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 การศึกษาวจิยัเร่ือง กระบวนการส่ือสารและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย มีวตัถุประสงคก์าร

วิจยั 2 ขอ้ คือ 1) เพื่อศึกษาวางแผนการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย  2) เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับ
การแพทยแ์ผนไทย  โดยการศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล
ดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ผูป้ระกอบการแห่งละ 1 คน จาก 3 องค์กร ไดแ้ก่ โกมารภจัจ์
สหคลินิก, บริษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด และโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยแ์บบผสมผสานดา้นโรคมะเร็งสกลนคร(วดัค าประมง)  พร้อมดว้ยผูม้ารับบริการทางการแพทยแ์ผนไทย 

องคก์รละ 8 คน รวมทั้งส้ิน 24 คน และการวิจยัเชิงเอกสาร (Documentary Research)  การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการ
พฒันาองคค์วามรู้ทางดา้นการส่ือสารธุรกิจสุขภาพ และเป็นการส่งเสริมการแพทยแ์ผนไทย  เพ่ือเป็นแนวทางให้
ผูป้ระกอบการสามารถน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการส่ือสารให้เกิดประสิทธิภาพสูงสูด อนัจะเป็นผลดี
ต่อการพ่ึงตนเองของคนไทยทางด้านการดูแลสุขภาพ โดยลดอัตราการเสียดุลการค้า จากการน าเข้ายาและ
เวชภณัฑแ์ผนปัจจุบนัมูลค่ามหาศาลจากต่างประเทศ  
 ผลการวิจยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 พบวา่  ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยมีการวางแผนการส่ือสารโดย
ใชส่ื้อหลากหลายรูปแบบเพื่อใหส้ามารถใหเ้ขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายขององคก์รไดอ้ยา่งทัว่ถึง แต่เน้ือหาของส่ือตอ้งอยู่

ภายใตก้รอบบงัคบัของกฎหมายวา่ดว้ยเร่ืองการโฆษณายา ซ่ึงหา้มการบอกสรรพคุณโดยตรง ท าให้เน้ือหาในการ

ส่ือสารจะเน้นสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมายโดยการให้ความรู้ดา้นการแพทยแ์ผนไทยเป็นหลกั ไม่ใช่เป็นการ

ส่ือสารเพ่ือการขายอยา่งโจ่งแจง้ เม่ือผูรั้บสารเลง็เห็นประโยชน์จากความความเช่ียวชาญอยา่งแทจ้ริงของผูส่้งสาร

ซ่ึงสะทอ้นออกมาจากคุณภาพของเน้ือหาในการส่ือสาร จึงจะเกิดความเช่ือถือและน ามาสู่การเขา้รับการบริการ

ทางการแพทยแ์ผนไทยตามมาในภายหลงั  และในปัจจุบนัผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยก็ไดใ้หค้วามส าคญักบัส่ือ

ออนไลน์ (Online Media) ท่ีก าลงัไดรั้บความสนใจและเขา้มามีบทบาทในการด ารงชีวติของผูค้นในสังคมเป็น
อย่างมาก แต่ในอีกมุมหน่ึงส่ือดังกล่าวก็น ามาซ่ึงผลเสียด้วยเช่นกัน กล่าวคือ ด้วยคุณสมบัติของส่ือออนไลน์ 



 

(Online Media) ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได้โดยง่าย จึงท าให้เกิดการส่งผ่านขอ้มูลกันเป็นจ านวนมาก แต่ขาด
ระบบการกลัน่กรองขอ้เท็จจริงของขอ้มูล และมีการละเมิดลิขสิทธ์ิกนัอยา่งแพร่หลาย ท าให้ผูรั้บสารเกิดความ

สบัสนในจ านวนขอ้มูลท่ีมากเกินไปและไม่รู้วา่ขอ้มูลใดจริงหรือเท็จ ผูป้ระกอบการบางรายท่ีหวงัเพียงผลก าไรก็

โฆษณาโออ้วดสรรพคุณจนเกินความจริง เม่ือมีผูห้ลงเช่ือแลว้ไดรั้บความเสียหาย จึงส่งผลให้ภาพลกัษณ์ของ

วงการแพทยแ์ผนไทยโดยรวมตอ้งพลอยเส่ือมเสียไปดว้ย 

 ผลการวจิยัตามวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 พบวา่ กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทยมีการพฒันา
จากการรับรู้สู่การยอมรับอยา่งเป็นล าดบัขั้นตอน โดยพบวา่ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยแต่ละคน มีความรู้

ความเขา้ใจพ้ืนฐานเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทยมากนอ้ยไม่เท่ากนัจึงท าใหมี้ทศันคติและพฤติกรรมแตกต่างกนัไป 

แต่ใหค้วามส าคญัในประเดน็ท่ีคลา้ยคลึงกนั  ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัประสิทธิผลของการรักษาเป็นหลกั ใน

กระบวนการยอมรับดงักล่าวน้ี เม่ือเกืดการยอมรับแลว้ ผูป่้วยจะเกิด "เวชศรัทธา" ภายหลงัจากท่ีผุน้ั้นเห็น

ผลการรักษาดว้ยตวัเองแลว้ และจะมีแรงกระตุน้ใหเ้กิดการบอกตอ่ ไปยงัผูป่้วยรายอ่ืนๆ ส่งผลใหเ้กิดเป็นวงจรการ

สร้างการรับรู้สู่การยอมรับ ท่ีกระจายส่ือออกไปแบบปากต่อปาก จากผูท่ี้ผา่นการรักษาแลว้เห็นผลด ี
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 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 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. 
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บทที ่1  
 

บทน า  
 

1.1 ทีม่าและความส าคญั 
 
 ปัจจุบนัประเทศไทยเป็นประเทศผูน้ าเขา้สินคา้ประเภทยาและเวชภณัฑจ์ากต่างประเทศ
จ านวนมหาศาล โดยคิดเฉล่ียมูลค่าการน าเขา้ มากกวา่ 6,000 ลา้นบาทต่อเดือน ดงัรายงานสถิติจาก
กรมสรรพากร (2558) รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระหวา่งเดือนกนัยายน 2557 ถึง 
กุมภาพนัธ์ 2558  ดงัตารางท่ี 1.1 
 
ตารางที ่1.1  มูลค่าของสินคา้น าเขา้ประเภทยาและเวชภณัฑร์ะหวา่งเดือนกนัยายน 2557 ถึง        
        เดือนกุมภาพนัธ์ 2558 (หน่วยเป็นลา้นบาท) 
 

 
จากสถิติดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นวา่ ประเทศไทยยงัตอ้งพึ่งยาและเวชภณัฑ์จากต่างประเทศ

จ านวนมาก เพื่อใหเ้พียงพอต่อจ านวนประชากรภายในประเทศ แต่ในอีกมุมหน่ึงประเทศไทยเองก็มี
ศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยซ่ึงเป็นภูมิปัญญาดา้นการรักษาสุขภาพโดยการใชย้าสมุนไพรท่ีสามารถ
ผลิตไดเ้องภายในประเทศ แต่ประชาชนกลบัไม่ไดรั้บการรักษาโดยศาสตร์การแพทยแ์ผนไทยอยา่ง
กวา้งขวางมากนกั เพราะจ านวนสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทยแ์ผนไทยยงัมีจ านวนนอ้ย
อยู ่เม่ือเทียบกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั สาเหตุเกิดจากในยุครัตนโกสินทร์ตอนตน้ การแพทยแ์ผนไทย
เร่ิมถูกลดบทบาทลงเร่ือยๆโดยมีแพทยแ์ผนตะวนัตกเขา้มาแทนท่ี และต่อมาถูกกดทางออ้มโดย

สินค้าน าเข้า ก.พ.2558 ม.ค.2558 ธ.ค.2557 พ.ย.2557 ต.ค.2557 ก.ย.2557 
ยาและ
เวชภณัฑ์ 

6,523.13 6,997.24 6,465.38 5,611.28 6,644.36 6,798.26 
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พระราชบัญญัติควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  ระยะแรกหมอยาไทยในช่วงสมัยรัชกาลท่ี 6 
ส่วนมากไม่ทราบข้อมูลโดยละเอียด และไม่สามารถสอบใบประกอบโรคศิลปะได้ ก็เลิกการ
ประกอบอาชีพและเผาต าราทิ้งไป สาเหตุหน่ึงเกิดจากความเขา้ใจผิด และเกรงกลวัอาญาแผน่ดินวา่
จะถูกจบัด าเนินคดี ส่วนผูเ้ป็นหมอยาไทยท่ีเหลืออยู่ก็ชรามาก และส่วนหน่ึงได้เสียชีวิตไปแล้ว 
(สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย, 2538: 71-78)  ท าให้ยุคต่อมาการแพทยแ์ผนตะวนัตกก็เขา้มาแทนท่ี
อยา่งสมบูรณ์ ดงันั้นการใชย้าเพื่อการรักษาโรคต่างๆของแพทยแ์ผนปัจจุบนัในประเทศส่วนหน่ึงจึง
ตอ้งพึ่งพาตวัยาอนัเป็นลิขสิทธ์ิจากทางต่างประเทศดว้ยเช่นกนั หากการแพทยแ์ผนไทยไดรั้บการ
ฟ้ืนฟูให้ได้รับความนิยมอีกคร้ัง ย่อมเป็นคุณประโยชน์ต่อการพึ่ งตนเองด้านการผลิตยาเพื่อการ
สาธารณสุขของประเทศ ดงับทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ความวา่ 
 
  สมุนไพรน้ีมีค่ามาก    พระเจา้อยูห่วัทรงฝากใหรั้กษา  
 แต่ปู่ ยา่ตายายใชก้นัมา      ควรลูกหลานรู้รักษาใชสื้บไป 
 เป็นเอกลกัษณ์ของชาติควรศึกษา   วจิยัมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมยั 
 รู้ประโยชน์รู้คุณโทษสมุนไพร    เพื่อคนไทยอยูร่อดตลอดกาล  
  
 จากบทพระราชนิพนธ์ดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นถึงคุณค่าและความส าคญัของภูมิปัญญาทาง
การแพทยแ์ผนไทย อนัเป็นมรดกทางวฒันธรรมอนัทรงคุณค่า ควรแก่การอนุรักษแ์ละพฒันาให้เขา้
กับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่เพื่อการพึ่ งตนเองด้านการรักษาสุขภาพของคนไทย และในปัจจุบัน
กระทรวงสาธารณสุขไดมี้การจดัตั้ง กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก (2555) 
ในวนัท่ี 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และ
พระราชบญัญติั ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม  พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรม
พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกกระทรวงสาธารณสุข โดยได้โอนหน่วยงาน
สถาบนัการแพทยแ์ผนไทยส านักงานปลดักระทรวงสาธารณสุขและศูนยค์วามร่วมมือการแพทย์
ไทยจีนและศูนยป์ระสานงานการแพทยท์างเลือก กรมการแพทย ์มารวมกนัเป็นกรมใหม่ท่ีมีบทบาท
ในเร่ืองงานพฒันาวชิาการดา้นการแพทยแ์ผนไทย   การแพทยพ์ื้นบา้นและการแพทยท์างเลือก โดย
มีวิสัยทศัน์คือ น าการแพทยแ์ผนไทยให้เป็นการแพทยท์างหลกัของชาติไทย และมีพนัธกิจ พฒันา
แพทยแ์ผนไทยใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน ไดรั้บการยอมรับ ในระดบัสากล 
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 ในปี 2554 รัฐมนตรีช่วยวา่การกระทรวงสาธารณสุข ไดค้ดัเลือกโรงพยาบาล 9 แห่ง เป็น
ตน้แบบในการใหบ้ริการผูป่้วยดว้ยการแพทยแ์ผนไทยเต็มรูปแบบคร้ังแรกในประเทศ (กรมพฒันา
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก, ส านกัวชิาการ, 2554) โดยทุกโรงพยาบาลท่ีเขา้ร่วม
โครงการจะใชง้บประมาณในการพฒันาแห่งละประมาณ 1 ลา้นบาทรวม 10 ลา้นบาท โดยรูปแบบ
การด าเนินงานของโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งน้ี ใหบ้ริการตรวจรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนไทยผสมผสาน
เช่ือมโยงกบัระบบการแพทยแ์ผนปัจจุบนั เช่น เอก็ซเรย ์ตรวจเลือด การส่งต่อผูป่้วย โดยจดับุคลากร
ดา้นการแพทยแ์ผนไทย เช่น แพทยแ์ผนไทย แพทยแ์ผนไทยประยกุต ์เภสัชกรพยาบาลวชิาชีพ เพิ่ม
แห่งละประมาณ 18 คน มีบริการทั้งผูป่้วยนอก เช่นโรคสะเก็ดเงิน อมัพฤกษ-์อมัพาตและบริการ
ผูป่้วยใน โดยจะใชย้าไทยทั้งยาเด่ียวและสูตรต ารับท่ีมีส่วนผสมสมุนไพรหลายตวัท่ีมีทั้งในและ
นอกรายการบญัชียาหลกัแห่งชาติ เบ้ืองตน้มี 209 รายการ เพื่อรักษาผูป่้วยทุกระบบ ทุกสิทธิ
สวสัดิการทั้งรักษาดว้ยยา และการนวด การอบ การประคบสมุนไพร การดูแลหญิงหลงัคลอดเช่น
วธีิทบัหมอ้เกลือ การนัง่ถ่าน บริการแพทยแ์ผนไทยน้ี ส าหรับกรณีของผูป่้วยในนั้น จะอยูใ่น
ดุลพินิจของแพทย ์ทั้งแพทยแ์ผนไทยและแพทยแ์ผนปัจจุบนั จะบริการตามความสมคัรใจของ
ผูป่้วยเป็นหลกั 
 นอกเหนือจากการจดัสรรงบประมาณและบุคลากรลงไปตามสถานพยาบาลต่างๆแลว้ กรม
พฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ยงัไดท้  าการประชาสัมพนัธ์รณรงคใ์หป้ระชาชน
หนัมาใชย้าสมุนไพรรักษาอาการเจบ็ป่วยเบ้ืองตน้ผา่นทางส่ือเวบ็ไซตส่์วนกลางของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทยท์างเลือก โดยใชค้  าขวญัวา่ "เจบ็ป่วยคราใด ใชย้าไทย ก่อนไปหาหมอ" 
(กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก, 2558)    
 ด้วยเหตุท่ีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกฟ้ืนฟูและส่งเสริม
การแพทยแ์ผนไทยอยา่งต่อเน่ืองอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ภาคเอกชนเร่ิมต่ืนตวัมากข้ึน ธุรกิจยา
แผนโบราณมีการขยายฐานการผลิตอยา่งกวา้งขวาง (ส านกัยา, 2558)  จากรายงานสถิติใบอนุญาตผู ้
ประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยาทัว่ราชอาณาจกัร ประจ าปี 2557 พบวา่ สถานท่ีผลิตยาแผนโบราณในเขต
กรุงเทพมหานคร มีจ านวน 289 แห่ง และในเขตภูมิภาค มีจ านวน 661 แห่ง รวมทั้งส้ิน 950 แห่ง ซ่ึง
มีจ านวนมากกว่า เม่ือเทียบกบัสถานท่ีผลิตยาแผนปัจจุบนัซ่ึงเป็นการแพทยส์ายหลกั โดยในเขต
กรุงเทพมหานครมีจ านวน 90 แห่ง และในเขตภูมิภาค มีจ านวน 94 แห่ง รวม 184 แห่งเท่านั้น  
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 สืบเน่ืองจากการขยายตวัของภาคธุรกิจดงักล่าว ท าให้มีผูป้ระกอบการบางรายโฆษณาอวด
โอ้สรรพคุณเกินจริง ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและร้องเรียนมายงัส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยาอยูเ่ป็นระยะๆ  ต่อมาจึงส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลง พระราชบญัญติั
ยา พ.ศ. 2510 ซ่ึงไดใ้ชบ้งัคบัมาเป็นเวลานาน บทบญัญติั บางประการไม่สอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ในปัจจุบนั ซ่ึงมีการพฒันาดา้นเทคโนโลยีและการขยายตวั ทางการคา้และอุตสาหกรรมเก่ียวกบัยา 
โดยการร่างพระราชบญัญติัยาข้ึนมาใหม่ ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัยา (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.  
2510 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ดงัน้ี (ส านกัยา, 2558) 
 

 การโฆษณาขายยา จะตอ้งไม่แสดงสรรพคุณยา วา่สามารถบ าบดั บรรเทารักษา หรือป้อง-
กนัโรค หรืออาการของโรคเบาหวาน มะเร็ง อมัพาต วณัโรคโรคเร้ือน หรือโรคหรืออาการ
ของโรคของ สมอง หวัใจ ปอด ตบั มา้ม ไต 

 
 จากระเบียบดงักล่าว ท าให้ไม่สามารถท าการประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณาสรรพคุณใน
การรักษาโรคดงักล่าวไดโ้ดยตรง ผูป้ระกอบการตอ้งค านึงถึงความละเอียดรอบคอบในการผลิตส่ือ 
เพื่อไม่ให้ผิดกฎหมาย เน้ือหาของส่ือโฆษณาจะต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ท่ีก าหนด ส่งผลให้เกิด
ขอ้จ ากดัหลายประการ แต่ส่งผลดีต่อผูบ้ริโภค เป็นการป้องกนัไม่ ให้ประชาชนหลงเช่ือค าโฆษณา
เกินจริง จากนายทุนท่ีหวงัเพียงผลก าไรจนลืมจรรยาบรรณแห่งวชิาชีพ  
 นอกจากตอ้งวางแผนส่ือโฆษณาใหอ้ยูใ่นระเบียบแบบแผนอนัควรแลว้ ผูป้ระกอบการใน
ยคุปัจจุบนัจ าเป็นตอ้งปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพสังคมท่ีเปล่ียนไป เพราะนวตักรรมเทคโนโลยกีาร
ส่ือสารมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการรับส่ือของผูบ้ริโภค ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 
(องคก์ารมหาชน) (สพธอ.) (2557) กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (MICT) 
รายงานสรุปผลส ารวจพฤติกรรมของผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตในประเทศไทย ประจ าปี 2557 มีดงัน้ี 
 ผลส ารวจพฤติกรรมของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดยมีผูต้อบแบบส ารวจรวม
ทั้งส้ิน  16,596 ราย ส่วนใหญ่แลว้จะเป็นกลุ่มขา้ราชการ พนกังานบริษทัเอกชน และกลุ่มนกัเรียน-
นกัศึกษา เป็นกลุ่มใหญ่ 3 อนัดบัแรกท่ีตอบแบบส ารวจมากท่ีสุด โดยกลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่จะเคย
ใชอิ้นเทอร์เน็ตเป็นระยะเวลานานกวา่ 5 ปี 
 ปี 2556 ค่าเฉล่ียของระยะเวลาการใชง้านอินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์โดยเฉล่ีย 32.3 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ หรือใชเ้วลาโดยประมาณ 4.6 ชัว่โมงต่อวนั   
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 ปี 2557 ค่าเฉล่ียของระยะเวลาการใชง้านอินเตอร์เน็ตต่อสัปดาห์โดยเฉล่ีย 50.4 ชัว่โมงต่อ
สัปดาห์ หรือใชเ้วลาโดยประมาณ 7.2 ชัว่โมงต่อวนั (หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของวนัเพื่อใชง้าน
อินเทอร์เน็ต) 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ กลุ่มเพศท่ีสาม มีจ  านวนชัว่โมงการใชง้านอินเทอร์เน็ตสูงท่ีสุด เม่ือ
เทียบกบักลุ่มเพศชายและเพศหญิง  โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 62.1 ชัว่โมงต่อสัปดาห์  
 อุปกรณ์ยอดนิยมท่ีใชใ้นการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต มีดงัน้ี 
  ล าดบัท่ี 1โทรศพัทมื์อถือแบบพกพา (77%) โดยใชง้านเฉล่ีย 6.6 ชัว่โมงต่อวนั   
  ล าดบัท่ี 2 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 69.4% ใชง้านเฉล่ีย 6.2 ชัว่โมงต่อวนั  
  ล าดบัท่ี 3 คอมพิวเตอร์แบบพกพา (49.5% ) ใชง้านเฉล่ีย 5.3 ชัว่โมงต่อวนั 
 คนไทยส่วนใหญ่นิยมท่องอินเทอร์เน็ตโดยใชโ้ทรศพัทมื์อถือแบบพกพามากท่ีสุด ในช่วง
เวลา 16.00 น. จนถึงเชา้วนัรุ่งข้ึน เวลา 8.00 น.   จากนั้นในช่วงเวลา 8.00 น. - 16.00 น. ส่วนใหญ่
มกัจะใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ในการท่องอินเทอร์เน็ต   
 จากขอ้มูลดงักล่าว แสดงให้เห็นว่าปัจจุบนัคนไทยนิยมหันมาใช้ส่ืออินเทอร์เน็ตมากข้ึน
เร่ือยๆ และเป็นท่ีแน่นอนวา่ ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยหลายรายก็ยอ่มใชส่ื้อเหล่าน้ีเป็นช่องทาง
ในการส่ือสารการตลาด ท าการโฆษณาสินคา้ของตนกนัอยา่งแพร่หลาย และบางรายมีการโฆษณา
อวดอา้งสรรพคุณจนเกินความจริง ผิดหลกักฎหมาย ผูบ้ริโภคบางรายหลงเช่ือจึงเกิดความเสียหาย
ตามมา  ท าให้ส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์อันดีของวงการแพทย์แผนไทยโดยรวม และปัญหาอีก
ประการหน่ึงท่ีมกัพบเห็นบ่อยคร้ัง คือ การส่งต่อขอ้มูลเก่ียวกบัสรรพคุณสมุนไพรท่ีเกินความจริง
โดยมีวตัถุประสงค์ทางการค้าแอบแฝงและขาดการกลั่นกรองข้อเท็จจริงของขอ้มูล ซ่ึงเกิดจาก
แผนการของผูป้ระกอบการบางรายท่ีตอ้งการท าให้เกิดเป็นกระแสนิยม ส่งต่อผ่านทางส่ือสังคม
ออนไลน์ (Social Media) บางข่าวไม่มีแหล่งอา้งอิงท่ีมาของขอ้มูลอนัชัดเจน แต่ผูรั้บสารจ านวน
มากกลบัหลงเช่ือและท าตาม จึงเกิดความเสียหายตามมา ผูว้จิยัเห็นวา่ การศึกษากระบวนการส่ือสาร
และการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทยในทางท่ีถูกตอ้ง จึงเป็นหนทางหน่ึงท่ีจะช่วยบรรเทา
ปัญหาดงักล่าว และเป็นประโยชน์ต่อผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย ในการน าองค์ความรู้ไปเป็น
แนวทางดา้นการประชาสัมพนัธ์อยา่งมีประสิทธิภาพ ภายใตก้รอบของกฎหมาย อนัเป็นการส่งเสริม
ภาพลกัษณ์อนัดีของวงการแพทยแ์ผนไทยในสายตาสังคม 
 แต่จากการศึกษาพบว่า งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแพทยแ์ผนไทยในปัจจุบนันั้น จะเป็น
งานวิจยัท่ีมุ่งเน้นเร่ืองประสิทธิภาพของตวัยาสมุนไพรและกระบวนการรักษาโรคโดยต าหรับยา
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แผนไทย และบางส่วนจะเป็นงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผน
ไทย แต่ยงัไม่มีงานวิจยัทางดา้นกระบวนการส่ือสารและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย 
ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเล็งเห็นความส าคญัของปัญหาดงักล่าว จึงเกิดความสนใจท่ีจะศึกษากระบวนการ
ส่ือสารและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทยเพื่อเป็นแนวทางให้กบัผูป้ระกอบการทางดา้น
การแพทยแ์ผนไทยน าองคค์วามรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชเ้พื่อการพฒันารูปแบบการส่ือสารการตลาดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อเป็นช่องทางหน่ึงในการลดปัญหาการสูญเสียเงินตราแก่ต่างประเทศจาก
การน าเขา้ยาและเวชภณัฑม์ูลค่ามหาศาลต่อปี     
 งานวจิยัช้ินน้ี ผูว้จิยัจึงมุ่งศึกษากระบวนการส่ือสารและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผน
ไทย ผูว้ิจยัท าการศึกษาจากตวัอย่างองค์กรทางการแพทยแ์ผนไทยท่ีประสบความส าเร็จด้านการ
ส่ือสารและมีช่ือเสียง จ านวน 3 องคก์ร ซ่ึงแต่ละองค์กรจะมีลกัษณะท่ีแตกต่างกนั เปิดด าเนินการ
มาแลว้มากกวา่สิบปีข้ึนไป และไดรั้บความนิยมจากผูรั้บบริการเป็นจ านวนมาก ประกอบกบัมีการ
ใช้ส่ือในการส่ือสารการตลาดท่ีถูกตอ้งเหมาะสมภายใตก้รอบของกฎหมาย  ผูว้ิจยัเห็นว่า สมควร
เป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่ผูป้ระกอบการรายอ่ืนสืบไป องคก์รทั้ง 3 แห่งไดแ้ก่ 
  องคก์รท่ี 1 โกมารภจัจส์หคลินิก โดย หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์มีลกัษณะเป็นคลินิก
นวดแพทยแ์ผนไทยและกายภาพบ าบดั จ.ชยัภูมิ 
  องคก์รท่ี 2 บริษทั กาโนเอก็เซล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จ ากดั  มีลกัษณะ
บริษทัผูจ้ดัจ  าหน่ายยาแผนโบราณ กรุงเทพมหานคร  
  องคก์รท่ี 3 โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้น
มะเร็งสกลนคร มูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล วดัค าประมง จ.สกลนคร (สถานพยาบาลในการควบคุม
ของรัฐ ขนาด 60 เตียง)  
 

