั 

(Product warranty) ขึน้ 

 สนิคา้บางชนิดความปลอดภยัเป็นเรือ่งสาํคญัมาก เช่นรถยนต ์เครือ่งไฟฟ้า เครือ่งทาํ

น้ํารอ้น เครือ่งเปา่ผม ฯลฯ สนิคา้เหลา่น้ีถา้ออกแบบไมป่ลอดภยั หรอืใหร้ายละเอยีดวธิีการใช ้

ไมเ่พยีงพอจะมผีลต่อชื่อเสยีงของผูผ้ลติ จงึตอ้งใหค้วามสาํคญัต่อการออกแบบและการทดสอบ

ความปลอดภยัก่อนนําออก จาํหน่าย ในปจัจบุนัผูบ้รโิภคมคีวามตื่นตวัในเรือ่งน้ีมาก เพราะมี

องคก์ารทีใ่หค้วามรูแ้ก่ผูบ้รโิภค เช่น คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้รโิภค กระทรวงสาธารณสขุ  

โดยจะใหข้า่วสารเตอืนกบัสนิคา้และตราสนิคา้ทีไ่มป่ลอดภยั 

 12. มาตรฐาน (Standard) เมือ่มเีทคโนโลยใีหมเ่กดิขึน้ จะตอ้งคาํนึงถงึประโยชน์และ

มาตรฐานของเทคโนโลยนีัน้ ผลติภณัฑจ์าํนวนมากในตลาด เช่น เครอืขา่ยการสง่ขอ้มลู วทิย ุ 

โทรทศัน์ และโทรศพัท ์จะตอ้งมกีารออกแบบทีไ่ดม้าตรฐาน มาตรฐานเหลา่น้ีมกีารควบคมุ    

โดยสมาคมผูป้ระกอบอาชพี และหน่วยงานรฐับาลทัง้ในระดบัประเทศและระดบัโลก ตวัอยา่ง  

การใชโ้ทรศพัทม์อืถอืจะเป็นอนัตรายต่อผูใ้ช ้ อยา่งไรกต็ามการทีก่าํหนดมาตรฐานการผลติ

ขึน้มากจ็ะช่วยควบคุมคุณภาพ  และความปลอดภยัต่อผูใ้ช ้

 13.  ความเขา้กนัได ้(Compatibility) เป็นการออกแบบผลติภณัฑใ์หส้อดคลอ้งกบั

ความคาดหวงัของลกูคา้ และสามารถนําไปใชไ้ดด้ใีนทางปฏบิตัโิดยไมเ่กดิปญัหาในการใช ้  

ตวัอยา่ง แผน่ซดีรีอม จะเขา้กนัไดก้บัมหาวทิยาลยัทีม่เีครือ่งคอมพวิเตอรท์ีท่นัสมยัและมี     

ระบบวดีโีอโปรเจคเตอรท์ีฉ่ายไปยงัจอใหญ่ได ้ 
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 14.  คุณค่าผลติภณัฑ ์(Product value) เป็นลกัษณะผลตอบแทนทีไ่ดร้บัจากการใช้

ผลติภณัฑซ์ึง่ผูบ้รโิภคตอ้งเปรยีบเทยีบระหว่างคุณค่าทีเ่กดิจากความพงึพอใจในการใชผ้ลติภณัฑ์

ทีส่งูกว่าตน้ทุน (ราคาสนิคา้) ทีผู่บ้รโิภคซือ้  

 15. ความหลากหลายของสนิคา้ (Variety) ผูซ้ือ้สว่นมากพอใจทีจ่ะเลอืกซือ้สนิคา้ทีม่ ี

ใหเ้ลอืกมากในรปูแบบของส ี กลิน่  รส  ขนาด  การบรรจหุบีห่อ แบบ ลกัษณะ และคุณภาพ  

เน่ืองจากผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการทีแ่ตกต่างกนั ดงันัน้  ผูจ้าํหน่ายจาํเป็นตอ้งมสีนิคา้ใหเ้ลอืก

มากเพื่อสนองความตอ้งการของผูบ้รโิภคทีแ่ตกต่างกนัไดด้ยีิง่ขึน้ 

คอตเลอร ์(ธนวรรณ แสงสวุรรณ. 2547: 538; อา้งองิจาก Kotler. 2003) ไดก้ล่าวถงึ 

ตราสนิคา้วา่เป็นสญัลกัษณ์ทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น สามารถสือ่ความหมายได ้6 ระดบั ดงัน้ี 

 1. คุณสมบตั ิ(Attributes) ตราสนิคา้ทาํใหนึ้กถงึคุณสมบตัหิรอืคุณลกัษณะทีแ่น่ชดั

ของผลติภณัฑ ์เช่น Mercedes ทาํใหนึ้กถงึรถยนตร์าคาแพง การผลติยอดเยีย่ม งานวศิวกรรม

เป็นเลศิ ทนทาน และเกยีรตภิมูศิกัดิศ์รสีงู 

 2. คณุประโยชน์ (Benefits) คุณสมบตัติอ้งแปลออกมาเป็นคุณประโยชน์ตามหน้าที่

และคณุประโยชน์ทางอารมณ์เช่น “ความทนทาน” แสดงใหเ้ป็นคณุประโยชน์ตามหน้าทีก่ารใชง้าน 

“ผมไมจ่าํเป็นตอ้งซือ้รถไปอกีหลายปี”  หรอืคณุสมบตั ิ“ราคาแพง” แสดงใหเ้หน็คุณประโยชน์

ทางอารมณ์  “รถยนตค์นัน้ีทาํใหผ้มรูส้กึเป็นคนสาํคญัและไดร้บัการชืน่ชม”  

 3. คุณค่า (Values) ตราสนิคา้บ่งบอกบางสิง่บางอยา่งเกีย่วกบัคุณค่าของผูผ้ลติ เช่น 

Mercedes บ่งบอกถงึสมรรถนะการทาํงาน ความปลอดภยั และเกยีรตภิมูสิงู  

 4. วฒันธรรม (Culture) ตราสนิคา้อาจเป็นตวัแทนของวฒันธรรม เช่น Mercedes  

เป็นตวัแทนของวฒันธรรมเยอรมนัทีม่รีะเบยีบ ประสทิธภิาพ และคณุภาพสงู 

 5. บุคลกิภาพ (Personality) ตราสนิคา้บ่งชีถ้งึบุคลกิภาพของสนิคา้ เช่น ถา้เปรยีบ 

Mercedes เป็นเจา้นายทีเ่ก่ง ถา้เปรยีบเทยีบเป็นสตัวจ์ะเป็นสงิโตเจา้ปา่ ถา้เปรยีบเป็นสิง่ของ  

จะเป็นมหาราชวงัทีโ่อ่อ่าหรหูรา 

 6. ผูใ้ช ้(User) ตราสนิคา้ชีใ้หเ้ป็นถงึประเภทของผูบ้รโิภคทีซ่ือ้ใชผ้ลติภณัฑ์ เราอาจ

คาดไดว้า่จะเหน็ผูบ้รหิารระดบัสงูอาย ุ55 ปี อยูห่ลงัพวงมาลยัของรถยนต ์Mercedes ไมใ่ช่

เลขานุการอาย ุ20 ปี 

สรปุไดว้า่ ผลติภณัฑเ์ป็นหน่ึงในสว่นประสมทางการตลาดทีส่าํคญั โดยเฉพาะกบั

ผลติภณัฑย์า ดงันัน้ การศกึษาน้ีทางผูว้จิยัจะมุง่ทีศ่กึษาดา้นผลติภณัฑใ์นสว่นของคณุภาพ 

ลกัษณะทางกายภาพและตราสนิคา้ซึง่เป็นปจัจยัหลกัในการสง่เสรมิการใชย้ากบัความพงึพอใจ

ของแพทย ์
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3. แนวความคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

วาฟรา (Vavra. 1992: 139-142) ไดก้ล่าวถงึความพงึพอใจของผูบ้รโิภคว่าคอืความ  

ยดึมัน่และเชือ่ถอืไดข้องบรษิทัผูใ้ห้บรกิารในการนําสง่สนิคา้ และบรกิาร ทีเ่ตม็เป่ียมไปดว้ย

ความตอ้งการและความคาดหวงัของผูบ้รโิภคเมือ่มกีารสอบถามถงึผูบ้รโิภคถงึความรูส้กึพงึพอใจ

ไดอ้ยา่งไร คาํตอบทีไ่ดส้ว่นใหญ่  คอื การไดร้บัสนิคา้และบรกิารอยา่งต่อเน่ือง และทนัต่อความ

ตอ้งการ รวมทัง้ความคาดหวงัของผู้บรโิภคซงึไมไ่ดเ้ป็นเรือ่งของความรูส้กึเท่านัน้ แต่ยงัเป็น

เรือ่งของความสมัพนัธอ์กีดว้ย ซึง่มคีวามเกีย่วเน่ืองกบัความคาดหวงัของผูบ้รโิภคดว้ย การจะ

จดัสนิคา้และบรกิารใหผู้บ้รโิภคเกดิความพงึพอใจไดน้ัน้ ตอ้งผา่นกระบวน การในการทาํความ

เขา้ใจในความคาดหวงัของผูบ้รโิภคก่อนเสมอ ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคจะมขีอบเขตเท่าๆกบั

ความคาดหวงัของผูบ้รโิภคไดก้ต่็อเมือ่มผีลประโยชน์ทีเ่ป็นจรงิเกดิขึน้แก่ผูบ้รโิภค  ปญัหาอยู่

ทีว่่าความคาดหวงัของผูบ้รโิภคไดเ้ป็นเรือ่งทีผู่บ้รโิภคตอ้งการจรงิหรอืไม่ หรอืเป็นเพยีงอุดมคติ

เท่านัน้ สว่นปญัหาของบรษิทัคอื จะสามารถสรา้งความพงึพอใจของผูบ้รโิภคใหไ้ดม้ากทีสุ่ด

อยา่งไร โดยไมต่อ้งมกีารเพิม่ทุนมากเกนิไป ซึง่กล่าวโดยสรปุ “ความพงึพอใจของผูบ้รโิภคเป็น

เรือ่งทีส่ลบัซบัซอ้นมาก สิ่งสาํคญักค็อื ผูท้าํการตลาดตอ้งรูจ้รงิเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิารของ

บรษิทัรวมทัง้กระบวนการทีผู่บ้รโิภคจะหาซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ไดห้ากตอ้งการผลติสนิคา้ทีม่ ี

คณุภาพตอ้งการใหผู้บ้รโิภคนัน้เป็นผูบ้รโิภคทีป่ระจาํและต่อเน่ือง   และผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ 

จะมกีารบอกต่อถงึความพงึพอใจในสนิคา้และบรกิารนัน้ๆ  ใหแ้ก่เพื่อนๆ  แต่ถา้ผูบ้รโิภคเกดิ

ความไมพ่งึพอใจกจ็ะบอกต่อถงึความไมพ่งึพอใจนัน้ออกไปเช่นกนัและส่วนใหญ่จะมากกว่ากลุ่ม

แรกอกีดว้ย  

 คอตเลอร ์(ศริวิรรณ เสรรีตัน์. 2540: 48-50; อา้งองิจาก Kotler. 1997) กล่าวคอื  

ความพงึพอใจคอืระดบัความรูส้กึของบุคคลทีเ่ป็นผลจากการเปรยีบเทยีบการทาํงานของผลติภณัฑ์

ตามทีเ่หน็หรอืเขา้ใจ กบัความคาดหวงัของบุคคล ดงันัน้ ระดบัความพงึพอใจ จงึเป็นฟงักช์ัน่

ของความแตกต่างระหวา่งการทาํงานทีม่องเหน็หรอืเขา้ใจ (Perceived Performance) ความ

คาดหวงั (Expectations) ความพงึพอใจสามารถแบ่งอยา่งกวา้งๆ เป็น 3 ระดบัดว้ยกนั และ

ลกูคา้รายหน่ึงอาจมปีระสบการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 3 ระดบัน้ี กล่าวคอื หากการทาํงานของ

ขอ้เสนอ (หรอืผลติภณัฑ)์ ไมต่รงกบัความคาดหวงัลกูคา้ยอ่มเกดิความไมพ่อใจ หากการทาํงาน

ของขอ้เสนอ (หรอืผลติภณัฑ)์ ตรงกบัความคาดหวงั ลกูคา้ยอ่มพอใจ แต่ถา้เกนิกวา่ความคาดหวงั 

ลกูคา้กย็ิง่พอใจมากขึน้ไปอกี คุณค่ารวมสาํหรบัผูบ้รโิภค (Total customer value) เป็นผลรวม

ของผลประโยชน์  (Utility) จากผลติภณัฑห์รอืบรกิารใดบรกิารหน่ึง  คุณค่าของผลติภณัฑ์

พจิารณาจากความแตกต่างทางการแขง่ขนั  ซึง่ประกอบดว้ย  ความแตกต่างดา้นผลติภณัฑ์  

ความแตกต่างทัง้  4 ดา้นน้ี ก่อใหเ้กดิคุณค่าผลติภณัฑ์  4 ดา้น เช่นกนัคอื  คุณค่าผลติภณัฑ์  

คณุคา่ดา้นบรกิาร คณุคา่ดา้นบุคลากร และคุณค่าภาพลกัษณ์ คุณค่า 4 ประการเรยีกวา่ คุณค่า

ผลติภณัฑร์วมในสายตาผูบ้รโิภค  
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 บรษิทัหลายแหง่มเีป้าหมายทีจ่ะสรา้งความพงึพอใจในระดบัสงู  เพราะความพอใจ

อยา่งเดยีวไมส่ามารถดงึดดูลกูคา้ไหอ้ยู่กบัตนตลอดไป พวกเขาอาจเปลีย่นใจไปหาบรษิทัอื่น

หากไดร้บัขอ้เสนอทีด่กีว่า ดงันัน้ ลกูคา้ทีไ่ดร้บัความพอใจอยา่งสงูจะไมใ่ช่กลุม่ทีเ่ปลีย่นใจงา่ยๆ 

ความพอใจหรอืความยนิดใีนระดบัสงูของพวกเขา สรา้งความรูส้กึใกลช้ดิทางดา้นอารมณ์ต่อ 

ตราสนิคา้นัน้ๆ ซึง่ไมใ่ช่ความชอบแบบธรรมดาทัว่ไป ผลทีต่ามมาคอื ความภกัดขีองลกูคา้ใน

ระดบัสงูนัน่เอง  

 ศริวิรรณ  เสรรีตัน์  และคณะ  (2541: 45-48) กล่าวว่า  ความพงึพอใจของลกูคา้  

(Customer Satisfaction) เป็นระดบัความรูส้กึของลกูคา้ทีม่ผีลจากการเปรยีบเทยีบระหวา่ง

ผลประโยชน์จากคณุสมบตัิ ผลติภณัฑ ์หรอืการทาํงานของผลติภณัฑ์ กบัการคาดหวงัของลกูคา้ 

ระดบัความพงึพอใจของลกูคา้จะเกดิจากความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ของผลติภณัฑ์  

และความคาดหวงัของบุคคลการคาดหวงัของบุคคล (Expectations) เกดิจากประสบการณ์และ

ความรูใ้นอดตีของผูซ้ือ้ นกัการตลาดและฝา่ยอื่น  ๆทีเ่กีย่วขอ้งจะตอ้งพยายามสรา้งความพงึพอใจ

ใหก้บัลกูคา้ โดยพยายามสรา้งคุณค่าเพิม่ (Value Added) การสรา้งคณุคา่เพิม่เกดิจากการผลติ 

(Manufacturing) และการตลาด (Marketing) รวมทัง้มกีารทาํงานรว่มกนักบัฝา่ยต่างๆ โดยจดั

หลกัการสรา้งคณุภาพรวม  (Total Quality) คุณค่าเกดิจากความแตกต่ างทางการแขง่ขนั  

(Competitive Differentiation) คณุคา่ทีม่อบใหก้บัลกูคา้จะตอ้งมากกวา่ตน้ทุนของลกูคา้ (Cost) 

ตน้ทุนของลกูคา้สว่นใหญ่  กค็อืราคาสนิคา้ (Price) นัน่เอง 

 นกัการตลาดจะตอ้งสรา้งความแตกต่างทางการแขง่ขนัและความแตกต่างนัน้จะตอ้ง

สามารถสรา้งคณุคา่เพิม่ (Value added) คุณค่านัน้จะตอ้งสงูกว่าตน้ทุน (Cost) หรอืราคาสนิคา้ 

(Price) ทัง้น้ียดึหลกัทีว่า่ คุณค่า (Value) ทีส่ง่มอบแก่ลกูคา้ตอ้งมากกวา่ราคาสนิคา้ (Price)  

การคาดหวงัของลกูคา้หรอืผูบ้รโิภค (Expectation) เกดิจากประสบการณ์และความรูใ้นอดตีของ

ผูซ้ือ้ เช่นจากเพื่อน จากนกัการตลาด และจากขอ้มลูคู่แขง่ ซึง่ถา้นกัการตลาดส่งเสรมิผลติภณัฑ์

ไดเ้กนิจรงิ ผูบ้รโิภคจะมคีวามหวงัในผลติภณัฑส์งูเกนิจรงิจะทาํใหผู้ซ้ ือ้ผดิหวงัเมือ่ตดัสนิใจซือ้  

ดงันัน้ สิง่ทีส่าํคญัทีท่าํใหบ้รษิทัประสบความสาํเรจ็คอื การเสนอผลติภณัฑท์ีม่ผีลประโยชน์จาก

ผลติภณัฑ ์(การทาํงานของผลติภณัฑ์) ทีส่อดคลอ้งกบัการคาดหวงัของผูซ้ือ้ โดยยดึหลกัการ

สรา้งความพงึพอใจรวมสาํหรบัลกูคา้ (Total customer satisfaction) เครือ่งมอืในการตดิตาม

และการวดัความพงึพอใจของลกูคา้เป็นวธิกีารทีจ่ะตดิตามวดัและคน้หาความตอ้งการของลกูคา้

โดยมจีดุมุง่หมายเพื่อสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้ การสรา้งความพงึพอใจใหก้บัลกูคา้มี

ปจัจยัทีต่อ้งคาํนึงถงึ คอื  

 1. วธิกีารสรา้งความพงึพอใจโดยการลดตน้ทุนของลกูคา้ (ลดราคา) หรอืการเพิม่การ

บรกิารและจดุเดน่ของสนิคา้ ซึง่สิง่น้ีจะมผีลทาํใหก้ําไรของบรษิทัลดลง  

 2. บรษิทัตอ้งสามารถสรา้งกาํไรโดยการผลติลงทุน หรอืการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์ 

(R&D) วธิกีารตดิตามและวดัความพงึพอใจของลกูคา้ สามารถวดัไดด้ว้ยวธิกีาร ดงัน้ี  
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    2.1 ระบบการตเิตยีนและขอ้เสนอแนะ (Complaint and Suggestion Systems) 

เป็นการหาขอ้มลูทศันคตขิองลกูคา้เกีย่วกบัผลติภณัฑแ์ละการทาํงานของบรษิทั ปญัหาเกีย่วกบั

ผลติภณัฑแ์ละการทาํงาน รวมทัง้ขอ้เสนอแนะต่างๆ  

    2.2 การสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ (Customer satisfaction surveys) จะเป็น

การสาํรวจความพงึพอใจของลกูคา้ เครือ่งมอืทีใ่ชม้ากคอืการวจิยัตลาด 

    2.3 การเลอืกซือ้โดยกลุม่ทีเ่ป็นเป้าหมาย (Ghost shopping) วธิน้ีีจะเชญิบุคคลที่

คาดวา่จะเป็นผูซ้ือ้ทีม่ศีกัยภาพ ใหว้เิคราะหจ์ดุแขง็และจดุอ่อนในการซือ้สนิคา้ของบรษิทัและ

คูแ่ขง่ขนั พรอ้มทัง้ระบุปญัหาเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร  

    2.4 การวเิคราะหถ์งึลกูคา้ทีส่ญูเสยีไป (Lost customer analysis) จะวเิคราะหห์รอื 

สมัภาษณ์ลกูคา้เดมิทีเ่ปลีย่นไปใชต้ราสนิคา้อื่น เพือ่ทราบถงึสาเหตุทีท่าํใหล้กูคา้เปลีย่นใจ 

 คอตเลอร ์(ธนวรรณ แสงสวุรรณ. 2547: 82-83; อา้งองิจาก Kotler. 2003) กลา่วถงึ

ความพงึพอใจโดยรวมของลกูคา้ (Total customer satisfaction)  

 ความพอใจหลงัการซือ้ของลกูคา้ขึน้อยูก่บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามความคาดหวงั 

โดยทัว่ไปแลว้ความพงึพอใจ (Satisfaction) เป็นความรูส้กึของบุคคลทีแ่สดงความยนิดหีรอื

ผดิหวงัอนัเป็นผลมาจากการเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารกบัความ

คาดหวงั 

 ถา้ผลจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารตํ่ากวา่ความคาดหวงัลกูคา้กจ็ะไมพ่อใจ ถา้ผลลพัธ์

เป็นไปตามความคาดหวงัลกูคา้กพ็อใจ และถา้ผลลพัธม์คี่าเกนิความคาดหวงัลกูคา้กย็ิง่พอใจ

มากขึน้  

 ความสมัพนัธร์ะหวา่งความพงึพอใจของลกูคา้ (Customer satisfaction) กบัความภกัดี

ของลกูคา้ (customer loyalty) อาจไมเ่ป็นสดัสว่นกนั สมมตุวิา่การประเมนิความพงึพอใจของ

