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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง กระบวนการสื่อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย มี
วัตถุประสงค์การวิจัย 2 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาวางแผนการสื่อสารการแพทย์แผนไทย 2) เพ่ือศึกษา
กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ผู้ประกอบการแห่งละ 1 คน จาก 3 องค์กร ได้แก่ โกมารภัจจ์สหคลินิก, บริษัท กาโนเอ็กเซลเอ็น
เตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)จ ากัด และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน
ด้านโรคมะเร็งสกลนคร(วัดค าประมง)  พร้อมด้วยผู้มารับบริการทางการแพทย์แผนไทย องค์กรละ 
8 คน รวมทั้งสิ้น 24 คน และการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research)  การวิจัยครั้งนี้เป็น
การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านการสื่อสารธุรกิจสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมการแพทย์แผนไทย  
เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสูด อันจะเป็นผลดีต่อการพ่ึงตนเองของคนไทยทางด้านการดูแลสุขภาพ โดยลด
อัตราการเสียดุลการค้า จากการน าเข้ายาและเวชภัณฑ์แผนปัจจุบันมูลค่ามหาศาลจาก
ต่างประเทศ  

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า ผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยมีการวาง
แผนการสื่อสารโดยใช้สื่อหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้สามารถให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายขององค์กรได้
อย่างทั่วถึง แต่เนื้อหาของสื่อต้องอยู่ภายใต้กรอบบังคับของกฎหมายว่าด้วยเรื่องการโฆษณายา ซึ่ง
ห้ามการบอกสรรพคุณโดยตรง ท าให้เนื้อหาในการสื่อสารจะเน้นสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย
โดยการให้ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยเป็นหลัก ไม่ใช่เป็นการสื่อสารเพ่ือการขายอย่างโจ่งแจ้ง 
เมื่อผู้รับสารเล็งเห็นประโยชน์จากความความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงของผู้ส่งสารซึ่งสะท้อนออกมา

                                                           
1นักศึกษามหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
2ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้อ านวยการหลักสูตรปรญิญาโท คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจดัการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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จากคุณภาพของเนื้อหาในการสื่อสาร จึงจะเกิดความเชื่อถือและน ามาสู่การเข้ารับการบริการทาง
การแพทย์แผนไทยตามมาในภายหลัง และในปัจจุบันผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยก็ได้ให้
ความส าคัญกับสื่อออนไลน์ (Online Media) ที่ก าลังได้รับความสนใจและเข้ามามีบทบาทในการ
ด ารงชีวิตของผู้คนในสังคมเป็นอย่างมาก แต่ในอีกมุมหนึ่งสื่อดังกล่าวก็น ามาซึ่งผลเสียด้วยเช่นกัน 
กล่าวคือ ด้วยคุณสมบัติของสื่อออนไลน์(Online Media) ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย จึงท า
ให้เกิดการส่งผ่านข้อมูลกันเป็นจ านวนมาก แต่ขาดระบบการกลั่นกรองข้อเท็จจริงของข้อมูล และ
มีการละเมิดลิขสิทธิ์กันอย่างแพร่หลาย ท าให้ผู้รับสารเกิดความสับสนในจ านวนข้อมูลที่มากเกินไป
และไม่รู้ว่าข้อมูลใดจริงหรือเท็จ ผู้ประกอบการบางรายที่หวังเพียงผลก าไรก็โฆษณาโอ้อวด
สรรพคุณจนเกินความจริง เมื่อมีผู้หลงเชื่อแล้วได้รับความเสียหาย จึงส่งผลให้ภาพลักษณ์ของ
วงการแพทย์แผนไทยโดยรวมต้องพลอยเสื่อมเสียไปด้วย 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 พบว่า กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผน
ไทยมีข้อแตกต่างจากทฤษฎีการยอมรับของ Roger(1968 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์ , 
2529) โดยพบว่าผู้รับบริการทางการแพทย์แผนไทยแต่ละคน มีความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การแพทย์แผนไทยมากน้อยไม่เท่ากันจึงท าให้มีทัศนคติและพฤติกรรมแตกต่างกันไป แต่อยู่ภายใต้
กระบวนการยอมรับลักษณะเดียวกัน  ซึ่งให้ความส าคัญกับประสิทธิผลของการรักษาเป็นหลัก ใน
กระบวนการยอมรับดังกล่าวนี้จะเกิดขั้นตอนการศรัทธาภายหลังจากที่ผุ้นั้นเห็นผลการรักษาด้วย
ตัวเองแล้ว และจะมีแรงกระตุ้นให้เกิดการบอกต่อ เมื่อพบเห็นว่าผู้ป่วยรายอ่ืนๆก็ได้ผลที่ดีขึ้น
เช่นเดียวกันกับตน ส่งผลให้เกิดเป็นวงจรที่กระจายสื่อออกไปแบบปากต่อปาก(Word of 
mouth,WOM.) จากผู้ที่ผ่านการรักษาแล้วเห็นผล 

ค าส าคัญ: พระไพศาล วิสาโล นวัตกรรมการสื่อสาร โยนิโสมนสิการ องค์ความรู้ที่เฉพาะเจาะจง 
ระบบความคิดแบบผสม 
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Abstract 

 The research on communication and process of building acceptance of 
Thai traditional medicine has 2 purposes including 1) to study and set plan for 
communication of Thai traditional medicine and 2) to study the process of 
building acceptance of Thai traditional medicine. This research is qualitative 
research using in-depth interview of 1 business operator from 3 organizations 
including Komarapat Saha Clinic, Gano Excel Enterprise (Thailand) Co.,Ltd., and 
The Excellence Hospital of Thai Traditional and Complementary Medicine in 
Cancer, Sakonnakhon:ETCC (Khampramong Temple) as well as 8 people receiving 
service from each organization, totaling 24 people. Another method used is 
documentary research. This research is development of knowledge on health 
business communication and support of Thai traditional medicine. It is for using as 
a guideline for business operators to apply the knowledge for effective 
communication which will have good impact on self-independence of Thai 
people’s healthcare by reducing loss of trade balance from importing modern 
medicine and medical supplies with great values from overseas. 

 Regarding the purpose no.1, the research found that Thai traditional 
medicine operators set plan to communicate by using various types of media to 
thoroughly reach the organization’s target. However, the media content must be 
under Drug Advertising Law which forbids direct sharing of medicine properties. 
Therefore, the content of communication is focused on building awareness on 
target group by providing knowledge on Thai traditional medicine instead of 
obviously selling the medicine. When the message receiver realizes the benefits of 
the message sender’s true expertise reflected in the quality of the content in the 
communication and then becomes confident to receive service of Thai traditional 
medicine further. Also, Thai traditional medicine operators currently pay attention 
to online media which plays an important role in lifestyle of people in the 
society. However, from another perspective, online media has some 
disadvantages. As it is easily accessed, a lot of information is transferred without 
filtering system to verify the fact of the data. There is also piracy in a wide range 
causing message receiver to become confused by too much information that is 
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difficult to know which one is true. Some operators only want to make profit and 
overstate the medicine properties. When those who believe receive some 
damages, it also destroys the image of Thai traditional medicine. 