1.2  ปัญหาน าวจิัย 
 
 1)  กระบวนการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทยมีลกัษณะอยา่งไร 
 2)  กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทยมีลกัษณะอยา่งไร 
 
1.3  วตัถุประสงค์การวจิัย 
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 1)  เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย 
 2)  เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย 
 

1.4  ขอบเขตการวจิัย 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษากระบวนการส่ือสารและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย 
โกมารภจัจส์หคลินิก โดย หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย,์ บริษทั กาโนเอก็เซล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั  และโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร 
โดยมูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล และจากผูเ้ขา้รับการบริการทางการแพทยท์างเลือก จ านวน 24 คน 
การวจิยัในคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ ใชว้ธีิการสัมภาษณ์เชิงลึก และการวเิคราะห์เอกสาร เก็บ
ขอ้มูลระหวา่ง เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2558 
 

1.5  นิยามศัพท์ 
 

กระบวนการส่ือสาร หมายถึง กระบวนการในการวางแนวทางการส่ือสารการแพทยแ์ผน
ไทย ไปยงักลุ่มผูป่้วยเป้าหมายหรือกลุ่มผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยเพื่อใหง่้ายต่อการศึกษา
ทางผูว้จิยัไดศึ้กษาใน 4 หวัขอ้หลกั ดงัน้ี 1) การวเิคราะห์สถานการณ์ 2) การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
3) กลยทุธ์การส่ือสาร 4) การประเมินผลการส่ือสาร 

กระบวนการสร้างการยอมรับ หมายถึง ขั้นตอนเพื่อสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย 
ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 1) กระบวนการสร้างความตระหนกัรู้ 2) กระบวนการสร้างความ
สนใจ 3) กระบวนการประ เมินผล 4) กระบวนการทดลอง 5) เกิดการยอมรับ  

การแพทย์แผนไทย หมายถึง การแพทยแ์ผนโบราณในประเทศไทยซ่ึงไดรั้บการสืบทอด
ความรู้และจดบนัทึกไวใ้นต าราทางการแพทยอ์ยา่งเป็นระเบียบแบบแผน  
 

1.6  ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 
 1)  เป็นการส่งเสริมใหผู้ป้ระกอบการดา้นการแพทยแ์ผนไทยน าความรู้ไปพฒันารูปแบบ
การส่ือสารและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทยใหมี้ประสิทธิภาพ 
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 2)  ผลการศึกษาจะเป็นขอ้มูลท่ีสามารถน าไปพฒันาต่อยอดดา้นการผลิตโฆษณาและ
ประชาสัมพนัธ์ธุรกิจการแพทยแ์ผนไทยไดอ้ยา่งถูกตอ้งตามระเบียบกฎหมาย 
 3)  องคก์รทางการแพทยแ์ผนไทยทั้งสามแห่ง สามารถน าขอ้มูลท่ีไดไ้ปพฒันากระบวนการ
ส่ือสารของตนต่อไป 
 4)  ผูส้นใจศึกษาสามารถน าความรู้ไปเป็นแนวทางเพื่อการท าวจิยัดา้นการส่ือสารและการ
สร้างการยอมรับต่อไป 
 

1.7  กรอบแนวคดิในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพที ่1.1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

กระบวนการส่ือสาร 

การแพทย์แผนไทย 
กระบวนการสร้างการยอมรับ 

การแพทย์แผนไทย 

 
1.การสร้างการรับรู้ 1.การวเิคราะห์สถานการณ์ 

2. การสร้างความสนใจ 2.การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 

3. การประเมินทางเลือก 3. กลยทุธ์การส่ือสาร 

1) กลยทุธ์การส่ือสารผา่นส่ือบุคคล 
2) กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือการศึกษา 
3) กลยทุธ์การสร้างพนัธมิตร 
4) กลยทุธ์การส่ือสารผา่นส่ือ

ออนไลน์ 
5) กลยทุธ์การส่ือสารเพ่ือรักษา

ความสมัพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย 

 

 

 

 

 

 

4. การทดลอง 

5. การยอมรับ 

4.การประเมินผลการท างาน 
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บทที ่2 
 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและผลงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 
 

 การศึกษาเร่ืองกระบวนการส่ือสารการและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย 
ประกอบดว้ยแนวคิด ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยน าเสนอในหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบักระบวนการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ 
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการส่ือสารการตลาด 
2.3  แนวคิดเก่ียวกบัส่ือออนไลน์ 
2.4  แนวคิดเก่ียวกบักระบวนการสร้างการยอมรับ 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทย 
2.6  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

2.1  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ 
 
 2.1.1  องค์ประกอบของกระบวนการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ 
 แบบจ าลององคป์ระกอบกระบวนการส่ือสารเชิงกลยทุธ์ของ  Ketchum Inc                   
(ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2554) มี 10 หวัขอ้ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี   
  2.1.1.1  สถานการณ์  (Situation) 
  สถานการณ์  (Situation)  คือ สภาวะปัจจุบนัท่ีองคก์รหรือโครงการก าลงัเผชิญอยู ่
หรืออาจคาดคะเนไดว้า่จะมีความเป็นไปไดท่ี้ตอ้งพบเจอในอนาคต โดยแบ่ออกเป็น 3 รูปแบบ ดงัน้ี 
   1)  เป็นสถานการณ์ท่ีเกิดปัญหา หรือเหตุการณ์ท่ีมีผลทางลบต่อองค์กร 
เช่น องค์กรถูกมองว่ามีการคา้ก าไรเกินควร เอารัดเอาเปรียบสังคม หรือเป็นเป็นผูท้  าลายส่ิงแวด-
ลอ้ม เช่น กรณีโรงงานอุตสาหกรรม ถูกกล่าวหาวา่มีการปล่อยควนัพิษ ท าให้ประชาชนท่ีอาศยัอยู่
ในบริเวณใกลเ้คียงไดรั้บผลกระทบจากมลพิษดงักล่าว เป็นตน้ 
   2)  สถานการณ์แบบท่ีองคก์รไม่เป็นท่ีรู้จกัของกลุ่มเป้าหมาย หรือมีฝ่ายท่ี
ด าเนินงานประชาสัมพนัธ์มาเป็นเวลาระยะนานแต่ยงัไม่ค่อยมีคนรู้จกั 
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3)  สถานการณ์แบบท่ี องคก์รตอ้งการรักษาช่ือเสียงท่ีดีเอาไว ้ตอ้งการ
ไดรั้บการสนบัสนุนจากสังคม นบัเป็นสถานการณ์ท่ีถือวา่ดีท่ีสุดขององคก์ร ท าใหไ้ม่ตอ้งเหน่ือย
มากนกั เพราะไม่ตอ้งมาแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในเชิงลบภาพลบ ดงัเช่นในสถานการณ์ท่ี 1 และไม่ตอ้ง
ท าใหเ้ป็นท่ีรู้จกัของคนหมู่มาก ดงัเช่นในสถานการณ์ท่ี 2   
  2.1.1.2  วตัถุประสงค ์ (Objectives) 
  โดยทัว่ไปนโยบาย  แผนงาน  หรือโครงการดา้นการส่ือสาร  มกัมีวตัถุประสงคอ์ยู ่ 
3  ประการหลกัๆ  ดงัน้ี (Witcox  และคณะ, 2002 อา้งถึงใน ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2554) 
   1)  วตัถุประสงคเ์พื่อการรับทราบขอ้มูลข่าวสาร  เช่น  เพื่อใหผู้รั้บสารรู้
เร่ืองราวต่างๆเก่ียวกบัองคก์รท่ีส่ือสารออกไป 
   2)  วตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความรู้สึก  เช่น  ตอ้งการให้ผูรั้บสารนิยม
ชมชอบ  มีทศันคติท่ีเห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยกบัเร่ืองราวท่ีส่ือสารออกไป 
   3)  วตัถุประสงคเ์พื่อใหเ้กิดการแสดงออกเชิงพฤติกรรม  เช่น  ตอ้งการให้
ผูรั้บสารเขา้ร่วมกิจกรรม บางคร้ังเพื่อตอ้งการให้เกิดการเปล่ียนพฤติกรรมหรือยงัคงท าพฤติกรรม
เดิมนั้นต่อไป 
  2.1.1.3  ขอ้มูล  (Facts) 
  ขอ้มูล  (Facts)  คือ  ส่ิงท่ีนกัวางแผนกระบวนการส่ือสารตอ้งการรับรู้เพื่อน ามาใช้
ประกอบในการวางแผนกระบวนการส่ือสาร  ไดแ้ก่ 

1)  ขอ้สรุปเก่ียวกบักิจการ  (Category  Facts)  เช่น  ก าไร  ขาดทุน  
2)  ขอ้มูลเก่ียวกบัสินคา้และบริการ  (Product/Service  Issues)   
3)  ขอ้มูลเก่ียวกบัคู่แข่ง  (Competitive  Facts) 
4)  ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคา้หรือผูรั้บบริการ  (Customer  Facts) 

  2.1.1.4  เป้าหมาย  (Goals) 
  เป้าหมาย  คือ  ส่ิงท่ีคาดหวงัวา่จะเกิดข้ึน เม่ือภายหลงัจากมีการปฏิบติังานตามแผน
กระบวนการส่ือสารเสร็จส้ินลง  เป้าหมายของแผนกลยุทธ์มกัจะตอ้งสอดคล้องกบัวตัถุประสงค์
หลกั  (Objectives)  ขององคก์รเสมอ ยกตวัอยา่งเป้าหมายทางการส่ือสาร เช่น การท่ีองคก์รตอ้งการ
เป็นท่ีรู้จกั มีการยอมรับ และได้รับการสนับสนุนจากประชาชน หรือท าให้ตราสินคา้เป็นท่ีรู้จกั
ยอมรับ มีผูบ้ริโภคเลือกใชแ้ละเกิดความพึงพอใจ มีความภกัดีต่อตราสินคา้ หรืออาจท าการส่ือสาร
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เพื่อรณรงค์ในประเด็นส าคญัสู่สาธารณะ เพื่อให้คนทัว่ไปเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย กบัประเด็น
ดงักล่าว และก่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัแผนการส่ือสารท่ีวางไว ้
 
  2.1.1.5  ผูรั้บสาร  (Audience) 
  ผูรั้บสาร หมายถึง กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ท่ีองค์กรต้องการให้รับทราบข้อมูล ท่ี
ส่ือสารออกไป  ท าให้เกิดความรู้สึกหรือพฤติกรรมต่างๆ  สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ของการ
ส่ือสาร ซ่ึงสามารถแบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี  
   1)  กลุ่มสาธารณชน  (Publics)  เป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่  ซ่ึงในกระบวน 
การส่ือสารกับคนกลุ่มน้ี ผูส่ื้อสารจะต้องรู้ถึงวิธีการในการเข้าถึงสาธารณชน  เช่น  การใช้ส่ือ
โทรทศัน์  วิทยุ  หนงัสือพิมพ ์ และส่ืออินเทอร์เน็ต เป็นตน้ ค าวา่   Publics  แปลตามความหมายว่า
สาธารณชน  (Smith , 2002 อา้งถึงใน ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ, 2554) คือผูค้นทัว่ไปท่ีอาจไม่เก่ียวขอ้งกบั
องค์กร แต่มีความสนใจในประเด็นท่ีองค์กรหรือโครงการก าลังส่ือสารออกไป และยงัได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ระดบั  ไดแ้ก่   

(1)  ตลาด (Markets) คือ กลุ่มท่ีมีคุณสมบติัต่างๆ ท่ีมีกิจกรรมร่วมกบั
องค์กร ตลาดคือเป้าหมายในการด าเนินธุรกิจ หรือกิจกรรมหลักขององค์กร เช่น ผูต้้องการซ้ือ
รถยนตเ์ป็นตลาดของบริษทัขายรถยนต ์ผูป่้วยเป็นตลาดของโรงพยาบาล เป็นตน้ 

(2)  ผูรั้บสาร  (Audiences)  คือ ผูไ้ดรั้บขอ้มูลต่างๆท่ีส่ือสารส่งออก
ไปจากองค์กร ผ่านทางส่ือต่างๆท่ีผลิตข้ึน เช่น ข่าว สารคดี รายงานต่างๆ ความสัมพนัธ์ระหว่าง
องคก์รกบัผูรั้บสาร จะเกิดข้ึนก็คือ เกิดการรับรู้ เรียนรู้เร่ืองราวข่าวสารต่างๆอนัน าไปสู่ความเช่ือถือ 
และความมัน่ใจในองคก์ร ในงานขององคก์รต่อไป 

(3)  ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  (Stakeholders) คือ ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบั
องคก์ร ซ่ึงเป็นผูท่ี้ตอ้งค านึงถึงส่ิงท่ีองคก์รกระท าอยู ่วา่จะมีผลกระทบอยา่งไรต่อตน  
   นอกจากน้ี การแบ่งกลุ่มคนท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รหรือโครงการ  ยงั
สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ  กลุ่มภายในและกลุ่มภายนอกองคก์ร แต่อยา่งไรก็ตามการ
แบ่งกลุ่มผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบัองคก์รยงัสามารถท าไดโ้ดยพิจารณาลกัษณะของความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคลกบัองคก์รไดอี้กดว้ย (Smith, 2002 อา้งถึงใน ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2554) มีการจดั
แบ่งกลุ่มผูเ้ก่ียวขอ้งออกเป็น 4 ลกัษณะไดแ้ก่ 
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   กลุ่ม A ลูกคา้ (Customers) คือ ผูซ้ื้อหรือใชสิ้นคา้หรือบริการไม่วา่จะเป็น
ลูกคา้ประจ าหรือลูกคา้ขาจร หรือแมแ้ต่ผูท่ี้เคยเป็นลูกคา้ในอดีต หรือลูกคา้ในอนาคต ลูกคา้ท่ีมี
ความภกัดีต่อตราสินคา้ของเราซ่ึงเป้น ลูกคา้ระดบัสมาชิก และผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัธุรกิจหรือกิจกรรม 
ลว้นถือเป็นลูกคา้ขององคก์รหรือโครงการทั้งส้ิน 
   กลุ่ม B ผูผ้ลิต (Producers) ประกอบดว้ยลูกจา้งขององคก์รหรือโครงการ 
ไม่วา่จะเป็นระดบัผูบ้ริหารหรือระดบัสนบัสนุนก็ตามแมแ้ต่กลุ่มผูเ้กษียณอายหุรือกลุ่มผูมี้ศกัยภาพ
ท่ีองคก์รตอ้งการใหม้าช่วยงาน  นอกจากน้ี กลุ่มผูผ้ลิตยงัรวมบรรดานกัลงทุนซ่ึงถือหุน้ในธุรกิจ
ต่างๆและผูมี้จิตกุศลบริจาคเงินส าหรับโครงการรณรงคต่์างๆvudfh;p 
   กลุ่ม C ผูส่้งเสริม  (Enablers)  ได้แก่  ผูน้  าชุมชน  คนในภาครัฐ  ภาค
ธุรกิจ  สหภาพ  องคก์รชุมชน  องคก์รวชิาชีพ  กลุ่มเคล่ือนไหวทางสังคม  ส่ือมวลชน 
   กลุ่ม D ผูข้ดัขวาง (Limiters) ได้แก่ คู่แข่งทางธุรกิจหรือกลุ่มผูท่ี้ท  าการ
เคล่ือนไหวต่อตา้นการประกอบธุรกิจหรือโครงการของเรา 
   2)  กลุ่มท่ีอยูใ่นพื้นท่ี  (Geographic  Group) คือ การส่ือสารกบักลุ่มบุคคล
ท่ีอาศยัในเขตภูมิล าเนาแตกต่างกนั  เราอาจใชว้ิทยชุุมชน  cable  TV  ทอ้งถ่ิน  แผน่พบั  ใบปลิว ใน
ต่างจงัหวดั  ส่วนคนท่ีอาศยัในกรุงเทพมหานคร เราอาจใช้ส่ืออินเทอร์เน็ต  เวบ็ไซต ์ ป้ายโฆษณา
ต่างๆ เช่น ดา้นขา้งหรือดา้นหลงัรถโดยสารสาธรณะหรือรถไฟฟ้า  เป็นตน้ 
   3)  กลุ่มประชากร (Demographic Groups) คือ การส่ือสารกบักลุ่มคน โดย
แบ่งตามเพศ อายุ การศึกษารายได ้เช่น การส่ือสารกบักลุ่มวยัรุ่น การส่ือสารกบักลุ่มผูมี้ก าลงัซ้ือ 
ตวัอยา่งของการจดักลุ่มประชากรตามอาย ุไดแ้ก่ กลุ่มเจเนเรชัน่เอกซ์ (Generation X) เป็นกลุ่มท่ีเกิด
ระหว่างทศวรรษท่ี 1960 ถึงปลายทศวรรษท่ี 1970 และกลุ่มเจเนเรชัน่วาย (Generation Y) คือกลุ่ม
คนท่ีขณะน้ีมีอาย ุ20 ปีหรือมากกวา่ เป็นกลุ่มท่ีเกิดระหวา่งปี ค.ศ. 1980 – 2000  เป็นตน้                                                      
   4)  กลุ่มรูปแบบการด าเนินชีวิต (Lifestyles Groups) คือการจ าแนกตาม
วธีิการด าเนินชีวติของคน เพราะแต่ละคนมีรูปแบบการใชชี้วติและความชอบต่างกนั ท าให้มีวธีิการ
เปิดรับส่ือท่ีต่างกนัดว้ยเช่นกนั เช่น การส่ือสารกบักลุ่มคนยุคใหม่ ก็จะส่ือสารผ่านทางส่ือประเภท
เวบ็ไซต ์และส่ือสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนท่ีมีรูปแบบการด าเนินชีวติคลา้ยคลึงกนั เป็นตน้ 
  2.1.1.6  ใจความส าคญั (Key Message) 
  ใจความส าคัญ  (Key Message) คื อ  ข้อความหลัก ท่ี ส าม ารถน าไป สู่ ก าร
เปล่ียนแปลงหรือสนบัสนุนวธีิคิด ใจความส าคญัและเป็นหวัใจของการส่ือสารกบักลุ่มเป้าหมาย คือ
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ส่ิงท่ีผูส่ื้อสารตั้งใจให้ผูรั้บสารรับรู้ เขา้ใจ รู้สึก เปล่ียนใจ เปล่ียนความคิด เปล่ียนพฤติกรรม ซ่ึง
ขอ้ความหลกัน้ีตอ้งมีความชดัเจน และการส่ือสารออกไปตอ้งมีความชดัเจนเขา้ใจง่ายต่อผูรั้บสาร 
ก่อให้เกิดผลตามท่ีไดว้างแผนไว ้เช่น ใจความหลกัของโครงการรณรงคป์ระหยดัพลงังาน เพื่อให้
ผูรั้บสารเกิดการตระหนกัเร่ืองการลดการใช้ไฟฟ้าและน ้ ามนัเช้ือเพลิงอย่างประหยดั คือ พลงังาน
เป็นทรัพยากรหายาก สร้างทดแทนไม่ไดแ้ละมีราคาแพง เราควรช่วยกนัประหยดัการใชไ้ฟฟ้าและ
น ้ามนัเช้ือเพลิง 
   
 

2.1.1.7  กลยทุธ์ (Strategies) 
  ในความพยายามท่ีจะใหบ้รรลุวตัถุประสงคน์ั้น ผูว้างแผนจะตอ้งมองหาแนวทางท่ี
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นวีการไปสู่เป้าหมายและบรรลุวตัถุประสงค์ท่ีต้องการ แนวทางท่ีเราคิดว่า
เหมาะสมน้ีคือ กลยุทธ์ท่ีเราเลือกใช้เพื่อแผนการท างานของเรา ในการก าหนดกลยุทธ์ทางการ
ส่ือสารนั้น (Smith, 2002 อา้งถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) ไดแ้บ่งลกัษณะของกลยุทธ์ออกเป็น
สองกลุ่มใหญ่ๆ ด้วยกันคือ กลยุทธ์เชิงรุก (Proactive Strategies) และกลยุทธ์เชิงรับ (Reactive 
Strategies) 
   1)  กลยุทธ์เชิงรุก (Proactive Strategies) เป็นการวางแผนเตรียมการไว้
โดยมีการคาดคะเนว่าอาจเกิดกรณีต่างๆ ท่ีเป็นประเด็นปัญหา อาจมีการด าเนินการเพื่อให้มีการ
แกปั้ญหาไวก่้อนล่วงหน้าหรือหากแกไ้ม่ไดก้็ตอ้งเตรียมการเร่ืองการแกไ้ขล่วงหนา้ กลยุทธ์เชิงรุก 
ได้แก่ กลยุทธ์การพฒันาองค์กร พฒันาบุคลากร กลยุทธ์การส่ือสารขอ้มูลท่ีช่วยให้สาธารณชน
เขา้ใจบทบาทและการท างานขององค์กร กลยุทธ์การจดัการภาพลักษณ์และช่ือเสียงขององค์กร 
(Corporate Image and Reputation Management) ก ล ยุท ธ์ แส ด งค วาม รับ ผิ ดช อบ ต่อสั งค ม 
(Corporate Social Responsibility) กลยุทธ์การเตรียมตวัจดัการความขดัแยง้ (Conflict Management) 
ซ่ึงรวมถึงกลยุทธ์การเตรียมตวัจดัการประเด็นปัญหา (Issue Management) และกลยุทธ์การเตรียม
ตวัจดัการภาวะวิกฤต (Crisis Management) กลยุทธ์การจดัการความเส่ียง (Risk Management) และ 
กลยทุธ์สร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มเป้าหมาย (Target Group Relations) 
   2)  กลยุทธ์เชิงรับ (Reactive Strategies) เป็นการวางแผนการท างานใน
ลกัษณะท่ีตอบรับกบัสถานการณ์ต่างๆ หรือปัญหาท่ีองค์กรหรือโครงการเผชิญอยู่ กลยุทธ์ท่ีมกั
น ามาใช ้ไดแ้ก่ กลยุทธ์การจูงใจโดยใชข้อ้มูลลกัษณะต่างๆ มาสนบัสนุน กลยทุธ์การเปล่ียนทศันคติ
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และพฤติกรรม และกลยุทธ์การจดัการความขดัแยง้ (Conflict Management) กลยุทธ์การจดัการ
ภาวะวกิฤต (Crisis Management) 
  2.1.1.8  กลวธีิหรือกิจกรรม (Tactics or Communication Activates) 
  กลวิธี (Tactics) คือ กิจกรรมต่างๆ ท่ีถูกก าหนดข้ึนเพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือในการน า
ข่าวสารมายงัผูรั้บสาร  กลวิธีเป็นการสร้างกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ท่ีสามารถท ากลยุทธ์ให้เกิดผล
นางปฏิบติัและน าไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคท่ี์วางไวไ้ดส้ าเร็จ (Johnson และคณะ, 1989 อา้งถึงใน 
ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) ยกตัวอย่างเช่น ความพยายามเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของ
พนักงานอาจต้องเร่ิมต้นด้วยการเปล่ียนวิธีคิดและเปล่ียนวิธีการท างาน กิจกรรมท่ีจะช่วยให้
พนกังานเปล่ียนแปลงได ้เช่น การจดักิจกรรมกลุ่ม การฝึกอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ การวางแผนกล
ยุทธ์โดยใช้วิธีการสร้างให้เกิดพฤติกรรมก่อนการเรียนรู้และพอใจ อาจใช้กลวิธี เช่น การจัด
กิจกรรมให้ใช้รถเขา้แข่งขนักบัขบัรถประหยดัพลงังาน เพื่อให้เกิดพฤติกรรมจนค่อยๆ เรียนรู้และ
พึงพอใจในท่ีสุดกิจกรรมดา้นการส่ือสารสองลกัษณะท่ีนักวางแผนมกัเลือกใช้คือ 2 รูปแบบ คือ 
การประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
   1)  การประชาสัมพนัธ์ 
   ผูค้นในสังคมปัจจุบนัจะไดเ้ห็นไดย้ินค าวา่ประชาสัมพนัธ์อยูเ่สมอ มีการ
ใชค้  าน้ีในความหมายท่ีแตกต่างกนัมากมาย เช่น ป้ายท่ีติดหนา้ส านกังานเพื่อให้ผูม้าติดต่อสอบถาม
ขอ้มูลมกัใชค้  าวา่ประชาสัมพนัธ์ หรือการประกาศวา่ “ของประชาสัมพนัธ์งาน .....ให้ทราบโดยทัว่
กนั” หรือ “รัฐบาลท างานไดผ้ลแลว้แต่อ่อนการประชาสัมพนัธ์ไปหน่อย” ท าใหค้นทัว่ไปมกัตีความ
ค าว่า การประชาสัมพนัธ์ เพียงแค่เป็นการแจง้ขอ้มูลให้รับทราบโดยทัว่กัน แต่หากได้พิจารณา
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนแลว้จะพบว่า การประชาสัมพนัธ์มีความหมายครอบคลุมมากกว่าการแจง้
ขอ้มูลข่าวสารเท่านั้น 
   การประชาสัมพนัธ์เป็นการเผยแพร่ข่าวสารไปยงักลุ่มท่ีต้องการให้ได้
ขอ้มูล เป็นการส่ือสารท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของส่ิงท่ีตั้งเป้าหมายไว ้เช่น เพื่อให้เกิดความสนใจเขา้ร่วม
กิจกรรม เพื่อให้เกิดความรู้เพื่อเปล่ียนทศันคติหรือพฤติกรรม เพื่อให้สนใจในสินคา้หรือบริการ 
หรือเพื่อให้เกิดความรู้สึกท่ีดีต่อองคก์รหรือสินคา้และบริการ การประชาสัมพนัธ์จึงเป็นการส่ือสาร
ท่ีมีการส่งต่อหรือเผยแพร่ขอ้มูลเม่ือค าวา่การส่ือสารเก่ียวขอ้งกบัการส่งต่อหรือเผยแพร่ขอ้มูล จึงมี
การเช่ือมโยงเขา้กบัแนวความคิดหลกัอีกสองประการ คือ ประสิทธิผลของการเผยแพร่ขอ้มูลวา่ได้
บรรลุผลตามท่ีตั้งเป้าหมายไวห้รือไม่และประสิทธิภาพของการเผยแพร่ขอ้มูลว่าท าไดดี้ ถูกตอ้ง
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แม่นย  า รวดเร็วประหยดัเวลาและท าให้การใช้จ่ายเกิดประโยชน์สูงสุด และเม่ือต้องด าเนินงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวตัถุประสงคือยางมีประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งอย่างหลีกเล่ียง
ไม่ไดคื้อการจดัการท่ีดี 
   การประชาสัมพนัธ์ คือ การวางแผนการส่ือสารเพื่อเสนอภาพลกัษณ์ท่ีดี
ขององค์กร และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อสร้างความเขา้ใจระหว่างองค์กร
และกลุ่มคนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยจดัให้มีการส่ือสารสองทางข้ึน (Cutlip และคณะ, 2002 อา้งถึงใน ยุบล 
เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) ความหมายของการประชาสัมพนัธ์ คือ หน้าท่ีด้านการจดัการ เพื่อก าหนด 
จัดตั้ งและธ ารงรักษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและกลุ่มสาธารณชนซ่ึงจะมีอิทธิพลต่อ
ความส าเร็จและความลม้เหลวขององคก์รนั้นๆ 
   การประชาสัมพันธ์ คือ ระบบการจัดการขององค์กรในการส่ือสาร
นโยบายและการด าเนินงานสู่สาธารณชน โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูล สร้างความเข้าใจ 
ทศันคติท่ีดี และการยอมรับของสังคมต่อองค์กร (Bernays, 1945 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 
2554) 
   การประชาสัมพนัธ์ เป็นกระบวนการต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดการกระท า ความ
เปล่ียนแปลงหรือการท าหนา้ท่ีเพื่อให้เกิดผล (Wilcox และคณะ, 2002 อา้งถึงใน ยบุล เบ็ญจรงคกิ์จ, 
2554) จะเห็นว่าสาระส าคญัของค าจ าดกัความขา้งตน้ อาจสรุปให้เห็นชดัเจนว่าส่ิงท่ีเป็นใจความ
หลกัของค าวา่การประชาสัมพนัธ์ท่ีนกัวชิาการก าหนดไว ้ไดแ้ก่ 

