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บทคดัย่อ 
         สารนิพนธฉ์บบัน้ีวตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาทศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนโบราณกบัแผนปัจจุบนั 
กรณีศกึษาผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในต าบล วดัชลอ จงัหวดันนทบุร ีใชว้ธิศีกึษาเชงิส ารวจกบัประชากรทีเ่คยใชย้ารกัษาโรค
แผนโบราณกบัแผนปัจจุบนั ในต าบล วดัชลอ จงัหวดันนทบุร ีจ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเป็นเครือ่งมอืเกบ็
รวบรวมขอ้มลู การทดสอบความน่าเชื่อถอืของแบบสอบถาม = 0.858 สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าสถติริอ้ย
ละ (Percentage), ค่าเฉลีย่ (Mean), ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation), การวเิคราะหค์วามผนัแปร 
(Analysis of Variance:ANOVA) ผลการศกึษาพบว่าทศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรค แผนโบราณกบัแผนปัจจุบนั 
กรณีศกึษาผูบ้รโิภคทีอ่าศยัอยู่ในต าบล วดัชลอ จงัหวดันนทบุร ีเมื่อพจิารณารายดา้นพบว่าดา้นเพศหญงิอยู่ในระดบั
มากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 54.75), ดา้นอายุ 21-30 ปีอยู่ในระดบัมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 37.25), ดา้นวุฒกิารศกึษาปรญิญาตรี
มากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 62.00), ดา้นอาชพีพนกังานบรษิทัเอกชนมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 39.25), ดา้นรายไดต่้อเดอืน 
10,001-20,000 บาทมากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 33.75), ด้านสถานภาพทางครอบครวัเป็นบุตรและธดิามากทีสุ่ด (ค่าเฉลีย่ = 

45.25) 
ค าส าคญั: ยาแผนโบราณ, ยาแผนปัจจุบนั, ทศันคตกิารเลอืกใชย้าแผนโบราณกบัยาแผนปัจจุบนั 
 

บทน า 
         ในปัจจุบนัเรามทีางเลอืกในการดแูลสุขภาพ และการรกัษาโรคหลากหลายวธิ ีทัง้การบ าบดั การออกก าลงักาย 
หรอืแมแ้ต่การรบัประทานยา ตัง้แต่อดตีนัน้ทีค่นในสมยัก่อนไดค้ดิคน้ต ารายา และปลกูพชืสมุนไพร เพื่อรกัษาโรคต่างๆ 
ซึง่เราเรยีกกนัว่า ยาแผนโบราณ โดยเป็นการน าเอาสมุนไพร (จากพฤกษชาต ิสตัว ์หรอืแร่) มาผสม ปรุง หรอืแปร
สภาพ สมุนไพรทีถู่กแปรรปูเป็นยาแผนโบราณ มทีัง้ทีอ่ยู่ในรปูยาน ้า ยาเมด็ หรอืแคปซลู ทีเ่หน็กนัชนิตาคอื อยู่ในรปู
ของยาลกูกลอน และยาผง อาทเิช่น ฟ้าทะลายโจร-แก้อาการเจบ็คอ, ยาหอม (อบเชย เปลอืกมะแวง้ ขงิแหง้ อื่นๆ)-แก้
อาการวงิเวยีน, ยาเมด็ลีบ้้วนซวั บรรเทาอาการ ปวดทอ้ง ทอ้งอดื ทอ้งเฟ้อ จุกเสยีด แน่นทอ้ง ขบัลม เป็นต้น 
 

  ในอดตียาแผนโบราณไดจ้ดัว่าเป็นยาสามญัประจ าบ้าน ทีม่ตีดิบ้านไวค้อยบรรเทาอาการเจบ็ป่วยขัน้ต้น ซึง่
ก่อนจะมาเป็นยาแผนโบราณนัน้ เริม่มาจากการน าสมุนไพรหลากหลายชนิดมาท าการแปรรปู ผสมเขา้ดว้ยกนั ก่อน
หน้าน้ีจงึเรยีกว่า ยาสมุนไพร โดยทีย่าแผนโบราณนัน้ สามารถใชร้กัษาโรคทัว่ไปทีไ่ม่รา้ยแรง เช่น ทอ้งอดื ทอ้งเฟ้อ 
รอ้นใน ฯลฯ และการรกัษาอาการพืน้ฐานทีไ่ม่รุนแรง ไม่เรือ้รงั เช่น ทอ้งเสยี ทอ้งรว่ง ปวดศรีษะ ตวัรอ้น เป็นไข ้ผื่นคนั 
เป็นต้น          