 Regarding the purpose no.2, the research found that process of building 
acceptance of Thai traditional medicine is different from Roger’s Theory of 
Acceptance (1968, stated in Jirawat Wongsawatdiwat, 1986). It is found that 
people receiving service from Thai traditional medicine have different background 
knowledge on Thai traditional medicine resulting in different attitudes and 
behaviors. However, they are all under the same process of acceptance which 
pays attention to the efficiency of the treatment. In such acceptance building 
process, the acceptance occurs after the person realizes the result of the 
treatment by him/herself and then becomes encouraged to recommend after 
seeing other people also receive good results. This cycle creates word of mouth 
communication through people who receive the treatment and realize that it is 
effective. 

Keywords: Phra Paisal Visalo, innovative communication, Yonisomanasikara, 
domain specific knowledge, hybridization 

 

ความเป็นมาและความส าคัญ 

 ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศผู้น าเข้าสินค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์แผนปัจจุบันจาก
ต่าง ประเทศ จ านวนมหาศาล โดยคิดเฉลี่ยมูลค่าการน าเข้า มากกว่าหกพันล้านบาทต่อเดือน หรือ
มากกว่าสามหมื่นล้านบาทต่อปี ดังรายงานสถิติจากกรมสรรพากร รวบรวมโดยธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ระหว่างเดือนกันยายน 2557 ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ดังนี้ 
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ตารางที่ 1 มูลค่าของสินค้าน าเข้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ระหว่างเดือนกันยายน 2557 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2558 (หน่วยเป็นล้านบาท) 

สินค้า
น าเข้า 

ก.พ.2558 ม.ค.2558 ธ.ค.2557 พ.ย.2557 ต.ค.2557 ก.ย.2557 

ยาและ
เวชภัณฑ ์

6,523.13 6,997.24 6,465.38 5,611.28 6,644.36 6,798.26 

 

 จากสถิติดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังต้องพ่ึงยาและเวชภัณฑ์แผนปัจจุบัน
จากต่างประเทศจ านวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อจ านวนประชากร เพราะการใช้ยาเพ่ือการรักษาโรค
ต่างๆของแพทย์แผนปัจจุบัน ส่วนหนึ่งจ าเป็นต้องพ่ึงพาสูตรยาอันเป็นลิขสิทธิ์จากทางต่างประเทศ 
ทั้งที่ประเทศไทยเองก็มีศาสตร์การแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาด้านการรักษาสุขภาพโดยการ
ใช้ยาสมุนไพรที่สามารถผลิตได้เองภายในประเทศและมีราคาที่ถูกกว่า  แต่ประชาชนยังไม่ค่อย
นิยมและไม่ได้รับการรักษาโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างกว้างขวาง เพราะจ านวน
สถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยยังมีจ านวนน้อยอยู่  เมื่อเทียบกับ
สถานพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันหากการแพทย์แผนไทยได้รับการฟ้ืนฟูให้ได้รับความนิยมอีกครั้ง 
ย่อมเป็นคุณประโยชน์ต่อการพึ่งตนเองด้านการผลิตยาเพื่อการสาธารณสุขของไทย ดังบทพระราช
นิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ความว่า 

  สมุนไพรนี้มีค่ามาก     พระเจ้าอยู่หัวทรงฝากให้รักษา  

  แต่ปู่ย่าตายายใช้กันมา      ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป 

  เป็นเอกลักษณ์ของชาติควรศึกษา   วิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัย 

  รู้ประโยชน์รู้คุณโทษสมุนไพร    เพ่ือคนไทยอยู่รอดตลอดกาล  

 จากบทพระราชนิพนธ์ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญา
ทางการแพทย์แผนไทย อันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์และพัฒนา
ให้เข้ากับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่เพ่ือการพ่ึงตนเองด้านการรักษาสุขภาพของคนไทย  จากการ
เล็งเห็นคุณประโยชน์ดังกล่าว ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการจัดตั้ง กรมพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในวันที่ 3 ตุลาคมพ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 
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และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข โดยได้โอนหน่วยงานสถาบันการแพทย์แผนไทยส านักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทยจีนและศูนย์ประสานงานการแพทย์ทางเลือก 
กรมการแพทย์ มารวมกันเป็นกรมใหม่ที่มีบทบาทในเรื่องงานพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผน
ไทย   การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก โดยมีวิสัยทัศน์คือ น าการแพทย์แผนไทยให้เป็น
การแพทย์ทางหลักของชาติไทย และมีพันธกิจ พัฒนาแพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
ได้รับการยอมรับ ในระดับสากล เมื่อกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกท าการ
ฟ้ืนฟูและส่งเสริมการแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ภาคเอกชนเริ่มตื่นตัว
มากขึ้น ธุรกิจยาแผนโบราณเริ่มมีการขยายฐานการผลิตอย่างกว้างขวาง จากข้อมูลส านักยา 
กระทรวงสาธารณสุข (2558) รายงานสถิติผู้ รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเกี่ยวกับยาทั่ว
ราชอาณาจักร ประจ าปี 2557พบว่า สถานที่ผลิตยาแผนโบราณในเขตกรุงเทพมหานคร มีจ านวน
มากถึง 289 แห่ง และเขตภูมิภาค มีจ านวน 661 แห่ง รวม 950 แห่ง  

 สืบเนื่องจากการขยายตัวของภาคธุรกิจดังกล่าว ท าให้มีการแข่งขันทางธุรกิจมากขึ้น 
ผู้ประกอบการบางรายโฆษณาอวดโอ้สรรพคุณเกินจริงเพ่ือหวังเพียงผลก าไร  ส่งผลให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียนมายังส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา อย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลให้วงการแพทย์แผนไทยเสื่อมเสียความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์อันดี  ต่อมาจึงมีการ
เปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ซึ่งถูกบังคับใช้มาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบาง
ประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการขยายตัว
ทางการค้าและอุตสาหกรรมเก่ียวกับยามากกว่าอดีต   

 จากระเบียบดังกล่าว ท าให้ผู้ประกอบการต้องค านึงถึงความละเอียดรอบคอบในการผลิต
สื่อ โดย เนื้อหาของสื่อโฆษณานั้นจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ป้องกันไม่ ให้ประชาชนหลงเชื่อค าโฆษณาเกินจริงจากผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยบางราย ที่
หวังเพียงผลก าไรจนลืมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  

 นอกจากปัญหาดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องเก่ียวกับการแพทย์แผนไทย ซ้ ายังถูกมองว่าเป็นการรักษาที่ล้าสมัย เมื่อมีข่าวจากเหตุการณ์
ฟ้องร้องในทางเสียหายเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยอยู่เนืองๆ ก็ยิ่งขาดความเชื่อถือมากยิ่งขึ้น  จาก
สาเหตุดังกล่าวผู้วิจัยจึงเล็งเห็นความส าคัญในการศึกษากระบวนการสื่อสารและการสร้างการ
ยอมรับการแพทย์แผนไทย เพ่ือแสวงหารูปแบบการสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งจะเป็นแนวทาง
ให้กับผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้เพ่ือการพัฒนาองค์กรด้านการ
สื่อสารให้มีประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อวงการแพทย์แผนไทยโดยรวม ประชาชนก็จะเกิดความรู้
และความเข้าใจ มองภาพลักษณ์เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยในมุมบวก  น ามาซึ่งความเชื่อมั่นและ



 
43 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2558) 

 

เกิดการยอมรับในสังคมมากขึ้น อันจะเป็นช่องทางหนึ่งในการบรรเทาปัญหาการเสียดุลการค้าจาก
การน าเข้ายาและเวชภัณฑ์จ านวนมหาศาล และก่อให้เกิดการพ่ึงตนเองด้านการสาธารณสุขของ
ไทย 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1. เพ่ือศึกษากระบวนการวางแผนการสื่อสารการแพทย์แผนไทย 
2. เพ่ือศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย 