(1)  การจดัการ ดว้ยการวางแผนและกระบวนการท่ีต่อเน่ือง 
(2)  การส่ือสาร 
(3)  ทศันคติท่ีดี ความเขา้ใจท่ีดีระหวา่งสังคมกบัองคก์ร  
(4)  ภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์ร สินคา้หรือบริการ และโครงการ 

    ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่ การประชาสัมพนัธ์คือกระบวนการจดัการให้เกิด
การส่ือสารไปยงัสาธารณชน เพื่อสร้างให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อองค์กร สินคา้หรือบริการขององค์กร 
หรือประเด็นท่ีน าเสนอของโครงการต่างๆ เกิดความเขา้ใจระหว่างสังคมกบัองค์กร หรือประเด็น
น าเสนอของโครงการ และเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีขององคก์รและโครงการในสายตาของสาธารณชน 
   จากค านิยามของการประชาสัมพนัธ์ท่ีว่า คือ กระบวนการจดัการให้เกิด
การส่ือสารไปยงัสาธารณชน เพื่อสร้างให้เกิดทศันคติท่ีดีต่อองค์กร สินคา้หรือบริการขององค์กร 
หรือประเด็นท่ีน าเสนอของโครงการต่างๆ เกิดความเขา้ใจระหว่างสังคมกบัองค์กร หรือประเด็น
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น าเสนอของโครงการและเกิดภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรและโครงการในสายตาของสาธารณชน 
ตามท่ีไดข้อ้สรุปขา้งตน้นั้น ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อให้การประชาสัมพนัธ์เกิดข้ึนไดจึ้งมีอยูม่ากมาย
หลายประการ (Wilcox และคณะ, 2002 อา้งถึงใน ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ, 2554) ไดร้ะบุถึงกระบวนการ
ของงานประชาสัมพนัธ์ไวว้า่ประกอบดว้ยงาน 4 ขั้นตอนดงัน้ีคือ 

(1)  งานวจิยั (Research) ก่อนท่ีงานประชาสัมพนัธ์จะเร่ิมตน้ ตอ้งมี
การเก็บขอ้มูล เพื่อหาความหมายท่ีจะน าไปสู่การตดัสินใจก าหนดกลยทุธ์ และเลือกวธีิการ 
ตลอดจนกิจกรรมท่ีสามารถส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

(2)  งานวางแผนโครงการ  (Program Planning) คือ การน าข้อมูล
ทั้งหมดท่ีมีอยู่มาปะติดปะต่อเพื่อเช่ือมโยงให้ไดภ้าพท่ีชดัเจนเก่ียวกบังานท่ีก าลงัจะตอ้งวางแผน 
แลว้จึงเร่ิมก าหนดวตัถุประสงค ์กลยุทธ์ และกิจกรรมท่ีเหมาะสมส าหรับการปฏิบติังาน โครงการ
ส่ือสารท่ีดีตอ้งสนบัสนุนเป้าหมายและพนัธกิจขององคก์ร 

(3)  งานส่ือสาร (Communication) งานส่ือสารคือการปฏิบติังานตาม
แผนการประชาสัมพนัธ์ท่ีไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 

(4)  งานประเมินผล (Evaluation) คือ การตดัสินอย่างเป็นระบบว่า
งานท่ีไดป้ฏิบติัไปแลว้นั้น ไดผ้ลตามท่ีตั้งเป้าหมายไวห้รือไม่ เพื่อท่ีจะไดน้ าผลน้ีมาใชเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของการวางแผนงานในอนาคต 
   2)  การโฆษณา (Advertising) 
   การโฆษณา คือ การส่ือสารโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผูไ้ดรั้บสารตดัสินใจ
ทดลองใชห้รือซ้ือสินคา้ หรือเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัองคก์ร การโฆษณาเป็นการระบุอยา่งเปิดเผยถึง
คุณสมบติัท่ีดีของสินคา้และมกัมีขอ้ความจูงใจเพื่อให้ผูรั้บสารเช่ือวา่ การใช้สินคา้นั้น ๆ จะมีขอ้ดี
หรือเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้อย่างไร การโฆษณาเป็นการส่ือสารการตลาดอย่างชัดเจน แม้ว่าการ
ประชาสัมพนัธ์อาจถูกน ามาใชส่้งเสริมการตลาดในหลายกรณี แต่ก็มีความแตกต่างระหวา่งกิจกรรม
สองแบบน้ี คือ การประชาสัมพนัธ์เนน้ท่ีการให้ขอ้มูลและการน าเสนอขอ้มูลโดยไม่มีการซ้ือพื้นท่ี
หรือเวลาของส่ือ ในขณะท่ีการโฆษณาเน้นท่ีการจูงใจ ไห้เห็นประโยชน์เม่ือไดใ้ช้สินคา้ หรือให้
เห็นถึงช่ือเสียงขององคก์ร โดยใชก้ารส่ือสารในพื้นท่ีส่ือซ่ึงตอ้งซ้ือพื้นท่ีหรือเวลาเพื่อการน าเสนอ
(O’Guinn และคณะ, 2009 อา้งถึงใน ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2554) 
   นักวิชาการได้ศึกษายอ้นไปในอดีตและพบว่าก าเนิดของการโฆษณา
เร่ิมตน้ตั้งแต่สามพนัปีมาแล้ว แต่การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ ของ Gutenberg เป็นจุดเปล่ียนแปลงท่ี
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ส าคญั เพราะเป็นเทคโนโลยีการพิมพท่ี์ท าให้เกิดใบปลิว โปสเตอร์ ตราสัญลกัษณ์ของสินคา้ และ
ส่ิงพิมพอ่ื์น ๆ ท่ีถูกน ามาใชใ้นการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารท่ีท าใหเ้กิดการขายพื้นท่ีในส่ือ และเป็นตน้
ก าเนิดการโฆษณาในยุคก่อนอุตสาหกรรม (Arens และคณะ, 2009 อา้งถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 
2554) 
   การออกหนังสื อพิ มพ์ ช่ื อ  Boston Newsletter ค ร้ังแรกในประ เทศ
สหรัฐอเมริกา ในปี 1704 โดย John Campbell ไดเ้ปิดโอกาสให้มีพื้นท่ีโฆษณาในส่ือเป็นคร้ังแรก 
ศาสตร์และศิลป์แห่งการโฆษณาไดพ้ฒันามาอยา่งต่อเน่ือง (Arens และคณะ, 2009 อา้งถึงใน ยุบล 
เบ็ญจรงคกิ์จ, 2554) จากการใช้เพียงขอ้ความ ก็เพิ่มให้มีการใชภ้าพประกอบ และยิ่งเทคโนโลยีได้
พฒันาไปเท่าใด รูปแบบของโฆษณาก็ยิ่งพฒันาไปพร้อมกนัโดยไม่หยุดย ั้ง จากภาพวาดพฒันามา
เป็นภาพถ่าย จากภาพน่ิงกลายมาเป็นภาพเคล่ือนไหว จากภาพขาวด ากลายมาเป็นภาพสี 
ภาพเคล่ือนไหวท่ีไม่มีเสียงกลายมาเป็นภาพสีเคล่ือนไหวไดแ้ละมีเสียงประกอบ ท าให้เราไดเ้ห็น
ภาพยนตร์โฆษณาท่ีมีภาพเคล่ือนไหว มีการใชเ้ทคนิคพิเศษเขา้มาช่วยสร้างภาพ มีการใชด้นตรีและ
เสียงประกอบอ่ืนๆ ท่ีท าใหง้านโฆษณากลายเป็นการส่ือสารในรูปแบบท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจเป็นอยา่งยิง่ 
   นอกจากรูปแบบของโฆษณาจะพฒันาอย่างไม่หยุดย ั้งแล้ว การขายเวลา
และพื้นท่ีโฆษณายงัไดก้ลายมาเป็นธุรกิจท่ีมีขนาดเพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ เวลาและพื้นท่ีท่ีมีโอกาสจะมีผูรั้บ
สารเปิดรับมากก็จะมีอตัราค่าเช่าท่ีสูง เช่น ค่าเช่าเวลาของรายการวิทยุในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน (Rush 
hours) ซ่ึงมีผูฟั้งมากจะมีอตัราสูงกว่าในช่วง 10 นาฬิกา ถึง 16 นาฬิกา ซ่ึงมีผูฟั้งน้อย เช่นเดียวกบั
อตัราค่าเวลาของโทรทศัน์ในช่วงท่ีมีผูช้มมาก ไดแ้ก่ ช่วงหวัค ่าท่ีคนมกัอยูบ่า้นและรับชมโทรทศัน์
ก่อนเข้านอน (Prime Time) ก็จะสูงกว่าอัตราค่าเวลาในตอนกลางว ัน ท่ีมักมีผู ้ชมน้อยกว่า 
ขณะเดียวกนัพื้นท่ีโฆษณาก็ขยายออกไปจนอาจกล่าวไดว้่าทุกพื้นท่ีท่ีใชไ้ดก้ลายเป็นพื้นท่ีส าหรับ
โฆษณาไดห้มด ไม่เวน้แมก้ระทัง่ป้ายริมถนน พื้นท่ีบริเวณป้ายรถประจ าทาง ขา้งและหลงัรถประจ า
ทาง สถานีรถไฟฟ้า ในรถไฟฟ้า ผูค้นยุคปัจจุบนัจึงไม่มีใครรอดพน้จากการเป็นกลุ่มเป้าหมายของ
โฆษณาไปได ้ 
   การโฆษณาเป็นกิจกรรมการส่ือสารท่ีมีการวางแผนก าหนดงบประมาณ
เพื่อการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีตอ้งการสู่กลุ่มเป้าหมาย ลกัษณะท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงของการโฆษณา
คือการใช้ส่ือเป็นช่องทางในการส่ือสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายท่ีมกัจะเป็นกลุ่มใหญ่ในสังคม รูปแบบ
ของโฆษณาจึงมกัปรากฏในส่ือ ในลกัษณะของภาพและเสียง เช่น โฆษณาท่ีเป็นส่ิงพิมพ์ ได้แก่ 
แผน่พบั (โบรชวัร์) แผน่ปลิว โปสเตอร์ ป้ายโฆษณา (บิลบอร์ด) หรือโฆษณาในส่ือท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์
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(เช่น หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร) สปอตวิทยุ สปอตโทรทศัน์ ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทศัน์ โฆษณา
ในโรงภาพยนตร์ และโฆษณาในส่ือใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต และเครือข่ายสังคมต่าง ๆ (O’Guinn 
และคณะ, 2009 อา้งถึงใน ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2554)   
  2.1.1.9  ตารางการปฏิบติังานการส่ือสาร (Calendar – Time Tables)  
  ตารางการปฏิบติังาน (Calendar – Time Tables) เป็นตวัก าหนดวา่เม่ือใดควรจดัให้
มีกิจกรรมการประชาสัมพนัธ์และโฆษณา โดยมีการก าหนดล าดบัขั้นตอนท่ีเหมาะสมของกิจกรรม 
รวมทั้งจะก าหนดทุกขั้นตอนท่ีจ าเป็นส าหรับการผลิตส่ือเพื่อการประชาสัมพนัธ์ หรือเพื่อการ
โฆษณาตารางปฏิบติังานท่ีดีไม่ควรระบุเพียงวนัท่ีกิจกรรมจะเกิดข้ึน แต่ควรมีการระบุส่ิงท่ีตอ้งท า
ล่วงหน้าดว้ย เช่น กิจกรรมท่ีจะเกิดข้ึนในเดือนมกราคม ควรตอ้งก าหนดการแบ่งภาระงาน ในการ
เชิญส่ือมวลชนท าข่าว จองสถานท่ี สั่งอาหาร สั่งท าของท่ีระลึก จดัท าเอกสารแจก (Press Kit) ซ่ึง
ประกอบดว้ย ข่าวแจก ภาพประกอบ โปสเตอร์ เอกสารอ่ืน ๆ และของท่ีระลึก ให้เรียบร้อยก่อน
ประมาณหน่ึงเดือน หรือนานกว่านั้นข้ึนอยู่กบัขนาดของงาน นอกจากน้ี ตารางปฏิบติังานยงัตอ้ง
ก าหนดเวลาประกอบกบักิจกรรมทั้งหมดท่ีด าเนินการ เพื่อมิให้ผูจ้ดังานและผูร่้วมงานซ่ึงอาจเป็น
คนชุดเดียวกนัมีปัญหาเร่ืองเวลาท่ีซ ้ าซ้อนกนั รวมทั้งยงัตอ้งดูด้วยว่ากิจกรรมท่ีจดัข้ึนไม่ไปซ้อน
เวลากบักิจกรรมของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีอาจส่งผลให้คนมาร่วมงานนอ้ย หรือมีปัญหาดา้นการจราจร
หรือท่ีจอดรถ   

นอกจากน้ี  ในขั้ นตอนการจัดท าตารางปฏิบัติงาน  ต้องค านึงถึงการจัดท า
งบประมาณใหมี้ความสอดคลอ้งสมดุลซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีตอ้งอาศยัความละเอียดรอบคอบ 
เพราะงานท่ีท าหากใช้งบประมาณไม่เพียงพอก็อาจไม่ไดผ้ลตามท่ีตอ้งการ ในความเป็นจริงหากมี
การศึกษาและมีประสบการณ์ในการท างนแลว้ บางคร้ังการใช้งบประมาณสูงก็ไม่ใช่เร่ืองจ าเป็น
เสมอไป หากมีการตั้งวตัถุประสงค์ท่ีชดัเจนและเลือกใช้ส่ือท่ีเหมาะสม บางกรณีการซ้ือเวลาและ
พื้นท่ีส่ือมาก ๆ อาจเป็นเร่ืองส้ินเปลืองและเกินความจ าเป็น ในอดีตการจดัท างบประมาณอาจไม่มี
การก าหนดทิศทางท่ีแน่นอน แต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ นอกจากตอ้งใช้งบประมาณกบักลยุทธ์ท่ี
ส าคญัแลว้ ยงัตอ้งก าหนดงบประมาณของแต่ละกิจกรรม แลว้จึงน างบประมาณของทุกกิจกรรมมา
รวมกัน บวกด้วยงบประมาณของการบริหารจดัการในส่วนกลาง เพื่อให้เห็นงบประมาณของ
กิจกรรมดา้นการส่ือสารทั้งหมด ยกตวัอยา่งดงัเช่น 
   1)  งบประมาณจา้งบุคลากรดา้นการส่ือสาร 
   2)  งบประมาณจดัซ้ือหรือเช่าอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับงานส่ือสาร  
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   3)  ค่าจา้งพิมพเ์อกสารเผยแพร่ 
   4)  ค่าจดัท าส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วดีีทศัน์ ซีดี 
   5)  ค่าเช่าสถานท่ีในการจดักิจกรรม (ถา้จ าเป็น) 
   6)  ค่าจดัเล้ียงผูม้าร่วมกิจกรรม 
   7)  ค่าจดัท าของท่ีระลึก 
  นกัวางแผนท่ีดีควรมีขอ้มูลดา้นราคาปัจจุบนัของบริการท่ีจ าเป็นตอ้งใช้อยู่ในมือ
เสมอ เช่น ค่าเช่าสถานท่ี ค่าอาหาร ค่าจดัพิมพเ์อกสาร ค่าซ้ือพื้นท่ีและเวลาในส่ือ ปัจจุบนัสามารถ
สืบคน้ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ต่าง ๆ หรือขอ้มูลท่ีจดัท าข้ึนเพื่อให้บริการ แต่หากมีขอ้มูลเก่ียวกับ
คุณภาพและความรับผิดชอบของผูใ้หบ้ริการประกอบดว้ย ก็จะท าใหก้ารวางแผนกิจกรรมท าให้ง่าย
และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
  2.1.1.10  การประเมินผล (Evaluation) 
  การประเมินผลเป็นวิธีการเพื่อหาค าตอบว่าการวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารไดผ้ล
ตามท่ีต้องการหรือไม่ ส่ิงซ่ึงผูป้ระเมินต้องค านึงถึงเม่ือจะต้องเร่ิมประเมินผลคือ ประเด็นท่ีจะ
ประเมิน ยกตวัอยา่งเช่น 
   1)  วตัถุประสงคท่ี์วางไวบ้รรลุเป้าหมายหรือไม่ 
   2)  กิจกรรมหรือแผนงานท่ีท าไปเพียงพอหรือไม่ 
   3)  ผูรั้บสารเขา้ใจในใจความส าคญัท่ีส่ือออกไปหรือไม่ 

4)  มีกลยทุธ์อ่ืนท่ีไดผ้ลกวา่น้ีหรือไม่ 
   5)  การประชาสัมพนัธ์หรือการโฆษณาเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
   6)  กิจกรรมการส่ือสารนั้นช่วยใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์ององคก์รหรือไม่ 
   7)  การด าเนินงานอยูใ่นงบประมาณท่ีวางไวห้รือไม่ 
   8)  ท าอยา่งไรจึงจะปรับปรุงการด าเนินงานใหดี้ข้ึนอีกในอนาคต 
  ตัวช้ีว ัดผลงาน  (Key Performance Indicator หรือ KPI) ในการประเมินผล ผู ้
ประเมินและผูถู้กประเมิน จะท างานไดง่้ายข้ึนเม่ือไดมี้การก าหนดตวัช้ีวดัและยอมรับร่วมกนัวา่เป็น
เกณฑใ์นการประเมินตวัอยา่งช้ีวดัท่ีใชใ้นการประเมิน (Macnamara, 2002 อา้งถึงใน ยบุล เบญ็จรงค์
กิจ, 2554) ไดแ้ก่   
   1)  ประสิทธิผล (Effectiveness) ของงาน 
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(1)  ตวัช้ีวดัดา้นผลผลิต (Output) ไดแ้ก่ ปริมาณข่าวสารท่ีส่ือไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย จ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีไดข้อ้มูล จ านวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมการส่ือสาร เป็นตน้ 

(2)  ตวัช้ีวดัดา้นผลลพัธ์ (Outcome) ไดแ้ก่ ทศันคติ ความรู้สึกท่ีดี 
การยอมรับ การไดรั้บการสนบัสนุนโครงการ เป็นตน้ 
   2)  ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการท างาน ตวัช้ีวดัด้านปัจจยัน าเข้า 
(Input) และกระบวนการท างาน (Process) ไดแ้ก่ 

(1) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการท างานจนส าเร็จ 
(2) ระยะเวลาท่ีใชใ้นการขออนุมติัเบิกจ่ายงบประมาณ 
(3) จ  านวนและคุณสมบติับุคลากรท่ีใชใ้นการท างานใหส้ าเร็จ 
(4) ทรัพยากร เช่น งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ 
(5) จ  านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีรับรู้และงบประมาณท่ีใช ้
(6) จ  านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเกิดทศันคติท่ีดีและงบประมาณท่ีใช ้
(7) จ  านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเปล่ียนพฤติกรรมชัว่คราวและงบประมาณ 
(8) จ  านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเปล่ียนพฤติกรรมเป็นนิสัยแลงบประมาณ  

 
 2.1.2  การประยุกต์ใช้การวางแผนกระบวนการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ในงานวจัิย  
 จากทฤษฎีการวางแผนกระบวนการส่ือสารเชิงกลยุทธ์ ผูว้ิจยัได้น าไปประยุกต์ในการ
ออกแบบแนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์เก็บขอ้มูลในการวิจยั เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 แต่เพื่อ
ความสะดวกต่อการศึกษา ผู ้วิจ ัยได้เน้นเพียง 4 หัวข้อส าคัญเป็นหลัก ได้แก่ การวิเคราะห์
สถานการณ์ การตั้งกลุ่มเป้าหมาย กลยทุธ์ทางการส่ือสาร และการประเมินผลการส่ือสาร 
 

2.2  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการส่ือสารการตลาด 
 
การส่ือสารการตลาด นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์การส่ือสารท่ีส าคญัต่อตวัสินค้าหรือบริษัท 

องค์กรต่างๆ ในการท่ีจะท าการส่ือสารข้อมูล ข่าวสารต่างๆจากองค์กรไปสู่ผูรั้บสารเป้าหมาย 
โดยเฉพาะส าหรับองคก์รธุรกิจท่ีในปัจจุบนัมีการแข่งขนัสูง (นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555, น.1) 

 
2.2.1  ความหมายของการส่ือสารการตลาด  
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Kotler, P. (2003) ไดหึ้ความหทายการส่ือสารการตลาด นั้นเป็นกิจกรรมการตลาดท่ีบริษทั
ไดด้ าเนินการโดยมุ่งส่ือสารเพื่อส่งเสริมสินคา้และบริการไปสู่เป้าหมาย อาจกล่าวโดยสรุปไดว้่า 
การส่ือสารการตลาด หมายถึง การใช้เคร่ืองมือทางการส่งเสริมด้านการตลาด เพื่อใช้ส่ือสารกบั
กลุ่มเป้าหมาย โดยรับขอ้มูลการส่ือสารทั้งทางตรงและทางออ้ม โดยมุ่งเน้นให้เกิดการรับรู้ สนใจ 
ตอ้งการ และการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ ์สินคา้ของธุรกิจหรือองคก์ร  (คมสัน ตนัสกุล, 2553) 