           ดงันัน้ผูว้จิยัจงึทคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาทศันคตต่ิอการเลอืกใชย้าแผนโบราณกบัแผนปัจจุบนั ของผูบ้รโิภคใน
ต าบลวดัชลอ จงัหวดันนทบุร ีซึง่ขอ้มลูทีไ่ดร้บัจากการศกึษา จะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อบุคคลทัว่ไปทีต่้องการจะ
รกัษาโรคโดยใชย้าแผนโบราณแทนแผนปัจจุบนั และต้องการใหก้ระทรวงสาธารณะสขุมกีารใหข้อ้มลูขอ้ดแีละขอ้เสยี
เกีย่วกบัยาแผนโบราณมากกว่าน้ี เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่กลุ่มผูท้ี่ต้องการใชย้าแผนโบราณว่ามคีวามปลอดภยัต่อกลุ่ม
ผูใ้ชย้า เพื่อใหเ้หน็ประโยชน์ต่อการใชย้าทีป่ลอกภยักบัชวีติ เป็นการส่งเสรมิภูมปัิญญาใหแ้พร่หลายใหค้นส่วนใหญ่
มองเหน็ทางเลอืกในการใชย้ารกัษาโรค 

การทบทวนวรรณกรรม 
แนวความคิดเก่ียวกบัพฤติกรรมผู้บริโภค 
         พฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer behavior) คอื การศกึษาถงึพฤตกิรรมของบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเลอืกซือ้
และใชส้นิคา้หรอืบรกิารต่างๆโดยใชท้รพัยากรทีม่อียู่ เช่น เวลา เงนิ และความพยายาม เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตน พฤตกิรรมผูบ้รโิภคเป็นกระบวนการทีม่พีลงั การเปลีย่นแปลง ความคดิ การรบัรูแ้ละกจิกรรมของ
ผูบ้รโิภค โดยพฤตกิรรมเกดิจากอทิธพิลภายในตวับุคคล  เช่น ความต้องการสิง่จ าเป็นในชวีติประจ าวนั และความ
ต้องการทีเ่กดิขึน้จากแรงจงูใจ การรบัรู ้การเรยีนรู ้ทศันคต ิและบุคลกิภาพส่วนตวั รวมถงึอทิธพิลภายนอก เช่น 
วฒันธรรม ประเพณีและเทคโนโลย ีเป็นต้น อทิธพิลดงักล่าวเป็นสิง่ทีท่ าใหผู้บ้รโิภคตดัสนิใจเลอืกสนิค้าหรอืบรกิาร  
           1. ส่ิงกระตุ้น (Stimulus) สิง่กระตุ้นอาจเกดิขึน้เองภายในร่างกาย (Inside Stimulus) หรอืเกดิขึน้จาก
ภายนอก (Outside Stimulus) ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความต้องการของผลติภณัฑ ์สง่ผลใหผู้บ้รโิภคเกดิการซือ้สนิคา้ 
(Buying motive) อาจซือ้ดว้ยเหตุจงูใจดา้นเหตุผลหรอืซือ้ดว้ยเหตุจงูใจดา้นจติวทิยา (อารมณ์) กไ็ด ้สิง่กระตุ้นแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คอื สิง่กระตุ้นทางการตลาดกบัสิง่กระตุ้นดา้นอื่นๆ ที่มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจและพฤตกิรรมของ
ผูบ้รโิภค     
           2.ลกัษณะของผู้ซ้ือ (Buyer Characteristics) ลกัษณะของผูซ้ือ้ถอืว่าเป็นปัจจยัภายในของผูซ้ือ้ไดร้บัอทิธพิล
จากปัจจยัภายในและภายนอก ประกอบไปดว้ยปัจจยัทางดา้นวฒันธรรม (Culture) ปัจจยัดา้นสงัคม (Social) ปัจจยั
ส่วนบุคคล (Personal) และปัจจยัดา้นจติวทิยา (Psychological) การศกึษาปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อพฤตกิรรมผูบ้รโิภค
เพื่อใหท้ราบถงึลกัษณะความต้องการของผูบ้รโิภคดา้นต่างๆ เพื่อจดัสว่นประสมทางการตลาดต่างๆ ใหก้ระตุ้นและให้
สามารถสนองความต้องการของผูซ้ือ้ 
           3. กระบวนการตดัสินใจซ้ือ (Buyer Decision Process) กระบวนการตดัสนิใจซือ้จะเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม
ของผูบ้รโิภคซึง่จะท าการตดัสนิใจซือ้แบบเป็นล าดบัขัน้ตอนแบ่งออกเป็นขัน้ตอนการแกปั้ญหา 5 ขัน้ตอน กล่าวคอื เมื่อ
ผูบ้รโิภคต้องการตดัสนิใจซือ้  
ผูบ้รโิภคจะมกีารตดัสนิใจผ่านกระบวนการรบัรูค้วามต้องการและท าการคน้ขอ้มลูมาเพื่อน ามาประกอบการพจิารณาหา
แนวทาง และประเมนิทางเลอืกว่าจะตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 
           4. การตดัสินใจซ้ือ (Purchase Decision) จากการประเมนิผลทางเลอืกจะช่วยใหผู้บ้รโิภคก าหนดความพอใจ
ระหว่างผลติภณัฑต่์างๆ ความตัง้ใจซือ้กเ็กดิขึน้แลว้ พอมาถงึการตดัสนิใจซือ้ ผูบ้รโิภคจะตดัสนิใจซือ้ผลติภณัฑท์ีพ่งึ
พอใจมากทีสุ่ด ซึง่ผูซ้ือ้จะตดัสนิใจเกีย่วกบัผลติภณัฑ ์ตราสนิคา้ ผูข้าย เวลาในการซือ้ และปรมิาณในการซื้อ 
           5. พฤติกรรมหลงัการซ้ือ (Post-purchase Behavior) หลงัการซือ้และทดลองใชผ้ลติภณัฑท์ีซ่ือ้ไปแลว้ 
ผูบ้รโิภคจะมปีระสบการณ์เกีย่วกบัความพอใจหรอืไม่พอใจในตวัผลติภณัฑ ์โดยคุณภาพของผลติภณัฑแ์ละบรกิารจะ
เป็นปัจจยัส าคญัในการประเมนิผลหลงัการซือ้ 
 