ปัญหาน าของการศึกษา 

1. กระบวนการวางแผนการสื่อสารการแพทย์แผนไทยมีลักษณะอย่างไร 
2. กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทยมีลักษณะอย่างไร 

ขอบเขตของการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาการวางแผนการสื่อสารและกระบวนการสร้างการยอมรับ
การแพทย์แผนไทยจากองค์กรทางการแพทย์แผนไทย จ านวน 3 แห่ง ซึ่งเป็นองค์กรที่มีรูปแบบ
การสื่อสารที่ถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งมีประสิทธิภาพและได้รับความนิยมจากประชาชนให้
ความสนใจเข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก องค์กรแพทย์แผนไทยดังกล่าว ได้แก่ โกมารภัจจ์สห
คลินิก โดยหมอประสิทธิ์ คงทรัพย์,บริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จ ากัด  และ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร โดยมูลนิธิ
อภิญญา อโรคยาศาล นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ท าการเก็บข้อมูลจากผู้ที่เข้ารับการบริการทาง
การแพทย์แผนไทย แห่งละ 8 คน รวมทั้งสิ้น จ านวน 24 คน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง
คุณภาพ ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก( In-depth Interview)  และการวิจัยเชิงเอกสาร 
(Documentary Research) เก็บข้อมูลระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2558  

นิยามศัพท์ 

การวางแผนการสื่อสาร หมายถึง กระบวนการในการวางแนวทางการสื่อสารการแพทย์
แผนไทย  ตามลักษณะแบบจ าลองการสื่อสารการตลาด ดังนี้ 
1.  สถานการณ์  (Situation)) 2. ผู้รับสาร (Audience) 3.  
กลยุทธ์  (Strategies) 4. การประเมินผล  (Evaluation) 

การยอมรับ หมายถึง  กระบวนการทางความคิดและการแสดงพฤติกรรม
ของผู้ป่วย นับตั้งแต่การรับรู้การแพทย์แผนไทยไปจนถึงการ
ยอมรับการบริการทาง การแพทย์แผนไทย 
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กระบวนการสร้างการยอมรับ   หมายถึง ขั้นตอนเพ่ือสร้างการยอมรับการแพทย์แผน
ไทย ซึ่งมี 5 ขั้นตอน ดังนี้  1)การสร้างความตระหนักรู้  ( 
Awareness )  2) การสร้างความสนใจ (Interesting)   3)การ
ประเมินผล (Evaluation ) 4) การทดลอง 5) การยอมรับ 
(Adoption ) 

การแพทย์แผนไทย หมายถึง การแพทย์แผนโบราณในประเทศไทยซึ่งได้รับการสืบ
ทอดความรู้และจดบันทึกไว้ในต าราทางการแพทย์อย่างเป็น
ระเบียบแบบแผนโดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย 

กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

 1) เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด้านการแพทย์แผนไทยน าความรู้ไปพัฒนารูปแบบ
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ 

กระบวนการวางแผนการสื่อสาร

การแพทย์แผนไทย 

กระบวนการยอมรับการแพทย์แผนไทย 

 

1.การวิเคราะสถานการณ์ 

2.การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

3. กลยุทธ์การสื่อสาร 

1) กลยุทธก์ารส่ือสารผ่านสือ่บุคคล 
2) กลยุทธก์ารส่ือสารเพื่อการศึกษา 
3) กลยุทธก์ารสร้างพันธมิตร 
4) กลยุทธก์ารส่ือสารผ่านสือ่

ออนไลน์ 
5) กลยุทธก์ารส่ือสารเพื่อรกัษา

ความสัมพันธก์ับกลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

4.การประเมินผลการท างาน 

1.สร้างการรับรู้ 

2. สร้างความสนใจ 

3. กระตุ้นให้หาข้อมูล 

4. กระตุ้นให้ตัดสินใจ 

5. เข้ารับการรักษา 

6. เกิดความเชื่อถือศรัทธา 

7. เกิดการแนะน าบอกต่อ 
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 2) ผลการศึกษาจะเป็นข้อมูลที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ด้านการผลิตสื่อโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการแพทย์แผนไทยได้อย่างเหมาะสม 

 3) องค์กรตัวอย่างทั้งสาม สามารถน าข้อมูลไปพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารของตนต่อไป 

 4) ผู้สนใจศึกษาสามารถน าข้อมูลไปเป็นแนวทางเพ่ือการท าวิจัยด้านการสื่ อสารธุรกิจ
สุขภาพต่อไป 

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา 

1. องค์ประกอบของแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 

 การวางแผนการสื่อสารเชิงกลยุทธ์จะต้องให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และวิศัยทัศน์ขององค์กร เพ่ือให้การด าเนินงานมีทิศทางท่ีชัดเจน เพ่ือสะดวกต่อการศึกษาผู้วิจัยได้
รวบการวางแผนการสื่อสาร เป็น 4 กระบวนการซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (ยุบล เบญจรงค์กิจ,2554 : 
34 ) 

 1)  การวิเคราะห์สถานการณ์  (Situation)คือ การวิเคราะห์ สภาวะที่องค์กรก าลังเผชิญ
อยู่ บางครั้งอาจคาดคะเนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคต ขึ้นอยู่ กับวัตถุประสงค์
ทางการสื่อสารขององค์กร 

 2)  ผู้รับสาร  (Audience)คือ  กลุ่มผู้รับสารที่องค์กรต้องการให้ได้รับข้อมูลที่ท าการ
สื่อสารออกไป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมหรือทัศนคติตามวัตุประสงค์ทางการ
สื่อสาร 

 3) กลยุทธ์ (Strategies) คือ  การวางแผนแนวทางที่เหมาะสมเพ่ือใช้เป็นรูปแบบวิธีการ
ปฏิบัติเพื่อน าไปสู่เป้าหมายตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ แนวทางดังกล่าวจึกหมายถึง "กลยุทธ์" ที่ผู้
ส่งสารสามารถเลือกใช้เพ่ือแผนการท างาน ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการสื่อสารนั้น Smith 
(2002) ได้แบ่งลักษณะของกลยุทธ์ออกเป็นสองกลุ่ ม ดังนี้คือ กลยุทธ์ เชิงรุก (Proactive 
strategies) และกลยุทธ์เชิงรับ (Reactive strategies) 

 4) การประเมินผล (Evaluation)  คือ ขั้นตอนวัดผลว่ากลยุทธ์ที่วางแผนและน าไปปฏิบัติ
แล้วนั้น สามารถตอบโจทย์ความต้องการทางการสื่อสารขององค์กรได้มากน้อยเพียงใด หรือเป็น
การหาจุดบกพร่องที่จะต้องปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

2. กระบวนการยอมรับ (Stage in the Adoption Process)  

 Roger(1968 อ้างถึงใน จิระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, 2529)ได้แบ่งกระบวนการยอมรับ
ออกเป็น 5 ขั้นตอนดังนี้ 
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 1) การรับรู้ (Awareness) เป็นขั้นตอนแรกที่จะน าไปสู่การยอมรับหรือเกิดการปฏิเสธ 
โดยกลุ่มเป้าหมายรับรู้สื่อว่ามีตัวตนอยู่จริง เป็นเพียงการรับทราบเท่านั้น แต่ยังไม่ได้รับ
รายละเอียดที่ลึกซึ้ง  