ลกูคา้ถกูกาํหนดใหเ้ป็นคะแนนโดยกาํหนดเป็น scale (ระดบั) จาก 1 คะแนนถงึ 5 คะแนน    

ถา้ลกูคา้ประเมนิให ้1 คะแนนแสดงวา่มคีวามพงึพอใจในระดบัตํ่าสดุและจะละทิง้บรษิทันัน้ไป

หรอืพดูใหบ้รษิทัเสยีหาย ณ ระดบั 2-4  ลกูคา้คอ่นขา้งพงึพอใจ แต่กย็งัเป็นระดบัทีง่า่ยต่อ   

การตดัสนิใจเปลีย่นใจไปซือ้จากบรษิทัอื่นถา้มขีอ้เสนอทีด่กีวา่ ถา้คะแนนอยูใ่นระดบั 5 ลกูคา้ 

จะกลบัมาซือ้ซํา้และจะพดูถงึบรษิทัในทางทีด่แีพรข่า่วกนัไปปากต่อปากการสรา้งความพงึพอใจ

สงูสดุเป็นตวัเชือ่มทางอารมณ์ต่อตรายีห่อ้สนิคา้ของบรษิทั เกดิความชอบพอบรษิทัอยา่งมี

เหตุผล ผูบ้รหิารอาวโุสของบรษิทั Xerox พบวา่ การทาํใหล้กูคา้มคีวามพงึพอใจสงูสดุทาํให้  

เขากลบัมาซือ้ซํา้ (repurchase) ถงึ 6 ครัง้ 

 จากการศกึษาทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจจงึทาํใหผู้ว้จิยัสามารถทราบถงึปจัจยัต่าง ๆ

ทีม่สีง่ผล ผูว้จิยัจงึนําทฤษฎมีาทาํกรอบแนวความคดิ และออกแบบสอบถาม 
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4. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 พสิทุธิ ์ เหรยีญประยรู และคนอื่นๆ (2536)  ทาํการศกึษาเรือ่ง “การพฒันาวธิกีารหา

สว่นแบ่งทางการตลาดยา” เป็นการศกึษาถงึหลกัการหรอืทฤษฎ ีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการหาส่วนแบ่ง

ทางการตลาดของธุรกจิโดยทัว่ไปจากหนงัสอืและวาสารต่าง ๆ จากนัน้ทาํการหาขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

การปฏบิตัจิรงิของบรษิทัยา โดยการสมัภาษณ์นกัการตลาดของบรษิทัยาทัง้ทีเ่ป็นบรษิทั Original 

และบรษิทั Local production  แลว้นําผลการศกึษาทีไ่ดม้าเปรยีบเทยีบกนัดวูา่ บรษิทัมกีาร

ดาํเนินแผนการตลาดอย่ างไร มกีารยดึหลกัทางทฤษฎใีนการหาสว่นแบ่งทางการตลาดของ

ธุรกจิทัว่ๆ ไปหรอืไม ่เหมอืนหรอืแตกต่างกนัอยา่งไร ซึง่ผลการศกึษาพบว่าบรษิทัยาส่วนใหญ่ 

มกีารดาํเนินแผนการตลาดโดยยดึทฤษฎเีป็นหลกั แลว้นํามาประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม

และสถานการณ์ทีเ่ป็นอยู ่แต่กม็บีางบรษิทัทีไ่มส่ามารถทาํตามทฤษฎหีรอืมกีารปฏบิตัทิีแ่ตกต่าง

ไปทางทฤษฎ ีเน่ืองจากมขีอ้จาํกดับางประการ  เช่น งบประมาณมจีาํกดั การขาดประสบการณ์

ในการดาํเนินการของนกัการตลาด เป็นตน้ 

 นุศราภรณ์  ตตยิไพบลูย ์(2538) ศกึษาถงึเรือ่ง “Market structure and pricing policy 

of antibiotic drugs in Thailand”  ซึง่เป็นการศกึษาถงึสภาพและลกัษณะทัว่ไปของอุตสาหกรรม

ยาปฏชิวีนะในประเทศไทยโครงสรา้งตลาด และทาํการประเมนิคา่ใชจ้า่ยทีส่ามารถประหยดัได้

จากการใช ้ Generic drugs แทนที ่ Branded drugs โดยอาศยัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์

ผูป้ระกอบการโดยใชแ้บบสอบถามและคน้ควา้ขอ้มลูเพิม่เตมิจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น กระทรวงอุตสาหกรรม คณะกรรมการอาหารและยา สมาคมผูผ้ลติเภสชัภณัฑแ์หง่ประเทศ

ไทยเป็นตน้ และจาการศกึษาพบวา่ ตลาดยาปฏชิวีนะไมไ่ดม้ลีกัษณะ purely competitive   

ตาม static microeconomics theory สว่นในเรือ่งการแขง่ขนัดา้นราคา ถอืวา่อยูใ่นระดบัที่

รนุแรง โดยผูนํ้าตลาดสว่นใหญ่จะเป็น Branded drug manufacturers และแมว้่าสทิธบิตัร

คุม้ครอง Branded drug จะหมดลงแลว้ กย็งัพบว่า  Branded drug นัน้ยงัคงสามารถรกัษา  

สว่นแบ่งทางการตลาดในสดัสว่นทีส่งูได ้ในแงข่องนโยบายด้านราคาพบวา่มกีารใชก้ารแบ่งแยก

ราคา (Price discrimination) ทัง้ใน Generic drug และBranded drug  

 นอกจากการแขง่ขนัดา้นราคาแลว้ การแขง่ขนัทีม่ใิช่ราคาถอืเป็นกลไกหน่ึงทีส่าํคญัใน

อุตสาหกรรมน้ี ผูศ้กึษาไดห้าคา่ความยดืหยนุของการทดแทนกนั (Elastic of substitution) ของ 

Branded drug ดว้ย Generic drug ภายใตโ้ครงสรา้งตลาดแบบ Tight oligopoly market และ 

Dominant market พบวา่ มกีารแขง่ขนักนัสงูในอุตสาหกรรม ในขณะทีก่ารกระจกุตวัอยูใ่นระดบั

ตํ่า สาํหรบัคา่ความยดืหยุน่ของอุปสงคข์องการทดแทนกนัของ Branded drug ดว้ย Generic  

ใน Dominant market และกลุ่มยาปฏชิวีนะใหม ่ๆ จะมคี่าความยดืหยุน่สงู แสดงว่าตลาดน้ีมี

การบดิเบอืนเกดิขึน้ ซึง่ถา้หากผูบ้รโิภคยา Generic แทนยา Branded drug จะได ้consumer 

gain ในขณะที ่Tight oligopoly market และยาปฏชิวีนะเก่า ๆ จะมคี่าความยดืหยุน่ทีต่ํ่า ซึง่เมือ่

ผูบ้รโิภคเลอืก Generic drug แทน Branded drug จะทาํใหเ้กดิ consumer loss ขึน้ 
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 ผูแ้ทนยาไปคยุกบัแพทย ์และการใหต้วัอยา่งยา ตามลาํดบั และเมือ่ศกึษาความสมัพนัธ์

ระหว่างขอ้มลูต่าง ๆ ขา้งตน้กบัขอ้มลูส่วนตวัของแพทยพ์บว่า แพทยม์คีวามเหน็ใกลเ้คยีงกนัใน

ทุกช่วงอาย ุและทุกสถานภาพทางการทาํงาน ยกเวน้ในกลุม่แพทยเ์ฉพาะทางทีม่อีายมุากกวา่ 

50 ปี จะใหค้วามสาํคญักบัการสง่แพทยไ์ปประชุมในต่างประเทศมากกวา่กลุม่อื่น ๆ  

 ปวณีนุช  สุทธริตัน์ และคนอื่นๆ (2540)  ศกึษาเรือ่ง “เครือ่งมอืทางการตลาดทีใ่ชใ้น

การสง่เสรมิการขายในตลาดยาแพทยใ์ช้ ” ซึง่เป็นการศกึษาหาเครือ่งมอืทางการตลาดทีม่ ี

ประสทิธภิาพดใีนการแขง่ขนัเพือ่เพิม่ยอดขายของบรษิทัยา ซึง่ดาํเนินการวจิยัโดยใช้

แบบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่มแพทยใ์นกรงุเทพฯจาํนวน 112 คน ผลการศกึษาพบวา่ เครือ่ง

มทีางการตลาดทีแ่พทยเ์หน็วา่มปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุคอื การใหข้อ้มลูยาทีช่ดัเจน ครบถว้น 

น่าเชือ่ถอื และทนัสมยั รองลงมาคอื การจดัประชุมวชิาการใหแ้ก่แพทย ์สง่ผูแ้ทนยาไปคยุกบั

แพทย ์ตามลาํดบั ส่วนเหตุผลหลกัทีแ่พทยเ์ลอืกใชย้าจะพจิารณาจาก คุณภาพของยาเป็น

อนัดบัแรก ความจาํเป็นตอ้งใช ้และราคา เป็นเหตุผลรอง สาํหรบัวธิทีางการตลาดทีแ่พทย์ไดร้บั

จากบรษิทัยามากทีส่ดุคอืการจดัประชุมวชิาการ  

 วภินิทร ์อึง้สุวฒัน์ (2541) ไดท้าํการศกึษาเรือ่ง “ปจัจยัทีม่ผีลในการสัง่ซือ้ยาเซโฟเทกซมี 

โซเดยีม  เพือ่การจดัทาํแผนการตลาดยาวาโลแรนชนิดฉดี ” โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหท้ราบ

ปจัจยัในการสัง่ซือ้ยาเซโฟเทกซมี  โซเดยีม  ในโรงพยาบาลเอกชน  4 โรงพยาบาลในเขต

กรงุเทพมหานคร ทาํการศกึษา 4 ปจัจยั ไดแ้ก่ สว่นประสมทางการตลาด ปจัจยัระหว่างบุคคล 

ปจัจยัสิง่แวดลอ้ม และปจัจยัภายในองคก์ร และเพือ่เปรยีบเทยีบปจัจยัสว่นประสมทางการตลาด

ในทศันคตขิองเภสชักรทีท่าํหน้าทีจ่ดัซือ้ในโรงพยาบาลเอกชน  เพื่อนําขอ้มลูดงักลา่วมาจดัทาํ

แผนการตลาด เพื่อเพิม่ยอดจาํหน่ายยาเซโฟเทกซมี โซเดยีมในตลาดโรงพยาบาลใหส้งูขึน้ตาม

เป้าหมายทีว่างไว้ ในปี 2541 พบวา่ กลยทุธท์ีต่อ้งทาํเพื่อเพิม่ยอดจาํหน่ายไดแ้ก่ เพิม่การรบัรู้

ในผลติภณัฑใ์หก้บัลกูคา้เป้าหมายดว้ยสว่นประสมการตลาดต่าง  ๆเพิ่มความสามารถใหพ้นกังาน

ขายในการใหบ้รกิารและการใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบัผลติภณัฑ์ สรา้งภาพพจน์ของบรษิทัใหด้ขี ึน้  

 ศุภานนัท ์เลีย้งสพุงศ์ (2548) ไดท้าํการวจิยัเรือ่ง “ทศันคตแิละพฤตกิรรมของแพทยท์ี่

มต่ีอการตดัสนิใจเลอืกใชย้ารกัษาเบาหวานชนิดรบัประทานระหวา่งยาตน้แบบกับยาสามญัใน

เขตกรงุเทพมหานคร” ซึง่เป็นการศกึษาแรกทีม่กีารเปรยีบเทยีบทศันคตแิละพฤตกิรรมของ

แพทยใ์นการเลอืกใชย้าสามญัและยาตน้แบบแต่เป็นการศกึษาเฉพาะยาในกลุม่เบาหวาน พบวา่ 

กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่เป็นอายรุแพทย ์อายรุะหวา่ง 25-35 ปี มทีศันคตต่ิอยารกัษาเบาหวาน

ของยาต้ นแบบแตกต่างจากยาสามญัในดา้นคณุภาพยา ดา้นประสบการณ์การใช ้ดา้นการ

สนบัสนุนจากบรษิทัยาและดา้นระบบประกนัสขุภาพ  
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 ผลจากการศกึษา แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัทเีกีย่วขอ้งดงักล่าวทัง้หมดจะเหน็ไดว้่า 

เป็นเน้ือหาขอ้มลูพืน้ฐานสาํหรบังานวจิยัครัง้น้ี โดยเหตุผลหลกัทีแ่พทยต์ดัสนิใจในการเลอืกใช้

ยา คอืดา้นผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ คณุภาพของยา และดา้นการสง่เสรมิการตลาด ซึง่งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง

ยงัไมไ่ดศ้กึษา การเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจ และพฤตกิรรมของแพทยใ์น

การใชย้าสามญัและยาตน้แบบ อนัเป็นเหตุผลในการตดัสนิใจเลอืกใชย้าของแพทยท์ีเ่กดิขึน้ใน

ประเทศไทย ดงันัน้ งานวจิยัต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งจงึยงัไมส่ามารถทีจ่ะตอบขอ้สมมตฐิานในงานวจิยั

ครัง้น้ีไดท้ัง้หมด เน่ืองจากยงัมขีอ้แตกต่างบางประการทีส่นใจศกึษาเพิม่เตมิ อยา่งไรกต็ามผล

จากงานวจิยัต่าง ๆ ไดถ้กูนํามาใชเ้ป็นแนวทางของการศกึษาในงานวจิัยครัง้น้ี  

 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 

         ในการศกึษาวจิยัเรือ่ง  “การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจและ

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย์” ในครัง้น้ีผูว้จิยั ไดด้าํเนินการศกึษาคน้ควา้

ตามขัน้ตอน ดงัต่อไปน้ี 

 1. การกาํหนดประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 

 2. การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

  4. การจดักระทาํและวเิคราะหข์อ้มลู 

  5. สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

 

การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 ประชากร 

        ประชากร คอื แพทยข์องโรงพยาบาลรฐับาลและเอกชนในกรงุเทพมหานคร 

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

        กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ีเป็นแพทยท์ีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลรฐับาลและเอกชน 

ในกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุม่ประชากรทีไ่มท่ราบจาํนวนทีแ่น่นอนได้ (กลัยา วาณชิยบ์ญัชา. 

2544: 4) ใชส้ตูรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

    n  =    z

                       4e

2
 

 

2
 

Z แทน  ระดบัความมัน่ใจทีผู่ว้จิยักาํหนดไว ้ทีม่คีา่เท่ากบั 95% 

โดยที ่α = .05 หรอื 1 – α/2 = .975 จะทาํให ้Z = Z0.975 = 1.96 

e แทน  ความคลาดเคลือ่นทีจ่ะยอมใหเ้กดิขึน้ ได ้โดยกําหนดใหค้่า 

ความคลาดเคลื่อน = 0.05 

แทนคา่ไดด้งัน้ี  

  n =        (1.96)

                       4(0.05)

2
 

  = 385 ตวัอยา่ง 

2
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        จากการคาํนวณขนาดกลุม่ตวัอยา่งเท่ากบั 385 คน และผูว้จิยัไดส้าํรองเผือ่แบบสอบถาม

ทีไ่มส่มบรูณ์ไว ้4% หรอืเท่ากบัจาํนวน 15 คน รวมขนาดกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นงานวจิยัครัง้น้ี 

เท่ากบั 400 ตวัอยา่ง โดยใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามเอง (Self-Administration 

Questionnaire)  

 

วิธีการสุ่มตวัอย่าง 

        โดยใชว้ธิกีารเลอืกสุ่มกลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี  

 ขัน้ที ่1 ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเกบ็ตวัอยา่ง        

จากโรงพยาบาลรฐั โรงพยาบาลเอกชน ได้แก่ 

 โรงพยาบาลรฐั ประกอบดว้ย  

 - โรงเรยีนแพทย ์ไดแ้ก่ รพ.ศริริาช รพ.รามาธบิด ีรพ.จฬุา  

 - โรงพยาบาลทัว่ไป ไดแ้ก่ รพ.ราชวถิ ีรพ.พระมงกุฎ รพ.ตากสนิ รพ.เลดิสนิ รพ.วชริะ 

รพ.ตาํรวจ 

 - โรงพยาบาลเอกชน ประกอบดว้ย รพ.บาํรงุราษฎร ์รพ.กรงุเทพ รพ.พญาไท 1  

รพ.รามคาํแหง รพ.เกษมราษฎร ์บางแค  

 ขัน้ที ่2 ใชว้ธิกีารกาํหนดตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling) โรงพยาบาล      

ทีไ่ดร้บัการเลอืกจากขัน้ที ่1 โดยเกบ็ตวัอยา่ง 

 - โรงเรยีนแพทย ์แห่งละ 40 คน 

 - โรงพยาบาลทัว่ไป แห่งละ 30 คน 

 - โรงพยาบาลเอกชน แห่งละ 20 คน  

 ขัน้ที ่3 ใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งตามสะดวก (Convenience Sampling) โดยเกบ็รวบรวม

ขอ้มลูตามความสะดวกของผูเ้กบ็ขอ้มลูว่าจะพบแพทยท่์านใดก่อน ดว้ยแบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไว้ 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า 

        เครือ่งมอืแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะข้อมลูด้านประชากรศาสตร์ 

  เป็นคาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นคาํถามแบบให้

เลอืกตอบเพยีงคาํตอบเดยีว จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่ 

  ขอ้ที ่1 เพศ ไดแ้ก่ เพศหญงิ และ เพศชาย เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตัิ  

(Nominal Scale) 

 ขอ้ที ่ 2 อาย ุเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal scale) โดยกําหนด 

ช่วงอายุ (มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช. 2542: 110) คาํนวณดงัน้ี 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชัน้ = ขอ้มลูทีม่คีา่สงูสดุ - ขอ้มลูทีม่คีา่ตํ่าสดุ 

                              จาํนวนชัน้ 

 

ประชากรทีท่าํการวจิยัในครัง้น้ีคอื แพทยผ์ูใ้ชย้าในโรงพยาบาลรฐัและเอกชนใน

กรงุเทพมหานครทีอ่ายอุยูใ่นวยัทาํงานหลงัจบการศกึษาและในวยัหลงัเกษยีณอายตุัง้แต่อายุ  

ตํ่ากวา่ 26 – 55 ปีขึน้ ไป ดงันัน้ การวจิยัครัง้น้ีจงึไดใ้ชช่้วงอายดุงักล่าวเป็นเกณฑ์ 

ในการกําหนดช่วงอายโุดยแบ่งออกเป็น 5 ช่วง ดงัน้ี 

    ช่วงอาย ุ= 75-25 

                    5 

          = 10 

 

 โดยแสดงช่วงอายขุองกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นแบบสอบถามดงัน้ี 

 - ตํ่ากว่า 26 ปี 

 - 26 - 35 ปี 

 - 36 - 45 ปี 

 - 46 - 55 ปี 

 - มากกวา่ 55 ปีขึน้ ไป 

 ขอ้ที ่3 สาขาทีเ่ชีย่วชาญ เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

 ขอ้ที ่4 สถานทีท่าํงานหลกัเป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทนามบญัญตั ิ(Nominal Scale) 

 ขอ้ที ่5 อายงุาน เป็นระดบัการวดัขอ้มลูประเภทเรยีงลาํดบั (Ordinal scale) ไดแ้ก่   

 - ไมเ่กนิ 1 ปี 

 - มากกว่า 1 ปีและไมเ่กนิ 10 ปี 

 - มากกว่า 10 ปีและไมเ่กนิ 20 ปี 

 - มากกว่า 20 ปีและไมเ่กนิ 30 ปี 

 - มากกว่า 30 ปีขึน้ไป 

 

 ส่วนท่ี 2 ลกัษณะผลิตภณัฑ ์

 เป็นคาํถามแบบ (Semantic Differential scale) โดยแยกเป็นรายขอ้เรือ่งความเหน็ 

ของแพทยด์า้นลกัษณะผลติภณัฑเ์ป็นคาํถามทีก่าํหนดมาตรวดั 5 ระดบั ดงัน้ี 
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คะแนน   ระดบัลกัษณะ 

5  แพทยเ์หน็ว่ายามลีกัษณะนัน้มากทีสุ่ด 

    4  แพทยเ์หน็วา่ยามลีกัษณะนัน้มาก 

     3  แพทยเ์หน็วา่ยามลีกัษณะนัน้ปานกลาง 

     2  แพทยเ์หน็ว่ายามลีกัษณะนัน้น้อย 

     1  แพทยเ์หน็วา่ยามลีกัษณะนัน้น้อยทีส่ดุ 

 

 การอภปิรายผลการวจิยัของแบบสอบถามเกีย่วกบัความเหน็ของแพทยด์า้นลกัษณะ

ผลติภณัฑใ์ชร้ะดบัการวดัขอ้มลูประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ใน

การอภปิรายผลโดยอาศยัสตูรการคาํนวณช่วงกวา้งของชัน้ ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 

29) 

 

อนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ - คะแนนตํ่าสดุ 

จาํนวนชัน้ ทีต่อ้งการแบ่ง 

         =   5 – 1   = 0.8 

     5 

ดงันัน้ จะไดเ้กณฑท์ีใ่ชแ้ปลความหมายดงัน้ี 

คะแนน   คา่เฉลีย่    ระดบัลกัษณะ 

    5          4.21 - 5.00  หมายถงึ ยามลีกัษณะนัน้มากทีส่ดุ 

    4           3.41 - 4.20  หมายถงึ ยามลีกัษณะนัน้มาก 

    3           2.61 - 3.40  หมายถงึ ยามลีกัษณะนัน้ปานกลาง 

    2           1.81 - 2.60  หมายถงึ ยามลีกัษณะนัน้น้อย 

    1           1.00 -1.80  หมายถงึ ยามลีกัษณะนัน้น้อยทีส่ดุ 

 