แนวคิดเก่ียวกบัทศันคติ   
          ศกัดิ ์สุนทรเสณี(2531) ใหค้ าจ ากดัความทศันคตทิีเ่ชื่อมโยงไปถงึพฤตกิรรมของบุคคลว่าทศันคตหิมายถงึ 
1. ความสลบัซบัซอ้นของความรูส้กึ หรอืการมอีคตขิองบุคคลในการทีจ่ะสรา้งความพรอ้มทีจ่ะกระท าสิง่ใดสิง่หน่ึงตาม
ประสบการณ์ของบุคคลนัน้ทีไ่ดร้บัมา 
2. ความโน้มเอยีงทีจ่ะมปีฏกิริยิาต่อสิง่ใดสิง่หน่ึงในทางทีด่หีรอืต่อต้านสิง่แวดลอ้มทีจ่ะมาถงึทางหน่ึงทางใด 
3. ในดา้นพฤตกิรรม หมายถงึ การเตรยีมตวัหรอืความพรอ้มทีจ่ะตอบสนอง  
          คารเ์ตอร.์ วกีดู (Carter V. Good, 1959: 48) ใหค้ าจ ากดัความว่า ทศันคตคิอื ความพรอ้มทีจ่ะแสดงออกใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงทีเ่ป็นการสนบัสนุน หรอืต่อต้านสถานการณ์บางอย่างบุคคล หรอืสิง่ใดๆ 
          นิวคอมบ ์(Newcomb, 1854: 128) ใหค้ าจ ากดัความไวว้่า ทศันคตซิึง่มอียู่ในเฉพาะคนนัน้ขึน้กบัสิง่แวดลอ้ม
อาจแสดงออกในพฤตกิรรมซึง่เป็นไปไดใ้น 2 ลกัษณะ คอื ลกัษณะชอบ หรอืพงึพอใจซึง่ท าใหผู้อ้ื่นเกดิความรกัใคร่
อยากใกลช้ดิสิง่ นัน้ ๆ หรอือกีลกัษณะหน่ึงแสดงออกในรปูความไม่พอใจ เกลยีดชงั ไม่อยากใกลส้ิง่นัน้ 
          นอรแ์มน แอล มุน (Norman L. Munn, 1971: 71) ใหค้ าจ ากดัความว่า ทศันคต ิคอื ความรูส้กึ และ ความ
คดิเหน็ทีบุ่คคลมต่ีอสิง่ของ บุคคล สถานการณ์ สถาบนั และขอ้เสนอใดๆ ในทางทีจ่ะยอมรบั หรอืปฏเิสธ ซึง่มผีลท าให้
บุคคลพรอ้มทีจ่ะแสดงปฏกิริยิาตอบสนองดว้ยพฤตกิรรมอย่างเดยีวกนัตลอด 
 