 2) ความสนใจ (Interest)ผู้รับสารเริ่มมีความสนใจ  มีการหาข้อมูลและเรียนรู้เพ่ิมเติม  
พฤติกรรมนี้เป็นไปในลักษณะที่ตั้งใจและใช้กระบวนการคิดมากกว่าขั้นการรับรู้ ซึ่งปัจจัยทางด้าน
บุคลิกภาพ ค่านิยม สังคม หรือประสบการณ์เก่า ๆ จะมีผลต่อทัศนคติของผุ้รับสาร  

 3) การประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นไตร่ตรอง ผู้รับสารจะน าข้อมูลที่ได้มาพิจารณาข้อดี
ข้อเสีย เพ่ือตัดสินใจว่าควรจะทดลองหรือไม่ ขั้นนี้จะแตกต่างจากขั้นอ่ืน ๆ เพราะผู้รับสารจะ
พิจารณาถึงผลดีและผลเสียก่อนการตัดสินใจทดลอง เพราะผู้รับสารเห็นว่าการทดลองสิ่งใหม่ๆนั้น
มีความเสี่ยง ผู้ส่างสารจะต้องให้ข้อมูลในแง่บวกอย่างครบถ้วนชัดเจนต่อเนื่องเพ่ือโน้มน้าวให้ผู้รับ
สารเกิดการตัดสินใจ 

 4) การทดลอง (Trial) เป็นขั้นตอนที่ผู้รับสารทดลองใช้สินค้าหรือรับบริการ โดยอาจลอง
ปฏิบัติทั้งหมดหรือบางส่วน เพ่ือพิสูจน์ประโยชน์ที่ตนจะได้รับอย่างแท้จริง  ซึ่งผลของการทดลอง
จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ตัดสินใจเดการยอมรับหรือการปฏิเสธ 

 5) การยอมรับ (Adoption) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการยอมรับ ซึ่งหลังจากท า
การทดลองเสร็จแล้ว มีความพึงพอใจในสิ่งนั้น และน าไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  

 Rogers and Shoemaker (1983: 172 อ้างถึงใน นัยนา กรุดนาค, 2549: 6) กล่าวว่า 
การยอมรับหมายถึง การตัดสินใจที่จะกระท าสิ่งใหม่หรือน าสิ่งใหม่ไปใช้ซึ่งมีประโยชน์มากกว่า 
การยอมรับของบุคคลใช้เวลาช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับตัวบุคคลและลักษณะของนวัตกรรม มีขั้นตอน
ตั้งแต่การได้รับรู้และสัมผัส ถูกชักจูง จนถึงการตัดสินใจยอมรับ และปฏิบัติตามในที่สุด 

วิธีด าเนินการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง "กลยุทธ์การสื่อสารการแพทย์แผนไทย" เป็นการศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มุ่งศึกษากลยุทธ์การสื่อสารและวิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้ในการ
สื่อสารการแพทย์แผนไทย  และกระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย ผู้วิจัยได้แบ่ง
กระบวนการวิจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้  

1. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้ประกอบการหรือผู้บริหารองค์กรด้าน
การแพทย์แผนไทย จ านวน 3 แห่ง แห่งละ 1 คน ได้แก่ หมอประสิทธิ์ คงทรัพย์ , นายสา
เล็ม อัลนะห์ดี  พระอธิการปพนพัชร์ จิรธัมโม และผู้รับบริการทางการแพทย์แผนไทย 



 
47 วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 1 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2558) 

 

จ านวน 24 คน เพ่ือศึกษาแนวทางการสื่อสารและกระบวนการสร้างการยอมรับอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การวิเคราะห์เครื่องมือในการสื่อสาร ( Content Analysis)ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ งานวิจัย 
บทความ สื่อวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัล 

ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรื่อง "กลยุทธ์การสื่อสารการแพทย์แผนไทย" ผู้วิจัยสามารถจ าแนกผล
การศึกษาออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้  

1) ลักษณะทั่วไปขององค์กรการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง 
2) กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารการแพทย์แผนไทย 
3) กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย 

1. ลักษณะทั่วไปขององค์กรการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง 

 1) โกมารภัจจ์สหคลินิก เป็นคลินิกแพทย์ทางเลือกที่ผสมผสานศาสตร์การรักษาแบบ
แพทย์แผนไทยและกายภาพบ าบัด เพราะผู้ประกอบการของคลินิกคือ หมอประสิทธิ์ คงทรัพย์  
เป็นผู้ที่ผ่านการศึกษาและมีใบประกอบโรคศิลปะทั้ง 2 สาย ท าให้สถานะของสถานพยาบาลเห่งนี้
จดทะเบียนเป็นแบบสหคลินิก หมายถึง มีการรักษาโดยมีใบอนุญาติ 2 แขนงขึ้นไป  ปัจจุบันโก
มารภัจจ์สหคลินิกรับรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรคกระดูกและข้อ มีประสบการณ์ด้านการรักษามา
ยาวนานกว่า 30 ปี แต่เดิมเป็นสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตตัวเมืองชัยภูมิ แต่ภายหลังได้มีการ
ขยายกิจการ จึงได้ย้ายออกมานอกเขตตัวเมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร ติดถนนที่มุ่งหน้าไป อ. 
บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ 

 2) บริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)จ ากัด เป็นบริษัทผู้ผลิต และจัด
จ าหน่ายยาแผนโบราญ เกิดขึ้นภายใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซีย และ
อินโดนีเซีย ภายใต้การบริหารงานของคุณสาเล็ม อัลนะห์ดี ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 เป็นบริษัทธุรกิจ
เครือข่าย เน้นท าการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of mouth ,WOM) เป็นหลักโดยไม่ใช้สื่อเพ่ือ
ท าการตลาดอ่ืนเลย ปัจจุบันมีผู้แทนจ าหน่ายกระจายอยู่ทั่วประเทศ มีการก่อตั้งศูนย์กระจาย
สินค้าตามพ้ืนที่ท้องถิ่นต่างๆโดยสมาชิก ท าการจัดประชุมเพ่ือประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
เดือนละประมาณ 300 แห่ง ทั่วประเทศ 

 3) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร
(วัดค าประมง) เป็นสถานพยาบาลที่เน้นรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ  ภายใต้การบริหารงาน
ของมูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล ซึ่งเป็นองค์กรสาธารณกุศลท าการรักษาผู้ป่วยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
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มีพระอธิการปพนพัชร์ จิรธัมโม เป็นประธาน ตั้งอยู่ในเขต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เดิมเป็น
สถานที่รับดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งในบริเวณอาณาบริเวณของวัดค าประมง ปัจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อ ปี 2557  ที่ผ่านมามีผู้ป่วยที่ผ่าน
การรักษาจากที่นี่แล้วประมาณ 4,000 คน ในจ านวนนี้ประมาณร้อยละ 15 สามารถกลับไปใช้ชีวิต
ที่บ้านได้ตามปกติ  