 
 2.2.2  เคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด 
  2.2.2.1  การโฆษณา (Advertising) จดัเป็นช่องทางการส่ือสารการตลาดท่ีมีความ 
สามารถในการแจง้ข่าวสาร เตือนความจ าและชกัชวนผูอ่้าน ตลอดจนผูท่ี้มีส่วนไดส่้วยเสียคนอ่ืนๆ 
เช่น ผูจ้  าหน่ายวตัถุดิบ คู่แข่ง สถาบนัการเงิน เป็นตน้ โดยมีจุดประสงค์ให้มีพฤติกรรม ทศันคติ 
ตลอดจนความเช่ือไปในทิศทางท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีถูกจดัให้เป็นเคร่ืองมือท่ีผูบ้ริหารสามารถควบคุมให้
เป็นไปตามแผนไดม้ากท่ีสุด ซ่ึงตน้ทุนของการโฆษณานั้นมีประสิทธิภาพสูง เพราะข่าวสารโฆษณา
ท่ีเผยแพร่ออกไปแต่ละคร้ัง สามารถไปถึงผูรั้บสารเป้าหมายไดจ้  านวนมาก นอกจากน้ีหากน าการ
เม่ือการส่ือการตลาดแบบบูรณาการอ่ืนๆ มาประกอบใช ้จะท าใหเ้กิดประสิทธิภาพในการรับรู้ จดจ า
ข่าวสาร ตลอดจนน าไปสู่การจูงใจผูอ่้านต่อไป (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2556, น.63-64) 
  การออกแบบข่าวสารโฆษณาท่ีประสบความส าเร็จ มกัมาจากสาเหตุการก าหนด
เน้ือหาของข่าวสารไดต้รงกบัความตอ้งการของผูอ่้าน ซ่ึงจะมีความสามารถในการโน้มน้าวใจให้
ผูอ่้าน มีพฤติกรรมตรงตามท่ีผูส่้งสารโฆษณาตอ้งการ โดยผูอ่้านจ าเป็นตอ้งมีความเขา้ใจในเน้ือหา
ข่าวสารของโฆษณานั้นเป็นส าคญั นอกจากน้ีรูปแบบของข่าวสารโฆษณานั้นต่างมีลกัษณะ ท่ีเน้น
เหตุผล (ใช้กับการโฆษณาสินค้าท่ีมีความเก่ียวเน่ืองกับผูอ่้านเป้าหมายสูง) เช่น โฆษณาสินค้า
เคร่ืองใช้ในบ้าน เป็นต้น และโฆษณาเน้นการสร้างอารมณ์ (ใช้กับการโฆษณาสินค้าท่ีมีความ
เก่ียวเน่ืองกบัผูอ่้านเป้าหมายต ่า) เช่น สินคา้แชมพู่ สบู่ ผงซกัฟอก เป็นตน้ โดยรูปแบบของข่าวสาร
ทั้งสอง ต่างจ าเป็นตอ้งค านึงถึงการออกแบบข่าวสารโฆษณาท่ีอาศยัปัจจยัดา้นประสิทธิภาพความ
น่าเช่ือถือ เป็นส าคญั (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2556, น.65-69)  

2.2.2.2  การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) หรือกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ     
ท่ีเพิ่มมูลค่าให้กบัพนักงานขาย (Sale Officer) โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย ซ่ึงการส่งเสริม
การขายถูกแบ่งวตัถุประสงคอ์อกเป็น 2 ประเภท ดงัน้ี 
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1)  มุ่งสู่ผูอ่้าน เนน้เป้าหมายผูใ้ชสิ้นคา้หรือบริการปลายทาง ซ่ึงจะช่วยให้
ลูกคา้ตดัสินใจซ้ือในทนัทีและช่วยกระตุน้ยอดขายไดใ้นระยะสั้น ไดแ้ก่ คูปอง (Coupon) แจกสินคา้
ตวัอยา่ง (Sample) ลดราคาสินคา้ (Price-Off) ใหข้องแถม (Premium) เป็นตน้  

2)  มุ่งสู่คนกลาง เป็นการส่งเสริมการขายส าหรับตวัแทนจ าหน่ายและผูค้า้
ปลีก ไดแ้ก่ การจดังานแสดงสินคา้ (Exhibition) เป็นตน้ 

2.2.2.3  การประชาสัมพนัธ์ (Public Relations) ค  าวา่ “การประชาสัมพนัธ์” เกิดข้ึน
เม่ือองคก์รท าการวางแผนอย่างรอบคอบ และให้ขอ้มูลโดยพยายามควบคุมเร่ืองภาพลกัษณ์ท่ีออก  
สู่สาธารณชน ซ่ึงทัว่ไปหลกัการของประชาสัมพนัธ์จะมีเป้าหมายกวา้งกวา่การให้ข่าว และจะเน้น
เร่ืองของการสร้างและรักษาความสัมพนัธ์และภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรกับส่ือต่างๆโดยจะใช้
วธีิการท ากิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชน ดว้ยการระดมทุนหรือเป็นผูส้นบัสนุนอยูเ่บ้ืองหลงักิจกรรม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งน้ียงัมีการก าหนดใชก้ารโฆษณาเป็นเคร่ืองมือของการประชาสัมพนัธ์  

2.2.2.4  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ช่องทางน้ี  เป็น เค ร่ืองมือการ
โฆษณาท่ีไดรั้บความนิยมอยา่งมากในปัจจุบนั อนัเน่ืองมาจากแบบแผนการด าเนินชีวิตของผูอ่้าน
นั้นไดเ้ปล่ียนแปลงไป คนจ านวนมากในสังคมต่างท าหน้าท่ีของตนเอง ทั้งเรียนหนังสือ ท างาน 
โดยใชร้ะยะเวลามากกวา่การออกไปเดินเลือกซ้ือสินคา้ ประกอบกบัปัจจุบนัการพฒันาเทคโนโลยี
การส่ือสารมีความกา้วหนา้อยา่งมาก จึงท าให้ปัจจุบนัถูกใชเ้ป็นช่องทางการติดต่อระหวา่งผูข้ายกบั
ผู ้ซ้ือ ซ่ึงจะใช้เคร่ืองมือในรูปหมายของ Direct Mail, Telephone Marketing, Mass Media, Print 
Media, Print Media รวมถึง Social Media ดว้ย (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2556, น.127)  
 
 2.2.3  รูปแบบการส่ือสารการตลาด 

รูปแบบการส่ือสารทางการตลาดมีค านิยมศัพท์มากมาย ท่ีใช้เรียกในวงการการตลาด 
หนังสือ และต ารา หรือบทความต่างๆ ทั้งรูปแบบของส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ ท่ีผูรั้บสาร
สามารถพบเห็นไดใ้นชีวติประจ าวนั โดยค าศพัทท่ี์นิยมใช ้มีดงัน้ี (คมสัน ตนัสกุล, 2553, น.219) 

2.2.3.1  การส่งเส ริมการตลาด (Marketing Promotion) หรือการน ากิจกรรม
ทางด้านการตลาดมาใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างการรับรู้เก่ียวกับข้อมูลข่าวสารของ           
ธุรกิจและผลิตภณัฑ์โดยใชว้ธีิการจูงใจเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือและการเตือนความจ า
ต่อผูรั้บสาร  
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2.2.3.2  การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ  (IMC หรือ Integrated Marketing 
Communication) หมายถึง วิวฒันาการของการตลาดเปล่ียนไปพร้อมกบัส่ือออนไลน์ท่ีพฒันาอย่าง
รวดเร็ว ผูอ่้านเขา้ถึงสินคา้เเละบริการไดง่้าย ส่งผลให้ภาคธุรกิจตอ้งปรับตวัเเละคิดคน้วิธีการครอง
ใจผูอ่้าน ทั้งในดา้นโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตั้งราคาสินคา้ การประชาสัมพนัธ์ รวมไปถึง
การปรับปรุงเเนวคิดทางการตลาดเเละการน าเคร่ืองมือส่ือสารต่างๆมาใช้ร่วมกนั สมาคมบริษทั
โฆษณาเเห่งสหรัฐอเมริกา (มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา, 2555, น.304) ไดใ้ห้ค  าจ  ากดั
ความไว้คือ เเนวคิดการวางแผนการส่ือสารตลาด โดยตระหนักถึงคุณค่าท่ีเพิ่มข้ึนของเเผน
ด าเนินการรวมท่ีครบครันโดยวธีิประเมินคุณค่าบทบาทส าคญัและการจดัระเบียบ การใชก้ารส่ือสาร
ทุกส่ือท่ีหลากหลาย 

การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการของการพิจารณา
แผนงานของการติดต่อส่ือสารทางการตลาด ท่ีต้องการใช้ส่ือสารเพื่อการจูงใจหลายรูปแบบกับ
กลุ่มเป้าหมายอยา่งต่อเน่ือง (เสรี วงษม์ณฑา, 2540, น.74) 

 การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นกระบวนการการพฒันาและน าโปรเเกรม
การส่ือสารในรูปแบบต่างๆ มาใช้เพื่อจูงใจกลุ่มลูกค้าในปัจจุบันและกลุ่มลูกค้าท่ีคาดหวงัใน
ช่วงเวลาหน่ึงๆ (ดอน อี. ชูลตซ์, 2548 อา้งถึงใน มนสิตา ผยุพอกสิน, 2552, น.25) 

 ดงันั้นการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ หมายถึง กระบวนการวางแผนการ
ส่ือสารทางการตลาดแบบครบวงจรหลากหลายรูปแบบ โดยตอ้งการก่อให้เกิดการจูงใจกบัผูบ้ริโภค 
เช่น การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมการขาย การใช้พนกังานขาย  การตลาดโดยตรง 
การจดักิจกรรมทางการตลาด การออกแบบผลิตภณัฑใ์หเ้ป็นท่ีดึงดูดใจผูบ้ริโภค เป็นตน้ 

2.2.3.3  การตลาดแบบผสมผสาน (Hybrid Marketing) หรือการท าการตลาดโดย
อาศยัทั้งส่ือออนไลน์และส่ือออฟไลน์ เช่น ส่ือส่ิงพิมพม์าผสมผสานกนักบัส่ือออนไลน์กลายมาเป็น
หนงัสือพิมพอ์อนไลน์และนิตยสารออนไลน์ หรือการท ากิจกรรมทางการตลาดของหนงัสือพิมพ์
และนิตยสารผ่านส่ือออนไลน์ เป็นตน้ เพื่อให้ได้ผลลพัธ์ท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านของการ
ส่ือสารและการจดัจ าหน่าย อีกทั้งจะช่วยประหยดัในดา้นงบประมาณขององคก์รไดม้ากข้ึน  
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2.2.4  การวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารการตลาด  
กลยุทธ์ส่ือสารการตลาดจ าเป็นตอ้งมีการวางแผนการส่ือสารการตลาดให้มีประสิทธิภาพ 

เพื่อตอบสนองส่ิงท่ีคาดหวงัหรือความตอ้งการ อีกทั้งตอ้งท าให้เกิดการตดัสินใจซ้ือในกลุ่มผูอ่้าน
เป้าหมาย โดยมีการด าเนินตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี (นธกฤต วนัตะ๊เมล,์ 2555, น.133-154) 

2.2.4.1  การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด (Situation Analysis) ในการวางแผน             
กลยุทธ์ นักการตลาดจ าเป็นตอ้งท าการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาดขององค์กรและ
แนวโนม้ดา้นสภาพแวดลอ้มของธุรกิจ อาทิ ปัจจยัในดา้นเศรษฐกิจ การเมือง รวมถึงยงัจ าเป็นตอ้ง
ศึกษาแนวโน้มในด้านลูกค้า คู่แข่ง และสภาพแวดล้อมภายในธุรกิจ เพื่อให้รู้ถึงทิศทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ตามล าดบัขั้นตอนอ่ืนต่อไป  โดยใช้หลกัการบริหารงานในการวิเคราะห์  (SWOT 
Analysis) ซ่ึงประก อบไปด้วยจุดเเข็ง (Strength) คือ ส่ิงท่ีองค์กรมีมากกว่าองค์กรอ่ืนเเละเป็น
ประโยชน์กบังานท่ีท า จุดอ่อน (Weakness) คือ ส่ิงท่ีเป็นปัญหากบังานท่ีท า โอกาส (Opportunity) 
คือ ปัจจยัภายนอกองค์กรท่ีเอ้ือประโยชน์ต่องานท่ีท า ภาวะคุกคามหรืออุปสรรค (Treat) คือ ปัจจยั
ภายนอกท่ีเป็นอุปสรรคต่องานท่ีท า 

 ภายหลงัจากการวิเคราะห์ SWOT อย่างละเอียดแล้วจะท าการวิเคราะห์ถึงปัจจยั
ภายในของความสัมพันธ์ของเเต่ละคู่ ท่ีประกอบด้วย ยุทธศาสตร์เชิงรุก  (SO Strategy) เป็น
ยทุธศาสตร์ท่ีจุดเเขง็เเละโอกาสมาวเิคราะห์ร่วมกนั ยุทธศาสตร์เชิงป้องกนั เป็นยทุธศาสตร์ท่ีจุดเเข็ง
เเละอุปสรรคมาวิ เคราะห์ ร่วมกัน  (ST Strategy) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข  (WO Strategy) เป็น
ยุทธศาสตร์ท่ี จุดอ่อนเเละโอกาสมาวิเคราะห์ร่วมกัน ยุทธศาสตร์เชิงรับ  (WT Strategy) เป็น
ยุทธศาสตร์ท่ีจุดอ่อนเเละอุปสรรคมาวิเคราะห์ร่วมกนั (ยุบล เบ็ญจรงคกิ์จ, 2554, น.15) นอกจากน้ี
การวิเคราะห์สถานการณ์ท่ีองคก์รก าลงัเผชิญในอนาคตเป็นอยา่งไร เช่น สถานการณ์แบบท่ี 1 เป็น
ปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือเหตุการณ์ท่ีมีผลลบต่อองคก์ร สถานการณ์แบบท่ี 2 องคไ์ม่เป็นท่ีรู้จกัในวงกวา้ง
แต่ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลานาน สถานการณ์แบบท่ี 3 องคก์รเป็นท่ีรู้จกัเเต่ตอ้งการรักษาช่ือเสียง
และการสนบัสนุนจากสังคม ซ่ึงเป็นสถานการณ์ท่ีดีท่ีสุด โดยท่ีไม่ตอ้งมาเเกไ้ขภาพลบขององคก์ร 
(ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2554, น.34) 

2.2.4.2  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย (Determine Target Group) หรือผู ้รับสารคือ                
ผูท่ี้ได้รับขอ้มูลน าไปตีความเเละเกิดปฏิกิริยาตอบกลบั โดยเป้าหมายท่ีส าคญัในการส่ือสารคือ                
การท่ีกลุ่มเป้าหมายเกิดการเข้าใจ รู้สึก และเเสดงพฤติกรรมในการตดัสินใจซ้ือเเละบริการ ซ่ึง
นกัการตลาด มองวา่ผูรั้บสารทุกคนจะเป็นผูอ่้านสินคา้นั้นดว้ย ดงันั้นในการก าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
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นักการตลาดจึงจ าเป็นต้องเลือกกลุ่มผูอ่้านท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรท่ีพิจารณาจาก
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ ขนาดครอบครัว การศึกษา รายได ้และระดบัสังคมใน
การก าหนดกลุ่มเป้าหมายท่ีแน่นอน โดยอาศยัการวิจยัดา้นการตลาด เพื่อให้รับรู้ถึงขอ้มูลเบ้ืองตน้ 
เก่ียวกบัทศันคติ พฤติกรรมของตวับริโภค อนัจะน าไปสู่การก าหนดวตัถุประสงค์ในการส่ือสาร
ต่อไป (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2556, น.24)  

 นอกจากน้ีกลุ่มเป้าหมายคนรุ่นใหม่หรือดิจิทลัเนทีฟ (Digital Native) ท่ีเติบโตมา
พร้อมเทคโนโลยีและมีทกัษะในการใชค้อมพิวเตอร์มีความคุน้เคยกบัอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ
พร้อมจะเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ทุกรูปแบบ ดงันั้นองคก์รท่ีจะปรับตวัมาใชส่ื้อออนไลน์ในการท า            
การตลาดจะตอ้งเขา้ใจพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเป็นคนรุ่นใหม่ และองค์กรตอ้งปรับเปล่ียนมุมมองใน
เร่ืองการเข้าถึงความถ่ีในการใช้ส่ือออนไลน์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผูอ่้าน (เธียรทศ 
ประพฤติชอบ, 2557, น.212)   

 2.2.4.3  การก าหนดวตัถุประสงค์ (IMC Objectives) เป้าหมายของการก าหนด
วตัถุประสงค์ในการส่ือสารนั้ นเพื่อต้องการให้กลุ่มเป้าหมายหรือผูอ่้านมีปฏิกิริยาตอบสนอง               
และน าไปสู่กระบวนการตดัสินใจซ้ือ โดยวตัถุประสงค์แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ ระดบัแรกคือ
วตัถุประสงค์ระดบัสูงสุดหรือพนัธกิจขององค์กรถือเป็นเป้าหมายท่ีส าคญัขององค์กร และด าเนิน 
งานในภาพรวม ซ่ึงกิจกรรมดงักล่าวจะสนองนโยบายของวตัถุประสงค์ในระดบัน้ีทั้งส้ิน ระดบัท่ี
สองคือวตัถุประสงค์ระดบัรองหรือแผนงานตามกลยุทธ์เป็นแผนงานท่ีท าเป็นประจ าหรือเกิดข้ึน
ตามแผนงานท่ีก าหนดข้ึน และระดบัสุดท้ายคือวตัถุประสงค์ในระดบัย่อยหรือวตุัประสงค์ของ          
การจดักิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ผูท่ี้สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว ้ทั้งน้ี
วตัถุประสงคทุ์กระดบัจะตอ้งสนบัสนุนและมีความสอดคลอ้งซ่ึงกนัเเละกนัเเละจะตอ้งตอบสนอง
กบัวสิัยทศัน์ขององคก์รท่ีก าหนดข้ึน และบรรลุตามเป้าหมาย (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2554, น.24-26)  

 วตัถุประสงค์ในการด าเนินนโยบายมีทั่วไปมีหลักการอยู่ 3 ประการด้วยกัน 
ประการแรก คือ วตัถุประสงคใ์นดา้นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเพื่อให้ผูอ่้านรับรู้ข่าวสารท่ีส่งออกไป 
ประการท่ีสอง คือ วตัถุประสงค์ด้านความรู้สึกท่ีต้องการให้ผูอ่้านเห็นเเละชอบตามท่ีข่าวสาร
ส่งออกไป และประการสุดทา้ยวตัถุประสงคด์า้นพฤติกรรมเป็นความตอ้งการท่ีจะให้ผูอ่้านมาร่วม
กิจกรรมกบัทางองคก์ร (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2554, น.34)  

2.2.4.4  การก าหนดเคร่ืองมือในการส่ือสาร (IMC Tools) จะให้ความส าคญัใน
ด้านพื้นท่ีเเละเวลา การเลือกใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีเผยแพร่ไปยงัผูอ่้านได้อย่างรวดเร็วได้แก่ 
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ช่องทางในลกัษณะท่ีเป็นบุคคลและช่องทางท่ีไม่ใช่บุคคล โดยเคร่ืองมือการส่ือสารการตลาด ไดแ้ก่ 
การโฆษณา การประชาสัมพนัธ์ การตลาดทางตรง และการส่งเสริมการขาย เป็นตน้  

 
 
2.2.4.5  การตั้งงบประมาณ และการก าหนดระยะเวลาท่ีใช ้(Budgeting & Timing) 

การตั้ งงบประมาณ (Budgeting) สามารถก าหนดได้ 2 แนวทางคือ แนวทางแรกการก าหนด
งบประมาณจากบนลงล่าง (Top-Down Approach) ซ่ึงเป็นการก าหนดงบประมาณโดยผูบ้ริหาร
ระดบัสูงสู่แผนกต่างๆ และเป็นแนวทางท่ีผูบ้ริหารนิยมใช้มากท่ีสุด แนวทางท่ีสองคือการก าหนด
งบประมาณจากล่างสู่บน (Bottom-up Approach) เป็นการก าหนดวงเงินค่าใช้จ่ายท่ีน ามาแก้ไข
ขอ้จ ากดัท่ีเกิดจากแนวทางแรก เน่ืองจากงบประมาณไม่มีความสัมพนัธ์กบัวตัถุประสงค์ทางการ
ตลาดท่ีตั้งไวแ้ละจะพิจารณาจากขั้นตอนของวตัถุประสงค์ของการส่ือสารการตลาดเป็นขั้นตอน
แรก ซ่ึงงบประมาณในขั้นตอนน้ีเป็นประมาณการเท่านั้นและยงัไม่ถือวา่เป็นงบประมาณขั้นสุดทา้ย 
และอาจจะมีการพิจารณาต่อเม่ือเสร็จส้ินกลยทุธ์การส่ือสารการตลาด  

 ดงันั้นนักการตลาดท่ีดีควรจะมีราคาค่าใช้จ่ายปัจจุบนัในการซ้ือพื้นท่ีส่ือ ค่าเช่า
เวลาส่ือ ค่าจดัท าส่ือออนไลน์และอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯแล้วน างบประมาณในเเต่ละกิจกรรมมา
รวมกนั บวกดว้ยงบประมาณของส่วนกลางในการบริหารจดัการ ผลลพัธ์ท่ีไดคื้องบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรมทั้ งหมด (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554, น.44) การก าหนดระยะเวลาท่ีใช้ (Timing) 
ประกอบด้วย แผนการตลาดในระยะยาว (Long Term) โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี ส่วน
แผนการตลาดระยะสั้ นจะใช้ระยะเวลา 3-6 เดือน ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัวตัถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนการตลาดเป็นส าคญั ในการท าโฆษณา การประชาสัมพนัธ์จะตอ้งมีการก าหนดระยะเวลาใน
การด าเนินงานในทุกขั้นตอนและควรระบุวนัเวลาล่วงหน้าในการด าเนินกิจกรรมอยา่งชดัเจน เพื่อ
ไม่ให้เกิดปัญหา ในการเร่ืองการทบัซ้อนของเวลาในการด าเนินงานดา้นกิจกรรมขององค์กรอ่ืนๆ 
(ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2554, น.45)  

2.2.4.6  การประเมินผลการท างาน (Evaluation) ขั้นตอนสุดทา้ยของการวางแผน
กลยุทธ์การส่ือสารการตลาด ซ่ึงเป็นขั้นตอนส าคญัในการตรวจสอบว่ากลยุทธ์น้ีได้ประสิทธิผล 
และบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์กรหรือไม่ อีกทั้งขั้นตอนน้ียงัมีวตัถุประสงค์ให้ได้รับผลตอบรับ
เก่ียวกบัประสิทธิภาพของกลยทุธ์  โดยจะสามารถน าไปใชใ้นการวางแผนกลยุทธ์ไดต่้อไป ซ่ึงการ
ประเมินผลเเบ่งออกเป็น 3 ประการ โดยประการเเรกคือการประเมินผลก่อนท ากิจกรรม เช่นขอ้มูล
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ข่าวสารท่ีน าเสนอออกไปนั้นมีความเหมาะสม เป็นท่ีช่ืนชอบ และสามารถเป็นบุคคลตน้แบบของ
กลุ่มเป้าหมายไดห้รือไม่ รวมไปถึงการเเต่งกายเลียนเเบบ พฤติกรรมการแต่งกาย ประการท่ีสองคือ
การประเมินผลระหวา่งด าเนินกิจกรรมวา่มีปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนใดเเละจะน ามาปรับปรุงเกไ้ข
ในคร้ังหนา้ และประการสุดทา้ยคือการประเมินผลหลงัท ากิจกรรมวา่การจดักิจกรรมประสบความ 
ส าเร็จลุล่วงตามเป้าท่ีไดต้ั้งไวห้รือไม่ (ยบุล เบญ็จรงคกิ์จ, 2554, น.28-29)  
 
 2.2.5  ประโยชน์จากการใช้การส่ือสารการตลาด  

การท าการตลาดท่ีให้ได้ประสิทธิผลนั้ นนอกจากผลก าไรของบริษัทเเล้วยงัน ามาซ่ึง
ประโยชน์หลายดา้นตามมา ไดเ้เก่ (มานิต รัตนสุวรรณ และสมฤดี ศรีจรรยา, 2555, น.306) 
  2.2.5.1  ท าให้งานสร้างสรรค์มีความเป็นเอกลกัษณ์ (Creative Integrity) รวมกัน
เป็นหน่ึง ทั้งในดา้นงานประชาสัมพนัธ์เเละโฆษณา 

2.2.5.2  ท าให้การส่ือคงท่ีสม ่าเสมอ (Consistent Messages) การสร้างสรรค์งาน
โฆษณาในการส่งเสริมการขายมีความสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั อาทิ ขอ้ความ ตราสินคา้ การ
ออกเเบบภาพยนตร์โฆษณา เป็นตน้ 

2.2.5.3  ท าให้ลดอคติในการน าเสนอแนวคิด (Unbiased IMC Recommendations) 
ทุกฝ่ายมีความร่วมมือในการท างาน โดยมีเป้าหมายในการท างานเดียวกนั 

2.2.5.4  ท าให้ใช้ส่ืออย่างมีประสิทธิภาพข้ึน (Better Use of Media) ใช้ส่ือให ้         
ตรงกบัหนา้ท่ีและความสามารถในทุกมิติ 

2.2.5.5  ท าให้ การตลาดมีความ เฉียบคม (Greater Marketing Precision) การ
สร้างสรรคง์านท่ีดีจะท าใหเ้กิดการต่อยอดในการท างานไดง่้าย 

2.2.5.6  ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพสูง (Operation Efficiency) การให้ความ
ร่วมมือใน เเต่ละฝ่ายจะช่วยใหก้ารท างานเกิดประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2.2.5.7  ท าให้ประหยดังบประมาณ (Cost Saving) การท างานท่ีวางเเผนงานอย่าง
ชดัเจน ท าใหไ้ม่ซ ้ าซอ้นเเละส้ินเปลืองงบประมาณในการท าการตลาด  