 ส่วนท่ี 3 เปรียบเทียบความพึงพอใจ 

 เป็นคาํถามแบบ (Semantic Differential scale) โดยแยกเป็นรายขอ้แสดงความคดิเหน็ 

ในเรือ่งความพงึพอใจของแพทยเ์ป็นคาํถามทีก่าํหนดมาตรวดั 5 ระดบั ดงัน้ี 

     คะแนน     ระดบัความพงึพอใจ 

      5  แพทยพ์งึพอใจมากทีสุ่ด 

      4  แพทยพ์งึพอใจมาก 

      3  แพทยพ์งึพอใจปานกลาง 

      2  แพทยพ์งึพอใจน้อย 

      1  แพทยพ์งึพอใจน้อยทีสุ่ด 
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 การอภปิรายผลการวจิยัของแบบสอบถามเกีย่วกบัภาพลกัษณ์ใชร้ะดบัการวดัขอ้มลู

ประเภทอนัตรภาคชัน้ (Interval Scale) ผูว้จิยัใชเ้กณฑเ์ฉลีย่ในการอภปิรายผลโดยอาศยัสตูร

การคาํนวณช่วงกวา้งของชัน้ ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 29) 

 

อนัตรภาคชัน้ = คะแนนสงูสดุ - คะแนนตํ่าสดุ 

จาํนวนชัน้ ทีต่อ้งการแบ่ง 

              

=    5 – 1   = 0.8 

                 5 

 

ดงันัน้ จะไดเ้กณฑท์ีใ่ชแ้ปลความหมายดงัน้ี 

คะแนน   คา่เฉลีย่                ความพงึพอใจ 

    5          4.21 - 5.00  หมายถงึ พงึพอใจมากทีส่ดุ 

    4           3.41 - 4.20  หมายถงึ พงึพอใจมาก 

    3           2.61 - 3.40  หมายถงึ พงึพอใจปานกลาง 

    2           1.81 - 2.60  หมายถงึ พงึพอใจน้อย 

    1           1.00 -1.80  หมายถงึ พงึพอใจน้อยทีส่ดุ 

 

 ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมการใช้ยา 

 เป็นคาํถามแบบปลายเปิด (Open-ended Question) จาํนวน 1 ขอ้ เป็นการวดัขอ้มลู 

แบบอตัราสว่น (Ratio scale) 

 

 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือ  

 1.  ผูว้จิยัศกึษาทฤษฏทีางการตลาด เครือ่งมอืการสือ่สารทางการตลาด พฤตกิรรม

ผูบ้รโิภคขอ้มลูความเป็นมาสถานการณ์ ระเบยีบต่าง ๆ และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง จากนัน้ กาํหนด

กรอบในการสรา้งขอ้คาํถามตามรายละเอยีดทีไ่ดนํ้าเสนอขา้งตน้  

 2.  ศกึษาวธิสีรา้งแบบสอบถามจากเอกสาร และงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งต่าง เพื่อใชเ้ป็น

แนวทางในการสรา้งแบบสอบถาม 

 3.  สรา้งแบบสอบถามใหค้รอบคลุมกรอบแนวคดิในการวจิยั ซึง่จะตอ้งครอบคลุมทัง้     

ตวัแปรและสอดรบักบัวตัถุประสงคส์าํหรบัการวจิยัทีก่าํหนดไว้ 

 4.  นําแบบสอบถามเสนอต่ออาจารยท์ีป่รกึษาสารนิพนธแ์ละผูเ้ชีย่วชาญเพือ่พจิารณา

ตรวจสอบความถกูตอ้งสมบรูณ์ของเน้ือหาสาระและความเหมาะสมของภาษาทีใ่ช้ 
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 5. นําแบบสอบถามที่ปรบัปรงุแลว้ไปทดลองใช้ (Try out) กบักลุม่ตวัอยา่งจาํนวน 40 คน

และนํามาหาคา่ความเชือ่มัน่ โดยใชว้ธิหีาคา่สมัประสทิธิอ์ลัฟ่า (α – Coefficient) ของครอนบคั

(Cronbach) 

 

α = (k/(k-1)) * [1- Σ(s
2
i)/s

2
sum

 

] 

             เมือ่  α    แทน คา่ความเชือ่มัน่ของชุดคาํถาม 

                    K         แทน จาํนวนขอ้ของชุดคาํถาม 

                    s
2
i

                    s

       แทน ผลรวมของคา่ความแปรปรวนของคะแนนเป็นรายขอ้ 
2
sum

 (Cronbach, L. J. 1951. Coefficient alpha and the internal structure of tests. 

Psychometrika, 16, 297-334.) 

    แทน คา่ความแปรปรวนของคะแนนของชุดคาํถาม 

ผลลพัธค์่าสมัประสทิธิอ์ลัฟ่าทีไ่ดจ้ะแสดงถงึระดบัความคงทีข่องชุดคาํถาม โดยจะมคี่า

ระหวา่ง 0 ≤ α ≤ 1 คา่ทีใ่กลเ้คยีงกบั 1 แสดงว่ามคีวามเชื่อมัน่สงู โดย Nunnally เสนอวา่คา่ที่

ยอมรบัได ้คอื 0.7 (Nunnally J. C. 1978. Psychometric theory) 

ผลจากการหาคา่ความเชือ่มัน่ เป็นไปตามตาราง 2  

 

ตาราง 2 คา่ความเชือ่มัน่ของแบบสอบถาม 

 

คา่ความเชือ่มัน่ ยาสามญั ยาตน้แบบ 

ดา้นคณุภาพ 0.834 0.779 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 0.873 0.752 

ดา้นตราสนิคา้ 0.792 0.781 
 

พบวา่ แบบสอบถามมคีา่ความเชือ่มัน่ทีย่อมรบัได ้

  6. นําแบบสอบถามสมัภาษณ์กบักลุม่ตวัอยา่งทีก่าํหนดไว ้

 

การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 แหล่งขอ้มลู (Source of Data) การวจิยัเรือ่งน้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (Exploratory 

Research)  โดยมแีหล่งขอ้มลูดงัน้ี 

 1. แหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจาก 

กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 400 คน 
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 2. แหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้จากขอ้มลูทีม่ผีู้

รวบรวมไวท้ัง้หน่วยงานของรฐั และเอกชน ไดแ้ก่ หนงัสอืทางวชิาการ บทความ วทิยานิพนธ ์

และรายงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การจดัทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

 1. รวบรวมแบบสอบถามตามความตอ้งการแลว้ผูว้จิยัทาํการตรวจสอบความถกูตอ้ง

และสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

 2. ลงรหสัแลว้นําขอ้มลูมาบนัทกึลงในเครือ่งคอมพวิเตอร์ เพื่อประมวลผลดว้ย

โปรแกรมสาํเรจ็รปู 

 การวเิคราะหข์อ้มลู มขีัน้ตอนดงัน้ี 

 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดโ้ดยใชส้ถติแิละโปรแกรมสาํเรจ็รปูในการ

วเิคราะหข์อ้มลูดงัน้ี 

 1.  การวิเคราะหส์ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) เพื่ออธบิายขอ้มลู

เบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

  1.1  วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามสว่นที่ 1 ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตร์

ของผูต้อบแบบสอบถามจาํนวน 5 ขอ้ โดยไดนํ้ามาแจกแจงจาํนวน ความถี ่(Frequency) ค่า

รอ้ยละ (Percentage) 

  1.2  วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามสว่นที่ 2 การใหค้วามสาํคญัของแพทยด์า้น

ผลติภณัฑจ์าํนวน 13 ขอ้ โดยไดนํ้ามาแจกแจงจาํนวน คา่เฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบน

มาตรฐาน (S.D.) 

  1.3  วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามสว่นที่ 3 ความพงึพอใจของแพทย ์จาํนวน 3 ขอ้ 

โดยไดนํ้ามาแจกแจงจาํนวนคา่เฉลีย่ (Mean) และ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  1.4  วเิคราะหข์อ้มลูแบบสอบถามสว่นที่ 4 พฤตกิรรมการใชย้าของแพทย์ โดยได้

นํามาแจกแจงจาํนวนคา่เฉลีย่(Mean) และ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 2.  การวิเคราะหส์ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Analysis) 

 สมมตฐิานของการวจิยัครัง้น้ีเลอืกใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัน้ีคอื 

  2.1 แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมคีณุภาพแตกต่างกนั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่สถติ ิPaired Sample t-Test เพื่อเปรยีบเทยีบค่าความแตกต่าง

ระหวา่งความเหน็ต่อยาสามญัและยาตน้แบบในดา้นคณุภาพ 

  2.2 แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่สถติ ิPaired Sample t-Test เพื่อเปรยีบเทยีบค่าความแตกต่าง

ระหวา่งความเหน็ต่อยาสามญัและยาตน้แบบในดา้นลกัษณะทางกายภาพ 
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  2.3 แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมตีราสนิคา้แตกต่างกนั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่สถติ ิPaired Sample t-Test เพื่อเปรยีบเทยีบค่าความแตกต่าง

ระหวา่งความเหน็ต่อยาสามญัและยาตน้แบบในดา้นตราสนิคา้ 

  2.4 ความพงึพอใจในดา้นคณุภาพยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่สถติ ิPaired Sample t-Test เพื่อเปรยีบเทยีบค่าความแตกต่าง

ระหวา่งความพงึพอใจดา้นคณุภาพของยาสามญัและยาตน้แบบ 

  2.5 ความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่สถติ ิPaired Sample t-Test เพือ่เปรยีบเทยีบค่าความแตกต่าง

ระหวา่งความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพของยาสามญัและยาตน้แบบ 

  2.6 ความพงึพอใจดา้นตราสนิคา้ยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่สถติ ิPaired Sample t-Test เพื่อเปรยีบเทยีบค่าความแตกต่าง

ระหวา่งความพงึพอใจดา้นตราสนิคา้ของยาสามญัและยาตน้แบบ 

  2.7 เพศชายและหญงิมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่สถติ ิt-test เพือ่อธบิายคา่ความแตกต่างระหวา่งอายกุบั

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ 

  2.8 กลุ่มอายอุยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) เพือ่อธบิายคา่

ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มอายกุบัพฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ 

  2.9 กลุ่มสาขาเชีย่วชาญอยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ

แตกต่างกนั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) เพือ่อธบิายคา่

ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มสาขาทีเ่ชีย่วชาญกบัพฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ  

  2.10 แพทยท์ีม่สีถานทีท่าํงานหลกัในโรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาลเอกชนมี

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่สถติ ิt-test เพือ่อธบิายคา่ความแตกต่างระหวา่งสถานทีท่าํงาน

หลกักบัพฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ 

  2.11 กลุ่มอายงุานอยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ 

แตกต่างกนั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่ความแปรปรวนทางเดยีว (One-way ANOVA) เพือ่อธบิายคา่

ความแตกต่างระหวา่งกลุ่มอายงุานกบัพฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ  

  2.12 ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั  

  การวเิคราะหใ์ชค้า่ Multiple Regression เพือ่อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งการให้

ความเหน็ดา้นคณุภาพ ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นตราสนิคา้ของยาสามญักบัพฤตกิรรม

การใชย้าสามญั 
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  2.13 ลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่ Multiple Regression เพือ่อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งการให้

ความเหน็ดา้นคณุภาพ ดา้นลกัษณะทางกายภาพและดา้นตราสนิคา้ของยาตน้แบบกบัพฤตกิรรม

การใชย้าตน้แบบ 

  2.14 ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้     

ยาสามญั 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่ Multiple Regression เพือ่อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งความ       

พงึพอใจโดยรวมการใชย้าสามญักบัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั 

  2.15 ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการ

ใชย้าตน้แบบ 

  การวเิคราะหใ์ชค้า่ Multiple Regression เพือ่อธบิายความสมัพนัธร์ะหวา่งความ       

พงึพอใจโดยรวมการใชย้าตน้แบบกบัพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ 

 

สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

 1. สถติพิืน้ฐานสาํหรบัการวเิคราะหส์ถติเิชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

 การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นประชากรศาสตร ์พฤตกิรรมการใชโ้ดยการหาคา่ความถี่

(Frequency) และคา่รอ้ยละ (Percentage)  

     1.1 คา่รอ้ยละ ใชใ้นการอธบิายลกัษณะขอ้มลูเบือ้งตน้ของกลุม่ตวัอยา่ง 

คาํนวณโดยใชส้ตูร (อภนินัท ์จนัตะนี. 2538: 182) ดงัน้ี 
  

    P  =   

    n  

f ×100 

 

โดยที ่ P  แทน  คา่รอ้ยละ 

           f    แทน  ความถีท่ีส่าํรวจได ้

           n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  

               1.2 คา่เฉลีย่ (Mean) (ชศูร ีวงศร์ตันะ. 2544: 40) โดยใชส้ตูร 
 

    X   =  
n

x∑   

 

 เมือ่    X   แทน คา่คะแนนเฉลีย่ 

       ∑ x   แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 

       n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  
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    1.3 คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรอื S.D.)   

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 38)   

   

                              ..DS = 
)

22

1-n(n
x)(xn∑ ∑−

 

 

เมือ่    S.D.  แทน  คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุม่ตวัอยา่ง 

  ∑ x2   แทน  ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกกําลงัสอง 

      ∑ 2x)(  แทน  ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกกําลงัสอง 

           n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

    1.4 การหาคา่ความเชือ่มัน่ของเครือ่งมอื (Reliability of the test) โดยใชว้ธิหีาค่า 

สมัประสทิธิแ์อลฟา (α-Coefficient) ของครอนบคั (Cronbach’s alpha coefficient) 

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 43) 
 

  Cronbach's alpha :      α = 
variance/ covariance 1)(k1

variance/ covariance k
−+

 

 

   เมือ่  α แทน คา่ความเชือ่มัน่ของชุดคาํถาม 

         k แทน จาํนวนคาํถาม 

 econvarianc  แทน คา่เฉลีย่ของคา่แปรปรวนรว่มระหวา่งคาํถามต่างๆ 

     variance  แทน คา่เฉลีย่ของคา่ความแปรปรวนของคาํถาม 

 

 2.  สถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบสมมตฐิาน    

           2.1 ค่า Levene’s Statistic (Levene’s Test) ใชเ้พื่อทดสอบความเท่ากนัของค่า 

แปรปรวน k ประชากร คาํนวณโดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2546: 148) ดงัน้ี 
 

F = 

                                        MSE 

MSTrt 

 

สถติทิดสอบ  F  มอีงศาอสิระ k -1,n - k 

โดยที ่  F  แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน F -test 

  MSTrt  แทน คา่แปรปรวนระหวา่งกลุม่ 

  MSE  แทน คา่แปรปรวนภายในกลุม่ 

  K  แทน จาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง 

  n  แทน ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
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    2.2 เปรยีบเทยีบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม โดยการ

ทดสอบคา่ t-test เพือ่ใชท้ดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 7 และ 10 (เพศและสถานทีท่าํงานหลกั)  

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2549: 109) คอื 

 2.2.1 กรณทีีค่า่แปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มเท่ากนั 

                             
สถติทิดสอบ t มอีงศาอสิระ n1+n2

โดยที ่   t  แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-test 

 -2  

        x1, x2

 S

 แทน  คา่เฉลีย่ของกลุม่ที ่1 และ 2 ตามลาํดบั 

p

 n

 แทน คา่เบีย่งเบนมาตรฐานตวัอยา่งรวมจากตวัอยา่งทัง้ 2 กลุ่ม 

1,n2

 

  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มที ่1 และ 2 ตามลาํดบั 

 2.2.2 กรณทีีค่า่แปรปรวนของทัง้ 2 กลุ่มไมเ่ท่ากนั 

  

         
สถติทิดสอบ t  มอีงศาอสิระ v 

               
โดยที ่        t  แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-test 

             x1, x2

S

 แทน  ค่าเฉลีย่ของกลุ่มที ่1 และ 2 ตามลาํดบั 

1 , S2

n

 แทน  คา่เบีย่งเบนมาตรฐานตวัอยา่งของกลุ่มที ่1 และ 2 ตามลาํดบั 

1,n2

v  แทน  องศาอสิระ 

  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งในกลุ่มที ่1 และ 2 ดบัตามลาํดบั 
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   2.3  คา่ F-test (One-way Analysis of Variance ANOVA) หรอืการวเิคราะหค์วาม 

แปรปรวนทางเดยีวโดยทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่งมากกวา่ 2 กลุ่ม 

โดยดคูา่ความแปรปรวนจากตาราง Homogeneity of Variances และจะใชส้ถติวิเิคราะหจ์ากค่า

ANOVA(F) หรอื คา่ Brown-Forsythe (B) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที่ 8 9 และ 11 (อาย ุสาขา

เชีย่วชาญ อายงุาน) คาํนวณโดยใชส้ตูร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2544: 142) ดงัน้ี   

 

แหลง่ความแปรปรวน df SS MS F 

ระหวา่งประชากร k-1 SS MSb b = SS

         k-1 
b  

MS

MS
b 

w ภายในประชากร n-k SS MSw w = SS

         n-k 
w 

รวม n-1 S   

 

เมือ่  k   แทน  จาํนวนกลุม่ของตวัอยา่งทีนํ่ามาทดสอบสมมตฐิาน 

N  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

F  แทน  ค่าสถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณาใน F-distribution 

SSb  

k-1   แทน  ชัน้แหง่ความเป็นอสิระระหวา่งกลุม่ 

 แทน  ผลรวมกําลงัสองระหว่างกลุ่ม 

SSw 

n-k  แทน  ชัน้แหง่ความอสิระภายในกลุม่ 

 แทน  ผลรวมกาํลงัสองภายในกลุม่ (Within Sum of Square) 

MSb

(Mean Square Between Groups) 

  แทน  คา่ประมาณของความแปรปรวนระหวา่งกลุ่ม  

MSw 

(Mean Square Within Groups) 

 แทน  คา่ประมาณของความแปรปรวนภายในกลุม่  
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สตูรการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว Brown-Forsythe (B) (Hartung. 2001: 300) 

สามารถเขยีนได ้ดงัน้ี 

 

 
     

 

เมือ่  B  แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน Brown-forsythe 

MSB  แทน  คา่ความแปรปรวนระหวา่งกลุม่(Mean Square Between Groups) 

MSW  แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่สาํหรบัสถติ ิBrown-forsythe 

(Mean Square Within Groups for Brown-forsythe) 

k  แทน  จาํนวนกลุม่ตวัอยา่ง 

n  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N  แทน  ขนาดประชากร 

S2

 

i แทน  คา่ความแปรปรวนของกลุม่ตวัอยา่ง 

กรณพีบความแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิจะทาํการตรวจสอบความแตกต่างเป็น 

รายคู ่ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติทิี ่.05 หรอืระดบัความเชือ่มัน่ 95% โดยใชส้ตูรตามวธิ ีLeast 

Significant Difference (LSD) เพือ่เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ประชากร (กลัยา วานิชยบ์ญัชา . 2545: 

161) 

             
เมือ่  LSD  แทน  คา่ผลต่างนยัสาํคญัทีค่าํนวณไดส้าํหรบัประชากรกลุม่ที ่i และ j 

MSE  แทน  คา่ Mean Square Error จากตารางวเิคราะหค์วามแปรปรวน 

k  แทน  จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชท้ดสอบ 

n  แทน  จาํนวนขอ้มลูตวัอยา่งทัง้หมด 
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สตูรการวเิคราะหผ์ลต่างคา่เฉลีย่รายคู ่Dunnett T3 (Keppel. 1982: 153-155) สามารถ 

เขยีนได ้ดงัน้ี 

 

 
เมือ่   dD

q

  แทน  คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน Dunnett test 

D

MS

  แทน  คา่จากตาราง Critical values of the Dunnett test 

S/A

S  แทน  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

  แทน  คา่ความแปรปรวนภายในกลุม่ 

 

   2.4  การทดสอบความแตกต่างระหวา่งคะแนนเฉลีย่ของกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

แบบไมเ่ป็นอสิระต่อกนัโดยใชส้ถติ ิPaired t-test ใชเ้พือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ 1-6 ดงัน้ี  

(กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2545: 250) 

 
เมือ่         t  แทน  คา่ทีใ่ชใ้นการพจิารณาใน t-test 

d  แทน  ค่าเฉลีย่ของกลุ่มตวัอยา่ง 2 กลุ่ม 

d0

SD.  แทน  คา่เบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนนกลุม่ตวัอยา่ง 

  แทน  คา่เฉลีย่ภายในกลุม่ 

n  แทน  จาํนวนสมาชกิในกลุม่ตวัอยา่ง 

 

   2.5 การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิซอ้น (Multiple Regression Analysis) 

ใชเ้พือ่ทดสอบสมมตฐิานขอ้ที ่12-15  

การวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิซอ้น  (Multiple Regression Analysis) เป็นการศกึษาถงึ

ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ  k ตวั ( X1 , X2 , ...... , Xk ) ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั  ตวัแปร