ยารกัษาโรค   
          ก่อนการเลอืกรบัประทานยา ต้องอ่านฉลากยาทุกครัง้ เพื่อป้องกนัการหยบิยาผดิต้องอ่านฉลากก ากบัยาเพื่อ
ท าความเขา้ใจใหช้ดัเจนเกีย่วกบั สรรพคุณ ขนาดยา ความแรง วธิใีชข้อ้หา้ม ขอ้แนะน าและค าเตอืน วนั ผลติและวนั
หมดอายุของยา อุณหภูมทิีเ่กบ็ยาการอ่านฉลากและเอกสารก ากบัยาอย่าง ละเอยีดเพื่อใหไ้ดร้บัประโยชน์จากการใชย้า
มากทีสุ่ด ต่อไปน้ีเป็นขอ้มลูทีม่บีนฉลากยา ซึง่ผูใ้ชย้าควรใส่ใจ ชื่อยาแต่ละตวัมชีื่อ 3 ชื่อดว้ยกนัคอื ชื่อสามญัทางยา 
(Generic Name), ชื่อทางเคม(ีChemical Name), ชื่อทางการค้า(Trade Name) 
 

ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัยา 
ยาแผนโบราณ 
        ยาแผนโบราณ (Traditional drug) หมายถงึ ยาทีมุ่่งหมายส าหรบัใชใ้นการประกอบโรคศลิปะแผนโบราณ หรอื
การบ าบดัโรคสตัว ์ซึง่อยู่ในต าราแผนโบราณทีร่ฐัมนตรปีระกาศ หรอืยาทีร่ฐัมนตรปีระกาศเป็นยาแผนโบราณ หรอืยาที่
ไดร้บัอนุญาตใหข้ึน้ทะเบยีนต ารบัยาเป็นยาแผนโบราณ หรอืคอืการประกอบโรคศลิปะแผนโบราณ โดยอาศยัความรู้
จากต ารบัยา หรอืการเรยีนสบืต่อกนัมา อนัมใิช่การศกึษาหลกัวทิยาศาสตร์ 
 
ยาแผนปัจจบุนั    
           ยาแผนปัจจุบนั หมายความว่า ยาทีมุ่่งหมายส าหรบัใชใ้นการประกอบวชิาชพี เวชกรรม การประกอบโรค
ศลิปะแผนปัจจุบนั หรอืการบ าบดัโรคสตัว ์  
 
 
 
 
 



ระเบียบวิธีวิจยั 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
           ประชากรทีใ่ชใ้นการศกึษาวจิยัเพื่อศกึษาทศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรค แผนโบราณกบัแผนปัจจุบนั ที่
อาศยัอยู่ในต าบลวดัชลอ จงัหวดันนทบุร ีไดแ้ก่ เพศชาย และเพศหญงิทีม่อีายุตัง้แต่ 20 - 60 ปี เคยไดร้บัการรกัษา 
หรอืใชย้ารกัษาโรค ซึง่มจี านวนประชากรทัง้หมด 2,741,953 คน ประจ าปี 2562              
          
          เน่ืองจากในกลุ่มตวัอย่างไม่สามารถหาขอ้มลูประชากรทีแ่น่นอนไดท้างผูว้จิยัจงึไดใ้ชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างโดย
อาศยัสตูรของ Taro Yamane (Taro Yamane อ้างองิถงึใน กลัยา, 2546) โดยก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ที ่95% และ
ระดบัค่าความคลาดเคลื่อนรอ้ยละ 0.05  
 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
           ในการศกึษาวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัท าการศกึษา โดยสรา้งแบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อใชเ้ป็นเครื่องมอื
ส าหรบัการศกึษาโดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน คอื ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมลีกัษณะตรวจสอบ 
(Check List) เป็นลกัษณะค าถามปลายปิดเลอืกตอบได้เพยีงค าตอบเดยีว, แบบสอบถามขอ้มลูเกีย่วกบั พฤตกิรรมการ
เลอืกใชย้ารกัษาโรคของผูบ้รโิภคให้ผูต้อบแบบสอบถามตอบค าถามโดยมคี าถามทีใ่ห้เลอืกตอบเพยีง 1 ค าตอบ, 
มากกว่า 1 ค าตอบ และ เรยีงล าดบั 1, 2 และ 3 ซึง่เป็นลกัษณะค าถามปลายปิด แบบสอบถามทีส่รา้งขึน้ได้ทดลองแจก
จ านวน 40 ชุด เพื่อท าการทดสอบความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการวเิคราะหค่์าความเชื่อมัน่ราย
ดา้นใชส้มัประสทิธิแ์อลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าสมัประสทิธิค์วามเชื่อมัน่เท่ากบั 0.858 