2.2.5.8  ท าให้การท างานร่วมกันง่ายข้ึน (Easier Working Relations) เกิดความ
สามคัคีในองค์กรดว้ยการก าหนดหน้าท่ีเเละบทบาทของพนักงานอย่างชัดเจน ท าให้ติดตามเเละ         
เเกปั้ญหาไดอ้ยา่งตรงจุด 
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 2.2.6  การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการส่ือสารการตลาดในงานวิจัย  
ในการศึกษากระบวนการส่ือสารและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย จะมุ่งเนน้

ศึกษาการวางแผนการส่ือสารการตลาด ใน 4 ประเด็น ดงัน้ี 
 2.2.6.1  การวเิคราะห์สถานการณ์ตลาด  
 2.2.6.2  การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย     
 2.2.6.3  การก าหนดกลยทุธ์ในการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์  
 2.2.6.4  การประเมินผลการส่ือสาร 
ผูว้ิจ ัยจะใช้เป็นแนวทางในการท าแบบสัมภาษณ์ผู ้ประกอบการแพทย์แผนไทยด้าน

กระบวนการส่ือสาร รวมทั้งใชเ้ป็นกรอบแนวคิดในการวจิยั เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 1 
 

2.3  แนวคดิเกีย่วกบัส่ือออนไลน์ 
 

2.3.1  ความหมายและแนวคิดของส่ือออนไลน์ 
นิคม ชัยขุนพล ให้ค  าจ  ากัดความของส่ือออนไลน์ไวว้่า “ส่ือออนไลน์เป็นส่ือท่ีมีความ

หลากหลายของส่ือในตวัเองเเละมีความสามารถในการปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ช้ได้ เพื่อใช้ในการส่ง
ขอ้มูลข่าวสาร ไปยงักลุ่มเป้าหมายทั้งเฉพาะบุคคลเเละเครือข่าย”  และสามารถจดัแบ่งคุณลกัษณะ
ของส่ือออนไลน์ออกเป็น 16 ประการดงัน้ี  (กาญจนา เเกว้เทพ และนิคม ชยัขนุพล, 2555)  

2.3.1.1  ส่ือออนไลน์เป็นการส่ือสารเเบบสองทาง (Two-Way Communication) 
ในอดีตกระบวนการถ่ายทอดสารจากผูส่้งสารไปยงัผูรั้บสารนั้น จะตอ้งใช้ระยะเวลาในส่งสาร
กลบัไปยงัผูรั้บสารอนัเน่ืองมาจากขอ้จ ากดัของส่ือเก่า อาทิ การเขียนจดหมาย การส่งไปรณียบตัร 
การส่งโทรเลข เป็นตน้ เเต่ในปัจจุบนัดว้ยคุณลกัษณะท่ีดีของส่ือออนไลน์ท าให้ส่ือสารจากผูส่้งสาร
มีปฏิกิริยาตอบโตก้นัรวดเร็วเเบบนาทีต่อนาที (Real Time) โดยผ่านทางภาพเเละเสียงอนัเกิดการ           
เเลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งกนั (Knowledge Sharing) 

2.3.1.2  ส่ือออนไลน์ง่ายต่อการเขา้ถึงเเละเเพร่กระจายสารสนเทศ (Ease of Access 
to and Dissemination of Information) ช่วยในการลดช่องว่างระหว่างผูส่้งสารกบัผูรั้บสาร ในการ
ติดต่อสารหรือการเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายโดยการใช้ World Wide Web, Google, Search Engine               
ผูรั้บสารสามารถตรวจสอบตน้ทางท่ีมาของขอ้มูลผา่นทาง Hypertext ท่ีจะท าใหรู้้เท่าทนัส่ือ (Media 
Literacy) ของผูใ้ช ้เเต่อาจส่งผลกระทบในดา้นการควบคุมการไหลของสาร ผูรั้บสารสามารถท าได้
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เพียงเเค่ปิดรับสารเท่านั้น ดงันั้นการง่ายในการเขา้ถึงการส่ือสารขาเขา้และการเเพร่กระจายอย่าง
รวดเร็วในการส่ือสารขาออกของส่ือออนไลน์ อาจส่งผลกระทบทางบวกหรือทางลบ ในมิติด้าน
ต่างๆ อาทิ การเมือง ความเป็นส่วนตวั เเละในเชิงพาณิชย ์เป็นตน้ 

2.3.1.3  ส่ือออนไลน์ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง (Continuous Learning) ผูใ้ช้
สามารถคน้ควา้หาความรู้มากกวา่การท่องจ าผา่นบทความ ขอ้มูล หรือการมีปฏิสัมพนัธ์กนั 
(Interaction) ในระหวา่งสนทนาส่ิงต่างๆเหล่าน้ีสามารถท าใหเ้กิดการเรียนรู้อนัต่อเน่ืองของผูใ้ช้
โดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้นเวลา สถานท่ีในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

2.3.1.4  ส่ือออนไลน์มีการวางตัวในเเนวเดียวกันเเละเอ้ือต่อการบูรณาการ
(Alignment and Integration) เเต่เดิมส่ือแต่ละประเภทอยู่คนละช่องทางการส่ือสารไม่ ข้ึนตรง
ระหวา่งกนั การท่ีจะผนวกขอ้มูลไวด้ว้ยกนัเป็นไปไดย้ากเเตกต่างจากส่ือออนไลน์ การคน้หาขอ้มูล 
ข่าว บทความ ฯลฯ มารวบรวมไวใ้นส่ือสังคมออนไลน์ (Social Network) ดงันั้นการสืบคน้ขอ้มูล
ไดไ้ม่ยากดว้ยการบูรณาการส่ือออนไลน์เเละส่ือเก่าเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่ือมโยงดว้ย Search Engine เเละ 
Hypertext ผูท่ี้มีทกัษะในดา้นท่ีตนเองถนดัน ามาผสานกบัพื้นท่ีของส่ือออนไลน์ผ่านบล็อก (Blog) 
เพื่อก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ  

2.3.1.5  ส่ื อออนไล น์ เอ้ือ ต่อการส ร้าง ชุมชน  (Creation of Community) ส่ื อ
ออนไลน์เอ้ือต่อการสร้างชุมชนนั้นจดัวา่เป็นคุณลกัษณะท่ีดีส่ือดั้งเดิมไม่อาจจะกระท าได ้เป็นการ
รวบรวมคุณลกัษณะท่ีดีของ 4 ประการเเรกเขา้ไวด้ว้ยกนั อนัประกอบไปดว้ย ส่ือออนไลน์เป็นการ
ส่ือสารเเบบสองทาง ส่ือออนไลน์ง่ายต่อการเข้าถึงเเละเเพร่กระจายสารสนเทศ ส่ือออนไลน์
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีต่อเน่ือง และส่ือออนไลน์มีการวางตวัในเเนวเดียวกนัเเละเอ้ือต่อการบูรณา
การ ทั้งหมดเป็นส่วนส าคญัท่ีเอ้ือในการสร้างชุมชนผ่านทางโซเชียล เน็ตเวิร์ก เเละโซเชียล มีเดีย 
ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกนัทางสังคมออนไลน์ท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูใ้ช้งาน ท าให้เกิดเเนวคิดใน
เร่ืองชุมชนเสมือนจริง (Virtual Community) เช่น ชุมชนเกมออนไลน์ กระดาษข่าวเว็บไซต์
พนัธ์ทิพยด์อทคอม และเฟซบุก๊  

2.3.1.6  ส่ือออนไลน์มีลกัษณะท่ีง่ายต่อการเคล่ือนยา้ยและพกพาไดส้ะดวก
(Portability) การพฒันาเคร่ืองมือส่ือสารท าใหเ้ทคโนโลยขีองส่ือออนไลน์มีความคล่องตวั ขนาด
เล็กผูใ้ชส้ามารถพกพาหรือเคล่ือนยา้ยไป ณ ท่ีใดก็ได ้ประกอบกบัคุณสมบติัอนัหลากหลายของ
เคร่ืองมือส่ือสารท่ีเป็นตวัขบัเคล่ือนในการอ านวยความสะดวกในการเขา้ถึงใชส่ื้อออนไลน์ ช่วยลด
เวลาเเละพื้นท่ี (Time-Space) ของผูส่้งสารและผูรั้บสาร 
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2.3.1.7  ส่ือออนไลน์มีลกัษณะท่ีหลอมรวมกนั (Convergence) สมาร์ทโฟนจดัวา่
เป็นเคร่ืองมือส่ือสารท่ีชดัเจนในเร่ืองของการหลอมรวมส่ือเเต่ละชนิดมาไวด้ว้ยกนั ไม่วา่จะเป็น 
กลอ้งถ่ายรูป วทิย ุสมุดโนต้ นาฬิกาปลุก ฯลฯ นอกจากน้ีส่ือเเต่ละชนิดมีคุณสมบติัเฉพาะตวัท่ีไม่
อาจจะทดเเทนกนัไดเ้เต่จะไหลผา่นสู่กนั ดงัจะเห็นไดจ้ากข่าวในหนงัสือพิมพไ์ปอยูบ่นส่ือออนไลน์ 
หรือส่ือบนออนไลน์ถูกน าไปตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพม์าใชใ้นทางภาคธุรกิจ การหลอมรวมส่ือใน
ระยะเร่ิมเเรกมาจากปัญหาการน าขอ้มูลของส่ือเก่าไปเผยเเพร่ท าซ ้ าในส่ือออนไลน์โดยท่ีไม่ไดรั้บ                     
อนุญาตจากผูผ้ลิตส่ือ ดงันั้นการยติุปัญหาดงักล่าวหลายบริษทัหนัมาหลอมรวมส่ือออนไลน์กบั
ธุรกิจไวด้ว้ยกนั ท าใหเ้กิดกลยทุธ์การพว่ง (Bundle) เพื่อสร้างเเรงจูงใจใหก้บัผูอ่้านเเละต่อยอด              
ทางธุรกิจ 

2.3.1.8  ส่ือออนไลน์มีลกัษณะปฏิบติังานร่วมกนัได ้(Interoperability) การส่ือสาร
ผา่นภาพ เสียง ตวัอกัษร ท่ีสามารถส่งผา่นการพดูคุยในเวลาเดียวกนัได ้ท าใหล้ดช่องวา่งของผูส่้ง
สารเเละผูรั้บสารท่ีเเตกต่างจากส่ือดั้งเดิม เช่น การคุยผา่นโปรแกรม Skype ท่ีเห็นหนา้ ไดย้นิเสียง 
เเละสามารถพิมพต์วัอกัษรเพื่อส่งขอ้ความถึงกนัไดอี้กดว้ย 

2.3.1.9  ส่ือออนไลน์มีความสามารถท่ีจะประมวลเน้ือหาจากหลายเเหล่งมาไว้
ร่วมกนั (Aggregation of Content) ดว้ยระบบออนไลน์เขา้มาช่วยอ านวยความสะดวกใหก้บัผูใ้ช ้  
ท าใหก้ารถ่ายโอนขอ้มูลจากหลายเเหล่งมาไวด้ว้ยกนัท าใหก้ารตดัทอน ก็อปป้ี ดดัแปลง เน้ือหา
เป็นไปไดโ้ดยง่ายอยา่งไม่มีท่ีส้ินสุด ส่งผลใหเ้กิดการเปล่ียนเเปลงในมิติดา้นต่างๆ อาทิ การขยายตวั
ทางภาคธุรกิจเกิดผูป้ระกอบการรายใหม่เขา้มา ในตลาดออนไลน์ ผูป้ระพนัธ์ นกัเขียน หรือเจา้ของ
ผลงานสามารถเผยเเพร่ไดใ้นโลกออนไลน์ หรือผูรั้บสารตอ้งการเผยเเพร่บทความ ความคิดเห็น 
สร้างบทประพนัธ์ของตนเองผา่นโซเชียล เน็ตเวิร์กก็สามารถกระท าได ้(User-Generate Content) 
กล่าวคือ ผูรั้บสารทุกคนสามารถเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาไดด้ว้ยตนเอง 

2.3.1.10  ส่ือออนไลน์เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก และ Longtail ดว้ยความ
หลากหลายของส่ือออนไลน์ท าใหผู้อ่้านมีช่องทางในการอ่านเพิ่มมากข้ึน หรือเเมต้วัส่ือออนไลน์ก็
มีโอกาสเพิ่มขยายฐานผูอ่้านผา่นช่องทางต่างๆตามไปดว้ย ถึงแมว้า่จ  านวนผูอ่้านจะมีนอ้ยเพียงไรก็
สามารถผลิตส่ือสู่ผูอ่้านไดเ้ช่นกนั 

2.3.1.11  การหวนคืนกลบัมาประสานกนัคร้ังใหม่ระหวา่งผูส่้งสารและผูรั้บสาร
พฒันาการของส่ือออนไลน์ระหวา่งผูส่้งสารกบัผูรั้บสารนั้น ท าใหล้ดการผกูขาดเเละเพิ่มการ
ไหลเวยีนของส่ือจากการเเพร่กระจายถ่ายทอดสารผา่นพื้นท่ีของตนเอง อาทิ เฟซบุก๊ ไลน์ บล็อก 
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โดยท่ีไม่มีการผกูขาดของส่ือท่ีต่างจากเดิมท่ีส่ือจะเป็นผูส่้งสารเท่านั้น ดงันั้นการประสานกนั
ระหวา่งผูผ้ลิตส่ือเเละและผูอ้่านนั้นเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีส่ือมวลชนใหค้วามส าคญั เพราะปัจจุบนัผูอ่้าน
คือ ผูเ้ฝ้าประตู (Gatekeeper) คดักรองเน้ือหาดว้ยตนเอง 

2.3.1.12  ส่ือออนไลน์มีลกัษณะส่งเสริมการรวมกลุ่มกนัทางสังคมและการร่วมมือ
กนัทางไซเบอร์ (Social Collectivity & Cyber Cooperation) โซเชียล เน็ตเวิร์ก เป็นส่ือกลางในการ
เช่ือมต่อผูค้นทัว่โลกเเละสร้างความสัมพนัธ์ของคนเขา้ไวด้ว้ยกนั เช่น ความเป็นเพื่อนในเฟซบุก๊ท่ี
เกิดจากการเชิญของเพื่อนส่งต่อไปยงัเพื่อน ท่ีอาจเป็นคนท่ีไม่เคยรู้จกัมาก่อนหรือมีความสนิมสนม
กนั ท าใหเ้กิดเพื่อนท่ีอยูไ่กลคนละซีกโลกทั้งท่ีไม่เคยพบกนัมากนั 

2.3.1.13  การเกิดว ัฒนธรรมแบบรีมิกซ์ (Remix Culture) เกิดการสร้างสรรค ์            
ส่ิงใหม่ระหวา่งวฒันธรรมจากคนรุ่นก่อนเเละคนสมยัใหม่ เช่น การผสมผสานวฒันธรรมเพลงของ
ชาติตะวนัตกกบัชาติตะวนัออก ออกมาเป็นเพลงฮิปฮอป เทคโนเเดนซ์ ของวงการเพลงไทย หรือ
การรวมเล่มของคอลมัมใ์นหนงัสือพิมพม์าเป็นพอ็กเก็ตบุค๊ 

2.3.1.14  การเปล่ียนจาก ‘ผลผลิต’ (Product) มาสู่ ‘บริการ’ (Service) คุณลกัษณะ 
ท่ีส าคญัของส่ือออนไลน์ท าให้เกิดการเปล่ียนผา่นจากตวัผลผลิตมาสู่บริการ เช่น ในอดีตจะฟังเพลง
ผา่นเทปคลาสเซ็กซ์ เเผ่นซีดี หรือดูละครผา่นทางโทรทศัน์ แต่ในปัจจุบนักลายมาเป็นการดูละคร
โทรทศัน์ยอ้นหลงั การฟังเพลงผา่นทางอินเทอร์เน็ต  

2.3.1.15  ส่ือออนไลน์เป็นส่ือท่ีอนุญาตให้ผูรั้บสารเป็นผู ้เปล่ียนแปลงเน้ือหา 
(User-Based Transformation of New Media) จากส่ือดั้งเดิมท่ีผูรั้บสารไม่สามารถเขา้ไปเเกไ้ขขอ้มูล 
เน้ือหาได้เเต่ ส่ือออนไลน์สามารถให้ เข้าไปแก้ไขข้อมูลเดิมหรือเปล่ียนเเปลงต้นฉบับได ้
ตวัอย่างเช่น เว็บไซต์สารานุกรมเสรี (วิกิพีเดีย) ฉบบัภาษาไทยท่ีเร่ิมใช้เม่ือปีพ.ศ.2546 จดัว่าเป็น
เวบ็ไซตท่ี์รวบรวมขอ้มูลเน้ือหาต่างๆ ส าหรับเขา้มาคน้ควา้หาความรู้ โดยท่ีผูรั้บสารสามารถเเกไ้ข
ขอ้มูล คดัลอกเน้ือหา เเละน าไปเผยเเพร่ได ้ซ่ึงในอดีตเวบ็ไซต์ไม่สามารถเเกไ้ขขอ้มูลได ้เพียงให้
ขอ้มูลกบัผูรั้บสารเท่านั้น 

2.3.1.16   ขอ้สรุป จากคุณสมบติัท่ีมีลกัษณะเด่นของส่ือออนไลน์ทั้ง 15 ประการ 
นั้น อาจมีบางส่วนท่ีมีในส่ือเก่ามาก่อนเเล้ว อาจเเต่เพียงว่าส่ือดั้ งเดิมมีเพียงบางคุณลกัษณะของ           
ส่ือออนไลน์ เเต่ไม่มีอย่างครบทุกขั้นตอนทั้งการเเพร่จาย การผลิต การเปล่ียนเเปลงเน้ือหา ฯลฯ 
ของส่ือออนไลน์ ดงันั้นจึงอาจสรุปไดว้า่ ส่ือออนไลน์ หมายถึง ส่ือท่ีมีการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูส่้ง
สารเเละผูรั้บสารเเบบทนัทีทนัใด เป็นการส่ือสารเเบบสองทางท่ีรวบรวมคุณสมบติัอนัหลากหลาย
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ของส่ือดั้งเดิมมาหลอมรวมกนั เเละเอ้ือประโยชน์ในการเเพร่กระจายของขอ้มูลข่าวสาร เน้ือหา อนั
ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ ท่ีสามารถพกพาหรือใชไ้ดโ้ดยไม่จ  ากดัเร่ืองเวลาเเละสถานท่ี 

 
2.3.2  ส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) 
ส่ือสังคมออนไลน์  เป็นการเช่ือมโยงของเทคโนโลยีกับอุปกรณ์การส่ือสารท าให้ผูค้น

สามารถติดต่อส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว นบัวา่เป็นจุดเร่ิมตน้ในการพฒันาการตลาดในยุคใหม่ใน
การเลือกช่องทางการใชส่ื้อไปยงัผูอ่้านก่อให้เกิดเเรงขบัเคล่ือนเเละเกิดกระเเส  ส่ือสังคมออนไลน์น้ี
ในอีกมุมหน่ึงถือวา่เป็นเทคโนโลย ีท่ีสามารถช่วยใหค้นในสังคมมีปฏิสัมพนัธ์กนั โดยวตัถุประสงค์
ท่ีแทจ้ริงของค าวา่ Social Network น้ีอาจหมายถึง Participation (ปิยะพงษ ์ ป้องภยั, 2554) คือการมี
ส่วนร่วมดว้ยกนั แต่ในปัจจุบนัไม่ใช่เป็นเพียงแค่เวบ็ไซต์ท่ีแชร์ขอ้มูล รูปภาพเพียงเท่านั้น แต่ได้
พฒันามาเป็นศูนยแ์สดงสรรพสินคา้ ท่ีสามารถซ้ือหากนัได้ ในนามของ Collaborative Shopping 
Communities อีกดว้ย  

จากขอ้มูลขา้งตน้เเสดงให้เห็นวา่โซเชียล มีเดีย มีผลในการโน้มนา้วความคิดส่งผลให้เกิด
ความรู้สึกต่อผูอ่้าน ผ่านการเล่าเร่ือง เเชร์ประสบการณ์ระหว่างกนั เเสดงความคิดเห็นส่วนบุคคล 
โดยใชโ้ซเชียล มีเดียเป็นส่ือกลางในการเช่ือมโยง จนท าให้เกิดส่ือสังคมออนไลน์ข้ึน โดยส่ือสังคม
ออนไลน์ เป็นพื้นท่ีให้คนทุกเพศ ทุกวยั ท าหน้าท่ีเป็นทั้งผูส่้งสารและผูรั้บสาร ซ่ึงสามารถสร้าง 
ก าหนด เน้ือหาของสารข้ึนเองได้ โดยกลุ่มประชากรส่ือสังคมออนไลน์ ปัจจุบนัเติบโตข้ึนอย่าง
รวดเร็วและครอบคลุมทัว่โลก โดยรูปแบบของส่ือออนไลน์ถูกแบ่งออกเป็น 6 ประเภทดงัน้ี 

 2.3.2.1  ประเภทท่ี 1 เวบ็ไซต ์(Website) 
 ในยุค Digital Marketing ท่ีมีอินเทอร์เน็ตเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการก าหนดกล

ยุทธ์ จึงท าให้ในช่วงแรกมีการสร้างเว็บไซต์ เพื่อประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลขององค์กร 
รวมถึงน าเสนอกิจกรรมส่งเสริมการตลาดต่างๆ ซ่ึงสามารถเขา้ถึงผูอ่้านไดใ้นยุคของโลกออนไลน์ 
อีกทั้งยไัม่ถูกจ ากดัการพิมพ์เหมือนกบัส่ือส่ิงพิมพ์ ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้หลายองค์กรพยายามสร้าง
เวบ็ไซต์ให้มีความน่าสนใจ โดยเน้นการใช้รูปภาพและวีดิทศัน์ ทั้ งน้ีในอดีตจ าเป็นตอ้งมีการใช้
งบประมาณค่อนขา้งสูง เน่ืองจากค่าจดโดเมน โปรแกรมม่ิงและการออกแบบเวบ็ไซตมี์ราคาแพง  
แต่ในปัจจุบนัดว้ยเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันาอยา่งไม่หยุดย ั้ง จึงท าให้สามารถลดตน้ทุนการผลิตไป
ไดค้่อนขา้งมาก อีกทั้งยงัท าให้ผูอ่้านสะดวกสบายต่อการใชง้าน และเขา้ถึงแหล่งขอ้มูลขององคก์ร
ได้ง่ายข้ึน ทั้งน้ีนักการตลาดยงัให้ความส าคญักบัการก าหนดเน้ือหาในเวบ็ไซต์ด้วย จึงนับได้ว่า
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เวบ็ไซตถื์อเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีพื้นท่ีมาก และมีขอ้จ ากดันอ้ยกวา่การเผยแพร่ Social Network 
Site เหมือนอย่างเฟซบุ๊กท่ีได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ณ เวลาน้ี พร้อมทั้งเว็บไซต์ยงัท าให้
องค์กร รวมถึงบริษทัส่ือส่ิงพิมพ์ของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ สามารถส่ือสารกบัผูอ่้าน
กลุ่มเป้าหมาย ภายใต้สภาพแวดล้อมท่ีองค์กรสามารถควบคุม ก าหนดทิศทางของกลยุทธ์การ
ส่ือสารการตลาดผา่น ส่ือออนไลน์ได ้(ณฐัพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง, 2557, น.163-165) 

 2.3.2.2  ประเภทท่ี 2 บล็อก (Blog)  
 บล็อก เป็นหน่ึงในส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีเกิดมานานก่อนท่ีจะมีเฟซบุ๊กหรือทวิต

เตอร์โดย ในอดีตบล็อก อยูใ่นรูปแบบของไดอาร่ีออนไลน์ของผูจ้ดัท า โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อแชร์
เร่ืองราวและประสบการณ์ ในการอาศยับริการฟรีในระดบัสากลจาก Personal Blog, blogspot.com, 
multiply.com  และระดับประเทศไทยจาก oknation.com, exteen.com, blogging.com โดยได้รับ
ความนิยมอย่างมากจนท าให้เกิดสังคมแลกเปล่ียนข้อมูลกนัอย่างกวา้งขวาง และครอบคลุมไป     
ทัว่โลก แต่ในปัจจุบนับล็อกไดเ้ปล่ียนแปลงรูปแบบให้เป็นลกัษณะของเวบ็ไซต์ส่วนตวั ภายหลงั
จากท่ีมีโครงการพฒันาชุดบริหารจดัการคอนเทนต ์(Content Management System CMS) จึงท าให้
หลายคนสามารถติดตั้งระบบบล็อกในเวบ็ไซตข์องตวัเองไดง่้าย อีกทั้งยงัสามารถท าการปรับแต่ง
และอพัเดตขอ้มูลไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากบัเวบ็ไซต์ใหญ่ๆ ท่ีมีตน้ทุนสูง นอกจากน้ีดว้ย
ความนิยมของบล็อกจึงท าให้เกิดแหล่งขอ้มูลข่าวสารจ านวนมากเป็นโลกอินเทอร์เน็ต ซ่ึงส าหรับ
ในประเทศไทยนั้น เวบ็บล็อกเป็นท่ีนิยมมาก ในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้หลายองคก์ร
เพิ่มช่องทางกลุยทธ์การส่ือสารการตลาดผา่นส่ือออนไลน์ในรูปแบบของเวบ็บล็อก เพื่อให้เวบ็ไซต์
หลกัขององคก์รมีความเคล่ือนไหวอยา่งต่อเน่ือง (ณฐัพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง, 2557, น.168-171) 