ตาม Y โดยทีค่วามสมัพนัธอ์ยูใ่นรปูเชงิเสน้  จะไดส้มการถ ดถอยเชงิซอ้น  ซึง่แสดง  

ความสมัพนัธร์ะหวา่ง Y และ X1 , X2 , ...... , Xk ดงัน้ี (กลัยา วานิชยบ์ญัชา. 2538: 292)  
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 Yi = β0 + β1 x1 + β2 x2+……..+ βk x

 
k 

โดยที ่β0 = ส่วนตดัแกน Y เมือ่กําหนดให ้X1 = X2 = ...... = Xk

β
 = 0  

1 x1 + β2 x2+……..+ βk xk

β

 = เป็นสมัประสทิธค์วามถดถอยเชงิส่วน  (Partial 

Regression Coefficient)  

i

 

= เป็นคา่ทีแ่สดงถงึการเปลีย่นแปลงของตวัแปรตาม  Y เมือ่ตวัแปรอสิระ  Xi 

เปลีย่นไป 1 หน่วย โดยทีต่วัแปรอสิระ X ตวัอื่นๆ มคี่าคงที ่



บทท่ี 4 

ผลของการวิจยั 
 

       ผลของการวจิยั ผูศ้กึษา ไดท้าํการเกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถามแลว้วเิคราะห์

ขอ้มลูดว้ยเครือ่งคอมพวิเตอรโ์ดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู สาํหรบัการนําเสนอผลการวเิคราะหข์อ้มลู 

ผูศ้กึษาแบ่งการนําเสนอขอ้มลูออกเป็น 5 ส่วน คอื 

 สว่นที ่1   ลกัษณะประชากรศาสตร์ 

 สว่นที ่2   ความคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญั และยาตน้แบบ 

 สว่นที ่3   ความพงึพอใจโดยรวมต่อยาสามญั และยาตน้แบบ 

 สว่นที ่4   พฤตกิรรมการใชย้าสามญั และยาตน้แบบ 

 สว่นที ่5   ผลการทดสอบสมมตฐิานยาสามญั และยาตน้แบบ 

 รายละเอยีดของการวเิคราะหจ์ะนําเสนอดว้ยตารางทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึผลการวเิคราะห์

ขอ้มลู และการตคีวามหมายของขอ้มลูทีไ่ดจ้ากตารางเฉพาะบางประเดน็ทีส่าํคญัและเกีย่วขอ้ง

กบัเน้ือหาของผลการวจิยัดงัน้ี 

 

สญัลกัษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 

n    แทน จาํนวนกลุม่ตวัอยา่งกลุม่ตวัอยา่ง 

x    แทน คา่คะแนนเฉลีย่กลุ่มตวัอยา่ง (Mean) 

S.D.   แทน คา่ความเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

t   แทน คา่สถติทิีใ่ชพ้จิารณาใน t-Distribution  

F   แทน คา่สถติทิีใ่ชใ้นการพจิารณา (F – distribution) 

p   แทน ความน่าจะเป็นสาํหรบัการบอกนยัสาํคญัทางสถติ ิ(Probability) 

B   แทน ค่าสมัประสทิธิก์ารถดถอย 

β   แทนคา่สมัประสทิธิถ์ดถอยมาตรฐาน 

R
2

Adjusted R

   แทน ประสทิธภิาพการพยากรณ์ 
2

Sig .   แทน ระดบันยัสาคญัทางสถติ ิ

  แทน ประสทิธภิาพการพยากรณ์ทีป่รบัแลว้ 

Ho   แทน สมมตฐิานหลกั 

H1   แทน สมมตฐิานรอง 

*   แทน นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์

 

ตาราง 3 จาํนวนและอตัราสว่นรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามเพศ 

 

เพศ จาํนวน (คน) อตัราสว่นรอ้ยละ 

ชาย 257 64.3 

หญงิ 143 35.8 

รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 3 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 257 คน คดิเป็น

อตัราสว่นรอ้ยละ 64.3 ส่วนเพศหญงิ ม ี143 คน คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 35.8 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 4 จาํนวนและอตัราสว่นรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามอาย ุ

 

อาย ุ จาํนวน (คน) อตัราสว่นรอ้ยละ 

น้อยกวา่ 26 ปี 30 7.5 

26-35 ปี 156 39.0 

36-45 ปี 119 29.8 

46-55  ปี 

มากกวา่ 55 ปี                                        

68 

27 

                 17.0 

                  6.8 

รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 4 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่อยูใ่นกลุ่มอาย ุ26-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 39.0  

รองลงมาอยูใ่นกลุม่อาย ุ36-45 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 ส่วนกลุ่มทีม่อีายุ มากกวา่ 55 ปี มน้ีอย

ทีสุ่ด โดยมรีอ้ยละ 6.8 ตามลาํดบั  
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ตาราง  5  จาํนวนและอตัราสว่นรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามสาขาทีเ่ชีย่วชาญ 

 

สาขาทีเ่ชีย่วชาญ จาํนวน (คน) อตัราสว่นรอ้ยละ 

อายรุศาสตร ์ 155 38.8 

ศลัยศาสตร ์ 123 30.8 

กุมารเวชศาสตร ์ 68 17.0 

ENT 43 10.8 

สตู-ินรเีวช 

อื่นๆ                    

10 

1 

                   2.5 

                   0.3 

รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 5 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มคีวามเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร์ 

คดิเป็นรอ้ยละ  38.8 รองลงมา มคีวามเชีย่วชาญในสาขาศลัยศาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 30.8  

ส่วนกลุ่มทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาอื่นๆ มน้ีอยทีสุ่ด โดยมรีอ้ยละ 0.3 ตามลาํดบั 

 

ตาราง 6 จาํนวนและอตัราสว่นรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามสถานทีท่าํงานหลกั 

 

สถานทีท่าํงานหลกั จาํนวน (คน) อตัราสว่นรอ้ยละ 

โรงพยาบาลรฐั 292 73.0 

โรงพยาบาลเอกชน 108 27.0 

รวม 400 100.0 

  

 จากตาราง 6 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มสีถานทีท่าํงานหลกัเป็นโรงพยาบาลรฐั  

คดิเป็นรอ้ยละ 73.0 รองลงมา มสีถานทีท่าํงานหลกัเป็นโรงพยาบาลเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 27.0 

ตามลาํดบั 
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ตาราง 7 จาํนวนและอตัราสว่นรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามอายงุาน 
 

อายงุาน จาํนวน (คน) อตัราสว่นรอ้ยละ 

ไมเ่กนิ 1 ปี 34 8.5 

มากกวา่ 1 ปีและไมเ่กนิ 10 ปี 152 38.0 

มากกวา่ 10 ปีและไมเ่กนิ20 ปี 138 34.5 

มากกวา่ 20 ปีและไมเ่กนิ 30 ปี 53 13.3 

มากกวา่ 30 ปีขึน้ไป 23 5.8 

รวม 400 100.0 

 

จากตาราง 7 พบวา่ กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มอีายงุานมากกวา่ 1 ปีและไมเ่กนิ 10 ปี    

คดิเป็นรอ้ยละ  38.0 รองลงมา กลุม่ทีม่อีายงุานมากกวา่ 10 ปีและไมเ่กนิ 20 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 

34.5 สว่นกลุม่ทีม่อีายงุานมากกวา่ 30 ปีขึน้ไปมน้ีอยทีส่ดุ โดยมรีอ้ยละ 5.8 ตามลาํดบั 

 

ส่วนท่ี 2   ความคิดเหน็ต่อลกัษณะผลิตภณัฑย์าสามญั และยาต้นแบบ 
 

ตาราง 8 จาํนวนและอตัราสว่นรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามความคดิเหน็ต่อลกัษณะ 

 ผลติภณัฑย์าสามญั และยาตน้แบบ ดา้นคณุภาพ 
 

 

  ลกัษณะผลติภณัฑ ์

ระดบัความคดิเหน็ 

ยาสามญั ยาตน้แบบ 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 

ด้านคณุภาพ       

มผีลการศกึษารองรบั 2.41 0.59 น้อย 4.31 0.466 มากทีส่ดุ 

อาการขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้น้อย  2.84 0.625 ปานกลาง 4.07 0.398 มาก 

มขีอ้มลูในเอกสารกาํกบัยาครบถว้น 2.97 0.479 ปานกลาง 4.11 0.344 มาก 

ผา่นการใชจ้ากโรงเรยีนแพทย ์ 3.01 0.4 ปานกลาง 4.05 0.332 มาก 

รวม 2.81 0.361 ปานกลาง 4.13 0.259 มาก 
 

 จากตาราง 8 พบวา่แพทยม์คีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัดา้นคณุภาพ

โดยรวมในระดบัปานกลางมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.81 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ลกัษณะดา้นคณุภาพ

ของยาสามญัทีม่มีากกวา่ดา้นอื่น คอื การผา่นการใชจ้ากโรงเรยีนแพทย์ รองลงมา คอืการมี

ขอ้มลูในเอกสารกาํกบัยาครบถ้วน การมอีาการขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้น้อยและมผีลการศกึษารองรบั 

ตามลาํดบั 
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 ดา้นความคดิเหน็แพทยต่์อลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้นคณุภาพโดยรวมอยูใ่น

ระดบัมากมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.13 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ลกัษณะดา้นคณุภาพของยาตน้แบบที่

มมีากกวา่ดา้นอื่น คอื การมผีลการศกึษารองรบั รองลงมา คอืการมขีอ้มลูในเอกสารกาํกบัยา

ครบถว้น การมอีาการขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้น้อยและผา่นการใชจ้ากโรงเรยีนแพทย ์ตามลาํดบั  

 

ตาราง 9 จาํนวนและอตัราสว่นรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามความคดิเหน็ต่อลกัษณะ 

 ผลติภณัฑย์าสามญั และยาตน้แบบ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

 

ลกัษณะผลติภณัฑ ์

ระดบัความคดิเหน็ 

ยาสามญั ยาตน้แบบ 

 S.D. แปลผล 
 S.D. แปลผล 

ด้านลกัษณะทางกายภาพ             

ลกัษณะรปูทรงมคีวามสะดวกในการ

ใช ้ 

2.83 0.56 ปานกลาง 4.04 0.61 มาก 

บรรจภุณัฑม์คีวามชดัเจนรายละเอยีด

ครบถว้น  

2.91 0.517 ปานกลาง 3.97 0.533 มาก 

บรรจภุณัฑม์ลีกัษณะทนัสมยั สะอาด 2.9 0.464 ปานกลาง 4.01 0.523 มาก 

รวม 2.88 0.425 ปานกลาง 4.01 0.48 มาก 

 

จากตาราง 9 พบว่าแพทยม์คีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพโดยรวมในระดบัปานกลางมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.88 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ 

ลกัษณะทางกายภาพของยาสามญัทีม่มีากกวา่ดา้นอื่น คอื บรรจภุณัฑม์คีวามชดัเจน

รายละเอยีดครบถว้น รองลงมา คอื บรรจภุณัฑม์ลีกัษณะทนัสมยั สะอาด และลกัษณะรปูทรง   

มคีวามสะดวกในการใช ้ตามลาํดบั 

 ดา้นความคดิเหน็แพทยต่์อลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้นลกัษณะทางกายภาพโดย

รวมอยูใ่นระดบัมากมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.01 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ลกัษณะทางกายภาพของ

ยาสามญัทีม่มีากกวา่ดา้นอื่น คอื ลกัษณะรปูทรงมคีวามสะดวกในการใช ้รองลงมา คอื บรรจุ  

ภณัฑม์ลีกัษณะทนัสมยั สะอาด และบรรจภุณัฑม์คีวามชดัเจนรายละเอยีดครบถว้น ตามลาํดบั  
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ตาราง 10 จาํนวนและอตัราสว่นรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามความคดิเหน็ต่อลกัษณะ 

 ผลติภณัฑย์าสามญั และยาตน้แบบ ดา้นตราสนิคา้ 

 

 

ลกัษณะผลติภณัฑ ์

ระดบัความคดิเหน็ 

ยาสามญั ยาตน้แบบ 

 S.D. แปลผล 
 S.D. แปลผล 

ด้านตราสินค้า       

แหล่งกําเนิดมคีวามชดัเจน  2.55 0.655 น้อย 4.17 0.639 มาก 

แหล่งกําเนิดมคีวามน่าเชื่อถอื  2.42 0.616 น้อย 4.29 0.594 มากทีส่ดุ 

ชื่อเสยีงของบรษิทัทีรู่จ้กัแพรห่ลาย 2.92 0.471 ปานกลาง 4.27 0.482 มากทีส่ดุ 

ตราสนิคา้มคีวามน่าเชือ่ถอืในดา้น

เทคโนโลย ี

2.91 0.381 ปานกลาง 4.19 0.439 มาก 

ตราสนิคา้มคีวามน่าเชือ่ถอืในดา้น

ความสามารถเฉพาะทาง  

2.93 0.412 ปานกลาง 4.23 0.439 มากทีส่ดุ 

ชือ่บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัคุน้เคย 2.98 0.444 ปานกลาง 4.4 0.501 มากทีส่ดุ 

รวม 2.79 0.34 ปานกลาง 4.26 0.327 มากทีส่ดุ 

 

จากตาราง 10 พบวา่แพทยม์คีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัดา้นตราสนิค้า

โดยรวมในระดบัปานกลางมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.79 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ลกัษณะดา้นตรา

สนิคา้ของยาสามญัทีม่มีากกวา่ดา้นอื่น คอื ชือ่บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัคุน้เคย รองลงมา คอื ตราสนิคา้มี

ความน่าเชือ่ถอืในดา้นความสามารถเฉพาะทาง ชือ่เสยีงของบรษิทัทีรู่จ้กัแพรห่ลาย  ตราสนิคา้มี

ความน่าเชือ่ถอืในดา้นเทคโนโลย ีแหล่งกําเนิดมคีวามชดัเจน และแหล่งกําเนิดมคีวามน่าเชื่อถอื 

ตามลาํดบั 

 ดา้นความคดิเหน็แพทยต่์อลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้นลกัษณะดา้นตราสนิคา้โดย

รวมอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.26 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ลกัษณะดา้นตราสนิคา้

ของยาตน้แบบทีม่มีากกวา่ดา้นอื่น คอื ชือ่บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัคุน้เคย รองลงมา คอื แหล่งกําเนิดมี

ความน่าเชื่อถอื ชื่อเสยีงของบรษิทัทีรู่จ้กัแพรห่ลาย ตราสนิคา้มคีวามน่าเชือ่ถอืในดา้น

ความสามารถเฉพาะทาง ตราสนิคา้มคีวามน่าเชือ่ถอืในดา้นเทคโนโลยี และแหล่งกําเนิดมคีวาม

ชดัเจน ตามลาํดบั 
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ส่วนท่ี 3   ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ยาสามญัและยาต้นแบบ 

 

ตาราง 11 คา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ของความพงึพอใจโดยรวมต่อยาสามญัและ 

 ยาตน้แบบ  

  

 

ความพงึพอใจโดยรวม 

ระดบัความพงึพอใจโดยรวม 

ยาสามญั ยาตน้แบบ 

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล 

ความพงึพอใจดา้นคณุภาพ 2.96 0.57 ปาน

กลาง 

4.34 0.50 มากทีส่ดุ 

ความพงึพอใจดา้นลกัษณะ 

ทางกายภาพ 

 

3.00 

 

0.49 

 

ปาน

กลาง 

 

4.09 

 

0.56 

 

มาก 

ความพงึพอใจดา้นตราสนิคา้ 3.03 0.50 ปาน

กลาง 

4.42 0.52 มากทีส่ดุ 

ความพงึพอใจโดยรวม 2.99 0.42 ปาน

กลาง 

4.28 0.41 มากทีส่ดุ 

 

จากตาราง 11 พบวา่ ดา้นความพงึพอใจโดยรวมต่อยาสามญัอยูใ่นระดบัปานกลางมี

คา่เฉลีย่เท่ากบั 2.99 เมือ่พจิารณารายขอ้พบวา่ ความพงึพอใจโดยรวมของยาสามญัทีม่มีากกวา่

ดา้นอื่น คอื ความพงึพอใจในตราสนิคา้ในระดบัพงึพอใจปานกลางมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.03 

รองลงมา คอื ความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัพงึพอใจปานกลาง มคีา่เฉลีย่

เท่ากบั 3.00 และความพงึพอใจดา้นคณุภาพอยูใ่นอนัดบัสดุทา้ยมคีวามพงึพอใจในระดบัปานกลาง

มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.96  

ดา้นความพงึพอใจโดยรวมต่อยาตน้แบบอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.28 

เมือ่พจิารณารายขอ้ พบวา่ความพงึพอใจโดยรวมของยาตน้แบบทีม่มีากกวา่ดา้นอื่น คอื            

มคีวามพงึพอใจในตราสนิคา้ในระดบัพงึพอใจมากทีสุ่ดมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.42 รองลงมา          

มคีวามพงึพอใจดา้นคณุภาพในระดบัพงึพอใจมากทีส่ดุ มคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.34 และความพงึพอใจ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพอยูใ่นอนัดบัสดุทา้ยมรีะดบัพงึพอใจมาก มคีา่เฉลีย่เลขคณติเท่ากบั 

4.09  
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ส่วนท่ี  4 พฤติกรรมการใช้ยา 

 

ตาราง 12 จาํนวนและอตัราสว่นรอ้ยละของกลุม่ตวัอยา่งจาํแนกตามสดัสว่นในการใชย้ากบัคนไข้ 
 

 สดัสว่นในการใชย้ากบัคนไข้ (%) 

 S.D. Min Max 

ยาสามญั (Generic) 34.58 15.53 10.00 80.00 

ยาตน้แบบ (Original) 65.43 15.53 20.00 90.00 

 

จากตาราง 12 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมสีดัส่วนในการใชย้าสามญัรอ้ยละ 34.58 ใชย้าตน้แบบ 

รอ้ยละ 65.43 สดัส่วนในการใชย้าสามญัทีน้่อยทีส่ดุคอืรอ้ยละ 10.00 มากทีส่ดุคอื รอ้ยละ 80.00 

สาํหรบัยาตน้แบบมสีดัสว่นในการใชย้ากบัคนไข้น้อยทีส่ดุคอื รอ้ยละ 20.00 มากทีส่ดุคอื รอ้ยละ 

90.00 

 

ส่วนท่ี 5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 

 

สมมติฐานท่ี 1 แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะดา้นคณุภาพแตกต่างกนั 

 

H0

H

: ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะในดา้นคณุภาพไมแ่ตกต่างกนั 

1

 

: ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะในดา้นคณุภาพแตกต่างกนั 

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ใชส้ถติ ิPaired sample t-test ที่

ระดบัความเชือ่มัน่ 95% ดงันัน้ จะปฎเิสธสมมตฐิานหลกั H0

 

 เมือ่ คา่ Sig-(2-tailed) น้อยกวา่ 

0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นดงัน้ี 

ตาราง 13 เปรยีบเทยีบคา่ความแตกต่างระหวา่งความเหน็ต่อยาสามญัและยาตน้แบบในดา้น  

 คณุภาพ 
 

 

ความเหน็ของแพทย ์

ยาสามญั ยาตน้แบบ       t Sig. 

(2-tailed) 

    Mean  

Difference  S.D.  S.D. 

ลกัษณะดา้นคณุภาพ  2.81  0.361  4.13     .259 -59.546*   0.000    -.32625 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 จากตาราง 13 พบวา่ แพทยม์คีวามเหน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะดา้น

คณุภาพแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิาน

หลกั (H0

 

) โดยแพทยเ์หน็วา่ยาสามญัมลีกัษณะดา้นคณุภาพน้อยกวา่ยาตน้แบบ  

สมมติฐานท่ี 2 แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั 

 

H0

H

: ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะทางกายภาพไมแ่ตกต่างกนั 

1

 

: ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั 

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ใชส้ถติ ิPaired sample t-test ที่

ระดบัความเชือ่มัน่ 95% ดงันัน้ จะปฎเิสธสมมตฐิานหลกั H0

 

 เมือ่ คา่ Sig-(2-tailed) น้อยกวา่ 

0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นดงัน้ี 

ตาราง 14 เปรยีบเทยีบคา่ความแตกต่างระหวา่งความเหน็ต่อยาสามญัและยาตน้แบบใน  

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

 

ความเหน็ของแพทย ์

ยาสามญั ยาตน้แบบ       t    Sig.      

 (2-tailed) 

    Mean  

Difference  S.D.  S.D. 

ลกัษณะกายภาพ 2.88 0.425 4.01 0.48 -37.587*   0.000 -1.12750 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
จากตารางที ่ 14 พบวา่ แพทยม์คีวามเหน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะกายภาพ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั  (H0

 

) 

โดยแพทยเ์หน็วา่ยาสามญัมลีกัษณะทางกายภาพดอ้ยกวา่ยาตน้แบบ 

สมมติฐานท่ี 3 แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมตีราสนิคา้แตกต่างกนั 

 

H0

H

: ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะดา้นตราสนิคา้ไมแ่ตกต่างกนั 

1

 

: ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะดา้นตราสนิคา้แตกต่างกนั 

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ใชส้ถติ ิPaired sample t-test ที่

ระดบัความเชือ่มัน่ 95% ดงันัน้ จะปฎเิสธสมมตฐิานหลกั H0 เมือ่ คา่ Sig-(2-tailed) น้อยกวา่ 

0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นดงัน้ี 
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ตาราง 15 เปรยีบเทยีบคา่ความแตกต่างระหวา่งความเหน็ต่อยาสามญัและยาตน้แบบใน 

 ดา้นตราสนิคา้ 

 

 

ความเหน็ของแพทย ์

ยาสามญั ยาตน้แบบ 
t 

Sig.     