2. กระบวนการวางแผนการสื่อสารการแพทย์แผนไทย 

 การศึกษากลยุทย์การวางแผนการสื่อสารการแพทย์แผนไทย เป็นการศึกษาเพ่ือหา
แนวทางในการสื่อสารที่เหมาะสมและถูกต้องตามหลักของกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการศึกษากล
ยุทธ์การสื่อสารที่พุ่งเป้าไปยังกลุ่มผู้ป่วยเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพโดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
การสื่อสารการตลาด เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้และสนใจ ส่งผลให้มีความต้องการเข้ารับ
บริการทางการแพทย์แผนไทยตามมา หรือหากเปรียบเทียบก็คือการตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการ
ขององค์กรนั่นเอง ( คมสันต์ ตันสกุล,2553: 218)  แต่ภายใต้กรอบระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดด้าน
กฎหมายท าให้การสื่อสารโดยการโฆษณาสรรพคุณโดยตรงไม่สามารถท าได้ดังเช่นธุรกิจที่จ าหน่าย
สินค้าหรือบริหารทั่วไป ท าให้กลยุทธ์ทางการสื่อสารการแพทย์แผนไทยจึงมีลักษณะผสมผสานกับ
การประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีลักษณะการสื่อสารที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบ และควบคุมเนื้อหาให้
สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่สาธารณชน((Michael A. Belch และ George E. Belch, 
2008: 17) แต่ในอีกมุมหนึ่งก็หวังผลประกอบการในเชิงธุรกิจด้วยเช่นกันจากการศึกษาในครั้งนี้ 
สามารถแบ่งออกเป็น 4 กระบวนการ ดังนี้ 

 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสื่อสารการแพทย์แผนไทย 

 การก าหนดกลุ่มเป้าเหมาย 

 การก าหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารการแพทย์แผนไทย 

 การประเมินผลการท างาน 
 
 2.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสื่อสารการแพทย์แผนไทย 
 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร มีรูปแบบการสื่อสาร
แตกต่างกัน เนื่องจากมีกลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสารที่มีลักษณะต่างกันออกไป เน้นการสื่อสาร
เพ่ือสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายเพราะการแพทย์แผนไทยในปัจจุบันยังเป็นที่รู้จักเพียงคน
เฉพาะกลุ่มเท่านั้น ผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการประยุกต์การสื่อสารการตลาด
เชิงเนื้อหา (content Marketing) ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกลยุทธ์การตลาดเชิงเนื้อหา ของ 
Lankow,Ritchie and Crooks (2012 : 11)  โดยมีการระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน และท าการ
การสร้างเนื้อหาการสื่อสารในด้านที่กลุ่มเป้าหมายต้องการ มีการจัดการข้อมูลให้มีความเกี่ยวข้อง
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กับผู้รับสารหรืออาการของผู้ป่วยที่มีลักษณะอาการของโรคที่องค์กรตนเชี่ยวชาญ  เพ่ือต้องการ
เปลี่ยนแปลงแนวคิดให้หันมายอมรับการรักษาตามแนวทางการแพทย์แผนไทยขององค์กรตนผ่าน
การใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ หรือภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น เพ่ือดึงดูดให้ผู้รับสาร
ตัดสินใจเข้ารับการบริการทางการแพทย์แผนไทย ไม่ว่าจะเป็นในเชิงธุรกิจหรือในลักษณะการกุศล 
นอกจากนี้ผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยจะนิยมสื่อสารโดยหลักการตลาดเชิงสังคม กล่าวคือ ( 
Social Marketing ) ซึ่งน าหลักการทางการตลาดมาใช้เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายยอมรับที่จะ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพ่ือผลประโยชน์ที่ดีต่อตนเอง หรือของสังคม เช่น การดูแลสุขภาพ การ
ป้องกันโรค และการอนุรักษ์สมุนไพรไทย เป็นต้น (วรวรรณ องครุฑรักษา, 2553) 
 จากการศึกษาพบว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยใช้ช่องทางการสื่อสารด้วยสื่อ
ออนไลน์ (Online Media) มากขึ้นเพ่ือปรับตัวตามพฤติกรรมของผู้รับสาร เพราะจากผลส ารวจ
ของส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สพธอ.(2557) พบว่า ภายใน
ระยะเวลา 12 ปี คือตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2556 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีอัตราชั่วโมงการใช้งานต่อวันเพ่ิม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 76.3  ระยะเวลาการใช้งานที่นานขึ้นอาจเกิดจากการ
พัฒนาอุกปรณ์การสื่อสารที่ทันสมัยและมีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายกว่าแต่
ก่อนที่มักจะใช้สื่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเป็นส่วนมาก     แต่จากการศึกษา
พบว่า สถิติการเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตที่สูงขึ้นดังกล่าว ก็กลับท าให้เกิดปัญหาด้วยเช่นกัน เพราะท า
ให้ผู้รับสารเกิดการสับสนทางด้านข้อมูลที่มากล้นเกินไปและขาดระบบการกลั่นกรองข้อเท็จจริง
ของข้อมูล  ผู้ผลิตสื่อออนไลน์ด้านการแพทย์แผนไทยหลายราย มีการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณจน
เกนิความเป็นจริง จึงท าให้เกิดผลเสียต่อผู้รับบริการทางการแพทย์แผนไทยที่รู้เท่าไม่ถึงการ ท าให้
วงการแพทย์แผนไทยเสื่อมเสียภาพลักษณ์ที่ดี  

 2.2 การก าหนดกลุ่มเป้าเหมาย 

 จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายทางการสื่อสารการแพทย์แผนไทยขององค์กรทั้ง 3 
แห่ง มีลักษณะต่างกัน เพราะแต่ละองค์กรมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่แตกต่างกัน กล่าวคือ โกมาร
ภัจจ์สหคลินิก มีกลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ส่วนบริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์
ไพร์ส (ประเทศไทย)จ ากัด มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง และกลุ่มผู้ต้องการรักษา
สุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรที่ปราศจากสารเคมี  ส่วนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร(วัดค าประมง) มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ทั่วไป และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และนักเรียนนักศึกษาที่ต้องการเข้ามาศึกษาดูงาน  จากที่
กล่าวมา จะเห็นได้ว่า ผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยท้ัง 3 แห่ง มีการวางกลุ่มเป้าหมายเพียงเฉพาะ
กลุ่มโรคที่ตนถนัดเพียงอย่างเดียว โดยเลือกกลุ่มผู้รับสารที่มีความต้องการสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ทางการสื่อสารขององค์กร มีการอาศัยการวิจัยด้านการตลาดเพ่ือให้ทราบถึง
รายละเอียดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผู้รับสาร อันจะน าไปสู่การก าหนดวัตถุประสงค์ใน
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การสื่อสารได้อย่างชัดเจนและช่วยท าให้สามารถบริหารค่าใช้จ่ายในการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด สอดคล้องกับหลักการก าหนดกลุ่มเป้าหมายของ ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ (2556: 
24) 