การวิเคราะหท์างสถิติ 

           การวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดท้ าการรวบรวมขอ้มลู แลว้จดัหมวดหมู่ของขอ้มลู และน าไปประมวลผลดว้ยเครื่อง
คอมพวิเตอร ์โดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปู SPSS สถติทิีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ประกอบดว้ย 1) ค่าสถติริอ้ยละ (Percentage) 
ใชใ้นการอธบิายขอ้มลูทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวจิยั 2) ค่าเฉลีย่ (Mean) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) 3) การวเิคราะหค์วามผนัแปร (Analysis of Variance: ANOVA) F-test, T-test 4) การวเิคราะห์
ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson’s product moment correlation coefficient) ค่านยัส าคญัทางสถติทิีใ่ชใ้น
การวเิคราะหค์รัง้น้ี ก าหนดไวท้ี ่0.05 
 

ผลกาวิจยั 

ข้อมูลปัจจยัด้านประชากรศาสตร ์
            เพศ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นเพศหญงิจ านวน 219 คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.75 และเป็นเพศชายจ านวน 181 
คน คดิเป็นรอ้ยละ 54.75 
           อาย ุ ผูต้อบแบบสอบถามมอีายุอยู่ในช่วง อายุ 21-30 ปี จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.25 รองลงมาคอื 
ช่วงทีม่อีายุ 41 ปีขึน้ไป จ านวน 121 คน คดิเป็นรอ้ยละ 30.25 และน้อยทีสุ่ดอยู่ในช่วง 31-40 ปี จ านวน 96 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 24.00 



           วฒิุการศึกษา ผูต้อบแบบสอบถามมรีะดบัการศกึษาอยู่ในระดบัปรญิญาตร ีจ านวน 248 คน คดิเป็นรอ้ยละ 
62.00 รองลงมาคอืต ่ากว่าปรญิญาตร ีจ านวน 112 คน คดิเป็นรอ้ยละ 28.00 และน้อยทีสุ่ดคอืสงูกว่าปรญิญาตร ีจ านวน 
40 คน คดิเป็นรอ้ยละ 10.00 
              อาชีพ ผูต้อบแบบสอบถามเป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 157 คน คดิเป็นรอ้ยละ 39.25 รองลงมาคอื 
นกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา จ านวน 98 คน คดิเป็นรอ้ยละ 24.50 และน้อยทีสุ่ดคอื คา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั จ านวน 58 คน 
คดิเป็นรอ้ยละ 14.50   
           รายได้เฉล่ียต่อเดือน ผูต้อบแบบสอบถามมรีายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน10,001 – 20,000 บาท จ านวน 135 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 33.75 รองลงมาคอื ไม่เกนิ 10,000 บาท จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.00 และน้อยทีสุ่ดคอื มากกว่า 
40,000 บาท จ านวน 29 คน คดิเป็นรอ้ยละ 7.25 

    สถานภาพทางครอบครวั ผูต้อบแบบสอบถามสถานะทางครอบครวัเป็นบุตร หรอืธดิา จ านวน 181 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 45.25 รองลงมาคอื เป็นผูน้ าครอบครวั จ านวน 108 คน คดิเป็นรอ้ยละ 27.00 และน้อยทีสุ่ดเป็นคู่สมรส 
จ านวน 79 คน คดิเป็นรอ้ยละ 19.75 

ทศันคติการเลือกใช้ยารกัษาโรคแผนโบราณกบัแผนปัจจบุนั ชองผูบ้ริโภคในต าบลวดัชลอ 

จงัหวดันนทบุร ี

ยาแผนโบราณ 

           จากการส ารวจพบว่า ทศันคตต่ิอการเลอืกรบัประทานยารกัษาโรคแผนโบราณ ของผูบ้รโิภคในต าบลวดัชลอ 
จงัหวดันนทบุร ีอยู่ในเกณฑร์ะดบัปานกลาง โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.62 เมื่อพจิารณาในราย ละเอยีดแต่ละขอ้พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามพจิารณาจาก ยาแผนโบราณช่วยปรบัสมดุลร่างกาย โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.66 อยู่ในเกณฑ ์เป็นกลาง ผูต้อบ
แบบสอบถามพจิารณาจาก ยาแผนโบราณควรรบัประทาน เพื่อบ ารุงร่างกาย โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.68 อยู่ในเกณฑ ์เชงิบวก 
ผูต้อบแบบสอบถามพจิารณาจาก ยาแผนโบราณแลว้ จะตกคา้งในร่างกาย น้อยกว่า โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.50 อยูใ่นเกณฑ ์
เป็นกลาง ผูต้อบแบบสอบถามพจิารณาจาก ยาแผนโบราณมกีารผลติทีไ่ม่มคุีณภาพ โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.42 อยู่ในเกณฑ ์
เป็นกลาง ผูต้อบแบบสอบถามพจิารณาจาก ยาแผนโบราณมรีาคาถูกโดยมค่ีาเฉลีย่ 3.44 อยู่ในเกณฑ ์เป็นกลาง ผูต้อบ
แบบสอบถามพจิารณาจาก ยาแผนโบราณมรีสชาต ิและกลิน่ไม่น่าชวนรบัประทาน โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.86 อยู่ในเกณฑ ์
เชงิบวก และผูต้อบแบบสอบถามพจิารณาจาก ควรส่งเสรมิใหม้กีาร รกัษาดว้ยยาแผนโบราณมากขึน้ โดยมค่ีาเฉลีย่ 
3.79 อยู่ในเกณฑ ์เชงิบวก 