  (2-tailed) 

Mean 

Difference  S.D.  S.D. 

ลกัษณะดา้นตราสนิคา้ 2.79 0.34 4.26 0.327 -66.392* 0.000 -1.47375 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

จากตาราง 15 พบวา่ แพทยม์คีวามเหน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะดา้นตรา

สนิคา้แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิาน

หลกั (H0

 

) โดยแพทยเ์หน็วา่ยาสามญัมลีกัษณะดา้นตราสนิคา้ดอ้ยกวา่ยาตน้แบบ 

สมมติฐานท่ี 4 แพทยม์คีวามพงึพอใจดา้นคณุภาพยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

 

H0

H

: ความพงึพอใจดา้นคณุภาพยาสามญัและยาตน้แบบไมแ่ตกต่างกนั 

1

 

: ความพงึพอใจดา้นคณุภาพยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ใชส้ถติ ิPaired sample t-test ที่

ระดบัความเชือ่มัน่ 95% ดงันัน้ จะปฎเิสธสมมตฐิานหลกั H0

 

 เมือ่ คา่ Sig-(2-tailed) น้อยกวา่ 

0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นดงัน้ี 

ตาราง 16 เปรยีบเทยีบคา่ความแตกต่างระหวา่งความพงึพอใจต่อยาสามญัและยาตน้แบบใน 

 ดา้นคณุภาพ 

 

 

ความพงึพอใจของแพทย ์

ยาสามญั ยาตน้แบบ 
t 

Sig.      

 (2-tailed) 

Mean 

Difference  S.D.  S.D. 

       ดา้นคณุภาพ 2.96 0.57 4.34 0.50 -41.528*   0.000  -1.380 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
จากตาราง 16 พบวา่ แพทยม์คีวามพงึพอใจต่อยาสามญัและยาตน้แบบดา้นคณุภาพ

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

โดยแพทยม์คีวามพงีพอใจต่อยาสามญัดา้นคณุภาพน้อยกวา่ยาตน้แบบ  
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สมมติฐานท่ี 5 แพทยม์คีวามพงึพอใจดา้นดา้นลกัษณะทางกายภาพยาสามญัและยาตน้แบบ

แตกต่างกนั 

 

H0

H

: ความพงึพอใจดา้นดา้นลกัษณะทางกายภาพยาสามญัและยาตน้แบบไมแ่ตกต่างกนั 

1

 

: ความพงึพอใจดา้นดา้นลกัษณะทางกายภาพยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั  

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ใชส้ถติ ิPaired sample t-test ที่

ระดบัความเชือ่มัน่ 95% ดงันัน้ จะปฎเิสธสมมตฐิานหลกั H0

 

 เมือ่ คา่ Sig-(2-tailed) น้อยกว่า 

0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นดงัน้ี 

ตาราง 17 เปรยีบเทยีบคา่ความแตกต่างระหวา่งความพงึพอใจต่อยาสามญัและยาตน้แบบใน  

 ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 

 

ความพงึพอใจของแพทย ์

ยาสามญั ยาตน้แบบ 
t 

Sig.      

 (2-tailed) 

Mean 

Difference  S.D.  S.D. 

ลกัษณะทางกายภาพ 3.00 0.49 4.09 0.56 -33.733* 0.000 -1.085 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
จากตาราง 17 พบวา่ แพทยม์คีวามพงึพอใจต่อยาสามญัและยาตน้แบบดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0

 

) โดยแพทยม์คีวามพงีพอใจต่อยาสามญัดา้นลกัษณะทางกายภาพน้อยกวา่

ยาตน้แบบ 

สมมติฐานท่ี 6 แพทยม์คีวามพงึพอใจดา้นตราสนิคา้ยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

 

H0

H

: ความพงึพอใจดา้นดา้นตราสนิคา้ยาสามญัและยาตน้แบบไมแ่ตกต่างกนั 

1

 

: ความพงึพอใจดา้นดา้นตราสนิคา้สามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั  

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการทดสอบกลุม่ตวัอยา่ง 2 กลุม่ ใชส้ถติ ิPaired sample t-test ที่

ระดบัความเชือ่มัน่ 95% ดงันัน้ จะปฎเิสธสมมตฐิานหลกั H0

 

 เมือ่ คา่ Sig-(2-tailed) น้อยกวา่ 

0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นดงัน้ี 
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ตาราง 18 เปรยีบเทยีบคา่ความแตกต่างระหวา่งความพงึพอใจต่อยาสามญัและยาตน้แบบใน 

 ดา้นตราสนิคา้ 
 

 

ความพงึพอใจของแพทย ์

ยาสามญั ยาตน้แบบ 
t 

Sig.       

(2-tailed) 

Mean 

Difference  S.D.  S.D. 

ดา้นตราสนิคา้ 3.03 0.50 4.42 0.52 -44.016* 0.000 -1.390 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 
จากตาราง 18 พบวา่ แพทยม์คีวามพงึพอใจต่อยาสามญัและยาตน้แบบดา้นตราสนิคา้

แตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิทีร่ะดบันยัสาํคญั 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0

 

) 

โดยแพทยม์คีวามพงีพอใจต่อยาสามญัดา้นตราสนิคา้น้อยกวา่ยาตน้แบบ  

สมมติฐานท่ี 7 เพศชายและหญงิมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 
 

H0

H

: เพศชายและหญงิมพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบไมแ่ตกต่างกนั 

1

 สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ใชค้า่สถติ ิIndependent t-test ระดบัความเชือ่มัน่รอ้ย

ละ 95 ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H

: เพศชายและหญงิมพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั  

0

 

) กต่็อเมือ่ค่า Sig. มคีา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการทดสอบ

สมมตฐิานเป็นดงัน้ี 

ตาราง 19 พฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย ์จาํแนกตามเพศ 
 

พฤตกิรรมในการใชย้า เพศ  S.D. 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 
t Sig. 

F Sig. 

ยาสามญั ชาย 36.01 15.269 0.165 0.685 2.497* 0.013 

Equality Variances 

assumed 

 

หญงิ 31.99 15.701     

ยาตน้แบบ ชาย 63.99 15.269 0.165 0.685 -2.497* 0.013 

Equality Variances 

assumed 

 

หญงิ 68.01 15.701     
 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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 จากตาราง 19 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยา

ตน้แบบ จาํแนกตามเพศ โดยใช ้Levene's Test  ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 พบว่า ยา

สามญั มคี่า Sig. เท่ากบั 0.685 และยาตน้แบบ มคีา่ Sig. เท่ากบั 0.685  ซึง่มคีา่มากกวา่ 0.05 

แสดงวา่ คา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของเพศชายและ

เพศหญงิ มคีา่ความแปรปรวนเท่ากนั จงึใช ้t-test กรณ ีEquality Variances assumed   

ผลการเปรยีบเทยีบคา่ความแตกต่างระหวา่งพฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยา

ตน้แบบ จาํแนกตามเพศโดยใชส้ถติทิดสอบ Independent t-test พบวา่ ยาสามญั มคีา่  Sig. 

เท่ากบั 0.013  และยาตน้แบบ มคีา่  Sig. เท่ากบั 0.013  ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คอืปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 

) หมายความว่า เพศชายและเพศหญงิมี

พฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 8 กลุ่มอายอุยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ      

แตกต่างกนั 

 

H0

H

: ทุกกลุม่อายมุพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบไมแ่ตกต่างกนั 

1

 

: อยา่งน้อย 2 กลุม่อายมุพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั  

 สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง

เดยีว (One Way ANOVA) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 โดยเริม่จากการทดสอบความ

แปรปรวนจากตาราง Levene's Test  จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกัของความแปรปรวน (H0) และ

ยอมรบัสมมตฐิานรองของความแปรปรวน (H1) กต่็อเมือ่ค่า Sig. มคีา่น้อยกวา่  0.05 หากค่า

ความแปรปรวนของขอ้มลูทุกกลุม่อายเุท่ากนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย  F-test และหากค่า

ความแปรปรวนของขอ้มลูทุกกลุม่อายไุมเ่ท่ากนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-Forsythe 

ถา้สมมตฐิานขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดงว่ามี

คา่เฉลีย่อยา่งน้อย 1 คูท่ ีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะนําไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นดว้ยวธิ ี 0Least Significant 

Difference

 โดยจะทาํการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่อายจุากการทดสอบ Levene’s 

test ซึง่มสีมมตฐิานดงัน้ี 

 (LSD) กรณทีีม่คีา่ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ Dunnett’s T3 

กรณทีีม่คีา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพือ่หาวา่คูเ่ฉลีย่คูใ่ดบา้งแตกต่างกนัทีร่ะดบันยัสาํคญัทาง

สถติ ิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นดงัน้ี 

 

H0

H

 : คา่ความแปรปรวนแต่ละกลุม่อายไุมแ่ตกต่างกนั 

1 : คา่ความแปรปรวนแต่ละกลุม่อายแุตกต่างกนั 
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ตาราง 20 พฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทยจ์าํแนกตามอายุ 
 

  พฤตกิรรม 

การใชย้า 

ทดสอบความ

แปรปรวน 
ทดสอบค่าเฉลีย่ 

อาย ุ N Χ  S.D. Levene’s 

test 

Sig. Brown-

Forsythe 

Sig 

ยาสามญั น้อยกวา่  

26 ปี 

30 42.17 15.630     

 26-35 ปี 156 32.79 15.505     

 36-45 ปี 119 37.35 12.140     

 46-55 ปี 68 37.43 2.130     

 มากกวา่  

55 ปี 

27 17.04 1.585     

 รวม 400 34.58 .776 9.093* .000 15.089* .000 

ยา

ตน้แบบ 

น้อยกวา่  

26 ปี 

30 57.83 15.630     

 26-35 ปี 156 67.21 15.505     

 36-45 ปี 119 62.65 12.140     

 46-55 ปี 68 62.57 2.130     

 มากกวา่  

55 ปี 

27 82.96 1.585     

 รวม 400 65.43 .776 9.093* .000 15.089* .000 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
 

จากตาราง 20 การทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมในการใชย้าสามญั

และยาตน้แบบ จาํแนกตามอายุ พบวา่ ยาสามญัและยาตน้แบบ มคีา่ Sig. เท่ากบั 0.000 และ 

0.000 ตามลาํดบั ซึง่มคีา่น้อยกวา่ 0.05 แสดงวา่คา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมในการใชย้า

สามญัและยาตน้แบบของแต่ละกลุม่อาย ุมคีา่ความแปรปรวนแตกต่างกนั  ดงันัน้ ใชค้่า Brown-

Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง 

จากตาราง 20 ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ จาํแนก

ตามอายุ โดยค่า Brown-Forsythe พบวา่ ยาสามญัและยาตน้แบบ มคีา่ Sig. เท่ากบั 0.000 และ 

0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) 

หมายความวา่ มอียา่งน้อย 2 กลุม่อายทุีม่พีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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 เพื่อใหท้ราบวา่ กลุม่อายุรายคูใ่ดบา้งมพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ 

แตกต่างกนั ดงันัน้จงึทาํการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่เป็นรายคูโ่ดยใชว้ธิกีารทดสอบ

แบบ Dunnett’s T3 ผลปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตาราง 21 ผลเปรยีบเทยีบรายคูร่ะหวา่งคา่เฉลีย่พฤตกิรรมในการใชย้าสามญัของแพทย ์  

 จาํแนกตามอายุ 

  

อายุ 
 < 26 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี >55 ปี 

Χ  42.17 32.79 37.35 37.43 17.04 

< 26 ปี 42.17 - 9.38* 4.81 4.74 25.13* 

   (0.042) (0.707) (0.862) (0.000) 

26–35 ปี 32.79  - -4.56 -4.64 15.75* 

    (0.064) (0.468) (0.000) 

36–45 ปี 37.35   - -0.07 20.32* 

     (1.000) (0.000) 

46–55 ปี 37.43    - 20.39* 

      (0.000) 

> 55 ปี 17.04     - 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

 

จากตาราง 21 ผลเปรยีบเทยีบรายคูร่ะหวา่งคา่เฉลีย่พฤตกิรรมในการใชย้าสามญัของ

แพทย ์จาํแนกตามอาย ุพบว่า แพทยท์ีม่อีายมุากกว่า 55 ปี มพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัน้อย

กว่าแพทยก์ลุ่มอายอุื่นทัง้หมด และแพทยท์ีม่อีายนุ้อยกว่า 26 ปีมพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญั

มากกว่าแพทยท์ีม่อีาย ุ26 – 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตาราง 22 ผลเปรยีบเทยีบรายคูร่ะหวา่งคา่เฉลีย่พฤตกิรรมในการใชย้าตน้แบบของแพทย ์  

 จาํแนกตามอายุ  

 

อายุ 
 < 26 ปี 26-35 ปี 36-45 ปี 46-55 ปี   > 55 ปี 

Χ  57.83 67.21 62.65 62.57 82.96 

< 26 ปี 57.83 - -9.378* -4.814 -4.740 -25.130* 

   (0.042) (0.707) (0.862) (0.000) 

26–35 ปี 67.21  - 4.564 4.638 -15.751* 

    (0.064) (0.468) (0.000) 

36–45 ปี 62.65   - 0.074 -20.316* 

     (1.000) (0.000) 

46–55 ปี 62.57    - -20.389* 

      (0.000) 

> 55 ปี 82.96     - 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

 

จากตาราง 22 ผลเปรยีบเทยีบรายคูร่ะหวา่งคา่เฉลีย่พฤตกิรรมในการใชย้าตน้แบบของ

แพทย ์จาํแนกตามอาย ุพบว่า แพทยท์ีม่อีายมุากกว่า 55 ปี มพีฤตกิรรมในการใชย้าตน้แบบ

มากกว่ากลุ่มอายอุื่นทัง้หมด และแพทยท์ีม่อีายนุ้อยกว่า 26 ปีมพีฤตกิรรมในการใชย้าตน้แบบ

น้อยกว่าแพทยท์ีม่อีาย ุ26 – 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

  

สมมติฐานท่ี 9 กลุ่มสาขาเชีย่วชาญอยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยา

ตน้แบบแตกต่างกนั 

 

H0

H

: ทุกกลุม่สาขาเชีย่วชาญมพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาต้นแบบไมแ่ตกต่างกนั 

1

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง

เดยีว (One Way ANOVA) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 โดยเริม่จากการทดสอบความ

แปรปรวนจากตาราง Levene's Test  จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกัของความแปรปรวน (H

: อยา่งน้อย 2 กลุม่สาขาเชีย่วชาญมพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ

แตกต่างกนั 

0) และ

ยอมรบัสมมตฐิานรองของความแปรปรวน (H1) กต่็อเมือ่ค่า Sig. มคีา่น้อยกวา่  0.05 หากค่า

ความแปรปรวนของขอ้มลูทุกกลุม่สาขาเชีย่วชาญเท่ากนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test 

และหากคา่ความแปรปรวนของขอ้มลูทุกกลุม่สาขาเชีย่วชาญไมเ่ท่ากนัใหท้ดสอบความแตกต่าง

ดว้ย Brown-Forsythe ถา้สมมตฐิานขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 
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(H1) แสดงว่ามคี่าเฉลีย่อยา่งน้อย 1 คูท่ ีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะนําไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นดว้ยวธิ ี

0Least Significant Difference

โดยจะทาํการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่สาขาเชีย่วชาญจากการทดสอบ 

Levene’s test ซึง่มสีมมตฐิานดงัน้ี 

 (LSD) กรณทีีม่คีา่ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ 

Dunnett’s T3 กรณทีีม่คีา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพือ่หาวา่คูเ่ฉลีย่คูใ่ดบา้งแตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นดงัน้ี 

H0

H

 : คา่ความแปรปรวนแต่ละกลุม่สาขาเชีย่วชาญไมแ่ตกต่างกนั 

1

 

 : คา่ความแปรปรวนแต่ละกลุม่สาขาเชีย่วชาญแตกต่างกนั 

ตาราง 23 พฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย ์จาํแนกตามสาขาเชีย่วชาญ  

 

  พฤตกิรรม 

การใชย้า 

ทดสอบความ

แปรปรวน 
ทดสอบค่าเฉลีย่ 

สาขา

เชีย่วชาญ 

N Χ  S.D. Levene’s 

test 

Sig. Brown-

Forsythe 

Sig 

ยา

สามญั 

อายรุศาสตร ์ 155 33.25 15.401     

 ศลัยศาสตร ์ 123 34.96 160151     

 กุมารเวช

ศาสตร ์

68 33.60 12.750     

 ENT 43 39.07 18.492     

 สตูนิรเีวช 10 37.00 11.832     

 รวม 399 34.56 15.543 3.374* 0.010 1.418 .230 

ยา

ตน้แบบ 

อายรุศาสตร ์ 155 66.74 15.401     

 ศลัยศาสตร ์ 123 65.04 160151     

 กุมารเวช

ศาสตร ์

68 66.40 12.750     

 ENT 43 60.93 18.492     

 สตูนิรเีวช 10 63.00 11.832     

 รวม 399 65.44 15.543 3.374* 0.010 1.418 .230 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
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 จากตาราง 23 ทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมในการใชย้าสามญั

และยาตน้แบบ จาํแนกตามสาขาเชีย่วชาญ พบวา่ ยาสามญัและยาตน้แบบ มคีา่ Sig. เท่ากบั 

0.010 และ 0.010 ตามลาํดบั ซึง่มคีา่น้อยกวา่ 0.05 แสดงวา่คา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรม

ในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ ของแต่ละกลุม่สาขาเชีย่วชาญ มคีา่ความแปรปรวนแตกต่าง  

ดงันัน้ ใชค้่า Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง 

จากตาราง 23 ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ จาํแนก

ตามสาขาเชีย่วชาญ โดยค่า Brown-Forsythe พบวา่ ยาสามญัและยาตน้แบบ มคีา่ Sig. เท่ากบั 

0.230 และ 0.230 ซึง่มคีา่มากกวา่ 0.05 นัน่คอืยอมรบัสมมตฐิานหลกั (H0) และปฏเิสธสมมตฐิานรอง 

(H1

 

) หมายความวา่ ทุกกลุม่สาขาเชีย่วชาญมพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบไม่

แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

สมมติฐานท่ี 10 แพทยท์ีม่สีถานทีท่าํงานหลกัในโรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาลเอกชนมี

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

 

         H0

         H

: สถานทีท่าํงานหลกัในโรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาลเอกชนมพีฤตกิรรมในการใช้

ยาสามญัและยาตน้แบบไมแ่ตกต่างกนั 

1

 

: สถานทีท่าํงานหลกัในโรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาลเอกชนมพีฤตกิรรมในการใช้

ยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

         สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ใชค้า่สถติ ิIndependent t-test ระดบัความเชือ่มัน่ 

รอ้ยละ 95 ดงันัน้จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0

 

) กต่็อเมือ่ค่า Sig. มคีา่น้อยกวา่ 0.05 ผลการ

ทดสอบสมมตฐิานเป็นดงัน้ี 
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ตาราง 24 พฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย ์จาํแนกตามสถานทีท่าํงาน  

 

พฤตกิรรม 

ในการใชย้า 
สถานทีท่าํงาน  S.D. 

Levene's Test 

for Equality of 

Variances 
t Sig. 

F Sig. 