 2.3การก าหนดกลยุทธ์ในการสื่อสารการแพทย์แผนไทย 

  1)กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อบุคคล 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการใช้สื่อบุคคล
เพ่ือท าการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of mouth) โดยใช้กลวิธีที่แตกต่างกัน มีลักษณะการ
ส่งเสริมการบอกต่อโดยธรรมชาติและท าอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ โกมารภัจจ์สหคลินิก และ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร(วัดค าประมง) 
จะเป็นไปในลักษณะแบบธรรมชาติ โดยผู้ป่วยที่เคยมารักษาแล้วเห็นผลหรือจิตอาสาที่รู้จักที่นี่ ก็
จะแนะน าผู้ป่วยรายอื่นๆมารักษา ส่วนบริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)จ ากัด จะมี
ระบบการจัดจ่ายรายได้ให้กับผู้แนะน าบอกต่อ เป็นค่าการตลาด (Commission )มาเป็น
แรงผลักดันกระตุ้นท าให้เกิดการบอกต่ออย่างเป็นระบบ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ หลักการตลาด
แบบผึ้งแตกรัง (Buzz Marketing) หมายถึง  การที่ผู้บริโภครายหนึ่งให้ข้อมูลไปยังผู้บริโภคราย
อ่ืนๆ และถ้าหากเป็นการบอกต่อผ่านทางสื่ออินเทอร์เน็ต จะเรียกว่า การบอกต่อผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Word of mouth (e-WOM) แต่ข้อมูลที่ใช้ในการบอกต่อนั้นสามารถเป็นได้ทั้ง
ข้อมูลในเชิงบวกและเชิงลบก็ได้ ในการสื่อสารระหว่างบุคคลนั้นความเข้มแข็งของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล(Tie strength ) ที่ท าการติดต่อสื่อสารกัน ยิ่งมีความสัมพันธ์แนบแน่นมากเท่าใด ก็
ยิ่งได้รับความน่าเชื่อถือ(Trust)และความเชื่อในความเชี่ยวชาญ(Experts) มากขึ้นเท่านั้น และจะ
น าไปสู่การบอกต่อและตัดสินใจเข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทย หรือซื้อสินค้าและบริการ 
(Brown&Reingen,1987) 

  2) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการศึกษา 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง ท าการสื่อสารในเชิงการให้
ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่งไม่ใช้การสื่อสารเพื่อการขายอย่างโจ่งแจ้ง( Hard Sell)เหตุที่
เป็นเช่นนั้นก็เพ่ือการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ส่งสารหรือองค์กรและเป็นการสื่อสารภายใต้
กรอบบังคับของกฎหมายที่ห้ามโฆษณาสรรพคุณยาโดยตรง การสื่อสารในเชิงการศึกษาจึงเป็น
ทางออกที่ดีส าหรับการสื่อสารการแพทย์แผนไทย เพราะนอกจากจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้
ส่งสารแล้วยังท าให้ผู้รับสารเกิดความรู้และเข้าใจในศาสตร์การรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยมาก
ขึ้น การสื่อสารเพื่อการศึกษาไม่ใช่การสื่อสารเพื่อกระตุ้นให้เกิดกระบวนการซื้อในระยะเวลาอันสั้น 
แต่เป็นเพียงขั้นแรกในกระบวนการสื่อสารเพ่ือสร้างการรับรู้  (Awareness) เพ่ือน าไปสู่การ
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ประกอบการตัดสินใจเข้ารับบริการทางาการแพทย์แผนไทยในอนาคต สอดคล้องกับแบบจ าลอง
ล าดับขั้นของผลกระทบ (Hierarchy of EffectModel) โดยมีสมมติฐานว่าผู้บริโภคจะผ่านช
ขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นการตระหนักรับรู้ (Awareness) เกี่ยวกับสินค้าและบริการไปจนถึงขั้นตอน
การซื้อจริง ดังนั้นการสื่อสารเพ่ือการศึกษารายละเอียดในช่วงแรกอาจไม่สามารถน าไปสู่การ
ตอบสนองทางพฤติกรรมหรือการซื้อทันทีแต่จะต้องมีล าดับขั้นตอนต่างๆเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
จนผู้รับสารก้าวข้ามไปยังขั้นตอนการซื้อได้ในที่สุด (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555: 141) 

  3)กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายพันธมิตร 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร มีการสื่อสารผ่านการ
บอกต่อ โดยองค์กรเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยในการประชาสัมพันธ์
การแพทย์แผนไทย โดยเกิดจากการร่วมมือกันระหว่างองค์กรเพ่ือสนับสนุนกันในด้านการสื่อสาร  
อาทิ โกมารภัจจ์สหคลินิก อาศัยความร่วมมือร่วมมือกับคลินิกแพทย์แผนไทยแห่งอ่ืน ที่อยู่ในเขต
พ้ืนที่คนละจังหวัดหรือในต่างประเทศ น าสื่อและแนวทางการรักษาของโกมารภัจจ์สหคลินิกไป
เผยแพร่ ส่งผลให้ผู้มารับบริการทางการแพทย์แผนไทยในพ้ืนที่อ่ืนๆสามารถรับรู้ข่าวสารด้าน
การแพทย์แผนไทยของหมอประสิทธิ์ คงทรัพย์ ได้กว้างขวางมากขึ้น  ส่วน บริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็น
เตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) จ ากัด ก็มีการจัดท าสื่อ และน าสื่อของทางบริษัทที่จัดท าขึ้นจาก
ส่วนกลางเผยแพร่โดยองค์กรที่เป็นตัวแทนจ าหน่ายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ  โดยทางบริษัทเป็น
พันธมิตรทางการค้ากับเจ้าของศูนย์จ าหน่ายซึ่งท าหน้าที่กระจายสินค้าในระดับท้องถิ่น  ส่วน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร(วัดค าประมง) 
ได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่างๆในการผลิตผลงานวิจัยร่วมกัน เมื่อมีการเผยแพร่
งานวิจัยออกไปในวงกว้าง ก็ส่งผลให้ทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบ
ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร(วัดค าประมง) ได้รับการกล่าวถึงและเป็นที่รู้จักมากขึ้น ท าให้ต่อมา
สถาบันการศึกษาอ่ืนๆที่สนใจติดต่อเข้ามาประสานงานเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ จวบจนปัจจุบันมีงานวิจัยที่
ร่วมมือกับสถาบันต่างๆรวม 31 เรื่องแล้ว 

  4)กลยุทธ์การสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการใช้สื่อออนไลน์
(Online Media )เป็นช่องทางใหม่ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย  กล่าวคือ โกมารภัจจ์สห
คลินิกโดยหมอประสิทธิ์ คงทรัพย์ จะใช้สื่อเวปไซต์ส่วนบุคคลร่วมกับ Youtube และ Facebook 
เป็นช่องทางในการกระจายสื่อ โดยรูปแบบของสื่อจะเป็นภาพเคลื่อนไหวที่สาธิตการวินิจฉัยและ
แนวทางในการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเป็นหลัก โดยการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของหมอ
ประสิทธิ์ คงทรัพย์ ได้จัดท ามาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี จึงเริ่มเป็นที่รู้จักและแพร่หลาย ส่วน 
บริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) จ ากัด ท าการสื่อสารผ่านทางสื่อออนไลน์(Online 
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Media ) เพ่ือประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นหลัก ยืนยันการมีตัวตนจริงให้แก่เหล่าสมาชิกที่ต้องการ
ค้นหาข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับบริษัท แต่จะเน้นการขยายตลาดผ่านการบอกต่อของด้วยสื่อบุคคล
เป็นหลัก ส่วนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร
(วัดค าประมง) ก็จะมีการน าเอาสื่อสิ่งพิมพ์และภาพเคลื่อนไหวมาจัดท าเป็นสื่อดิจิทัล รวบรวมไว้
ในเวปไซต์ขององค์กร เพ่ือสามารถให้ผู้รับสารดาวน์โหลดข้อมูลและดูสื่อภาพเคลื่อนไหวย้อนหลัง
ได้  เป็นต้น จากลักษณะการให้ความส าคัญกับการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัลดังกล่าวของผู้ประกอบการ
แพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร แสดงให้เห็นว่า สื่อออนไลน์เข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อพฤติกรรม
การเปิดรับสื่อของกลุ่มเป้าหมาย บางองค์กรถึงแม้จะไม่ได้เน้นการขยายตลาดผ่านทางสื่อประเภท
นี้ แต่ก็ยังจ าเป็นต้องจัดท าเวปไซต์อย่างเป็นทางการในนามขององค์เพ่ือยืนยันการมีตัวตน ถือเป็น
มาตรฐานทางการสื่อสารในยุคปัจจุบัน เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะพฤติกรรมในการเปิดรับสื่อของ
ผู้รับสารได้เปลี่ยนไป นิยมใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับสถิติการส ารวจพฤติกรรมผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน)(สพธอ.)(2557) 
พบว่า ภายในระยะเวลา 12 ปี คือตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2556 ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีอัตราชั่วโมงการใช้
งานต่อวันเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 76.3   และพบว่ากลุ่มผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนั้น 
มักใช้เพ่ือการพูดคุยสนทนาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยผู้ใช้งานผ่านทางอุปกรเคลื่อนที่ 
คิดเป็นร้อยละ 78.2   ส่วนผู้ใช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ คิดเป็นร้อยละ 59.6   ดังนั้นจึงเป็น
เหตุผลท าให้ผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยต้องรูปแบบการสื่อสารให้เข้ากับพฤติกรรมผู้รับสารที่
เปลี่ยนไปดังกล่าว 