ยาแผนปัจจบุนั 

            จากการส ารวจพบว่า ทศันคตต่ิอการเลอืกรบัประทานยารกัษาโรคของแผนปัจจุบนัของผูบ้รโิภคในต าบลวดั
ชลอ จงัหวดันนทบุร ีอยู่ในเกณฑร์ะดบัเชงิบวก โดยมค่ีาเฉลีย่ 4.08 เมื่อพจิารณาในราย ละเอยีดแต่ละขอ้พบว่า ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่พจิารณาจากยาแผนปัจจุบนัมตี้นทุนการผลติทีส่งู โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.73 อยู่ในเกณฑเ์ชงิบวก 
ผูต้อบแบบสอบถามพจิารณาจากยาแผนปัจจุบนัใหผ้ลต่อการรกัษาไดเ้รว็กว่า โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.87 อยู่ในเกณฑเ์ชงิบวก 
ผูต้อบแบบสอบถามพจิารณาจากยาแผนปัจจุบนัมสี่วนผสมของสารอนัตราย โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.67 อยู่ในเกณฑเ์ป็นกลาง 
ผูต้อบแบบสอบถามพจิารณาจากยาแผนปัจจุบนัแสดงส่วนผสมชดัเจนกว่า โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.77 อยู่ในเกณฑเ์ชงิบวก 
ผูต้อบแบบสอบถามพจิารณาจากยาแผนปัจจุบนัสามารถรกัษาโรครา้ยแรงได ้ไดแ้น่นอนกว่า โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.44 อยู่ใน



เกณฑเ์ป็นกลาง ผูต้อบแบบสอบถามพจิารณาจากการโฆษณายาแผนปัจจุบนั เป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกนิจรงิ โดยมี
ค่าเฉลีย่ 3.45 อยู่ในเกณฑเ์ป็นกลาง  ผูต้อบแบบสอบถามพจิารณาจากการโฆษณายาแผนปัจจุบนัมุ่งรกัษาอาการที่
ต้นเหตุ โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.56 อยู่ในเกณฑเ์ป็นกลาง  ผูต้อบแบบสอบถามพจิารณาจากยาแผนปัจจุบนัก่อผลขา้งเคยีงต่อ
ร่างกายไดม้ากกว่า โดยมค่ีาเฉลีย่ 3.71 อยู่ในเกณฑเ์ชงิบวก 

สมมติฐานการวิจยั 

          สมมติฐานท่ี 1. ปัจจยัสว่นบุคคลมผีลต่อการใหท้ศันคตใินการเลอืกใชย้าต่างกนั 
 

ยาแผนโบราณ 
          ผลการศกึษาพบว่าเพศทีแ่ตกต่างกนัมทีศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนโบราณไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่
เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
           ผลการศกึษาพบว่าอายุทีต่่างกนัมทีศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนโบราณแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติริะดบั 0.01 มนียัส าคญั 2 คู่คอื ระหว่างผูท้ีม่อีายุน้อยกว่า 20 ปี กบัผูม้อีายุ 21-30 ปี และระหว่างผูม้อีายุน้อย
กว่า 20 ปี กบั 31-40 ปี 
         ผลการศกึษาพบว่าวุฒกิารศกึษามทีศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนโบราณแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั
ทางสถติริะดบั 0.05 
           ผลการศกึษาพบว่าอาชพีมทีศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนโบราณแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญัทาง
สถติริะดบั 0.05 และ 0.01 
          ผลการศกึษาพบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมทีศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนโบราณแตกต่างกนัโดยเฉลีย่
มนียัส าคญั 2 คู่คอื ระหว่างผูม้รีายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท กบักลุ่มผูม้รีายได ้10,001-20,000 บาท และระหว่างกลุ่มผูม้ี
รายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท กบักลุ่มผูม้รีายได ้20,001-30,000 บาท 
         ผลการศกึษาพบว่าสถานภาพทางครอบครวัมทีศันคตต่ิอการเลอืกใช้ยารกัษาโรคแผนโบราณไม่แตกต่างกนั ซึง่
ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานทีต่ัง้ไว ้
 