 2.3.2.3  ประเภทท่ี 3 เฟซบุก๊ (Facebook) 
 ปริมาณของสมาชิกเครือข่าย Facebook ไดเ้พิ่มปริมาณมากข้ึนอยา่งแพร่หลาย จาก

รายงานสรุปในเดือนกุมภาพนัธ์ ปี 2011 มีผูใ้ช้ Facebook ทัว่ทุกมุมโลกประมาณ 500 ลา้นคน ร้อย
ละ 50 ของจ านวนดงักล่าวจะใชเ้ป็นประจ า ผูใ้ชบ้ริการจะใชเ้วลากวา่ 700 ลา้นนาทีต่อเดือนในการ
ใช้ Facebook มีผูใ้ช้บริการมากกว่า 200 ล้านคน เช่ือมโยงส่ือสารกนัอย่างเป็นระบบและมีความ
หลากหลายในกิจกรรมการติดต่อส่ือสารดังกล่าว และหากจัดล าดับของประเทศท่ีมีจ านวน
ประชากรท่ีใช ้Facebook ใน 4 ล าดบัแรกของโลก โดยการสุ่มจากประชากร 26,198,200 คน มีการ
ส ารวจว่ากว่าสมาชิกของเฟซบุ๊ก 425 ล้านคนเข้ามาใช้ช่องทางน้ีในการส่ือสารผ่านระบบของ
โทรศพัทมื์อถือ จึงท าให้เห็นวา่ผูอ่้านปัจจุบนัไดมี้พฤติกรรมเสพการเขา้อินเทอร์เน็ตผา่นระบบของ
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โทรศพัทมื์อถือมากข้ึน จนท าให้เกิดการส่ือสารกนัไปมาผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์และกลายเป็น
พฤติกรรมความเคยชิน พร้อมทั้งยงัเขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงในชีวิตประจ าวนัอีกด้วย  ดงันั้นจึงท าให้
นกัการตลาด ก็หันมาให้ความส าคญัในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทน้ีในการท ากลยุทธ์การ
ส่ือสารตลาดใหก้บัองคก์ร 

 2.3.2.4  ประเภทท่ี 4 ทวติเตอร์ (Twitter) 
  ทวิตเตอร์ เป็นประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีได้รับความนิยมเป็นรองจาก      
เฟซบุ๊ก โดยในปัจจุบนัมีผูใ้ชใ้นประเทศไทยมากกวา่ 1 ลา้นคน ซ่ึงจุดเด่นของทวิตเตอร์คือการเป็น
เหมือน Message Subscription Network ท่ีแต่ละบุคคลสามารถเลือกรับข้อความจากผูใ้ช้คนอ่ืนๆ 
หรือ แอคเคานท์ของแบรนด์หรือองค์กร ผ่านการกดฟลอโลว์ (Follow) ซ่ึงทุกคร้ังท่ีมีการทวีต 
(Tweet) ขอ้ความดงักล่าวจะมาแสดงผลในไทม์ไลน์ (Timelines) ของบุคคลนั้น โดยไม่มีการคดั
กรองหรือเลือกแสดงเหมือนกบั เฟซบุ๊ก แต่กลบัมีช่ือเสียงในเร่ืองการรายงานผลสดหรือเหตุการณ์
ต่างๆ ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้เป็นท่ีนิยมในหมู่ของนักข่าวส่ือสารมวลชน แต่ทั้ งน้ีทวิตเตอร์ต่างมี
ขอ้จ ากัดในด่านของเน้ือหาในการส่งตอ้งไม่เกิน 140 ตวัอกัษร ปัจจุบนัจึงท าให้หลายองค์กรใช้
ช่องทางน้ีส่ือสารเน้ือหาหรือขอ้ความสั้นๆไดร้วดเร็ว (ณฐัพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง, 2557, น.178-179) 

 2.3.2.5  ประเภทท่ี 5 อินสตาแกรม (Instagram)  
 ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทน้ี ถือก าเนิดข้ึนไดไ้ม่นาน แต่สามารถท าให้กลายเป็น

เครือข่ายท่ีมีผูใ้ช้งานเพิ่มข้ึนอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นเครือข่ายการแชร์เน้ือหา รูปภาพ ปัจจุบนัน้ี
อินสตาแกรม จึงกลายเป็นแอพพลิเคชั่น ท่ี มือถือในรูปแบบของสมาร์ทโฟน (Smartphone)         
แอนดรอยด์ (Android) หรือแม้แต่ไอโฟน (iPhone) จ  าเป็นต้องมีติดเคร่ือง เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูอ่้านในการใชง้าน และดว้ยจุดแขง็ในลงรูปภาพท่ีสวยงามในไฟลข์นาดใหญ่ได ้จึงท า
ให้หลากหลายแบรนด์หรือองค์กร หันมาใช้เป็นเคร่ืองมือในการประชาสัมพนัธ์ น าเสนอความ
เคล่ือนไหวต่างๆ ของแบรนด์หรือองคก์รตลอด 24 ชัว่โมง เน่ืองจากอินสตาแกรมเป็นส่ือสังคมท่ีอยู่
ใกลผู้อ่้านมาพอสมควร   อีกทั้งการส่ือสารดว้ยภาพนั้นยงัท าให้เกิดประสิทธิภาพของกระบวนการ
ส่ือสารได้มากกว่าการ  ส่งสารด้วยขอ้ความหรือตวัอกัษร เพราะเป็นการส่ือความหมายท่ีง่าย ไม่
ยุง่ยาก อีกทั้งผูรั้บสารยงัสามารถเสพส่ือไดด้ว้ยสายตาเพียงไม่ก่ีวินาที ดว้ยเหตุน้ีเหล่านกัการตลาด
และผูบ้ริหารของนิตยสารลอฟฟีเซียล ไทยแลนด์ จึงใช้ช่องทางน้ีในการประชาสัมพนัธ์อพัเดต
ความเคล่ือนไหวของนิตยสารตลอด 24 ชัว่โมง (ณฐัพชัญ ์วงษเ์หรียญทอง, 2557, น.180-181) 

 2.3.2.6  ประเภทท่ี 6 ยทููบ (YouTube) 

https://www.google.co.th/search?biw=1366&bih=631&q=Android&spell=1&sa=X&ei=KZ93VKOnCIGVuATp74HwAQ&ved=0CBgQvwUoAA
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ยทููบ (YouTube เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีไดส้ร้างปรากฏการณ์ การส่ือสารเพื่อการสร้าง
ภาพลกัษณ์และช่ือเสียง โดยยูทูบ เป็นเวบ็ไซต์ท่ีให้บริการแก่ผูใ้ช้งานสามารถอพัโหลด (Upload)  
ดาวน์โหลด (Download) และแลกเปล่ียนคลิปวีดีโอผา่นทางเวบ็ไซต ์โดยไม่เกบ้ค่าใชจ่้าย ก่อตั้งข้ึน
เม่ือเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2548 โดยมีเจา้ของเดียวกนักบั เวบ็ไซตก์ูเกิล (Google) จากการศึกษาของ 
พชัรภรณ์ ไกรชุมพล (2556)  ปัจจุบนัยอดจ านวนผูใ้ช้ยทููบอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นผลมาจากการเปิด
ช่องทางหารายไดจ้ากวีดิทศัน์ท่ีผลิตข้ึนและเผยแพร่ในยูทูบ  ซ่ึงท าให้เกิดปฏิกิริยาการตอบสนอง
กบัพฤติกรรมของผูอ่้านท่ีเสพติดการดูวีดิทศัน์ออนไลน์มากกว่าส่ือทีวี ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้หลาย
องคก์ร จะใชช่้องทางน้ีหารายไดจ้ากการติดตั้งโฆษณาทั้ง  3 ลกัษณะคือ Pre - roll Ads (ก่อนเร่ิมชม
วีดีทศัน์), Overlay Ads (ป๊อพอพัท่ีปรากฎด้านล่างของวีดิทศัน์), Banner Ads (มกัปรากฎในส่วน
ดา้นขวาของวีดิทศัน์) โดยในช่วงปลายปีค.ศ. 2011 ยูทูบไดเ้ปิดโครงการ ยูทูบ ไพร์มไทม์ข้ึน เพื่อ
กระตุน้ให้ผูผ้ลิตรายการ (Content Creator) กวา่ 100 หลาย ร่วมผลิตวีดิทศัน์เพื่อฉายใน YouTube’s 
Signature Amateur Clip โดยใหเ้งินลงทุน พร้อมกบัให้ขอ้เสนอในการ ออกอากาศใหก้บัคนทัว่โลก
ชมพร้อมกนัทนัที ซ่ึงนบัวา่เป็นปรากฎการณ์ท่ีส่ือทีวไีม่สามารถท าได ้   

 
2.3.3  การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัส่ือออนไลน์ 

ปัจจุบนัส่ือออนไลน์ไดเ้ขา้มามีบทบาททางการส่ือสารมากข้ึน รวมถึงวงการแพทยแ์ผน
ไทยด้วย ดังนั้ นผูว้ิจยัจึงได้น าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์เป็นแนวทางในการศึกษาการใช้ส่ือ
ออนไลน์ในกระบวนการส่ือสารและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย 
 

 
2.4  แนวคดิเกีย่วกบักระบวนการสร้างการยอมรับ 
  
 2.4.1  ความหมายของกระบวนการสร้างการยอมรับ 
  การยอมรับนวตักรรมใหม่ (Rogers, 2003) สมาชิกในสังคมไม่ได้ยอมรับนวตักรรม
เดียวกัน ในระยะเวลาท่ีเท่ากัน บางคนยอมรับเร็ว แต่บางคนยอมรับช้ากว่า ดังนั้ นสามารถจัด
ประเภทของคนออกเป็นประเภทต่างๆ โดยอาศยัความแตกต่างของระยะเวลาในการยอมรับเป็น
หลัก นวตักรรมใหม่ อาจหมายถึง แนวคิดใหม่ๆ หรือแนวทางการปฏิบัติใหม่ๆ หรือส่ิงใหม่ท่ี
เกิดข้ึนในสังคม คือส่ิงท่ีแตกต่างจากส่ิงท่ีเคยมีอยูเ่ดิม แต่อาจเป็นส่ิงท่ีมีมาก่อนแลว้ในสังคมอ่ืนมา
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ก่อนก็ได ้เม่ือน ามาใชห้รือถือปฏิบติัในสังคมใหม่ก็ยอ่มถือวา่เป็นนวตักรรมเช่นกนั ดงันั้นจึงมกัพบ
เห็นวา่ นวตักรรมใหม่ของสังคมท่ีดอ้ยพฒันา อาจเป็นส่ิงเก่า ของสังคมท่ีพฒันาแลว้ ซ่ึงลกัษณะ 5 
ประการของนวตักรรมท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจในการยอมรับหรือไม่ยอมรับ มีดงัน้ี  

ลกัษณะท่ี 1 ประโยชน์หรือขอ้ดีของนวตักรรม (Relative Advantage)  
ลกัษณะท่ี 2 ความสอดคลอ้งกบัลกัษณะงานหรือ ความตอ้งการของผูใ้ช ้(Compatibility)  
ลกัษณะท่ี 3 ความยากหรือความซบัซอ้นในการใชง้านนวตักรรม (Complexity)  
ลกัษณะท่ี 4 ความสามารถในการทดลองใช ้(Trialability)  
ลกัษณะท่ี 5 สามารถสังเกตเห็นความสามารถหรือลกัษณะการท าางานของนวตักรรมได้

(Observability) 
 

 2.4.2  รูปแบบของกระบวนการยอมรับ 
  2.4.2.1  Rogers (1962 อา้งถึงใน นันทพร จุลบาท, 2547) ได้น าเสนอแบบจ าลอง
กระบวนสร้างการยอมรับ มีทั้งส้ิน 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 
   1)  การรับรู้ (Awareness) เป็นขั้นตอนแรกในการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับ
นวตักรรม แต่ยงัไม่รู้รายละเอียดท่ีลึกซ้ึงในเน้ือหาของส่ิงนั้นๆ 
   2)  การสนใจ  (Interest) คือขั้ นตอนท่ีบุคคลต้องการศึกษาหาข้อมูล
รายละเอียดของนวตักรรมนั้นๆ 
   3)  การประเมิน  (Evaluation) เป็นขั้ นตอนในความคิดตริตรองเพื่ อ 
เปรียบเทียบผลดีผลเสียของนวตักรรมใหม่นั้นๆวา่มีความเหมาะสมกบัตนเองหรือไม่ 
   4)  การทดลองปฏิบติั (Trial) เม่ือตดัสินใจแลว้วา่ส่ิงท่ีเป็นนวตักรรมใหม่
นั้นควรค่า มีประโยชน์แก่ตน จึงทดลองปฏิบติัหรือน ามาใช้ในบางส่วนเพื่อตอกย  ้าให้แน่ใจว่า ส่ิง
ใหม่นั้น ดีจริงหรือไม่ 
   5)  การยอมรับปฏิบติั (Adoption) คือขั้นตอนสุดทา้ยท่ีเกิดการยอมรับ ซ่ึง
จะสะทอ้นออกมาไดจ้ากพฤติกรรม 
  2.4.2.2  จากการศึกษาของ พรรณทิพา แอด า (2549) ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ 
Rogers โดยกล่าวถึงแนวคิดเก่ียวกบัการยอมรับส่ิงใหม่วา่ เป็นกระบวนการอยา่งหน่ึงท่ีช่วยพฒันา
คุณสมบติัของบุคคล เช่น ความรู้ ค่านิยม ทศันคติ ท าให้สมาชิกของสังคมไดรั้บรู้การเปล่ียนแปลง 
มีความรู้ความเขา้ใจในส่ิงใหม่ ๆ ได้ง่าย นอกจากน้ี การติดต่อสัมพนัธ์กบับุคคลต่าง ๆ อยู่เสมอ 
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ความสนใจรับรู้ข่าวสารแขนงใหม่ ๆ จากส่ือสารมวลชนมีบทบาทส าคญัมากต่อการก่อให้เกิดการ
รับรู้ ความสนใจ และพยายามน าไปปฏิบติัในท่ีสุด  
  สรุปกระบวนการยอมรับ คือกระบวนการทางความคิดของผูบ้ริโภค ในการแสดง
พฤติกรรมของผู ้บริโภค นับตั้ งแต่จากการรับรู้นวตักรรมใหม่คร้ังแรกไปจนถึงการยอมรับ
นวตักรรมใหม่ โดยท่ีกระบวนการตดัสินใจนั้นมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบและตอ้งอาศยัเวลา
ขั้นตอนในกระบวนการยอมรับ (Stage in the Adoption Process) การยอมรับนวตักรรมใหม่ เป็น
กระบวนการตดัสินใจของผูบ้ริโภคโดยอาศยัการส่ือสารสนับสนุน ซ่ึงขั้นตอนในกระบวนการ
ยอมรับประกอบดว้ย 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
   1)  การรับรู้ (Awareness) เป็นขั้นแรกท่ีจะน าไปสู่การยอมรับหรือปฏิเสธ
นวตักรรมใหม่โดยบุคคลรับรู้ว่ามีนวตักรรมใหม่คร้ังแรก เป็นขั้นตอนของการรับทราบเท่านั้นว่า
นวตักรรมไดเ้กิดข้ึนและมีอยูจ่ริง แต่ยงัไดรั้บขอ้มูลไม่ครบถว้น 
   2)  ความสนใจ (Interest) บุคคลเร่ิมมีความสนใจ เร่ิมค้นหาข้อมูลและ
เรียนรู้เก่ียวกบันวตักรรมนั้นเพิ่มข้ึน พฤติกรรมน้ีเป็นไปในลกัษณะท่ีตั้งใจและใชก้ระบวนการคิด
มากกว่าขั้นการรับรู้ ในขั้นน้ีจะท าให้บุคคลได้รับความรู้เก่ียวกับนวตักรรมใหม่นั้ นมากข้ึน 
บุคลิกภาพ ค่านิยม สังคม หรือประสบการณ์เก่า ๆ จะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการติดตาม
ข่าวสาร  
   3)  การประเมิน (Evaluation) เป็นขั้นไตร่ตรอง บุคคลจะน าาข้อมูลท่ี
ไดม้าพิจารณาขอ้ดีขอ้เสีย เพื่อตดัสินใจวา่ควรจะทดลองนวตักรรมใหม่หรือไม่ขั้นน้ีจะแตกต่างจาก
ขั้นอ่ืน ๆ ตรงท่ีเกิดการตดัสินใจท่ีจะลองความคิดใหม่ ๆ โดยบุคคลมกัคิดว่าการใช้ส่ิงใหม่ ๆ นั้น
เป็นการเส่ียงท่ีไม่แน่ใจผลท่ีจะไดรั้บ ในขั้นน้ีจึงตอ้งการแรงเสริม (Reinforcement) เพื่อสร้างความ
มัน่ใจยิ่งข้ีนวา่ส่ิงท่ีไดต้ดัสินใจทดลองนั้นถูกตอ้ง โดยการให้ค  าแนะน าข่าวสารเพื่อประกอบการ
ตดัสินใจ  
   4)  การทดลอง (Trial) เป็นขั้นท่ีบุคคลทดลองนวตักรรมใหม่ โดยอาจลอง
ปฏิบติัทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อพิสูจน์ประโยชน์ของนวตักรรมใหม่นั้น และรอตดัสินใจว่าจะ
ยอมรับนวตักรรมนั้นหรือไม่ในขั้นน้ีบุคคลจะแสวงหาข่าวสารท่ีเฉพาะเจาะจงเก่ียวกบันวตักรรม
ใหม่ ซ่ึงผลทดลองจะมีความส าคญัมากต่อการตดัสินใจท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับต่อไป  
   5)  การยอมรับ (Adoption) เป็นขั้นสุดทา้ยในกระบวนการยอมรับ เป็นขั้น
ท่ีบุคคลยอมรับนวตักรรมใหม่หลงัจากไดท้ดลองปฏิบติัแลว้ และน าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองหลงัจาก
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ยอมรับนวตักรรมแลว้ กลุ่มเป้าหมายจะมีการแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติม เพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจ
ยอมรับ ถา้ข่าวสารท่ีไดรั้บภายหลงัมีผลวา่ไม่สมควรรับนวตักรรมนั้น อาจท าให้เกิดพฤติกรรมเลิก
ยอมรับนวตักรรมนั้นได ้แต่ถา้ไดรั้บข่าวสารท่ีดีภายหลงัอาจจะกลบัมายอมรับใหม่ไดอี้กคร้ัง  
 
 2.4.3  ลกัษณะบุคคลทีม่ีผลต่อการยอมรับ  
 Rogers (1983 อา้งถึงใน หทยักาญจน์ วรรธนสิทธิโชค, 2551) กล่าววา่ ลกัษณะของบุคคลท่ี
ส่งผลต่อระยะเวลาในการยอมรับนวตักรรมเร็วหรือชา้ มี 3 ประการ ดงัน้ี 
  2.4.3.1  สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม มีผลต่อกระบวนการยอมรับ การศึกษา 
ฐานะทางเศรษฐกิจและทางสังคมมีความสอดคลอ้งรูปแบบการใช้ชีวิต ผูมี้การศึกษาและฐานะสูง
มกัจะเกิดการยอมรับสูงกวา่และเร็วกวา่ ผูท่ี้มีการศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจนอ้ย 
  2.4.3.2  บุคลิกภาพ กลุ่มท่ียอมรับนวตักรรมไดเ้ร็วและรับไดม้าก มกัจะเป็นผูไ้ม่
ยึดติดกับส่ิงเดิม ๆ มีความสามารถเอาใจเขามาใส่ใจเรามากกว่า เป็นผูมี้เหตุผลและทัศนคติดี 
สามารถคิดและเขา้ใจนามธรรมดีกวา่ เป็นผูช้อบเส่ียงภยัมีทศันคติท่ีดีต่อการเปล่ียนแปลงมากกวา่ 
  2.4.3.3  พฤติกรรมในการส่ือสาร ถา้บุคคลมีส่วนร่วมในสังคมและท าตวัเป็นส่วน
หน่ึงของระบบสังคมไดดี้ มีการเดินทางบ่อยคร้ัง มีโอกาสติดต่อกบัผูน้ าในการเผยแพร่นวตักรรม มี
โอกาสเปิดรับส่ือมวลชนหรือส่ือระหว่างบุคคล เป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบันวตักรรมมาก เพราะมี
โอกาสแสวงหาขอ้มูลข่าวสารมากและเป็นผูท่ี้มีระดบัการเป็นผูน้ าทางความคิดสูง 

 
 2.4.4  การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบักระบวนการสร้างการยอมรับ 

 ผูว้ิจยัได้น าเอากระบวนการยอมรับมาปรับประยุกต์เป็นแนวค าถามเพื่อการสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการและผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทย โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการยอมรับ 5 
ขั้นตอน ดงัน้ี 
  2.4.4.1  การรับรู้ (Awareness) 

  2.4.4.2  ความสนใจ (Interest) 

  2.4.4.3  การประเมิน (Evaluation) 

  2.4.4.4  การทดลอง (Trial) 

  2.4.4.5  การยอมรับ (Adoption) 
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 นอกจากน้ียงัน ามาเป็นส่วนส าคญัของกรอบแนวความคิดในการวจิยักระบวนการสร้างการ
ยอมรับการแพทยแ์ผนไทยอีกดว้ย 
 

2.5  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัการแพทย์แผนไทย 

 
 ทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย (สถาบนัการแพทยแ์ผนไทย, 2538, น.7-70) มีองคก์ระกอบดา้น
แนวคิดหลกั ทั้งส้ิน 3  ประการดงัน้ี 
 
 2.5.1  ความเช่ือเกีย่วกบัปัจจัยทีม่ีอิทธิพลต่อการเจ็บป่วย  
 สาเหตุท่ีท าใหเ้กิดความเจบ็ไขไ้ดป่้วยในมนุษย ์การแพทยแ์ผนไทย มีความเช่ือคลา้ยคลึงกบั
การแพทยพ์ื้นเมืองอ่ืน ๆ ซ่ึงสามารถแบ่งความเช่ือไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ  

 2.5.1.1  เช่ือว่าความเจ็บป่วยเกิดจากส่ิงเหนือธรรมชาติ ได้แก่ เช่ือเร่ือง ผีบรรพ-
บุรุษ ส่ิงท่ีมีอ านาจ เช่น ผีป่า ปีศาจ เช่ือในเร่ืองของเทพเจา้ พระเจา้จะลงโทษผูท่ี้ท าผิดจารีต ความ
เช่ือน้ีมีอยูท่ ัว่ไป แตกต่างกนัไปตามท่ีอยูแ่ละวฒันธรรมของทอ้งถ่ิน  

 2.5.1.2  เช่ือวา่ความเจบ็ป่วยเกิดจากธรรมชาติ ไดแ้ก่ การเสียสมดุลของร่างกาย  
อนัประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 การเสียสมดุลของความร้อน - เย็น และการเสียสมดุลของโครงสร้าง
ร่างกาย  
  2.5.1.3  เช่ือวา่ความเจบ็ป่วยเกิดจากพลงัจกัรวาล ไดแ้ก่ อิทธิพลของดวงดาวต่าง ๆ 
ซ่ึงมีทั้งพลงัสร้างสรรค ์และพลงัท่ีท าลายสุขภาพ หากพลงัใดเหนือกวา่ก็จะส่งผลให้สุขภาพดี หรือ 
ร้ายไปตามนั้นการรักษาจึงเป็นไปตามความเช่ือถือมีทั้งการใชพ้ิธีกรรม ไดแ้ก่ การบูชาส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ 
การบวงสรวงพระเจา้ การเสียเคราะห์ต่อชะตา การใชส้มุนไพร และการกินอาหารปรับสมดุลของ
ร่างกาย การนวด การอบ การประคบและการปรับสมดุลทางจิตดว้ยสมาธิ ผูรั้กษา ไดแ้ก่ หมอแผน
โบราณ หมอพื้นบา้นท่ีมีการเรียนการสอนสืบต่อกนัมา ทั้งการเรียนการสอนในสถาบนัและจากการ
สืบทอดความรู้กนัมาในครอบครัว 
  หมอแผนไทยในอดีตมีความรู้มากมายหลายสาขาเป็นทั้งผูช้  านาญการประกอบพิธีกรรม 
การใช้ยา การนวดและโหราศาสตร์ บางคนเคยไดบ้วชเรียนจึงเก่งเร่ืองพลงัสมาธิ การแพทยแ์ผน
ไทยเคยรุ่งเรืองมากในสมยัอยุธยาจนมีผูช้  านาญเฉพาะทางท าใหมี้คมัภีร์ ต าราเฉพาะโรคมากมาย แต่
ตอ้งเส่ือมลงเพราะถูกท าลายโดยสงครามถึง 2 คร้ัง หลงเหลือแต่ต ารายาเพียงบางส่วน ส าหรับหมอ
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ท่ีเหลืออยูก่็เป็นผูมี้ความรู้เฉพาะทางเป็นส่วนใหญ่ บา้งก็จะประกอบเฉพาะพิธีกรรม บา้งก็รักษาแต่
โรคกระดูก บา้งก็เป็นแต่หมอนวด หมอยา ซ่ึงจะเก่งเร่ืองยาไม่ก่ีต  ารับ มีหมอแผนโบราณบางกลุ่มท่ี
มีการเรียน และการสอบรวมกนัตั้งเป็นสมาคม มีการเรียนทฤษฎีกนัมากข้ึน และแบ่งเป็นสาขา เช่น 
เวชกรรม เภสัชกรรม โดยเวชกรรมจะรวมการนวด การอบและการประคบไวด้้วยการแบ่งสาขา
ดงักล่าวอาจน าไปสู่การคิดแบบแยกส่วนไม่เป็นผลดีต่อการพฒันาการแพทยแ์ผนไทย  
 