  5) กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย 

 จากการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการสื่อสารเพ่ือรักษา
ความสัมพันธ์กับผู้รับสาร โดยมีการใช้สื่อในรูปแบบที่ต่างกัน ขึ้นอยู่กับจ านวนและโครงสร้าง
องค์กรกล่าวคือ โกมารภัจจ์สหคลินิก จะใช้สื่อ Facebook จ าแนกกลุ่มผู้รับสารออกเป็น 3 กลุ่ม
เพ่ือจัดสรรข้อมูลในการสื่อสารให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้รับสาร  ส่วนบริษัทกาโนเอ็กเซล
เอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) จ ากัดมีการจัดท าวาสาร "กาโนรักคุณ" เป็นสื่อหลักอย่างเป็นทางการ
ที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างฝ่ายบริหารกับสมาชิก และทุกวันอังคารและพฤหัสบดี จะเปิดโอกาสให้
สมาชิกเข้ามาสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆโดยตรงกับประธานคณะกรรมการบริหาร( CEO) 
เพ่ือเป็นช่องทางในการทราบข้อมูลความต้องการอย่างแท้จริงจากสมาชิก รวมไปถึงลักษณะ
รูปแบบการใช้ชีวิตและการตัดสินใจเพ่ือรับการรักษา  ส่วนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร(วัดค าประมง) ก็มีการจัดท าวารสาร ชื่อว่า "อโรคยา
ศาล" เป็นสื่อที่เชื่อมประสานระหว่างสมาชิกในองค์กร และมีการจัดตั้งกลุ่มสนทนาผ่ านทาง
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แอพพลิเคชั่น Line ชื่อว่า กลุ่ม "คิดถึงค าประมง" เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็นระหว่างสมาชิกขององค์กรทั้งเก่าและปัจจุบัน   

 จากลักษณะการสื่อสารของผู้ประกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร ดังกล่าว แสดงให้
เห็นว่ามีความสอดคล้องกับหลักการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังที่ Reinartz & Venkatesan 
(2008) ระบุไว้ว่า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า องค์กรจะต้องด าเนินการเพ่ือให้ได้ลูกค้า 
(Customer acquisition),รักษาลูกค้า (Customer retention ), ขยายกลุ่มลูกค้า ( Customer 
growth  ) และให้กลุ่มลูกค้ากลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าซ้ า (Winning back of customer) 
ซึ่งการที่จะสามารถท าได้ดังขั้นตอนดังกล่าวผู้ประกอบการจะต้องมีข้อมูลด้านต่างๆเกี่ยวกับลูกค้า
เสียก่อน เช่น รูปแบบการใช้ชีวิต รูปแบบการซื้อสินค้า และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อ เป็นต้น 
เพ่ือเป็นแนวทางในการสื่อสารที่เหมาะสม ตลอดจนการบริหารงบประมาณในการสื่อสารกับลูกค้า
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว 

 จากการศึกษาการวางแผนการสื่อสารการแพทย์แผนไทยจากทั้ง 3 องค์กร พบว่า
นอกจากกลยุทธ์การสื่อสารที่กล่าวมาซึ่งล้วนเป็นกลยุทธ์เกี่ยวกับการสื่อสารเกี่ยวกับการใช้สื่อเพ่ือ
เป็นช่องทางในการสื่อสารแล้ว ยังพบว่า เนื้อหาของสารก็ต้องมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะองค์กร 
ไม่มีการคัดลอกจากแหล่งอื่น ข้อมูลต้องมีความเป็นกลางและไม่มีการกล่าวโจมตีคู่แข่งหรือองค์กร
อ่ืนให้เกิดความเสื่อมเสีย อีกทั้งต้องงดเว้นการกล่าวพาดพิงเรื่องราวเกี่ยวกับความขัดแย้งทาง
การเมือง และศาสนา อีกด้วย เพราะกลุ่มเป้าหมายทางการแพทย์แผนไทยมีความหลากหลาย คน
ป่วยทุกเชื้อชาติศาสนาสามารถรับการรักษาโดยการแพทย์แผนไทยได้ทั้งสิ้น 

  5)การประเมินผลการท างาน 

 จากการศึกษา พบว่า ผู้ประกอบการแพทย์แผนไทย ทั้ง 3 องค์กร มีการประเมินผลการ
ท างานผ่านการรับเรื่องร้องเรียนจากผู้รับสารโดยตรงอยู่เป็นระยะๆ เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง
แก้ไขในจุดที่บกพร่อง และเน้นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ 
เพ่ือป้องกันผลเสียที่ตามมาจากการสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งสอดคล้องกับหลักการประเมินผลการ
ท างาน (Evaluation) ของ ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ( 2554: 29) ที่กล่าวว่า การประเมินผลระหว่าง
ด าเนินกิจกรรมนั้นเพ่ือให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและน ามาปรับปรุงแก้ไขในครั้งหน้า
องค์กรทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง ยังให้ความส าคัญกับการประเมินผลการท างานค่อนข้าง
น้อย มีการใช้ช่องทางการสื่อสารในลักษณะเดิมๆ แต่จะเน้นที่การปรับปรุงเนื้อหาของสื่อให้ทันต่อ
ความต้องการของผู้รับสารเป็นหลัก 

 จากการศึกษาการวางแผนการสื่อสารการแพทย์แผนไทยจากท้ัง 3 องค์กร พบว่า 
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3. กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย 