ยาแผนปัจจบุนั 
           ผลการศกึษาพบว่าเพศทีแ่ตกต่างกนัมทีศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนปัจจุบนัแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 
           ผลการศกึษาพบว่าอายุทีต่่างกนัมทีศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนปัจจุบนัแตกต่างกนัอย่างมนียัส าคญั 
3 คู่ คอื ระหว่างผูม้อีายุน้อยกว่า 20 ปี กบั กลุ่มผูม้อีายุ 21-30 ปี ระหว่างผูม้อีาย ุ21-30 ปี กบั 21-30 ปี และระหว่างผู้
มอีายุ 31-40 ปี กบักลุ่มผูม้อีายุ 21-30 ปี 
           ผลการศกึษาพบว่าวุฒกิารศกึษามทีศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนปัจจุบนัแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั 1 คู่ คอื ระหว่างผูม้วีฒุกิารศกึษาต ่ากว่าปรญิญาตร ีกบั กลุ่มผูม้วีุฒกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรี 
           ผลการศกึษาพบว่าอาชพีมทีศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนปัจจุบนัอย่างมนียัส าคญั 5 คู่ คอื ระหว่างผู้
มอีาชพีนกัเรยีน นิสติ นกัศกึษา กบั กลุ่ม ผูม้อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน, ระหว่างผูม้อีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ กบั 
กลุ่มผูม้อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน, ระหว่างผูม้อีาชพีคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั กบั กลุ่มผูม้อีาชพีพนกังานบรษิทัเอกชน, 
ระหว่างผูม้อีาชพีขา้ราชการ/รฐัวสิาหกจิ กบั กลุ่มผูม้อีาชพีอื่นๆ และ ระหว่างผูม้อีาชพีคา้ขาย/ธุรกจิส่วนตวั กบักลุ่มผูม้ี
อาชพีอื่นๆ 



           ผลการศกึษาพบว่ารายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนมทีศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนปัจจุบนัแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั 2 คู่ คอื ระหว่างผูม้รีายไดไ้ม่เกนิ 10,000 บาท กบั กลุ่มผูม้รีายได ้20,001-30,000 บาท และ ระหว่างกลุ่มผู้
มรีายได ้10,001-20,000 บาท กบั กลุ่มผูม้รีายได ้20,001-30,000 บาท 
           ผลการศกึษาพบว่าสถานภาพทางครอบครวัมทีศันคตต่ิอการเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนปัจจุบนัแตกต่างกนัโดย
เฉลีย่มนียัส าคญั 2 คู่ คอื ระหว่างผูม้สีถานภาพเป็นผูน้ าครอบครวั กบั กลุ่มผูม้สีถานภาพเป็นบุตร หรอื ธดิา และ
ระหว่างผูม้สีถานภาพเป็นคู่สมรส กบักลุ่มผูม้สีถานภาพเป็นบุตร หรอื ธดิา 
 