ยาสามญั โรงพยาบาลรฐั 37.71 15.249 4.531* 0.034 7.569* 0.000 

Equality 

Variances not 

assumed 

โรงพยาบาล

เอกชน 

26.11 12.940 

    

 

ยาตน้แบบ โรงพยาบาลรฐั 62.29 15.249 4.531* 0.034 

-

7.569* 0.000 

Equality 

Variances not 

assumed 

โรงพยาบาล

เอกชน 

73.89 12.940 

    

 

*มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 

 

จากตาราง 24 ผลการทดสอบความแปรปรวนของพฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยา

ตน้แบบ จาํแนกตามสถานทีท่าํงาน โดยใช ้Levene's Test  ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 

พบวา่ ยาสามญัและยาตน้แบบ มคีา่ Sig. มคีา่เท่ากบั 0.034 และ 0.034  ตามลาํดบั ซึง่มคีา่

น้อยกวา่ 0.05 แสดงว่า คา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของ

แพทยท์ีท่าํงานโรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาลเอกชน มคีา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั จงึใช ้ t-

test กรณ ีEquality Variances not assumed   

ผลการเปรยีบเทยีบคา่ความแตกต่างระหวา่งพฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ 

จาํแนกตามสถานทีท่าํงานโดยใชส้ถติทิดสอบ Independent t-test พบวา่ ยาสามญัและยาตน้แบบ 

มคีา่ Sig. มคีา่เท่ากบั 0.000 และ 0.000 ตามลาํดบั ซึง่มคีา่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอืปฏเิสธ

สมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 

) หมายความวา่ แพทยท์ีท่าํงานโรงพยาบาล

รฐัและโรงพยาบาลเอกชน มพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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สมมติฐานท่ี 11 กลุ่มอายงุานอยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ

แตกต่างกนั 

 

H0

H

: ทุกกลุม่อายงุานมพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบไมแ่ตกต่างกนั 

1

 

: อยา่งน้อย 2 กลุม่อายงุานมพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั  

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ใชก้ารทดสอบดว้ยการวเิคราะหค์วามแปรปรวนทาง

เดยีว (One Way ANOVA) ทีร่ะดบัความเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 โดยเริม่จากการทดสอบความ

แปรปรวนจากตาราง Levene's Test  จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกัของความแปรปรวน (H0) และ

ยอมรบัสมมตฐิานรองของความแปรปรวน (H1) กต่็อเมือ่ค่า Sig. มคีา่น้อยกวา่  0.05 หากค่า

ความแปรปรวนของขอ้มลูทุกกลุม่อายงุานเท่ากนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย F-test และหาก

คา่ความแปรปรวนของขอ้มลูทุกกลุม่อายงุานไมเ่ท่ากนัใหท้ดสอบความแตกต่างดว้ย Brown-

Forsythe ถา้สมมตฐิานขอ้ใดปฏเิสธสมมตฐิานหลกั(H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) แสดง

วา่มคีา่เฉลีย่อยา่งน้อย 1 คูท่ ีแ่ตกต่างกนั ซึง่จะนําไปเปรยีบเทยีบเชงิซอ้นดว้ยวธิ ี 0Least 

Significant Difference

โดยจะทาํการทดสอบคา่ความแปรปรวนของแต่ละกลุม่อายงุานจากการทดสอบ 

Levene’s test ซึง่มสีมมตฐิานดงัน้ี 

 (LSD) กรณทีีม่คีา่ความแปรปรวนเท่ากนั และใชว้ธิทีดสอบแบบ 

Dunnett’s T3 กรณทีีม่คีา่ความแปรปรวนไมเ่ท่ากนั เพือ่หาวา่คูเ่ฉลีย่คูใ่ดบา้งแตกต่างกนัที่

ระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 ผลการทดสอบสมมตฐิานเป็นดงัน้ี 

 

H0

H

 : ค่าความแปรปรวนแต่ละกลุม่อายงุานไมแ่ตกต่างกนั 

1

 

 : คา่ความแปรปรวนแต่ละกลุม่อายงุานแตกต่างกนั 
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ตาราง 25 พฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย ์จาํแนกตามอายงุาน  

 

  
พฤตกิรรมการใชย้า 

ทดสอบความ

แปรปรวน 
ทดสอบค่าเฉลีย่ 

อายงุาน N Χ  S.D. Levene’s 

test 

Sig. Brown-

Forsythe 

Sig 

ยาสามญั ไมเ่กนิ 1 ปี 34 41.03 17.311     

 >1-10 ปี 152 33.22 15.423     

 >10-20 ปี 138 36.38 13.010     

 >20-30 ปี 53 37.45 17.531     

 มากกวา่ 30 ปี 23 16.52 7.141     

 รวม 400 34.58 15.526 7.207* .000 11.894* .000 

ยาตน้แบบ ไมเ่กนิ 1 ปี 34 58.97 17.311     

 >1-10 ปี 152 66.78 15.423     

 >10-20 ปี 138 63.62 13.010     

 >20-30 ปี 53 62.55 17.531     

 มากกวา่ 30 ปี 23 83.48 7.141     

 รวม 400 65.43 15.526 7.207* .000 11.894* .000 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิี่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 25 ทดสอบสมมตฐิานคา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมในการใชย้าสามญั

และยาตน้แบบ จาํแนกตามอายงุาน พบวา่ ยาสามญัและยาตน้แบบ มคีา่ Sig. เท่ากบั 0.000 

และ 0.000 ตามลาํดบั ซึง่มคีา่น้อยกวา่ 0.05 แสดงวา่คา่ความแปรปรวนของพฤตกิรรมในการ

ใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแต่ละกลุม่อายงุาน มคีา่ความแปรปรวนแตกต่างกนั ดงันัน้ ใชค้่า 

Brown-Forsythe ในการทดสอบความแตกต่าง 

จากตาราง 25 ผลการเปรยีบเทยีบพฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ จาํแนก

ตามอายงุาน โดยค่า Brown-Forsythe พบวา่ ยาสามญัและยาตน้แบบ มคีา่ Sig. เท่ากบั 0.000 

และ 0.000 ซึง่มคี่าน้อยกว่า 0.05 นัน่คอืปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 

(H1) หมายความวา่ มอียา่งน้อย 2 กลุม่อายงุานทีม่พีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ

แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  
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เพื่อใหท้ราบวา่ กลุม่อายงุานรายคูใ่ดบา้งที่มพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยา

ตน้แบบ แตกต่างกนั ดงันัน้จงึทาํการทดสอบความแตกต่างของคา่เฉลีย่เป็นรายคูโ่ดยใชว้ธิกีาร

ทดสอบแบบ Dunnett’s T3 ผลปรากฏดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตาราง 26 ผลเปรยีบเทยีบรายคูร่ะหวา่งคา่เฉลีย่พฤตกิรรมในการใชย้าสามญัของแพทย ์  

 จาํแนกตามอายงุาน 

 

อายงุาน 
 ไมเ่กนิ 1 ปี >1-10 ปี >10-20 ปี >20-30 ปี    >30 ปี 

Χ  41.03 33.22 36.38 37.45 16.52 

ไมเ่กนิ 1 ปี 41.03 - 7.806 4.653 3.577 24.508* 

   (0.172) (0.778) (0.985) (0.000) 

>1-10 ปี 33.22  - -3.153 -4.229 16.702* 

   (0.459) (0.718) (0.000) 

>10-20 ปี 36.38   - -1.076 19.855* 

    (1.000) (0.000) 

>20-30 ปี 37.45    - 20.931* 

     (0.000) 

>30 ปี 16.52     - 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

 

จากตาราง 26 ผลเปรยีบเทยีบรายคูร่ะหวา่งคา่เฉลีย่พฤตกิรรมในการใชย้าสามญั

ของแพทย ์จาํแนกตามอายงุาน พบวา่ แพทยท์ีม่อีายงุานมากกวา่ 30 ปี มพีฤตกิรรมในการใช้

ยาสามญัน้อยกวา่แพทยก์ลุม่อายงุานอื่นทัง้หมด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 
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ตาราง 27 ผลเปรยีบเทยีบรายคูร่ะหวา่งคา่เฉลีย่พฤตกิรรมในการใชย้าตน้แบบของแพทย ์  

 จาํแนกตามอายงุาน 

 

อายงุาน 
 ไมเ่กนิ 1 ปี >1-10 ปี >10-20 ปี >20-30 ปี    >30 ปี 

Χ  58.97 66.78 63.62 62.55 83.48 

ไมเ่กนิ 1 ปี 58.97 - -7.806 -4.653 -3.577 -24.508* 

   (0.172) (0.778) (0.985) (0.000) 

>1-10 ปี 66.78  - 3.153 4.229 -16.702* 

   (0.459) (0.718) (0.000) 

>10-20 ปี 63.62   - 1.076 -19.855* 

    (1.000) (0.000) 

>20-30 ปี 62.55    - -20.931* 

     (0.000) 

> 30 ปี  83.48     - 

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

 

จากตาราง 27 ผลเปรยีบเทยีบรายคูร่ะหวา่งคา่เฉลีย่พฤตกิรรมในการใชย้าตน้แบบ

ของแพทย ์จาํแนกตามอายงุาน พบวา่ แพทยท์ีม่อีายงุานมากกวา่ 30 ปี มพีฤตกิรรมในการใช้

ยาตน้แบบมากกว่าแพทยก์ลุม่อายงุานอื่นทัง้หมด อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

 

สมมติฐานท่ี 12 ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั  

 

H0

H

 : ความคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัดา้นคณุภาพ ลกัษณะทางกายภาพ 

และตราสนิคา้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั  

1

 

 : ความคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัดา้นคณุภาพ ลกัษณะทางกายภาพ 

และตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั  

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ใชค้า่สถิตขิองการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ

(Multiple Regression Analysis) เลอืกตวัแปรอสิระโดยวธิ ีStepwise ทีค่วามเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 

จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1) กต่็อเมือ่ค่า Sig. มคีา่น้อยกวา่ 

0.05 วธิน้ีีจะคดัเลอืกตวัแปรทีม่คีวามเหมาะสมกบัสมการถดถอยเชงิเสน้ ผลการทดสอบ

สมมตฐิานแสดงดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตาราง 28 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญั 

 กบัตวัแปรตามพฤตกิรรมการใชย้าสามญั โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ (Multiple  

 Regression Analysis) ดว้ยวธิ ีStepwise 

 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
T p 

B 
Std. 

Error 
Β 

คา่คงที ่(Constant) -20.334 6.757  -3.009* 0.003 

ดา้นตราสนิคา้ 10.533 2.404 0.231 4.381* 0.000 

ดา้นคณุภาพ 9.109 2.266 0.212 4.020* 0.000 

ลกัษณะทางกายภาพ                         1.227    0.221 

Adjusted R Square = 0.140   Sig. = 0.000  

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

 

จากตาราง 28 ผลการวเิคราะหส์มการความถดถอยเชงิเสน้ของตวัแปรลกัษณะ

ผลติภณัฑย์าสามญัดา้นคณุภาพ ลกัษณะทางกายภาพ และตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชย้าสามญั โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ(Multiple Regression 

Analysis) เลอืกตวัแปรอสิระดว้ยวธิ ีStepwise พบวา่ ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั ไดแ้ก่ ดา้นตราสนิคา้และดา้นคณุภาพ มคีา่ Sig. เท่ากบั 0.000 

และ 0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง 

(H1

 เมือ่พจิารณา คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอย(B) ของลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัดา้นตรา

สนิคา้ และดา้นคณุภาพ เท่ากบั 10.533 และ 9.109 ตามลาํดบั ซึง่สามารถอธบิายไดว้า่ ความ

คดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัดา้นตราสนิคา้และดา้นคณุภาพ เพิม่ขึน้ 1 หน่วยโดยไมม่ี

อทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง แพทยจ์ะมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัเพิม่ขึ้น 10.533% และ 

9.109% ตามลาํดบั   

) หมายความวา่ ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัดา้นตราสนิคา้ และดา้นคณุภาพ สามารถ

ทาํนาย พฤตกิรรมการใชย้าสามญัของแพทยไ์ด ้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 เมือ่พจิารณาคา่ β ของยาสามญัดา้นตราสนิคา้ และดา้นคณุภาพ เท่ากบั 0.231 และ 

0.212 ตามลาํดบั หมายความวา่ ดา้นตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชย้าสามญัมากทีส่ดุ 

รองลงมาคอืดา้นคณุภาพ   
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เมือ่พจิารณาคา่ Adjusted R Square เท่ากบั 0.140 นัน่คอื ดา้นตราสนิคา้ และดา้น

คณุภาพสามารถทาํนายพฤตกิรรมการใชย้าสามญั รอ้ยละ 14.0 

สมมติฐานท่ี 13 ลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ     

 

H0

H

 : ความคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้นคณุภาพ ลกัษณะทางกายภาพ 

และตราสนิคา้ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ 

1

 

 : ความคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้นคณุภาพ ลกัษณะทางกายภาพ 

และตราสนิคา้มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ 

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ใชค้า่สถติขิองการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ

(Multiple Regression Analysis) เลอืกตวัแปรอสิระโดยวธิ ีStepwise ทีค่วามเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 

จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 

) กต่็อเมือ่ค่า Sig. มคีา่น้อยกวา่ 

0.05 วธิน้ีีจะคดัเลอืกตวัแปรทีม่คีวามเหมาะสมกบัสมการถดถอยเชงิเสน้ ผลการทดสอบ

สมมตฐิานแสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง 29 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ ลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบ  

 กบัตวัแปรตามพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ (Multiple  

 Regression Analysis) ดว้ยวธิ ีStepwise 

 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t p 

B Std. Error β 

คา่คงที ่(Constant) 0.045 12.446  0.004 0.997 

ดา้นคณุภาพ 11.421 3.011 0.190 3.792* 0.000 

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ 4.534 1.623 0.140 2.794* 0.005 

ดา้นตราสนิคา้     1.447 0.149 

Adjusted R Square = 0.065   Sig. = 0.000  

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

 

จากตาราง 29 ผลการวเิคราะหส์มการความถดถอยเชงิเสน้ของตวัแปรลกัษณะ

ผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้นคณุภาพ ลกัษณะทางกายภาพ และตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ(Multiple Regression 
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Analysis) เลอืกตวัแปรอสิระดว้ยวธิ ีStepwise พบว่า ลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบทีม่ ี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ ไดแ้ก่ ดา้นคณุภาพและดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

โดยมคี่า Sig. เท่ากบั 0.000 และ 0.005 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) 

และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 เมือ่พจิารณา คา่สมัประสทิธิก์ารถดถอย(B) ของลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้น

คณุภาพและดา้นลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั 11.421 และ 4.534 ตามลาํดบั ซึง่สามารถ

อธบิายไดว้า่ ความคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้นคณุภาพและดา้นลกัษณะทาง

กายภาพ เพิ่มขึน้ 1 หน่วยโดยไมม่อีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง แพทยจ์ะมพีฤตกิรรมการ

ใชย้าตน้แบบเพิม่ขึน้ 11.421% และ 4.534% ตามลาํดบั   

) หมายความวา่ ลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้นคณุภาพและ

ลกัษณะทางกายภาพ สามารถทาํนาย พฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบของแพทยไ์ด ้อยา่งมี

นยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 เมือ่พจิารณาค่า β ของยาสามญัดา้นดา้นคณุภาพและดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

เท่ากบั 0.190 และ 0.140 ตามลาํดบั หมายความวา่  ดา้นคณุภาพมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการ

ใชย้าสามญัมากทีส่ดุ รองลงมาคอืดา้นลกัษณะทางกายภาพ 

 เมือ่พจิารณา คา่ Adjusted R Square เท่ากบั 0.065 นัน่คอื ดา้นคณุภาพและลกัษณะ

ทางกายภาพสามารถทาํนายพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ รอ้ยละ 6.5  

 

สมมติฐานท่ี 14 ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

ยาสามญั 

 

H0

H

 : ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญัไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้า

สามญั 

1

 

 : ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้า

สามญั 

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ใชค้า่สถติขิองการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ

(Multiple Regression Analysis) เลอืกตวัแปรอสิระโดยวธิ ีStepwise ทีค่วามเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 

จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 

) กต่็อเมือ่ค่า Sig. มคีา่น้อยกวา่ 

0.05 วธิน้ีีจะคดัเลอืกตวัแปรทีม่คีวามเหมาะสมกบัสมการถดถอยเชงิเสน้ ผลการทดสอบ

สมมตฐิานแสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

 

 



64 
 
ตาราง 30 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ ความพงึพอใจโดยรวมในการใช้ 

 ยาสามญั กบัตวัแปรตามพฤตกิรรมการใช้ยาสามญั โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ 

 (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวธิ ีStepwise 

 

ตวัแปร 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t p 

B 
Std. 

Error 
β 

คา่คงที ่(Constant) 2.467 3.780  0.653 0.514 

ดา้นคณุภาพ 10.847 1.254 0.398 8.650* 0.000 

ลกัษณะทางกายภาพ    1.514 0.514 

ดา้นตราสนิคา้    1.715 0.087 

Adjusted R Square = 0.156   Sig. = 0.000  

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 

 

จากตาราง 30 ผลการวเิคราะหส์มการความถดถอยเชงิเสน้ของตวัแปรความพงึพอใจ

โดยรวมในการใชย้าสามญัดา้นคณุภาพ ลกัษณะทางกายภาพ และตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ (Multiple Regression 

Analysis) เลอืกตวัแปรอสิระดว้ยวธิ ีStepwise พบวา่ ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญั

ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั ไดแ้ก่ ดา้นคุณภาพ มคีา่ Sig. เท่ากบั 0.000 ซึง่

น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 เมือ่พจิารณาคา่ สมัประสทิธิก์ารถดถอย(B) ของความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้า

สามญัดา้นคณุภาพ เท่ากบั 10.847 ซึง่สามารถอธบิายไดว้า่ ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้า

สามญัดา้นคณุภาพ เพิม่ขึน้ 1 หน่วยโดยไมม่อีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง แพทยจ์ะมี

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัเพิม่ขึน้ 10.847%    

) หมายความ

วา่ ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญัดา้นคณุภาพ สามารถทาํนาย พฤตกิรรมการใชย้า

สามญัของแพทยไ์ด ้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 เมือ่พจิารณาคา่ Adjusted R Square เท่ากบั 0.156 นัน่คอื ความพงึพอใจโดยรวมดา้น

คณุภาพสามารถทาํนายพฤตกิรรมการใชย้าสามญั รอ้ยละ 15.6 
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สมมติฐานท่ี 15 ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

ยาตน้แบบ 

 

H0

H

 : ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าตน้แบบไมม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

ยาตน้แบบ 

1

 

 : ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้า

ตน้แบบ 

สาํหรบัสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะห ์ใชค้า่สถติขิองการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ

(Multiple Regression Analysis) เลอืกตวัแปรอสิระโดยวธิ ีStepwise ทีค่วามเชือ่มัน่รอ้ยละ 95 

จะปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 

) กต่็อเมือ่ค่า Sig. มคีา่น้อยกวา่ 

0.05 วธิน้ีีจะคดัเลอืกตวัแปรทีม่คีวามเหมาะสมกบัสมการถดถอยเชงิเสน้ ผลการทดสอบ

สมมตฐิานแสดงดงัตารางต่อไปน้ี 

ตาราง 31 การทดสอบความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรอสิระ ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้า 

 ตน้แบบ กบัตวัแปรตามพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ  

 (Multiple Regression Analysis) ดว้ยวธิ ีStepwise 

 

ตวัแปร Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t p 

B 
Std. 

Error 
β 

คา่คงที ่(Constant) 47.126 6.805  6.925* 0.000 

ดา้นคณุภาพ 4.216 1.558 0.134 2.706* 0.007 

ลกัษณะทางกายภาพ    1.554 0.121 

ดา้นตราสนิคา้    1.759 0.079 

Adjusted R Square = 0.016   Sig. = 0.007  

 

* มนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั  .05 
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 จากตาราง 31 ผลการวเิคราะหส์มการความถดถอยเชงิเสน้ของตวัแปรความพงึพอใจ

โดยรวมในการใชย้าตน้แบบดา้นคณุภาพ ลกัษณะทางกายภาพ และตราสนิคา้ ทีม่คีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ โดยการวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิพห ุ (Multiple Regression 

Analysis) เลอืกตวัแปรอสิระดว้ยวธิ ีStepwise พบวา่ ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้า

ตน้แบบทีม่คีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ ไดแ้ก่ ดา้นคณุภาพ มคีา่ Sig. เท่ากบั 

0.000 ซึง่น้อยกวา่ 0.05 นัน่คอื ปฏเิสธสมมตฐิานหลกั (H0) และยอมรบัสมมตฐิานรอง (H1

 เมือ่พจิารณาคา่ สมัประสทิธิก์ารถดถอย(B) ของความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้า

ตน้แบบดา้นคณุภาพ เท่ากบั 4.216 ซึง่สามารถอธบิายไดว้า่ ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้า

ตน้แบบดา้นคณุภาพ เพิ่มขึน้ 1 หน่วยโดยไมม่อีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง แพทยจ์ะมี

พฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบเพิม่ขึน้ 4.216%    

) 

หมายความวา่ ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าตน้แบบดา้นคุณภาพ สามารถทาํนาย

พฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบของแพทยไ์ด ้อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05  

 เมือ่พจิารณาคา่ Adjusted R Square เท่ากบั 0.016 นัน่คอื ความพงึพอใจโดยรวม 

ดา้นคณุภาพสามารถทาํนายพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ รอ้ยละ 1.6 
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ตาราง 32 สรปุผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ 1-6 

 

 ยาตน้แบบ 

ยาสามญั ดา้นคณุภาพ √ 
ลกัษณะทางกายภาพ √ 

ตราสนิคา้ √ 

ความพงึพอใจดา้นคณุภาพ √ 

ความพงึพอใจลกัษณะทางกายภาพ √ 

ความพงึพอใจตราสนิคา้ √ 

 
√ = มคีวามแตกต่าง  X = ไมม่คีวามแตกต่าง 

 

ตาราง 33 สรปุผลการทดสอบสมมตฐิานขอ้ 7-15 

 

ตวัแปร 
พฤตกิรรมการใช ้

ยาสามญั ยาตน้แบบ 

เพศ √ √ 

อายุ √ √ 

สาขาเชีย่วชาญ X X 

สถานทีท่าํงาน √ √ 

อายงุาน √ √ 
ลกัษณะดา้นคณุภาพ √ √ 

ลกัษณะดา้นกายภาพ X √ 

ตราสนิคา้ √ X 

ความพงึพอใจโดยรวมดา้นคณุภาพ √ √ 
ความพงึพอใจโดยรวมลกัษณะดา้นกายภาพ X X 

ความพงึพอใจโดยรวมตราสนิคา้ X X 

 
√ = มคีวามสมัพนัธ ์ X = ไมม่คีวามสมัพนัธ ์



บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศกึษาเรือ่ง “การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจและ

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย์” ซึง่ผลการวจิยัทีไ่ดจ้ากการศกึษาในครัง้น้ี

จะนําไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผนกลยทุธท์างการตลาดเพือ่เพือ่ตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของแพทยผ์ูใ้ชย้า 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัตัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1. เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างของยาตน้แบบและยาสามญั 

 2. เพื่อเปรยีบเทยีบความแตกต่างความพงึพอใจของแพทยต่์อยาตน้แบบและยาสามญั  

 3. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องลกัษณะผลติภณัฑแ์ละความพงึพอใจต่อพฤตกิรรมการ

ใชย้าตน้แบบและยาสามญัของแพทย์ 

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 1. ผลของการวจิยัจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการยาสามญัและยาตน้แบบเพือ่