 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างการยอมรับของผู้รับบริการทางการแพทย์แผนไทย
ทั้ง 3 องค์กร มีลักษณะที่แตกต่างจากทฤษฎีกระบวนการยอมรับของ Roger(1968 อ้างถึงใน จิ
ระวัฒน์ วงศ์สวัสดิวัฒน์, 2529)ซึ่งมีอยู่  5 ประการ  อันได้แก่ 1. การรับรู้ (Awareness) 2. ความ
สนใจ (Interest) 3. การประเมิน (Evaluation) 4. การทดลอง (Trial)  5. การยอมรับ 
(Adoption) การศึกษาในครั้งนี้ค้นพบแบบจ าลองกระบวนการยอมรับการแพทย์แผนไทยรูปแบบ
ใหม่ ซึ่งค้นพบว่าผู้รับบริการทางการแพทญืแผนไทยให้ความส าคัญกับประสิทธิผลของการ
รักษาป็นหัวใจหลัก จากการศึกษาพบว่า ผู้รับบริการทางการแพทย์แผนไทยมีพ้ืนฐานความเข้าใจ
ด้านการแพทย์แผนไทยท่ีแตกต่างกัน สามารถจ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ คือ 1) กลุ่มที่ไม่เชื่อถือ
และขาดความเข้าใจ 2) กลุ่มที่มีความเชื่อถือปานกลางและเข้าใจบางส่วน 3) กลุ่มที่มีความเชื่อ
มากและเข้าใจเป็นอย่างดี    

 โดยกลุ่มคนทั้ง 3 กลุ่มดังกล่าวจะมีกระบวนการยอมรับการแพทย์แผนไทยเหมือนกัน แต่
แตกต่างกันที่ลักษณะพฤติกรรมและทัศนคติ ดังแบบจ าลองกระบวนการยอมรับการแพทย์แผน
ไทยดังนี ้

รูปที่ 1 แบบจ าลองกระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย 
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ตารางที่ 2 สรุปลักษณะกระบวนการยอมรับการแพทย์แผนไทย 

ล าดับ ขั้นตอนการสร้างการ
ยอมรับ 

ไม่เชื่อถือเลย เชื่อถือปานกลาง เชื่อถือมาก 

1 สร้างการรับรู้ รับรู้ข้อมูลผ่าน
ทางสื่อที่ตนให้
ความเชื่อถือ หรือ
บุคคลใกล้ชิด
แนะน ามี
แหล่งที่มาอ้างอิง 

รับรู้ข้อมูลผ่าน
ทางสื่อที่ตนให้
ความเชื่อถือ  

รับรู้ขอ้มูลผ่าน
ทางสื่อมวลชน
และสื่อออนไลน์ 

2 สร้างความสนใจ พบเห็นตัวผู้ป่วย
ที่รักษาเห็นผล
และงานวิจัยเชิง
วิชาการอ้างอิง
ชัดเจน 

พบเห็นตัวผู้ป่วย
ที่รักษาแล้วเห็น
ผล 

เห็นภาพผู้ป่วย
ตัวอย่างที่เห็นผล
หรือค าบอกเล่า
จากคนรู้จัก 

3 เกิดการกระตุ้นให้สืบหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม 

ได้รับข้อมูลซ้ าๆ
เป็นเวลานาน
อย่างน้อยหนึ่งปี
ขึ้นไป 

รับรู้ข้อมูลซ้ าๆ
ระยะเวลาหนึ่ง 

ได้รับข้อมูล 3-4
ครั้ง 

4 สิ่งกระตุ่นให้เกิดการ
ตัดสินใจประเมินทางเลือก
ระหว่างแพทย์แผนปัจจุบัน
กับแพทย์แผนไทย 

เมื่อแพทย์แผน
ปัจจุบันปฏิเสธ
การรักษาหรือ
หมดหนทางรักษา 

เมื่อแพทย์แผน
ปัจจุบันต้องการ
ผ่าตัดหรือรักษา
ด้วยวิธีการที่มี
ความเสี่ยงสูง 

ได้รับข้อมูลที่
แสดงให้เห็น
ความปลอดภัย
และมีผลดี
มากกว่าผลเสีย 

5 สมัครใจเข้ารับการรักษา ได้รับรายละเอียด
เกี่ยวกับกระบวน 
การรักษาที่
ชัดเจนพร้อมมี

ได้รับรายละเอียด
เกี่ยวกับกระบวน 
การรักษาที่
ชัดเจนและยืนยัน

ได้รับรายละเอียด
เกี่ยวกับ  
กระบวน การ
รักษาที่ชัดเจน 
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ล าดับ ขั้นตอนการสร้างการ
ยอมรับ 

ไม่เชื่อถือเลย เชื่อถือปานกลาง เชื่อถือมาก 

การยืนยันถึง
ความปลอดภัย
และความรับผิด 
ชอบในการรักษา 

ความปลอดภัย 

6 เกิดความศรัทธา เห็นผลการรักษา
ที่ชัดเจนด้วย
ตนเอง 

เห็นผลการรักษา
ที่ชัดเจนด้วย
ตนเอง 

เห็นผลการรักษา
ที่ชัดเจนด้วย
ตนเอง 

7 เกิดการบอกต่อ ตนและผู้ป่วยราย
อ่ืนๆหายจาก
อาการป่วย 

ตนและผู้ป่วยราย
อ่ืนๆหายจาก
อาการป่วย 

ตนและผู้ป่วยราย
อ่ืนๆหายจาก
อาการป่วย 

 จากตารางดังกล่าว พบว่า  การสื่อสารเพ่ือให้ผู้รับสารเห็นว่า มีตัวอย่างผู้ป่วยที่ผ่านการ
รักษาจนเห็นผลจริงเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจน เป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการยอมรับ
การแพทย์แผนไทย 

ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 

 การสื่อสารการแพทย์แผนไทยเป็นสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนและรอบคอบ ในการวาง
แผนการสื่อสารต้องค านึงถึงข้อบังคับของกฎหมายอย่างเข้มงวดประกอบกับช่องทางในการสื่อสาร
ที่เหมาะสมเข้ารูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย จากการศึกษาพบว่ า ผู้รับบริการทาง
การแพทย์แผนไทยรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยจากสื่อต่างๆ ที่มีความหลากหลาย แต่
หัวใจของการสื่อสารคือการสร้างความเชื่อถือให้กับผู้รับสารเป็นส าคัญ ซึ่งเป็นกุญแจด่านแรกใน
การสื่อสารเพ่ือให้เกิดการยอมรับการแพทย์แผนไทยตามมา การแพทย์แผนไทยในยุคปัจจุบันยัง
นับว่าเป็นสิ่งใหม่ในสังคม และที่ผ่านมาสังคมเกิดความแคลงใจและขาดความเชื่อถืออัน
เนื่องมาจากแพทย์แผนไทยบางคนโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง  ดังนั้น การสื่อสารเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับ จึงต้องเน้นที่การท าความเข้าใจและการให้ความรู้เป็นหลัก  

 ส าหรับการศึกษาวิจัยในอนาคตควรมีการพัฒนาแบบจ าลองกระบวนการสร้างการยอมรับ 
ให้มีความครอบคลุมและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมในแต่ละยุค รวมทั้งการน า
แนวคิดทางด้านการสื่อสารการตลาดอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารการตลาดแบบดั้งเดิมและการ
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สื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นต้น แบบจ าลองนี้จัดท าขึ้นจากการเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ 
แต่ขาดการทดสอบในเชิงปริมาณ ดังนั้นจึงควรมีการศึกษาเพ่ือลดข้อจ ากัดดังกล่าว อันจะน าไปสู่
การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการสื่อสารธุรกิจสุขภาพที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
สื่อสารการแพทย์แผนไทยอันจะส่งผลดีต่อการน าไปต่อยอดเพ่ือการประยุกต์ใช้ให้มีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

 

รายการอ้างอิง 
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