 2.5.2  มูลเหตุของการเจ็บป่วย  
  2.5.2.1  มูลเหตุจากธาตุทั้ง 4 (ธาตุสมุฏฐาน) ซ่ึงประกอบดว้ยธาตุทั้ง 4 ไดแ้ก่ ดิน 
น ้า ลม และไฟ อยูใ่นภาวะสมดุลท่ีเก่ียวขอ้งกนัโดยมี ธาตุดิน 20 ประการ ธาตุน ้า 12 ประการ ธาตุ
ลม 6 ประการ ธาตุไฟ 4 ประการ ซ่ึงในทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยเช่ือวา่ คนทุกคนยอ่มมี ธาตุเจา้
เรือน ในการเกิดชีวิตใหม่ข้ึน ตอ้งมีพ่อท่ีมีลกัษณะของชายและแม่ท่ีมีลกัษณะหญิงครบถว้นทั้งคู่ 
โดยใหค้วามหมายของชีวติวา่ คือ ขนัธ์ 5 ไดแ้ก่ รูป เวทนา สัญญา สังขาร และวญิญาณ  ซ่ึงม
ความหมายเดียวกนัตามหลกัพระพุทธศาสนา    
  ลกัษณะธาตุเจา้เรือน คือ องคป์ระกอบของธาตุท่ีรวมกนัอยูอ่ยา่งปกตินั้นจะมีธาตุ
อยา่งใดอยา่งหน่ึงเด่น หรือมากกวา่อยา่งหน่ึง เรียกวา่ เจา้เรือน ซ่ึงจะมีลกัษณะแตกต่างกนัไป ในแต่
ละคน โดยแต่ละธาตุหลกัทั้ง 4 จะมีลกัษณะท่ีแสดงออกเป็นเจา้เรือน ดงัน้ี  
   1)  ธาตุดินเจา้เรือน จะมีรูปร่างสูงใหญ่ ผิวค่อนขา้งคล ้า ผมดกด า เสียงดงั
ฟังชดั ขอ้กระดูกแขง็แรง กระดูกใหญ่น ้าหนกัตวัมาก ล ่าสัน อวยัวะสมบูรณ์  
   2)  ธาตุน ้ าเจา้เรือน มีรูปร่างสมบูรณ์ อวยัวะสมบูรณ์สมส่วน ผิวพรรณ 
สดใส เต่งตึง ตาหวาน มีน ้ าในตามาก ท่าทางเดินมัน่คง ผมดกด างาม กินชา้ ท าอะไรเช่ืองชา้ ทนหิว 
ทนร้อนทนเยน็ไดดี้ เสียงโปร่ง มีลูกดก มีความรู้สึกทางเพศดีแต่มกัเฉ่ือยและค่อนขา้งข้ีเกียจ  
   3)  ธาตุลมเจา้เรือน จะมีผิวหยาบแห้ง รูปร่างโปร่ง ผอม ผมบาง กระดูก
มกัลัน่เม่ือเคล่ือนไหว ข้ีอิจฉา ข้ีขลาด รักง่ายหน่ายเร็ว ทนหนาวไม่ค่อยได ้นอนไม่ค่อยหลบั ช่าง
พดู เสียงต ่า ออกเสียงไม่ชดั มีลูกไม่ดก หรือ มีความรู้สึกทางเพศไม่ค่อยดี  
   4)  ธาตุไฟเจ้าเรือน มกัข้ีร้อน ทนร้อนไม่ค่อยได้ หิวบ่อย กินเก่ง มีผม
หงอกเร็ว มกัหวัลา้น หนงัยน่ ผม ขน หนวดอ่อนน่ิม ไม่ค่อยอดทน ใจร้อน ขอ้กระดูกหลวม มีกล่ิน
ตวักล่ินปากแรง ความตอ้งการทางเพศปานกลาง  
  2.5.2.2   มูลเหตุจากอิทธิพลของฤดูกาล (อุตุสมุฏฐาน) คือ ฤดูต่าง ๆ มีผลท าให ้ 
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ร่างกายแปรปรวน โดยช่วงรอยต่อระหวา่งฤดูกาล เช่น ฤดูหนาวต่อฤดูร้อน ความเยน็จะเจือผา่น เขา้
ไปและความร้อนเร่ิมเจือผ่านเขา้มา ฤดูร้อนต่อฤดูฝน ความร้อนย่อมเจือเขา้ไปมีผลต่อธาตุลมท่ี
ก าลงัจะมามีผลกระทบ และธาตุลมย่อมเจือเขา้กระทบร้อนดว้ย ฤดูฝนต่อฤดูหนาว เม่ือถึงช่วงท่ี
อากาศหนาวก าลงัจะมาละอองฝนปลายฤดูฝนและธาตุลมเจือเขา้สู่ความเยน็ ในขณะท่ีความหนาว
เยน็ตน้ฤดูหนาวเร่ิมเจือเขา้มารับลมปลายฤดูฝน สภาวะดงักล่าวมนุษยต์อ้งปรับตวัเป็นอยา่งมาก ปี
แล้วปีเล่า หากปรับตวัไม่ได้จะเกิดเสียการสมดุลท าให้เกิดการเจ็บป่วย ร่างกายจึงต้องพยายาม
ปรับตวัใหเ้ขา้กบัฤดูกาลต่าง ๆ ใหไ้ด ้ซ่ึงมี 3 ฤดู คือ  
   1)  ฤดูร้อน เจบ็ป่วยดว้ย ธาตุไฟ  
   2)  ฤดูฝน เจบ็ป่วยดว้ย ธาตุลม  
   3)  ฤดูหนาว เจบ็ป่วยดว้ย ธาตุน ้า  
  2.5.2.3  อายท่ีุเปล่ียนไป 3 วยั (อายสุมุฏฐาน) ร่างกายมนุษยจ์ะเปล่ียนแปลงไปตาม
อายขุยั มี 3 วยั คือ  
   1)  ปฐมวยั (อาย ุ0–16 ปี) เกิดโรคทาง ธาตุน ้า  
   2)  มชัฌิมวยั (อาย ุ16–32 ปี) เกิดโรคทาง ธาตุไฟ  
   3)  ปัจฉิมวยั (อายมุากกวา่ 32 ปีข้ึนไป) เกิดโรคทางธาตุลม  
  2.5.2.4  สถานท่ี ท่ีอยูอ่าศยั (ประเทศสมุฏฐาน)ท่ีอยูอ่าศยัหรือส่ิงแวดลอ้ม เรียกว่า 
ประเทศสมุฏฐาน มีผลต่อ ชีวติและความเป็นอยูแ่ละสุขภาพ ไดแ้ก่  
   1)  ประเทศร้อน ท่ีเป็นภูเขาสูง เนินผา เจบ็ป่วยดว้ยธาตุไฟ  
   2)  ประเทศเยน็ ท่ีเป็นน ้าฝน โคลนตม เจบ็ป่วยดว้ยธาตุลม  
   3)  ประเทศอุ่น ท่ีเป็นน ้าฝน กรวด ทราย เจบ็ป่วยดว้ยธาตุน ้า  
   4)  ประเทศหนาว ท่ีเป็นน ้าเค็ม มีโคลนตมเจบ็ป่วยดว้ยธาตุดิน  
  2.5.2.5  อิทธิพลของกาลเวลา (กาลสมุฏฐาน) คือ สาเหตุการเกิดโรค เน่ืองมาจาก
เวลา คือ การเปล่ียนแปลงทุก 24 ชัว่โมงในรอบ 1 วนั การท่ีโลกหมุนรอบตวัเองท าให้เกิดกลางวนั 
กลางคืน น ้ าข้ึน น ้ าลง ซ่ึงเกิดจากอิทธิพลแรงดึงดูดของดวงจนัทร์ เม่ือใดท่ีเกิด จนัทรุปราคา หรือ 
สุริยุปราคา มักเกิดปรากฏกาลทางธรรมชาติบนโลกมนุษย์ เช่น เกิดน ้ าท่วม เกิดแผ่นดินไหว 
นอกจากน้ียงัมีดาวอ่ืน ๆ อีกมากมายท่ีคนโบราณได้สังเกตุสรุปขอ้มูลถึงอิทธิพลไวใ้นต าราสุริย
ยาตร์ การหมุนรอบตวัเองของโลกใน 24 ชัว่โมง เกิดการแปรปรวนของธาตุต่าง ๆ แตกต่างกนัไป 
คือ เวลา 6.00-10.00 น. และ 18.00-22.00 น. ธาตุน ้ ากระท าโทษ มกัมีน ้ ามูกไหล หรือ ทอ้งเสีย เวลา 
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10.00 -14.00 น. และ 22.00 - 02.00 น. ธาตุไฟกระท าโทษมกัมีอาการไข้ หรือ แสบทอ้ง ปวดทอ้ง 
เวลา 14.00-18.00 น . และ  02.00-06.00 น . ธาตุลมกระท าโทษมักมีอาการวิงเวียน  ปวดเม่ือย 
อ่อนเพลีย เป็นลมในยามบ่าย ตวัอย่างโรคท่ีสัมพนัธ์กบัเวลา ได้แก่ โรคไหลตาย ซ่ึงมกัเกิดช่วง 
02.00-04.00 น.น่าจะเป็นโรคท่ีเก่ียวกบัธาตุไฟและธาตุลมหทยัวาตะ อาจเก่ียวขอ้งกบัการกินอาหาร
ไม่ถูกกบัธาตุ และการยา้ยสถานท่ี ประกอบกบัความเครียด  
  2.5.2.6  พฤติกรรมมูลเหตุก่อโรค ปัจจุบนัมีคนเจบ็ป่วยดว้ยโรคพฤติกรรม มากข้ึน 
อาจเกิดจากการรู้เท่าไม่ถึงการและการตามใจตนเองในดา้นการกินอาหาร ดา้นพฤติกรรมท่ีก่อโรค 
เช่น การส าส่อนทางเพศ การติดยาต่าง ๆ คนโบราณทราบวา่การเจ็บป่วยมีสาเหตุมาจาก พฤติกรรม 
และไดส้อนให้ยึดหลกัมชัฌิมาปฏิปทา คือ การเดินสายกลาง ดงัในคมัภีร์โรคนิทาน และต าราอ่ืน ๆ 
สรุปไดด้งัน้ี  
   1)  กินอาหารมากหรือนอ้ยเกินไป กินอาหารไม่ถูกกบัโรค ธาตุ  
   2)  ฝืนอิริยาบท ยนื เดิน นัง่ไม่สมดุลท าใหร่้างกายเสียสมดุล  
   3)  อากาศไม่สะอาด อยูใ่นท่ีอากาศร้อนหรือเยน็เกินไป 
   4)  การอด ไดแ้ก่ การอดขา้ว อดน ้า อดนอน  
   5)  การกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ  
   6)  ท างานเกินก าลงัมาก หรือมีกิจกรรมทางเพศมากไป  
   7)  มีความโศกเศร้าเสียใจ หรือ ดีใจจนเกินไป  
   8)  มีโทสะมากเกินไป ขาดสติ  
 
 2.5.3  หลกัการวินิจฉัยโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย  
  2.5.3.1  การซกัประวติั การแพทยแ์ผนไทยมีแนวทาง วิธีการวินิจฉยัโรค มิไดต่้าง
จากการแพทยแ์ผนอ่ืนมากนกั กล่าวคือ มีการใหค้วามส าคญัในเร่ืองขอ้มูล ประวติัส่วนตวัของผูป่้วย 
ท่ีต่างไป คือ ตอ้งทราบ วนั เดือน ปี เกิดท่ีชดัเจนรวมทั้งขอ้มูลดา้นนิสัย พฤติกรรม ยิง่ไดข้อ้มูลมาก
ยิง่วนิิจฉยัไดแ้ม่นย  ามากข้ึน  
  2.5.3.2  การตรวจร่างกาย ไดแ้ก่ การตรวจร่างกาย การตรวจการเตน้ของหวัใจ การ
ตรวจไข้ การตรวจดูอวยัวะท่ีมีอาการ การตรวจเลือดและโครงสร้างร่างกาย การตรวจส่ิงมีคุณ
กระท าโทษ การตรวจทางโหราศาสตร์ และการคูณธาตุ  
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  2.5.3.3  การวินิจฉัย น าอาการท่ีไดจ้ากการบอกเล่า และตรวจพบมาประมวล จะ
สามารถบอกถึงสภาวะสุขภาพของผูป่้วย โดยยดึหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัตวัสุขภาพ หรือ ตวัควบคุมทั้ง 4 
คือ ธาตุดิน ธาตุน ้า ธาตุลม และ ธาตุไฟ ซ่ึงในแต่ละธาตุยงัมีการแบ่งยอ่ย ๆ อีก  
  2.5.3.4  การรักษา การแพทยแ์ผนไทยเป็นการแพทยแ์บบองคร์วมจึงตอ้งพิจารณา
ปัจจยัเก่ียวขอ้งร่วมไปกบัการรักษาในรูปแบบต่าง ๆ ไดแ้ก่  
   1)  ปัจจยัซ่ึงเป็นส่ิงท่ีธรรมชาติก าหนด ไดแ้ก่ ธาตุเจา้เรือน  
ฤดูกาลต่าง ๆ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซ่ึงไม่สามารถหลีกเล่ียงได ้มนุษยจ์  าเป็นตอ้งปรับตวัเองโดยการ
กินอาหารสมุนไพร ยาสมุนไพร และการปรับปรุงพฤติกรรม  
   2)  ปรับปรุงพฤติกรรมท่ีเป็นมูลเหตุก่อโรค ทั้ง 8 ประการ คือ พิจารณา
หลีกเล่ียงการฝืนอิริยาบทจนท าใหร่้างกายเสียสมดุล จะท าใหธ้าตุทั้ง 4 เสียสมดุลได ้ 
   3)  ใชย้าหรืออาหารสมุนไพร แกเ้พื่อปรับใหธ้าตุสมดุลมีหลกัคือ  
    (1)  ยาสมุนไพรปรับธาตุ  
    (2)  ยาปรับธาตุตาม 
    (3)  ยาสมุนไพรตามรส รสประธาน 3 รส คือ ร้อน เยน็ สุขมุ  
    (4)  อาหารสมุนไพรประจ าธาตุเจา้เรือน ตามธาตุ ทั้ง 4 ธาตุ  
 
 2.5.4  การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการแพทย์แผนไทย 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาแนวคิดทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยเพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจในศาสตร์แขนงน้ี 
และประยกุตใ์ชเ้ป็นพื้นฐานในการออกแบบสัมภาษณ์แก่ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยและผูรั้บ 
บริการทางการแพทยแ์ผนไทยต่อไป 

 
2.6  งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
    
 2.6.1  งานวจัิยเกีย่วกบัการแพทย์แผนไทย 
  2.6.1.1  แพทย์หญิงเพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ และคณะ (2540) ศึกษาเร่ืองการ
ประยุกต์ใช้หลกัทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทยในการให้บริการผูป่้วยในระบบการบริการสาธารณสุข 
ของรัฐ โดยท าการศึกษาจากสถานพยาบาลท่ีมีการใหบ้ริการแบบคลินิกการแพทยแ์ผนไทย จ านวน
ทั้งส้ิน 29 แห่ง โดยแบ่งเป็นสถานพยาบาลในระบบบริการสาธารณะสุขของรัฐ จ านวน 23 แห่ง 
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และสถานพยาบาลนอกระบบบริการสาธารณสุขของรัฐ  6 แห่ง ท าการเก็บข้อมูลโดยผูป้ฏิบัติ
การแพทยแ์ผนไทยประยกุตท่ี์ประจ าอยุใ่นสถาบนัการแพทยแ์ผนไทยและโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ  
  ผลการศึกษาพบวา่ คลินิกท่ีให้บริการส่วนใหย ่มกัจะให้บริการนวดแผนไทย การ
อบ การประคบสมุนไพร และการจ่ายยา มีสถานพยาบาล 20 มีการผลิตยาร่วมดว้ย โดยท าการผลิต
ยาทั้ ง ส้ิน  117 ชนิด แบ่งเป็นยาเด่ียว 48 ต ารับ  และยาต ารับ  58 ต ารับ  และเป็นผลิตภัณฑ์
เคร่ืองส าอางค ์11 ชนิด นอกจากน้ี ยงัมีการทดสอบเคร่ืองมือในการวเิคราะห์ธาตุเจา้เรือน โดยมีการ
ท่ีแตกต่างกนั จ าแนกออกเป็น รูปแบบ ดงัน้ี คือ  

1)  การใชว้งกลมวเิคราะห์ธาตุเจา้เรือน  
2)  การวเิคราะห์ธาตุเจา้เรือนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PenDiag  
3)  การพิจารณาบุคลิกภาพธาตุเจา้เรือน 

จากการศึกาพบวา่ เคร่ืองมือท่ีมความเหมาะสมมากท่ีสุดคือ การวิเคราะห์ธาตุเจา้
เรือนโดยการใชโ้ปรแกรม PenDiag เพราะจะท าใหผ้ลการวเิคราะห์โรคนั้น มีความสัมพนัธ์กบั
อาการป่วยของโรคอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่รูปแบบอ่ืนนั้น ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอาการป่วย
ของโรคอนัมีนยัส าคญัทางสถิติ  

จากการศึกษาความพึงพอในของผุเ้ขา้รับบริการพบวา่ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการใชบ้ริการทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย และไดรั้บความนิยมขยายออกไปสู่ผูค้นในวงกวา้ง
มากข้ึน โดยผูท่ี้มีระดบัการศึกษาและรายไดสู้ง จะเป็นกลุ่มผุใ้ชบ้ริการใหม่ซ่ึมีความพึงพอในใน
ระดบัสูง ส่วนชนชั้นกลางและผุมี้รายไดน้อ้ย ก็ยงัคงนิยมใชบ้ริการทางการแพทยแืผนไทยเช่นเดิม
และยงัไดรั้บคะแนนนิยมในระดบัสูงเช่นกนั 

2.6.1.2  สถาบนัวจิยัการแพทยแ์ผนไทย (2550) รายงานสถานการณ์ผุม้ารับบริการ
ทางดา้นการแพทยแืผนนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ ระหวา่งปี พ.ศ.2546-2550 รายงาน
น้ีเป็นการศึกษาสถานการณ์จ านวนผูม้ารับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยจากทั้ง 4 ภูมิภาค ของ
ประเทศไทย เป็นการวจิยัในเชิงส ารวจซ่ึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อจดัเก็บรวบรวมสถิติโรค และกลุ่ม
อาการหรือการเจบ็ป่วยของผูรั้บบริการทางดา้นการแพทยแ์ผนไทย เพื่อเป็นขอ้มูลในการวาง
แผนการป้องกนัและส่งเสริมสุขภาพดว้ยการแพทยแืผนไทย  

ท าการเก็บขอ้มุลงานวิจยัโดยใชแ้บบสอบถาม จากสถานบริการสาธารณสุขของ
รัฐท่ีมีการบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย เร่ิมจากปี พ.ศ. 2546-2550 แบ่งขอ้มูลเป็น 4 ภูมิภาค แยก
เป็นรายปี จ าแนกเพศ กลุ่มอาย ุกลุ่มโรคและอาการ จากการศึกษา พบวา่ ทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทษ
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ไทย เพศหญิงจะนิยมรับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยมากกวา่เพศชายประมาณ 3 เท่า กลุ่มอาย ุระ
หวา่ 41-60 ปี นิยมมารับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยมากท่ีสุด รองลงมาคือ กลุ่มอาย ุ60 ปี ข้ึนไป 
ส่วนกลุ่มอายท่ีุมารับบริการนอ้ยท่ีสุดคือ อายตุ  ่ากวา่ 15 ปี กลุ่มโรคและอาการท่ีนิยมมารับบริการ
มากท่ีสุดคือ กลุ่มอาการปวดหลงั เอวและสะโภค รองลงมานั้นมีค่าเฉล่ียจ านวนท่ีใกลเ้คียงกนัคือ 
อาการปวดศีรษะ คอ บ่าและไหล่ ปวดขา เข่า และเทา้ มีเพียงปี พ.ศ. 2546 และ ปี พ.ศ. 2548  มี
รายงานสถิติวา่ผูป่้วยในเขตภาคกลาง มารับการรักษากลุ่มอาการโรคผิวหนงัมากท่ีสุดนบัเป็นร้อย
ละ 50  ส่วนการบริการท่ีไดรั้บมากท่ีสุดนั้นคือ การนวดรักาและฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย รองลงมาเป็น
การประคบสมุนไพร 
  2.6.1.3  พรทิพย ์วรีะพนัธ์ (2540) ศึกษาการวิจยัเร่ืองแนวทางการพฒันาภูมิปัญญา
การนวดแผนไทย :  กรณีศึกษาเฉพาะกลุ่มอนุรักษ์นวดแผนไทย วดับ้านดอน จงัหวดัระยอง มี
วตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริบทของการนวดแผนไทยและแนวทางในการพฒันาภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน
นวดแผนไทย ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารจดัการ รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคใน
การบริหารจดัการของกลุ่มอนุรักษน์วดแผนไทยวดับา้นดอน จงัหวดัระยอง  

การเก็บรวบรวมขอ้มูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยตรงกบังานวจิยัในคร้ังน้ีดว้ยการพดูคุยอยา่งไม่เป็นทางการและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
โดยผลการวิจยัพบว่า การด าเนินธุรกิจชุมชนของกลุ่มอนุรักษ์นวดแผนไทย วดับ้านดอนจงัหวดั
ระยองประสบความส าเร็จอย่างสูงน่ืองมาจากสมาชิกทุกคนในกลุ่มมีความเช่ือมัน่ในกลุ่มตนเอง
และผูน้ า วา่สามารถท่ีจะน าพากลุ่มใหด้ าเนินธุรกิจไดอ้ยา่งย ัง่ยืน ประกอบกบัสมาชิกส่วนใหญ่มีถ่ิน
ท่ีอยูอ่าศยัในละแวกบา้นเดียวกนั มีความใกลชิ้ดเปรียบเสมือนเครือญาติ มีการช่วยเหลือเก้ือกูลกนั
เอ้ืออาทรต่อกนั มีเป้าหมายร่วมกนัในการท่ีจะพฒันาชุมชนของตนเองให้เป็น  ชุมชนเขม้แข็ง  และ
ในขณะเดียวกนัพบวา่ ปัจจยัดา้นการบริหารจดัการของกลุ่มมีการน าเทคโนโลยีสมยัใหม่มาปรับใช้
กบัระบบการท างานของกลุ่ม ท าใหเ้กิดความเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบนั และยงัช่วยลดปัญหาความ
ขดัแยง้ในการท างานได้ในดา้นการจ่ายผลตอบแทน โดยยึดหลกัความเสมอภาคและเป็นไปอย่าง
ยติุธรรมโปร่งใส และสามารถตรวจสอบไดต้ลอดเวลานอกเหนือจากน้ี  

ในดา้นการพฒันาบุคคลากรสมาชิกทุกคนในกลุ่มไดรั้บการส่งเสริมให้เขา้รับการ
อบรมพฒันาความรู้ความสามารถทางดา้นการนวดแผนไทยอยา่งต่ อเน่ืองท าให้สมาชิกทุกคนเกิด
ความรู้สึกมัน่ใจในอาชีพของตนเอง  



82 

 

ในด้านปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคกับกลุ่มพบว่า ปัญหาด้านสถานท่ีให้บริการไม่
เพียงพอต่อผูม้ารับบริการ ปัญหาทางดา้นการแข่งขนั ปัญหาดา้นการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา
นวดแผนไทย เน่ืองจากผูท่ี้ประกอบอาชีพน้ีส่วนใหญ่เป็นผูสู้งอายุ คนวยัหนุ่มสาวมกัจะไม่นิยมท่ี
จะประกอบอาชีพน้ีท าให้กลุ่มขาดช่วงในการถ่ายทอดความรู้และอาจจะส่งผลกระทบถึงความ
น่าเช่ือถือของผูม้ารับบริการและรายไดข้องสมาชิก 
  2.6.1.4   ระพีพนัธ์ ศิริสัมพนัธ์ และไพบูลย ์บุญไชย (2540)  ศึกษาเร่ืองการอนุรักษ์
และการพฒันาการนวดพื้นบา้น จงัหวดันครพนม การนวดพื้นบา้นเป็นภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการ
ดูแลสุขภาพท่ีสืบทอดกนัมาตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั ซ่ึงควรอนุรักษ์และพฒันาให้มีประสิทธิภาพ
ยิง่ข้ึน การวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายเพื่อ 

จุดประสงคข์อ้ท่ี 1 ศึกษาประวติัความเป็นมาของหมอนวดพื้นบา้น 
จุดประสงคข์อ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการนวดพื้นบา้น จงัหวดันครพนม 
จุดประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาการอนุรักษแ์ละการพฒันาการนวดพื้นบา้น  
เก็บขอ้มูลการศึกษาวิจยัใน 12 อ าเภอ กลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล ประกอบด้วย กลุ่มผูรู้้และ