ปรบัปรงุเปลีย่นแปลงดา้นผลติภณัฑ ์เพื่อใหเ้ป็นทีย่อมรบัและตอบสนองความตอ้งการของแพทย์ 

 2. ผลการวจิยัจะเป็นประโยชน์แก่ผูท้ีก่าํลงัจะเขา้มาในธรุกจิยาทัง้ยาสามญัและยา

ตน้แบบเพือ่เป็นแนวทางในการวางแผนออกแบบผลติภณัฑใ์นการประกอบธรุกจิต่อไป 

 

สมมติฐานในการวิจยั 

            1. แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมคีณุภาพแตกต่างกนั 

          2. แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั 

          3. แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะดา้นตราสนิคา้แตกต่างกนั 

          4. ความพงึพอใจในดา้นคณุภาพยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

         5. ความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

          6. ความพงึพอใจดา้นตราสนิคา้ยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

          7. เพศชายและหญงิมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

          8. กลุ่มอายอุยา่งน้อย 2 กลุม่มพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

          9. กลุม่สาขาเชีย่วชาญอยา่งน้อย 2 กลุม่มพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ

แตกต่างกนั 
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          10. แพทยท์ีม่สีถานทีท่าํงานหลกัในโรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาลเอกชนมี

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

          11. กลุม่อายงุานอยา่งน้อย 2 กลุม่มพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

         12. ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั  

          13. ลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ 

          14. ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้า

สามญั 

          15. ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้า

ตน้แบบ 

 

วิธีดาํเนินการวิจยั 

 1.  ประชากร 

 ประชากร คอื แพทยข์องโรงพยาบาลรฐับาลและเอกชนในกรงุเทพมหานคร 

 2.  การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยัน้ีเป็นแพทยท์ีป่ฏบิตังิานในโรงพยาบาลรฐับาลและเอกชน

ในกรงุเทพมหานคร ซึง่เป็นกลุม่ประชากรทีไ่มท่ราบจาํนวนทีแ่น่นอนได้  ไดข้นาดตวัอยา่งเท่ากบั 

385 และสาํรองจาํนวนตวัอยา่ง 15 ตวัอยา่ง โดยนบัรวมเป็นกลุ่มตวัอยา่งทัง้หมด 400 ตวัอยา่ง 

และใชว้ธิกีารเลอืกตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเกบ็ตวัอยา่งจากโรงพยาบาลรฐั 

โรงพยาบาลเอกชน หลงัจากนัน้ใชว้ธิกีารกาํหนดตวัอยา่งแบบกาํหนดโควตา (Quota Sampling) 

และเกบ็รวบรวมขอ้มลูตามความสะดวกของผูเ้กบ็ขอ้มลูว่าจะพบแพทยท่์านใดก่อน  ดว้ย

แบบสอบถามทีจ่ดัเตรยีมไว้ 

 

การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  

 เครือ่งมอืแบบสอบถามทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี แบ่งออกเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆ ประกอบดว้ย 

 ส่วนท่ี 1 เป็นคาํถามเกีย่วกบัขอ้มลูสว่นบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยเป็นคาํถาม

แบบใหเ้ลอืกตอบเพยีงคาํตอบเดยีว จาํนวน 5 ขอ้ ไดแ้ก่  เพศ อาย ุสถานทีท่าํงาน สาขาที่

เชีย่วชาญ และอายงุาน  

 ส่วนท่ี 2 เป็นคาํถามเกี่ยวกบัความคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัและยา

ตน้แบบ 

 ส่วนท่ี 3 เป็นคาํถามเกีย่วกบัความพงึพอใจโดยรวมต่อยาสามญัและยาตน้แบบ 

 ส่วนท่ี 4 เป็นคาํถามเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ 
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การเกบ็รวบรวมข้อมลู 

 แหล่งขอ้มลู (Source of Data) การวจิยัเรือ่งน้ีเป็นการวจิยัเชงิสาํรวจ (Exploratory 

Research) โดยมแีหล่งขอ้มลูดงัน้ี 

 1.  แหล่งขอ้มลูปฐมภมู ิ(Primary Data) ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถามเกบ็ขอ้มลูจากกลุ่ม 

ตวัอยา่งจาํนวน 400 คน 

 2.  แหล่งขอ้มลูทุตยิภมู ิ(Secondary Data) ไดจ้ากการศกึษาคน้ควา้จากขอ้มลูทีม่ผีู้ 

รวบรวมไวท้ัง้หน่วยงานของรฐัและเอกชน ไดแ้ก่ หนงัสอืทางวชิาการ บทความ วทิยานิพนธ ์และ

รายงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

การจดัทาํและการวิเคราะหข้์อมลู 

 1.  รวบรวมแบบสอบถามตามความตอ้งการแลว้ผูว้จิยัทาํการตรวจสอบความถกูตอ้ง

และสมบรูณ์ของแบบสอบถาม 

 2.  ลงรหสัแลว้นําขอ้มลูมาบนัทกึลงในเครือ่งคอมพวิเตอร ์เพื่อประมวลผลดว้ย

โปรแกรมสาํเรจ็รปู 

 3.  การวเิคราะหข์อ้มลู มขีัน้ตอนดงัน้ี 

    3.1.  การวเิคราะหส์ถติเิชงิพรรณนา (Descriptive Analysis)  

  เพื่ออธบิายขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบักลุ่มตวัอยา่ง ดงัน้ี 

   3.1.1 แบบสอบถามสว่นที ่1 ขอ้มลูเกีย่วกบัลกัษณะประชากรศาสตรข์องผูต้อบ 

แบบสอบถาม โดยนําเสนอในรปูแบบ ความถี ่(Frequency) คา่รอ้ยละ (Percentage) 

  3.1.2 แบบสอบถามสว่นที่ 2 เกีย่วกบัความคดิเหน็ต่อการใหค้วามสาํคญั

ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัและยาตน้แบบ โดยนําเสนอในรปูแบบ คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่

เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  3.1.3 แบบสอบถามสว่นที่ 3 เกีย่วกบัความพงึพอใจโดยรวมต่อยาสามญัและ 

ยาตน้แบบ จาํนวน 3 ขอ้ โดยนําเสนอในรปูแบบ คา่เฉลีย่ (Mean) และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

  3.1.4 แบบสอบถามสว่นที่ 4 พฤตกิรรมการใชย้าของแพทย์ โดยนําเสนอใน

รปูแบบ คา่เฉลีย่ (Mean) และค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

   3.2.  การวเิคราะหส์ถติเิชงิอนุมาน (Inferential Analysis) เพือ่ทดสอบสมมตฐิานของ

การวจิยัครัง้น้ีโดยเลอืกใชส้ถติใินการวเิคราะหข์อ้มลู มดีงัน้ีคอื 

  3.2.1 แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมคีณุภาพแตกต่างกนั  สถติทิีใ่ช้

ทดสอบคอื Paired Sample t-Test   

  3.2.2 แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั 

สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื Paired Sample t-Test 
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  3.2.3 แพทยเ์หน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมตีราสนิคา้แตกต่างกนั สถติทิี่

ใชท้ดสอบคอื Paired Sample t-Test  

  3.2.4 ความพงึพอใจในดา้นคณุภาพยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื Paired Sample t-Test 

  3.2.5 ความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพยาสามญัและยาตน้แบบ

แตกต่างกนั สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื Paired Sample t-Test 

  3.2.6 ความพงึพอใจดา้นตราสนิคา้ยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั สถติิ

ทีใ่ชท้ดสอบคอื Paired Sample t-Test 

  3.2.7 เพศชายและหญงิมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่าง

กนั สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื t-Test 

  3.2.8. กลุ่มอายอุยา่งน้อย 2 กลุม่มพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ

แตกต่างกนัสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื One-way ANOVA  

  3.2.9 กลุ่มสาขาเชีย่วชาญอยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและ

ยาตน้แบบแตกต่างกนั สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื One-way ANOVA 

  3.2.10 แพทยท์ีม่สีถานทีท่าํงานหลกัในโรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาล

เอกชนมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื t-Test 

  3.2.11 กลุ่มอายงุานอยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยา

ตน้แบบแตกต่างกนั สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื One-way ANOVA 

  3.2.12 ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้า

สามญัสถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื การวเิคราะห ์Multiple  Regression 

  3.2.13 ลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้า

ตน้แบบ สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื การวเิคราะห ์Multiple Regression 

         3.2.14 ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชย้าสามญั สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื การวเิคราะห ์Multiple Regression 

      3.2.15 ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ สถติทิีใ่ชท้ดสอบคอื การวเิคราะห ์Multiple Regression 
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สรปุผลการศึกษา 

 ผลการศกึษาเรือ่ง “การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจและ

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย์” สรปุผลไดด้งัน้ี 

1.  ข้อมลูลกัษณะส่วนบคุคล 

ผลการศกึษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จาํนวน 257 คน คดิเป็น

อตัราสว่นรอ้ยละ 64.3 ส่วนเพศหญงิ ม ี143 คน คดิเป็นอตัราสว่นรอ้ยละ 35.8 

อยูใ่นกลุม่อาย ุ26-35 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 39.0  รองลงมาอยูใ่นกลุม่อาย ุ36-45 ปี  

คดิเป็นรอ้ยละ 29.8 ส่วนกลุ่มทีม่อีายุ มากกวา่ 55 ปี มน้ีอยทีสุ่ด คดิเป็นรอ้ยละ 6.8 

มคีวามเชีย่วชาญในสาขาอายรุศาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ  38.8 รองลงมา มคีวาม

เชีย่วชาญในสาขาศลัยศาสตร ์คดิเป็นรอ้ยละ 30.8 สว่นกลุม่ทีม่คีวามเชีย่วชาญในสาขาอื่นๆ   

มน้ีอยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 0.3 

มสีถานทีท่าํงานหลกัเป็นโรงพยาบาลรฐั คดิเป็นรอ้ยละ  73.0 รองลงมา มสีถานที่

ทาํงานหลกัเป็นโรงพยาบาลเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 27.0 

มอีายงุานมากกวา่ 1 ปีและไมเ่กนิ 10 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ  38.0 รองลงมา กลุ่มทีม่ ี

อายงุานมากกวา่ 10 ปีและไมเ่กนิ 20 ปี  คดิเป็นรอ้ยละ 34.5 สว่นกลุม่ทีม่อีายงุานมากกวา่      

30 ปีขึน้ไปมน้ีอยทีส่ดุ คดิเป็นรอ้ยละ 5.8 

 

2. ความคิดเหน็ต่อลกัษณะผลิตภณัฑย์าสามญั และยาต้นแบบ 

ผลการศกึษา พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์า

สามญั ดา้นลกัษณะทางกายภาพเป็นอนัดบั 1 ในระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.88  

ดา้นคณุภาพเป็นอนัดบั 2 ในระดบัปานกลางโดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 2.81   สว่นดา้นตราสนิคา้ 

กลุม่ตวัอยา่งมขีอ้มลูในความคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑเ์ป็นอนัดบัสดุทา้ย ในระดบัปานกลาง 

สว่นยาตน้แบบ (Original) กลุม่ตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ ดา้นตราสนิคา้เป็น

อนัดบั 1 ในระดบัมากทีสุ่ด โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.26  ดา้นคณุภาพเป็นอนัดบั 2 ในระดบัมาก 

โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.13 สว่นดา้นลกัษณะทางกายภาพ กลุม่ตวัอยา่งมรีะดบัความคดิเหน็ 

เป็นอนัดบัสดุทา้ย ในระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 4.01 
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3. ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ยาสามญัและยาต้นแบบ 

ผลการศกึษา พบวา่ ความพงึพอใจโดยรวม ต่อยาสามญั (Generic) กลุ่มตวัอยา่งมี

ความพงึพอใจในตราสนิคา้ในระดบัปานกลาง เป็นอนัดบั 1 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 3.03 รองลงมา 

มคีวามพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพในระดบัปานกลาง โดยมคีา่เฉลีย่เท่ากบั 3.00 และ

อนัดบัสุดทา้ยความพงึพอใจดา้นคณุภาพมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัปานกลางโดยมคีา่เฉลีย่

เท่ากบั 2.96  

สาํหรบัยาตน้แบบ กลุ่มตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจในตราสนิคา้ ในระดบัมากทีส่ดุ  

เป็นอนัดบั 1 โดยมคี่าเฉลีย่เท่ากบั 4.42 รองลงมา มคีวามพงึพอใจดา้นคณุภาพ อยูใ่นระดบั

มากทีสุ่ด โดยมคีา่เฉลีย่ เท่ากบั 4.34 และอนัดบัสดุทา้ย ความพงึพอใจดา้นลกัษณะทางกายภาพ

อยูใ่นระดบัมาก โดยมคีา่เฉลีย่ เท่ากบั 4.09 

 

4. พฤติกรรมการใช้ยา 

ผลการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมสีดัส่วนในการใชย้ากบัคนไขย้าสามญัรอ้ยละ 

34.58 ใชย้าตน้แบบ รอ้ยละ 65.43  สดัส่วนในการใชย้าสามญัทีน้่อยทีส่ดุคอืรอ้ยละ 10.00   

มากทีส่ดุคอื รอ้ยละ 80.00 สาํหรบัยาตน้แบบมสีดัสว่นในการใชย้ากบัคนไข้น้อยทีส่ดุคอื     

รอ้ยละ 20.00 มากทีส่ดุคอื รอ้ยละ 90.00 

 

5. ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานท่ี 1 ยาสามญัและยาตน้แบบมคีณุภาพแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ แพทยม์คีวามเหน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมี

ลกัษณะดา้นคุณภาพแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยแพทยเ์หน็ว่า       

ยาสามญัมลีกัษณะดา้นคณุภาพน้อยกวา่ยาตน้แบบ 

สมมติฐานท่ี 2 ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ แพทยม์คีวามเหน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมี

ลกัษณะกายภาพแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยแพทยเ์หน็วา่ยาสามญั

มลีกัษณะทางกายภาพดอ้ยกวา่ยาตน้แบบ 
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สมมติฐานท่ี 3 ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะดา้นตราสนิคา้แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ แพทยม์คีวามเหน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมี

ลกัษณะดา้นตราสนิคา้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยแพทยเ์หน็ว่า      

ยาสามญัมลีกัษณะดา้นตราสนิคา้ดอ้ยกวา่ยาตน้แบบ 

สมมติฐานท่ี 4 ความพงึพอใจในดา้นคณุภาพยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ แพทยม์คีวามพงึพอใจต่อยาสามญัและยาตน้แบบ

ดา้นคณุภาพแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยแพทยม์คีวามพงึพอใจต่อ

ยาสามญัดา้นคณุภาพน้อยกวา่ยาตน้แบบ 

สมมติฐานท่ี 5 แพทยม์คีวามพงึพอใจดา้นดา้นลกัษณะทางกายภาพยาสามญัและ

ยาตน้แบบแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ แพทยม์คีวามพงึพอใจต่อยาสามญัและยาตน้แบบ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยแพทยม์คีวาม

พงึพอใจต่อยาสามญัดา้นลกัษณะทางกายภาพน้อยกวา่ยาตน้แบบ  

สมมติฐานท่ี 6 แพทยม์คีวามพงึพอใจดา้นตราสนิคา้ยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ แพทยม์คีวามพงึพอใจต่อยาสามญัและยาตน้แบบ

ดา้นตราสนิคา้แตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยแพทยม์คีวามพงึพอใจต่อ

ยาสามญัดา้นตราสนิคา้น้อยกวา่ยาตน้แบบ 

    สมมติฐานท่ี 7 เพศชายและหญงิมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่  เพศชายและเพศหญงิมพีฤตกิรรมในการใชย้า

สามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยเพศชายมี

พฤตกิรรมในการใชย้าสามญัมากกวา่เพศหญงิ  ในขณะทีเ่พศหญงิมพีฤตกิรรมในการใชย้า

ตน้แบบมากกว่าเพศชาย 

สมมติฐานท่ี 8 กลุ่มอายอุยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ

แตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่  มอียา่งน้อย 2 กลุม่อายทุีม่พีฤตกิรรมในการใชย้า

สามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย แพทยท์ีม่อีายุ

มากกวา่ 55 ปี มพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัน้อยกวา่ทุกกลุ่มอาย ุ และแพทยท์ีม่อีายนุ้อยกว่า 

26 ปีมพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัมากกวา่แพทยท์ีม่อีาย ุ26 – 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ

ทีร่ะดบั 0.05  
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สาํหรบัยาตน้แบบ พบวา่ แพทยท์ีม่อีายมุากกวา่ 55 ปี มพีฤตกิรรมในการใชย้า

ตน้แบบมากกว่าทุกกลุ่มอายุ และแพทยท์ีม่อีายนุ้อยกว่า 26 ปีมพีฤตกิรรมในการใชย้าตน้แบบ

น้อยกว่าแพทยท์ีม่อีาย ุ26 – 35 ปี อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

สมมติฐานท่ี 9 กลุ่มสาขาเชีย่วชาญอยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญั

และยาตน้แบบแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่  ทุกกลุม่สาขาเชีย่วชาญมพีฤตกิรรมในการใชย้า

สามญัและยาตน้แบบไมแ่ตกต่างกนั ทีร่ะดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ0.05 

สมมติฐานท่ี 10 แพทยท์ีม่สีถานทีท่าํงานหลกัในโรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาล

เอกชนมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่  แพทยท์ีท่าํงานโรงพยาบาลรฐัและโรงพยาบาล

เอกชน มพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่

ระดบั 0.05  โดยโรงพยาบาลรฐัมพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัมากกวา่โรงพยาบาลเอกชน  

ในขณะทีโ่รงพยาบาลเอกชนมพีฤตกิรรมในการใชย้าตน้แบบมากกวา่โรงพยาบาลรฐั  

สมมติฐานท่ี 11 กลุ่มอายงุานอยา่งน้อย 2 กลุ่มมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและ 

ยาตน้แบบแตกต่างกนั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ มอียา่งน้อย 2 กลุม่อายงุานทีม่พีฤตกิรรมในการใช้

ยาสามญัและยาตน้แบบแตกต่างกนั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยแพทยท์ีม่อีายุ

งานมากกวา่ 30 ปี มพีฤตกิรรมในการใชย้าสามญัน้อยกวา่ทุกกลุ่มอายุ   

สาํหรบัยาตน้แบบ พบวา่ แพทยท์ีม่อีายงุานมากกวา่ 30 ปี มพีฤตกิรรมในการใชย้า

ตน้แบบมากกว่าทุกกลุ่มอายุ  

สมมติฐานท่ี 12 ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

ยาสามญั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัดา้นตราสนิคา้และ

ดา้นคณุภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 

0.05 โดยความคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัดา้นตราสนิคา้และดา้นคณุภาพ เพิม่ขึน้  

1 หน่วยโดยไมม่อีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง แพทยจ์ะมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญั

เพิ่มขึน้ 10.533% และ 9.109% ตามลาํดบั 
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เมือ่พจิารณาคา่ Beta ของลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัดา้นตราสนิคา้ และดา้น

คณุภาพ เท่ากบั 0.231 และ 0.212 ตามลาํดบั หมายความวา่ ลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญั      

ดา้นตราสนิคา้มอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชย้าสามญัมากทีส่ดุ รองลงมาคอืดา้นคณุภาพ  

 

สมมติฐานท่ี 13 ลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใช้

ยาตน้แบบ  

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบวา่ ลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้นคุณภาพและ

ดา้นลกัษณะทางกายภาพ มคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ อยา่งมนียัสาํคญัทาง

สถติทิีร่ะดบั 0.05 โดย ความคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้นคณุภาพและดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ เพิ่มขึน้ 1 หน่วยโดยไมม่อีทิธพิลของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง แพทยจ์ะมี

พฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบเพิม่ขึน้ 11.421% และ 4.534% ตามลาํดบั 

เมือ่พจิารณาคา่ Beta ของลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบดา้นคณุภาพและดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ เท่ากบั 0.190 และ 0.140 ตามลาํดบั หมายความว่า ลกัษณะผลติภณัฑ์

ยาตน้แบบดา้นคณุภาพมอีทิธพิลต่อพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบมากทีส่ดุ รองลงมาคอืดา้น

ลกัษณะทางกายภาพ 

สมมติฐานท่ี 14 ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญัมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชย้าสามญั 

ผลการทดสอบสมมตฐิาน พบว่า ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญั       

ดา้นคณุภาพมคีวามสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 

โดยความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญัดา้นคณุภาพ เพิม่ขึน้ 1 หน่วยโดยไมม่อีทิธพิล 

ของตวัแปรอื่นมาเกีย่วขอ้ง แพทยจ์ะมพีฤตกิรรมการใชย้าสามญัเพิม่ขึน้ 10.847% 

สมมติฐานท่ี 15 ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าตน้แบบมคีวามสมัพนัธก์บั

พฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบ พบวา่ ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าตน้แบบ ดา้นคณุภาพมี

ความสมัพนัธก์บัพฤตกิรรมการใชย้าสามญั อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.05 โดยความ 

พงึพอใจโดยรวมในการใชย้าตน้แบบดา้นคณุภาพ เพิม่ขึน้ 1 หน่วยโดยไมม่อีทิธพิลของตวัแปร

อื่นมาเกีย่วขอ้ง แพทยจ์ะมพีฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบเพิม่ขึน้ 4.216% 
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อภิปรายผล 