           สมมติฐานท่ี 2. ปัจจยัขอ้มลูภายนอกมผีลต่อการเลอืกใชย้ารกัษาโรค แผนโบราณกบัแผนปัจจุบนัของ
ผูบ้รโิภคในต าบลวดัชลอ จงัหวดันนทบุร ีไดแ้ก่ ด้านคุณภาพยา, ราคาของยา, ชื่อเสยีงของตรายีห่อ้, ข่าวสารจากสื่อ
ต่างๆ, ความสะดวกในการหาซือ้, ค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญ/คนรูจ้กั, ความรา้ยแรงของโรคทีเ่ป็น, อื่นๆ 
 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการน าผลวิจยัไปใช้ 
            1.ยาแผนโบราณช่วยปรบัสมดุลร่างกาย ยาแผนโบราณควรใช ้เพื่อบ ารุงร่างกาย ยาแผน โบราณมกีารผลติที่
ไม่มคุีณภาพ ยาแผนโบราณมรีาคาถูก ยาแผนโบราณมรีสชาต ิและกลิน่ไม่น่าชวน รบัประทาน ควรส่งเสรมิใหม้กีาร 
รกัษาดว้ยยาแผนโบราณมากขึน้ยาแผนปัจจุบนัมตี้นทุนการผลติทีส่งู ยาแผนปัจจุบนัใหผ้ลต่อการรกัษาได้เรว็กว่ายา
แผนปัจจุบนัแสดงส่วนผสมชดัเจนกว่ายาแผนปัจจุบนัสามารถรกัษาโรครา้ยแรงได้แน่นอนกว่า การโฆษณายาแผน
ปัจจุบนั เป็นการอวดอ้างสรรพคุณเกนิจรงิ ยาแผนปัจจุบนัมุ่งรกัษาอาการทีต่้นเหตุ และยาแผนปัจจุบนัก่อผลขา้งเคยีง
ต่อร่างกายไดม้ากกว่า   
            2. ผลการวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบปัจจยัส่วนบุคคลด้านเพศ ทีม่ผีลต่อทศันคตกิารเลอืกใชย้ารกัษาโรค แผน
โบราณ ของผูบ้รโิภคในต าบลวดัชลอ จงัหวดันนทบุร ีพบว่า ทศันคตกิารเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผน โบราณ ไม่แตกต่าง
กนัตามปัจจยัส่วนบุคคล  
            3. ปัจจยัส่วนบุคคล ดา้นเพศ ทีม่ผีลต่อทศันคตกิารเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนโบราณ ของผูบ้รโิภคในต าบลวดั
ชลอ จงัหวดันนทบุร ีพบว่า ทศันคตกิารเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนโบราณ ไม่แตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคล และ 
ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศทีม่ผีลต่อทศันคตกิารเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนปัจจุบนัของผูบ้รโิภคในต าบลวดัชลอ จงัหวดั
นนทบุร ีพบว่า ทศันคตกิารเลอืกใชย้ารกัษาโรคแผนปัจจุบนั แตกต่างกนัตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นเพศ 
 
 

ข้อจ ากดังานวิจยั 
        เน่ืองจากผูว้จิยัไม่ไดเ้จาะจงกลุ่มเพศ, อายุ, วุฒกิารศกึษา, อาชพี, รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน, สถานภาพทาง
ครอบครวั เป้าหมายในการกระจายแบบสอบถาม ดงันัน้จากการเกบ็ขอ้มลูพบว่า สว่นใหญ่เป็นเพศหญงิ 219 คน คดิ
เป็นรอ้ยละ 54.75 อายุสว่นใหญ่อยู่ที ่21-30 ปี จ านวน 149 คน คดิเป็นรอ้ยละ 37.25 วุฒกิารศกึษาส่วนใหญ่ระดบั
ปรญิญาตร ีจ านวน 248 คน คดิเป็นรอ้ยละ 62.00 อาชพีส่วนใหญ่เป็นพนกังานบรษิทัเอกชน จ านวน 157 คน คดิเป็น
รอ้ยละ 39.25 รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนส่วนใหญ่ 10,001-20,000 บาท จ านวน 135 คน คดิเป็นรอ้ยละ 33.75 และ
สถานภาพทางสงัคมส่วนใหญ่เป็นบุตร หรอื ธดิา จ านวน 181 คน คดิเป็นรอ้ยละ 45.25 ดงันัน้ผลการวเิคระหข์อง
แบบสอบถามน้ีจงึไม่สามารถเป็นตวัแทนของค าตอบกบัคนทุกช่วงอายุและทุกกลุ่มได้ 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป 

           จากการวจิยั ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้เสนอแนะจากผูต้อบแบบสอบถามจ านวนหน่ึงซึง่อาจเป็นประโยชน์ต่อบุคคล
ทัว่ไปทีต่้องการรกัษาโรคโดยใชย้าแผนโบราณแทนแผนปัจจุบนั ประชาชนผูส้นใจใชย้าแผนโบราณต้องการให้
กระทรวงสาธารณะสขุมกีารใหข้อ้มลูขอ้ดแีละขอ้เสยีเกีย่วกบัยาแผนโบราณมากกว่าน้ี เพื่อสรา้งความมัน่ใจแก่กลุ่มผูท้ี่
ต้องการใชย้าแผนโบราณว่ามคีวามปลอดภยัต่อกลุ่มผู้ใชย้า ต้องการใหม้กีารจดัการอบรม จดัสถานทีใ่หค้วามรูด้า้นการ
ใชย้าแผนโบราณกบัแผนปัจจุบนัเพื่อใหเ้หน็ประโยชน์ต่อการใชย้าทีป่ลอดภยักบัชวีติ ควรมกีารพฒันาดา้นความรู้
เกีย่วกบัการใชย้าแผนโบราณและส่งเสรมิใหม้กีารใชย้าแผนโบราณในปัจจุบนัให้มากขึน้ เป็นการส่งเสรมิภูมปัิญญาให้
แพร่หลายใหค้นส่วนใหญ่มองเหน็ทางเลอืกในการใชย้ารกัษาโรค 
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