 จากการศกึษาเรือ่ง “การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจและ

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย”์ สามารถอภปิรายผลไดด้งัน้ี 

 1. แพทยม์คีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญั ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  

ดา้นคณุภาพ และตราสนิคา้ในระดบัปานกลาง ในขณะทีย่าตน้แบบ แพทยม์คีวามคดิเหน็ต่อ

ลกัษณะผลติภณัฑย์าตน้แบบ ดา้นลกัษณะทางกายภาพ  ดา้นคณุภาพ ในระดบัมาก และ     

ตราสนิคา้ในระดบัมากทีส่ดุ  ทัง้น้ีเน่ืองจาก ยาตน้แบบเป็นยาทีผ่า่นการวจิยัและพฒันา และ

การศกึษาทางคลนิิกเพือ่เป็นการรบัรองคณุภาพ รวมถงึเป็นยานําเขา้ซึง่มกีารสรา้งตราสนิคา้   

ทีน่่าเชือ่ถอื แพทยจ์งึมคีวามคดิเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑใ์นระดบัมาก สว่นยาสามญัส่วนใหญ่

เป็นยาทีผ่ลติภายในประเทศ ไมม่ขีอ้มลูการศกึษาวจิยัและการสรา้งตราสนิคา้ขึน้จงึมคีวาม

คดิเหน็อยูใ่นระดบัปานกลาง  แสดงใหเ้หน็ว่าแพทยไ์ดต้ระหนกัถงึความสาํคญัของลกัษณะของ

ผลติภณัฑ ์ไดแ้ก่ คณุภาพ ลกัษณะทางกายภาพ และตราสนิคา้ของผลติภณัฑ์ ซึง่สอดคลอ้งกบั

แนวคดิของ ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2543: 18-25) ทีก่ลา่วถงึ คณุสมบตัทิีส่าํคญัของผลติภณัฑ ์

ไดแ้ก่ คณุภาพสนิคา้ตอ้งสมํ่าเสมอและมมีาตรฐานเพือ่ทีจ่ะสรา้งการยอมรบั ความเชือ่ถอืทีม่ต่ีอ

สนิคา้ทุกครัง้ทีซ่ือ้  ดงันัน้ผูผ้ลติจงึตอ้งมกีารควบคมุคณุภาพสนิคา้ (Quality control) อยูเ่สมอ 

ลกัษณะทางกายภาพของสนิคา้ (Physical characteristics of goods) เป็นรปูรา่งลกัษณะที่

ลกูคา้สามารถมองเหน็ได ้และสามารถรบัรูด้ว้ยประสาทสมัผสัทัง้ 5 คอื รปู รส กลิน่ เสยีง สมัผสั 

เช่น รปูรา่ง ลกัษณะ รปูแบบ บรรจภุณัฑ ์ตราสนิคา้ เป็นตน้ และสอดคลอ้งกบังานวจิยั ปวณีนุช  

สทุธริตัน์ และคณะ (2540) ทีว่า่เหตุผลหลกัทีแ่พทยเ์ลอืกใชย้าจะพจิารณาจาก คุณภาพของยา

เป็นอนัดบัแรก ความจาํเป็นตอ้งใช ้และราคา เป็นเหตุผลรอง 

 2. แพทยม์คีวามเหน็วา่ยาสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะดา้นคณุภาพ ลกัษณะทาง

กายภาพ และตราสนิคา้แตกต่างกนั โดยแพทยเ์หน็วา่ยาสามญัมลีกัษณะดา้นคุณภาพ ลกัษณะ

ทางกายภาพ และตราสนิคา้น้อยกวา่ยาตน้แบบ สอดคลอ้งกบังานวจิยั ศุภานนัท ์เลีย้งสุพงศ์

(2548) ทีว่า่ แพทยม์ทีศันคตต่ิอยารกัษาเบาหวานของยาตน้แบบแตกต่างจากยาสามญัใน   

ดา้นคณุภาพยา ดา้นประสบการณ์การใช ้ดา้นการสนบัสนุนจากบรษิทัยาและดา้นระบบประกนั

สขุภาพ  

 3.  แพทยม์คีวามพงึพอใจต่อการใชย้าสามญัและยาตน้แบบมลีกัษณะดา้นคณุภาพ 

ลกัษณะทางกายภาพ และตราสนิคา้แตกต่างกนั โดยแพทยม์คีวามพงึพอใจต่อการใชย้าตน้แบบ

ดา้นคณุภาพ ลกัษณะทางกายภาพ และตราสนิคา้มากกวา่ยาสามญั  ทัง้น้ีเน่ืองจาก แพทยเ์หน็

ว่ายาตน้แบบมลีกัษณะผลติภณัฑใ์นดา้นต่างๆตรงกบัความความคาดหวงัของแพทยใ์นการใช้

มากกว่ายาสามญั ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ คอตเลอร ์ (Kotler. 1997; อา้งองิจาก ศริวิรรณ 

เสรรีตัน์. 2540: 48-50) ทีก่ล่าวว่า ความพงึพอใจคอืระดบัความรูส้กึของบุคคลทีเ่ป็นผลจากการ

เปรยีบเทยีบการทาํงานของผลติภณัฑต์ามทีเ่หน็หรอืเขา้ใจ กบัความคาดหวงัของบุคคล ดงันัน้ 
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ระดบัความพงึพอใจ จงึเป็นฟงักช์ัน่ของความแตกต่างระหวา่งการทาํงานทีม่องเหน็หรอืเขา้ใจ  

(Perceived Performance) ความคาดหวงั (Expectations) ความพงึพอใจสามารถแบ่งอยา่งกวา้ง  ๆ

เป็น 3 ระดบัดว้ยกนั และลกูคา้รายหน่ึงอาจมปีระสบการณ์อยา่งใดอยา่งหน่ึงใน 3 ระดบัน้ี 

กล่าวคอื หากการทาํงานของขอ้เสนอ (หรอืผลติภณัฑ)์ ไมต่รงกบัความคาดหวงัลกูคา้ยอ่มเกดิ

ความไมพ่อใจ หากการทาํงานของขอ้เสนอ (หรอืผลติภณัฑ)์ ตรงกบัความคาดหวงั ลกูคา้ยอ่ม

พอใจ แต่ถา้เกนิกวา่ความคาดหวงั ลกูคา้กย็ิง่พอใจมากขึน้ไปอกี 

4. ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญัและยาตน้แบบดา้นคณุภาพ มคีวามสมัพนัธ์

กบัพฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ โดยเมือ่ความพงึพอใจโดยรวมในการใชย้าสามญั

และยาตน้แบบดา้นคณุภาพเพิม่ขึน้จะมผีลทาํใหม้พีฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ

เพิม่ขึน้ ทัง้น้ีเน่ืองจาก ยาสามญัและยาตน้แบบทีแ่พทยใ์ชใ้นการรกัษาทาํใหเ้กดิผลรกัษาในทาง

ทีด่จีงึทาํใหแ้พทยเ์กดิความมัน่ใจต่อคณุภาพของยา และพงึพอใจต่อการใชย้า ดงันัน้จะทาํให้

แพทยใ์ชย้าสามญัและยาตน้แบบสาํหรบัการรกัษาในครัง้ต่อไป ซึง่สอดคลอ้งกบัแนวคดิของ     

ศริวิรรณ เสรรีตัน์ (2543: 18-25) ทีก่ล่าวว่า คุณภาพผลติภณัฑ ์(Product quality) เป็นการวดั

การทาํงานและวดัความคงทนของผลติภณัฑเ์กณฑใ์นการวดัคณุภาพถอืหลกัความพงึพอใจของ

ลกูคา้และคณุภาพทีเ่หนือกวา่คูแ่ขง่ขนั ถา้สนิคา้คณุภาพตํ่าผูซ้ือ้จะไมซ่ือ้ซํา้ และสอดคลอ้งกบั

แนวคดิของ คอตเลอร ์(ธนวรรณ แสงสวุรรณ. 2547: 82-83; อา้งองิจาก Kotler. 2003) ทีก่ลา่วถงึ

ความพงึพอใจโดยรวมของลกูคา้ (Total customer satisfaction) วา่ความพอใจหลงั การซือ้ของ

ลกูคา้ขึน้อยูก่บัการปฏบิตัทิีเ่ป็นไปตามความคาดหวงั โดยทัว่ไปแลว้ความพงึพอใจ (Satisfaction) 

เป็นความรูส้กึของบุคคลทีแ่สดงความยนิดหีรอืผดิหวงัอนัเป็นผลมาจากการเปรยีบเทยีบผลลพัธ์

ทีไ่ดจ้ากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารกบัความคาดหวงัถา้ผลจากการใชส้นิคา้หรอืบรกิารตํ่ากวา่

ความคาดหวงัลกูคา้กจ็ะไมพ่อใจ ถา้ผลลพัธเ์ป็นไปตามความคาดหวงัลกูคา้กพ็อใจ และถา้

ผลลพัธม์คีา่เกนิความคาดหวงัลกูคา้กย็ิง่พอใจมากขึน้ หากผูบ้รโิภคมคีวามพงึพอใจ มคีวาม

เป็นไปไดส้งูทีผู่บ้รโิภคจะซือ้สนิคา้นัน้อกี 

 

ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 

 ผลการศกึษาเรือ่ง “การศกึษาเปรยีบเทยีบลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจและ

พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบของแพทย์” มขีอ้เสนอแนะดงัน้ี 

 1. ผูป้ระกอบการหน้าใหมใ่นการเขา้มาแขง่ขนัธรุกจิยาควรคาํนึงถงึลกัษณะผลติภณัฑ์

ดา้นคณุภาพเป็นลาํดบัแรก  เน่ืองจากผลวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า การเพิม่ ความเหน็ ต่อลกัษณะ

ผลติภณัฑ ์ดา้นคณุภาพและความพงึพอใจโดยรวมดา้นคณุภาพ จะสง่ผลต่อพฤตกิรรมการใชย้า

ของแพทยเ์พิม่ขึน้ทัง้ยาสามญัและยาตน้แบบ 
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 2. บรษิทัยาสามญัควรใหค้วามสาํคญัต่อความเหน็ดา้นต่างๆ เน่ืองจากผลการวจิยั 

แสดงใหเ้หน็ถงึความเหน็และความพงึพอใจของแพทยท์ีแ่ตกต่างจากยาสามญัในทุกดา้น โดย

ควนคาํนึงถงึในตวัแปรทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมทีท่าํใหเ้กดิการใชย้าสามญัเพิม่ขึน้ก่อน ไดแ้ก่ ความ

พงึพอใจดา้นคณุภาพ ลกัษณะผลติภณัฑด์า้นคณุภาพและตราสนิคา้ โดยควรมแีนวทาง ดงัน้ี  

    2.1 การเพิม่ความเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑแ์ละความพงึพอใจดา้นคณุภาพของยา

สามญั เช่น ควรมเีอกสารหลกัฐานทีแ่สดงใหเ้หน็ถงึคณุภาพของยาทีม่ปีระสทิธภิาพ การทาํการศกึษา

ทางคลนิิกหรอืการทาํชวีสมมลูของยาสามญัซึง่แสดงใหเ้หน็วา่ยาสามญัมปีระสทิธภิาพเทยีบเท่า

กบัยาตน้แบบ และมกีารนําเสนอใหแ้พทยท์ราบ 

     2.2 การเพิม่ความเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑด์า้นตราสนิคา้ของยาสามญั เช่น   

การใหค้วามสาํคญัต่อแหลง่วตัถุดบิหรอืมคีวามชดัเจนของแหลง่ทีม่า การประชาสมัพนัธใ์ห้

แพทยท์ราบถงึคุณภาพของบรษิทั การสรา้งตราสนิคา้ใหเ้ป็นทีรู่จ้กั  

    2.3 ใหค้วามสาํคญักบัแพทยก์ลุม่อายมุากกวา่ 55 ปี และแพทยท์ีท่าํงานใน

โรงพยาบาลเอกชนเพิม่มากขึน้ เน่ืองจากผลการวจิยั พบว่า แพทยก์ลุ่มดงักล่าวมพีฤตกิรรม 

การใชย้าสามญัทีน้่อย 

 3. บรษิทัยาตน้แบบควรใหค้วามสาํคญัในการสรา้งความพงึพอใจดา้นคณุภาพ 

ลกัษณะผลติภณัฑด์า้นคุณภาพและทางกายภาพเพิม่ขึน้ จากผลวจิยั จะพบว่าทัง้ 3 ตวัแปร   

จะส่งผลต่อพฤตกิรรมการใชย้าตน้แบบของแพทยเ์พิม่ขึน้ 

     3.1 การเพิม่ความเหน็ต่อลกัษณะผลติภณัฑแ์ละความพงึพอใจดา้นคุณภาพของ 

ยาตน้แบบ เช่น การมเีอกสารทางวชิาการรบัรองประสทิธภิาพและความปลอดภยัของยา       

การเปรยีบเทยีบกบัยามาตรฐานเดมิวา่มอีาการขา้งเคยีงน้อยลง และมกีารนําเสนอใหแ้พทยท์ราบ 

     3.2 การเพิม่ความเหน็ต่อลกัษณะทางกายภาพของยาตน้แบบ เช่น มกีารออก 

แบบบรรจภุณัฑท์ีท่นัสมยั รายละเอยีดครบถว้น ลกัษณะยามีความสะดวก รบัประทานจาํนวน

ครัง้ลดลง ระยะเวลาน้อยลง  

    3.3 จากผลการวจิยั พบวา่ แพทยใ์นโรงพยาบาลของรฐัและแพทยก์ลุ่มอายนุ้อยกว่า 

55 ปี มพีฤตกิรรมการใช้ยาตน้แบบทีน้่อย ควรใหค้วามสาํคญัในการนําเสนอใหแ้พทย์กลุ่ม

ดงักล่าวทราบเป็นลาํดบัแรก 

 

ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

 1. ในการศกึษาครัง้น้ีศกึษาเฉพาะกลุ่มตวัอยา่งในกรงุเทพมหานคร  ในการศกึษา  

ครัง้ต่อไปควรศกึษากบักลุ่มตวัอยา่งในจงัหวดัอื่น  

 2. ควรมกีารศกึษาถงึความสมัพนัธข์องสว่นประสมทางการตลาด ความพงึพอใจและ

พฤตกิรรมของแพทยต่์อยาตน้แบบและยาสามญั เพือ่ใหท้ราบถงึสว่นประสมทีม่คีวามสาํคญั 

มากทีส่ดุต่อความพงึพอใจและพฤตกิรรมการใชย้าทัง้ของยาตน้แบบและยาสามญั  
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แบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยั 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจยั 

เร่ือง 

การศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะผลิตภณัฑ ์ความพึงพอใจและ 

พฤติกรรมการใช้ยาสามญัและยาต้นแบบของแพทย ์

แบบสอบถามชุดน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาหลกัสตูร บรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  

สาขาวชิาการตลาด มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบ

ลกัษณะผลติภณัฑ ์ความพงึพอใจและพฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ ของแพทย ์เพือ่

ใชเ้ป็นขอ้มลูและประโยชน์ในการประกอบการตดัสนิใจ ของผูป้ระกอบการธรุกจิยาในการ

ดาํเนินการกลยทุธท์างการตลาดและบรกิารใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ    ขอ้มลูของท่านจะ

เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการทาํ วจิยั ดงันัน้ผูว้จิยัจงึใครข่อความรว่มมอืจากท่านในการตอบ

แบบสอบถามทัง้ 4 ส่วน ดงัน้ี 

คาํช้ีแจง 

ส่วนที ่1 ขอ้มลูลกัษณะทางประชากรศาสตรข์องผูต้อบแบบสอบถาม 

สว่นที ่2 ความคดิเหน็ต่อการใหค้วามสาํคญัลกัษณะผลติภณัฑย์าสามญัและยาตน้แบบ 

สว่นที ่3 ความพงึพอใจโดยรวมต่อยาสามญัและยาตน้แบบ 

ส่วนที ่4 พฤตกิรรมการใชย้าสามญัและยาตน้แบบ 

 

 

 

ขอขอบคณุในความรว่มมอื 

นิสติปรญิญาโท ภาควชิาบรหิารธรุกจิ 

สาขาการตลาด มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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แบบสอบถาม

กรณุาทาํเคร่ืองหมาย     ลงในช่องว่างท่ีตรงกบัข้อมลูของท่านมากท่ีสดุ 

   

 

 

ส่วนท่ี 1 ลกัษณะประชากรศาสตร ์

1) เพศ                            

 (……) ชาย    (……)  หญงิ 

 

2) อาย ุ    

  (……) น้อยกวา่ 26 ปี     (……) 26 – 35 ปี 

  (……) 36 – 45 ปี   (……) 46 – 55 ปี 

  (……) มากกวา่ 55   ปี  

 

 3)  สาขาทีเ่ชีย่วชาญ  

 (……) อายรุศาสตร ์   (……) ศลัยศาสตร ์

  (……) กุมารเวชศาสตร ์  (……) ENT  

 (……) สตู ิ– นรเีวช   (……) อื่น ๆ (โปรดระบุ)………… 

 

 4)  สถานทีท่าํงานหลกั  

 (……) โรงพยาบาลรฐั         

(……) โรงพยาบาลเอกชน      

 

5) อายงุาน    

(……) ไมเ่กนิ 1 ปี 

(……) มากกว่า 1 ปีและไมเ่กนิ 10 ปี 

(……) มากกว่า 10 ปีและไมเ่กนิ 20 ปี 

(……) มากกว่า 20 ปีและไมเ่กนิ 30 ปี 

(……) มากกว่า 30 ปีขึน้ไป 
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โปรดพิจารณาข้อความทีละข้อและใส่เคร่ืองหมาย  ลงในช่องตามความคิดเหน็ของ

ท่านท่ีเหน็ว่ายาสามญัและยาต้นแบบ ส่วนใหญ่มีลกัษณะในเร่ืองต่อไปน้ีมากน้อย

เพียงใด 

ส่วนท่ี 2 ความคิดเหน็ต่อลกัษณะผลิตภณัฑย์าสามญัและยาต้นแบบ 

         

ยาสามญั 

หวัข้อ 

ยาต้นแบบ 

มาก

ทีส่ดุ มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีส่ดุ 

มาก

ทีส่ดุ มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีส่ดุ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

          ด้านคณุภาพ           

          1.มผีลการศกึษารองรบั             

          2.อาการขา้งเคยีงทีเ่กดิขึน้น้อย           

          3.มขีอ้มลูในเอกสารกาํกบัยาครบถว้น           

          4.ผ่านการใชจ้ากโรงเรยีนแพทย ์           

          ลกัษณะทางกายภาพ           

          

5.ลกัษณะรปูทรงมคีวามสะดวกในการใช ้

 เชน่ ขนาดเมด็ยา เป็นตน้           

          

6.บรรจภุณัฑม์คีวามชดัเจนรายละเอยีด

ครบถว้น ไดแ้ก่ บอกสว่นประกอบ วนัผลติ   

วนัหมดอาย ุเป็นตน้           

          7.บรรจภุณัฑม์ลีกัษณะทนัสมยั สะอาด           

          ตราสินค้า           

          

8.แหล่งกาํเนิดมคีวามชดัเจน ไดแ้ก่  

ทราบวา่วตัถุดบิมาจากทีใ่ด ผลติทีใ่ด            

          

9.แหล่งกาํเนิดมคีวามน่าเชื่อถอื ไดแ้ก่ วตัถุดบิ

มาจากยุโรป อเมรกิา ญีปุ่น่            

     10.ชือ่เสยีงของบรษิทัเป็นทีรู่จ้กัแพร่หลาย      

          

11.ตราสนิคา้มคีวามน่าเชือ่ถอืในดา้น

เทคโนโลย ี           

     

12.ตราสนิคา้มคีวามน่าเชือ่ถอืในดา้น

ความสามารถเฉพาะทาง เช่น เชีย่วชาญฉพาะ

ดา้นยาปฎชิวีนะ      

     13.ชือ่บรษิทัเป็นทีรู่จ้กัคุน้เคย      
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โปรดทาํเคร่ืองหมาย  ในช่องท่ีตรงกบัความคิดเหน็ของท่านในประเดน็ต่าง ๆ 

ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนท่ี 3 ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้ยาสามญัและยาต้นแบบ 

 

ยาสามญั 

ความพึงพอใจโดยรวม 

ยาต้นแบบ 

พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ พอใจ 

มาก

ทีส่ดุ มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีส่ดุ 

มาก

ทีส่ดุ มาก 

ปาน

กลาง น้อย 

น้อย

ทีส่ดุ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

          1.ความพงึพอใจดา้นคณุภาพ           

          

2.ความพงึพอใจดา้นลกัษณะ

ทางกายภาพ           

          

3.ความพงึพอใจดา้นตรา

สนิคา้           

 

 

 

ส่วนท่ี 4 พฤติกรรมในการใช้ยาสามญัและยาต้นแบบ  

  ยาสามญั(Generic drug) ยาต้นแบบ(Original drug) 

 สดัสว่นในการใชย้ากบัคนไข ้% ………..  % ………..  % 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจคณุภาพเคร่ืองมือวิจยั 
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รายนามผูเ้ช่ียวชาญตรวจคณุภาพของเคร่ืองมือ 

 

1. อาจารย ์ดร.ธนภมู ิอตเิวทนิ    ภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

2. อาจารย ์ดร.ไพบลูย ์อาชารุง่โรจน์ ภาควชิาบรหิารธรุกจิ คณะสงัคมศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญ 
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ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์
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