เช่ียวชาญจ านวน 25 คน กลุ่มผูป้ฏิบติังานดา้นการนวดพื้นบา้นจ านวน 60 คนและกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูล
ทั่วไปจ านวน 20 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง แบบ
สัมภาษณ์แบบมืมีโครงสร้าง แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและแบบ
บนัทึกการสนทนากลุ่ม  จากนั้นน าขอ้มูลท่ีไดม้าตรวจสอบดว้ยวธีิการแบบสามเส้า (Triangulation)  
วิเคราะห์ตามความมุ่งหมายท่ีตั้งไว ้และน าเสนอผลการวิจยัแบบเชิงพรรณนาวิเคราะห์ผลการวิจยั
ปรากฏดงัน้ี 

1)   ประวติัความเป็นมาของหมอนวดพื้นบา้น พบวา่ การนวดพื้นบา้น
เป็นการรักษาอาการป่วย ท่ีพฒันามาจากปัญหาดา้นสุขภาพของคนในชุมชน การเรียนรู้และการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการเป็นหมอนวดพื้นบา้น มี 4 ประการ คือ  

(1)   เรียนรู้จากการสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ 
(2)   เรียนรู้จากการศึกษาดว้ยตนเอง ดว้ยวธีิทดลองดว้ยตวัเอง เรียนรู้

จากต าราของครูอาจารยแ์ละนกัวชิาการ 
(3)  เรียนรู้จากหมอนวดพื้นบา้นท่ีมีช่ือเสียง 
(4)   เรียนรู้เพิ่มเติมจากการเป็นวทิยากรและประสบการณ์การนวด

ดว้ยตนเอง 
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2)  ภูมิปัญญาการนวดพื้นบา้น พบวา่การนวดพื้นบา้นมีเทคนิคการนวด 7 
ประการ ดงัน้ีคือ 

       (1)  การสอบถามประวติัและโรคประจ าตวัก่อนท าการนวด 
       (2)  การใชเ้วทมนตค์าถา และบูชาครูอาจารยด์ว้ยการไหวข้อพรก่อน

ท าการนวด 
 (3)  การใชน้ิ้วมือนวดตามจุดท่ีตอ้งการ  
 (4)  การกดดว้ยความแรงและเบาข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของรูปร่าง

ผูท่ี้มารับการนวด  
 (5)  สถานท่ีตามสะดวก โล่งแจง้ อากาศถ่ายเทไดส้ะดวกโดยมี

อุปกรณ์ไดแ้ก่ไมก้ดหลงั หิน กะลา และสมุนไพร เช่น ยาประคบและน ้ามนัไพล ท่ีใชใ้นการรักษา 
 (6)  ราคาค่านวด ตั้งแต่ 50 – 300 บาท  
 (7)  การนวดจะไม่มีขอ้หา้ม (ขะล า) เวน้แต่ผูท่ี้มีโรคประจ าตวับาง

ชนิดท่ีอาจไม่เหมาะสม 
  ภูมิปัญญาวธีิการนวดบ าบดัอาการผดิปกติ ไดแ้ก่ หูอ้ือ ปวดเส้นสัน สันในจม ปวด
หลงั ขอ้เทา้เคล็ด ปวดส้นเทา้ ปวดขาและปวดบั้นเอว ตะคริวท่ีเทา้และตะคริวท่ีน่อง สะบา้หลุด 
แขนเคล็ดและอาการปวดท่ีไหล่ คอเคล็ด ทอ้งอืด มดลูกหยอ่น ขอ้ขาเคล็ด ไซนสัและปวดฟัน ปวด
คอ ปวดช่องอก กล้ามเน้ือไหล่อักเสบ ปวดกล้ามเน้ือขาและหัวเข่า หน้ามืด ปวดหลังและ
ประจ าเดือนมาไม่ปกติ ปวดตานกเอ้ียง ปวดขดักน้ ปวดไหล่ ปวดศีรษะ ภูมิแพ ้เส้นคอตึง น้ิวมือชา 
ปวดฝ่าเทา้ ขอ้ศอกเคล่ือน เส้นประสาทลงขา และมดลูกเอียง ซ่ึงหมอนวดแต่ละคนมีรายละเอียด
วธีิการนวดท่ีแตกต่างกนัออกไป ส่วนอนัตรายท่ีเกิดจากการนวดนั้นยงัไม่ตรวจพบ 
   3)  การอนุรักษ์และพฒันาการนวดพื้นบ้านพบว่า หน่วยงานท่ีท าการ
บ าบดัรักษาโรคคือ สถานีอนามยัและโรงพยาบาลควรน าภูมิปัญญาการนวดพื้นบา้นเขา้มาใชใ้นการ
บริหารจดัการสุขภาพของประชาชนทั้ง 4 ดา้นไดแ้ก่ การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกนัโรค การรักษา
ผูป่้วย และการฟ้ืนฟูสุขภาพ ทั้งน้ีหมอนวดพื้นบา้นตอ้งศึกษาขอ้ดีและขอ้เสียของการนวดในแต่ละ
แบบ เพื่อประมวลความรู้ให้มีประสิทธิภาพในการนวดมากข้ึน หมอนวดพื้นบา้นจะตอ้งอธิบาย
วิธีการนวดอย่างละเอียด ชัดเจนให้ผูม้ารับการนวดทราบ มีการพฒันาเพิ่มพูนความรู้ให้ทนักับ
พัฒนาการการบริหารจัดการสุขภาพของประชาชน นอกจากน้ีหมอนวดควรมีการวางตนให้
เหมาะสมและมีมาตรฐานในการนวด 
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 2.6.2  การประยุกต์ใช้งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาตวัอยา่งงานวจิยัเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทยเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา
กระบวนการส่ือสารและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย โดยน าไปเป็นขอ้มูลพื้นฐาน ท า
ใหท้ราบสถานการณ์ทัว่ไป และปรับประยกุตเ์ป็นแนวค าถาม บทสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการและผูม้า
รับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยอีกดว้ย 
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บทที ่3 
 

วธีิการวจิยั 
 

3.1  ระเบียบวธิีวจิัย 
  
 การศึกษาวิจยัเร่ืองกระบวนการส่ือสารและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย เป็น
การศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research ผูว้จิยัไดแ้บ่งการเก็บขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี  
 ส่วนท่ี 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูป้ระกอบการการแพทยแ์ผนไทย และ
ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทย เพื่อศึกษาแนวทางการส่ือสารและกระบวนการสร้างการยอมรับ
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ส่วนท่ี 2 การวิเคราะห์เน้ือหา (Document Analysis) ไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ งานวิจยั บทความ 
ส่ือวทิย-ุโทรทศัน์ และส่ือดิจิทลั 
 
ตารางที ่3.1  แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งวตัถุประสงคก์ารวจิยักบัระเบียบวธีิวิจยั 

 
ล าดับ วตัถุประสงค์งานวจัิย ระเบียบวธีิวจัิย 

1 เพื่อศึกษากระบวนการส่ือสารการแพทย์
แผนไทย 

ท าการวจิยัโดยสารสัมภาษณ์เจาะลึกจาก
ผูป้ระกอบการ  และการวเิคราะห์เน้ือหา
เอกสาร  

2 เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับ
การแพทยแ์ผนไทย 

ท าการวจิยัโดยสารสัมภาษณ์เจาะลึก  จาก
ผูป้ระกอบการและผูรั้บบริการ 
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3.2  ผู้ให้ข้อมูลส าคญั 
 

 3.2.1  แหล่งข้อมูลเอกสาร (Documentary Data) ศึกษาจากส่ือประเภทต่างๆท่ีกล่าวถึง

หรืออา้งถึงกลุ่มตวัอยา่ง เช่นส่ือส่ิงพิมพ ์และส่ือดิจิทลั 

 3.2.2  แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นขอ้มูลท่ีไดจ้ากบุคคลดว้ยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) ผูป้ระกอบการและผูม้ารับบริการดา้นการแพทยแ์ผนไทย จ านวน 3 แห่ง 
โดยการเลือกผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจง  
  3.2.2.1  ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัทางการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย  
ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตารางที ่3.2  แสดงผูใ้หข้อ้มูลส าคญัซ่ึงเป็นผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย 
 

 
3.2.2.2  ผูใ้หข้อ้มูลส าคญัทางการสัมภาษณ์ซ่ึงเป็นผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผน

ไทย ดงัตารางท่ี 3.3 , 3.4  และ 3.5 
 
 
 
 

ล าดับ แหล่งข้อมูล สถานะของแหล่งข้อมูล 

1 โกมารภทัร์สหคลินิก โดยหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์
 

คลินิกนวดแผนไทยและ
กายภาพบ าบดั 

2 บริษทักาโนเอก็เซลเอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จ ากดั 
โดย นายสาเล็ม อลันะห์ดี  (ประธานบริหาร) 

บริษทัผูผ้ลิตและจดัจ าหน่าย
ยาแผนโบราณ 

3 โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบ
ผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร มูลนิธิอภิญญา อโรคยา
ศาล วดัค าประมง โดย พระอธิการปพนพชัร์ จิรธมัโม  

โรงพยาบาลแพทยแ์ผนไทย 
ขนาด 60 เตียง 
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ตารางที ่3.3  แสดงรายช่ือผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยจากโกมารภจัจส์หคลินิก 

 
ล าดบั       ช่ือ-สกลุ ข้อมูลเชิงประชากร ประวตักิารรักษาโดยย่อ 

1 ผูป่้วยคนท่ี 1 เพศหญิง อายุ 73 ปี จบการศึกษาชั้น ป.4 อาชีพ
คา้ขาย  ภูมิล าเนา จ.ชยัภูมิ 
 

ป่วยเป็นโรคกระดูกทับเส้น ประสาท เคย
รักษาท่ีโรงพยาบาลชัยภูมิ และคลินิกเอกชน
สลบักนั แต่ไม่ดีข้ึน 

2 ผูป่้วยคนท่ี 2 เพศหญิง อายุ 33 ปี การศึกษาจบระดบัปริญญา
ตรี อาชีพคา้ขาย ภูมิล าเนา  
จ.เพชรบูรณ์ 
 

ป่วยกล้ามเน้ือและเส้นเอ็นมา 3 ปี เพราะยก
ของหนัก  เคยรักษาท่ีโรงพยาบาลเพชรบูรณ์
ไดรั้บยาแกป้วดมาทาน 7 วนั  กลบัมาเป็นอีก  
ภายหลังจึงได้ไปท ากายภาพบ าบัดและจัด
กระดูก 2 สัปดาห์ อาการเร่ิมดีข้ึนบา้ง แต่เม่ือ
กลบัมาท างานอาการกก็ลบัมาอีก 

3 ผูป่้วยคนท่ี 3 เพศชาย อายุ 52 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา
โทด้านการบริหารการศึกษา อาชีพ
รับราชการ ภูมิล าเนา จ.ชยัภูมิ 

มารักษาอาการปวดกลา้มเน้ือและเสน้เอน็คร้ัง
แรกและไม่นิยมรักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนั 

4 ผูป่้วยคนท่ี 4 เพศชาย อายุ 37 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา
ต รีวิ ศ วกรรมศาสต ร์   อ าชีพ รับ
ราชการทหาร ภูมิล าเนา จ.ศรีสะเกศ 
 

ปวดบริเวณสะโพก ป่วยมาเป็นระยะเวลา 3 
เดือน แพทยแ์ผนปัจจุบนัจ่ายยาคลายกลา้มเน้ือ
มาให้ทาน แต่อาการไม่ดี ข้ึน เคยรักษากับ
แพทยแ์ผนไทยท่ีศรีสะเกศ 2 อาการดีข้ึน 2-3 
วนั แต่กลบัมาเป็นอีก  

5 ผูป่้วยคนท่ี 5 เพศชาย อายุ 25 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา
ต รี รัฐศาสต ร์  อาชีพค รูโรงเรียน
เอกชน ภูมิล าเนา จ.ขอนแก่น 
 

ปวดเอวด้านซ้ายมา 6 ปี รักษาท่ีโรงพยาบาล
ในขอนแก่น และคลินิกต่างๆ แต่ยงัมีอาการ
เจ็บเหมือนเดิม ตนเคยไปรักษาท่ีวดัโพธ์ิ และ
หมอพื้นบ้าน แต่ด้วยความไม่ต่อเน่ืองจึงไม่
หาย 

6 ผูป่้วยคนท่ี 6 เพศหญิง อายุ 47 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญา
โทด้านรัฐศาสตร์ อาชีพรับราชการ 
ภูมิล าเนา จ.นครราชสีมา 
 

ป่วยเป็นโรคเก่ียวกับกล้ามเน้ือและเส้นเอ็น 
แต่การวินิจฉัยแพทยแ์ผนปัจจุบนัท่ีไม่ตรงจุด
ท าใหอ้าการไม่ดีข้ึน 
 เคย ไปฝังเข็มท่ีโรงพยาบาลค่าย รู้สึกสดช่ืน
ข้ึน ไปนวดปทุมธานี อาการดีข้ึน แต่พอกลบั
ถึงบา้นกลบัมาเป็นเหมือนเดิม 

7 ผูป่้วยคนท่ี 7 เพศหญิง อายุ  48 ปี  จบการศึกษาระดับชั้ น
มัธยมศึกษาปีท่ี 6  อาชีพช่างเย็บผ้า 
ภูมิล าเนา จ.ชยัภูมิ 
 

เคยรักษาอาการปวดหลังกับแพทย์แผน
ปัจจุบนั แพทยบ์อกว่ากระดูกทบัเสน้ประสาท 
อาการปวดไม่หายไดข้าด ไดเ้พียงทุเลา แพทย์
แผนปัจจุบันแนะน าให้ท าการผ่าตัดแต่ตน
ปฏิ เสธการรักษา เคย  ไป รักษากับพระ ท่ี
สุพรรณบุรี ไปคร้ังเดียว 9 วนั อาการดีข้ึน 
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8 ผูป่้วยคนท่ี 8 เพศหญิง อายุ  63 ปี  จบการศึกษาระดับชั้ น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ใชชี้วิตวยัเกษียณ
อยูบ่า้น ภูมิล าเนา จ.ชยัภูมิ 

รักษาอาการปวดหลงักับแพทยแ์ผนปัจจุบัน 
ไดผ้ลเพียงทุเลา แต่อาการปวดนั้นไม่หาย 
เคยรักษากบัแพทยแ์ผนไทยหลายแห่ง ไดผ้ลดี
ข้ึนบา้ง แต่ไม่หายขาดเช่นกนั 

 

ตารางที ่3.4  แสดงรายช่ือผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยจากบริษทักาโนเอก็เซลเอ็นเตอร์ไพร์ส 
        (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ล าดบั         ช่ือ-สกลุ ข้อมูลเชิงประชากร ประวตักิารรักษาโดยย่อ 

1 ผูป่้วยคนท่ี 1 เพศหญิง อายุ 29 ปี อาชีพพนกังานบริษทั 
ภูมิล าเนา จ. ยโสธร 

เ ร่ิ ม ป่ ว ย ด้ ว ย โ ร ค พุ่ ม พ ว ง (Systemic Lupus 
Erythematosus )  ตั้ งแต่อายุ 16 ปี แต่ได้รับยากด
ภูมิมาโดยตลอด ท าให้เกิดผลขา้งเคียงหลายอย่าง 
เช่น ท าให้กระดูกพรุน ส่วนสูงหยุดการเติบโต
ตั้งแต่นั้นมา ประจ าเดือนแห้ง ไม่มีมาโดยตลอด 
ล่าสุดมีอาการบวมมาก หมอใหฟ้อกไต แต่ปฏิเสธ
การรักษา เพราะอาการแยล่งเร่ือยๆ  

2 ผูป่้วยคนท่ี 2 เพศหญิง อายุ 40 ปี อาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์ 
 อ.คลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

ป่วยด้วยโรคมะเร็งท่ี ปีกมดลูก   เคย รักษาท่ี
โรงพยาบาลแผนปัจจุบัน แพทย์บอกว่าเป็นโรค
กระเพาะเร้ือรัง และหลงัจากนั้น 6 ปี จึงพบวา่เป็น
มะเร็งระยะสุดทา้ย 

3 ผูป่้วยคนท่ี 3 เพศหญิง อายุ 44 ปี อาชีพคา้ขาย ภูมิล าเนา  
อ.เมือง จ.ขอนแก่น 

ป่วยด้วยโรค มะเร็งเตา้นม  เคย ท าการรักษาโดย
การตดัเตา้นมท้ิง และแพทยแ์ผนปัจจุบนัให้ยาเคมี
บ าบดั แต่ให้ไดเ้พียง 4 คร้ัง ร่างกายอ่อนเพลียมาก 
จนไม่สามารถลุกข้ึนนัง่ได ้ตอ้งนอนตลอด ผมร่วง
และอาเจียน  

4 ผูป่้วยคนท่ี 4 เพศหญิง อายุ 62 ปี แม่บา้นวยัเกษียณ ภูมิล าเนา 
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
 

ป่วยด้วยโรคมะเร็งในช่องปาก  เคย รักษาท่ี เร่ิม
จากปวดฟันก่อน มีก้อนเน้ือปูดข้ึนมา แพทย์
แนะน าให้ผ่าตดักระดูกขากรรไกรล่าง แลว้ควา้น
เน้ือออก แต่ปฏิเสธการรักษา 

5 ผูป่้วยคนท่ี 5 เพศหญิง อายุ 46 ปี อาชีพช่างเยบ็กระเป๋าหนงั 
ภูมิล าเนา   อ.จงัหาร  จ.ร้อยเอด็ 

ป่วยด้วยโรคมะเร็งล าไส้  แพทยรั์กษาโดยการตดั
ล าไส้ และท าทวารเทียมเพื่อขบัถ่ายทางหน้าทอ้ง 
หลงัจากนั้นรับการใหย้าเคมีบ าบดัจ านวน 6 คร้ัง 

6 ผูป่้วยคนท่ี 6 เพศชาย อายุ 57 ปี อาชีพรับจา้ง ภูมิล าเนา   
จ.ร้อยเอด็ 

ป่วยดว้ยโรคเบาหวานและแผลเร้ือรัง เคยรักษากบั
แพทย์แผนปัจจุบันมาก่อน แต่ต่อมาไม่ได้พบ
แพทยต์ลอดระยะเวลา 4 ปี เม่ือเกิดแผลท่ีเทา้ก็ไม่
ไปพบแพทย์ เพราะกลัวโดนตัดขา ท าให้แผล
ลุกลามไปเร่ือยๆ 
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ตารางที ่3.5  แสดงรายช่ือผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยจากโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย
        และการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) 

 
ล าดบั         ช่ือ-สกลุ ข้อมูลเชิงประชากร ประวตักิารรักษาโดยย่อ 

1 ผูป่้วยคนท่ี 1 เพศหญิง อายุ 64 ป่วยเป็นมะร็งท่อน ้าดี 
การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
อาชีพรับจา้ง ภูมิล าเนา จ.อุดรธานี  

ไม่เคยรักษากบัสถานพยาบาลใดๆ พอตรวจ
พบทราบวา่เป็นโรคมะเร็งท่อน าดีกมุ็่งมาท่ีน่ี 

2 ผูป่้วยคนท่ี 2 เพศหญิง อายุ 41 ปี การศึกษาจบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 อาชีพท านา
ภูมิล าเนา จ.กาฬสินธุ์ 

ป่วยเป็นโรคมะเร็งท่ีล้ินและช่องปาก เคย 
รักษาแผนปัจจุบนัมา 5 ปี แพทยบ์อกว่าเป็น
ร้อนในมาตลอด ต่อมาแพทย์แจ้งว่าเป็น
มะเร็งระยะแรก แนะน าให้ผ่าตดัเอาล้ินออก 
แต่ตดัสินปฏิเสธการรักษา 

3 ผูป่้วยคนท่ี 3 เพศหญิง อายุ 37 ปี ภูมิล าเนา อ.เมือง  
จ.กาฬสินธุ์ 

เป็นมะเร็งท่ีระบบทางเดินอาหาร เคยรักษา
กบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัแต่อาการไม่ดีข้ึน และ
ไม่ตอ้งการรับยาเคมีบ าบดั 

4 ผูป่้วยคนท่ี 4 เพศหญิง อายุ 63 ปี การศึกษาจบชั้นปริญญาตรี 
อาชีพรับเหมาก่อสร้าง                     
ภูมิล าเนา  จ.สระบุรี 

เคย รักษาแผนปัจจุบนัมาโดยตลอด 17 ปี ทั้ง
ผ่าตดัและให้ยาเคมีบ าบดั อาการสงบมาโดย
ตลอด  แต่พึ่งตรวจเจออีกคร้ังเม่ือ 2 ปีท่ีผ่าน
มา มีการให้ยามาโดยตลอดแต่อาการไม่ดีข้ึน
และเร่ิมมีอาการปวดตามร่างกายมากข้ึน
เร่ือยๆ 

5 ผูป่้วยคนท่ี 5 เพศชาย อายุ 74 ปี การศึกษาจบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพ ท านา 
ภูมิล าเนา จ.พิจิตร 

ป่วยเป็นมะเร็งต่อมน ้ าเหลืองไม่เคยรักษากบั
แพทยแ์ผนปัจจุบันมาก่อน พอรู้ว่าเป็นก็มา
เลย เพราะมีคนในครอบครัวของเพื่อนลูกชาย
ตน มารักษาเม่ือ 7 ปีก่อน แล้วหายป่วย จึง
แนะน ากนัมา 

7 ผูป่้วยคนท่ี 7 เพศชาย อายุ 65 ปี อาชีพรับจา้ง ภูมิล าเนา  
อ.กนัทรลกัษณ์ จ.ศรีสะเกษ 

ป่ ว ย ด้ ว ย โ รค อั ม พ ฤต  เค ย  ป่ ว ย ป่ ว ย เป็ น
โรคเบาหวานมานาน ต่อมาลม้ลงและ จนหมดสติ 
แพทยว์ินิจฉัยว่าผูป่้วยมีเส้นเลือดในสมองตีบ จึง
ท าให้แขนขาไม่มีแรง ปากเบ้ียวพูดไม่ได ้(เป็นอมั
พฤต) สาเหตุ จากโรคเบาหวาน  

8 ผูป่้วยคนท่ี 8 เพศหญิง อายุ 32 ปี อาชีพพนกังานบริษทัเอกชน 
ภูมิล าเนา อ.เกาะจนัทร์ 
จ.ชลบุรี 

ป่วยดว้ยโรคสะเก็ดเงินและโรคพุ่มพวง(Systemic 
Lupus Erythematosus ) ป่วยมาแลว้ 1 ปี รักษาตาม
คลินิกแต่อาการไม่ดีข้ึน 
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6 ผูป่้วยคนท่ี 6 เพศหญิง อายุ 78 ปี การศึกษาจบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพท านา  
ภูมิล าเนา จ.อ านาจเจริญ 

ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม แต่ไม่เคยรักษา  
และป ล่อยไว้น าน เน่ื องจากไม่ มี อาการ
เจ็ บ ป ว ด ใด ๆ  แ ต่ ไ ป รั บ ก าร ต ร ว จ ท่ี
โรงพยาบาลอย่างเดียว สาเหตุท่ีไม่รับการ
รักษากับแพทย์แผนปัจ จุบัน เพราะกลัว
ผลขา้งเคียงจาการรักษาโดยใช้ยาเคมีบ าบัด 
ซ่ึงตนเคยมีน้องสาวป่วยเป็นโรคมะเร็งปาก
และเสียชีวิตไปแลว้ ผา่ตดัแลว้กไ็ม่หาย 

7 ผูป่้วยคนท่ี 7 เพศหญิง อายุ 50 ปี การศึกษาจบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 อาชีพท านา  
ภูมิล าเนา จ.อุดรธานี 

ป่วยเป็นโรคมะเร็งเตา้นม ไม่รักษากบัแพทย์
แผนปัจจุบนัเพราะตนกลวัการผา่ตดั 

8 ผูป่้วยคนท่ี 8 เพศชาย อายุ 64 ปี การศึกษาจบชั้น
อนุปริญญา อาชีพท าธุรกิจส่วนตวั 
ภูมิล าเนา ภาคกลาง 
 

เป็นโรคมะเร็งท่ีปอด เคย ตรวจรักษากับ
แพทยแ์ผนปัจจุบนัมา 2 ปีแลว้ แต่อาการไม่ดี
ข้ึน ก่อนหน้านั้ น 5 ปี เป็นมะเร็งท่ีล าไส้ท า
การผา่ตดัแลว้ 

3.3  เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
 เน่ืองดว้ยการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้หล่งขอ้มูลท่ีมาจากคนเป็นหลกั ดงันั้นเคร่ืองมือวจิยัจึงเป็นแนว
ค าถามแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีการวางแผนการส่ือสารเชิงกลยุทธ์
และทฤษฎีกระบวนการสร้างการยอมรับ น ามาอ้างอิง แล้วประยุกต์เป็นแนวค าถาม โดย
ประกอบดว้ยค าถามหลกัเก่ียวกบัหัวขอ้ส าคญั เพื่อให้สอดคลอ้งตามวตัถุประสงค์การวิจยัท่ีตั้งไว ้
ซ่ึงแนวค าถามจะแบ่งออกเป็น 2 ชุด ส าหรับกลุ่มตวัอยา่งท่ีต่างกนั แต่จะมีความเช่ือมโยงกนัและกนั 
ดงัต่อไปน้ี 
 
 3.3.1  ชุดที ่1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ประกอบการ 
  3.3.1.1  แนวค าถามดา้นกระบวนการส่ือสาร 
   1)  ปัจจุบนัองคก์รของท่านมีสถานการณ์เป็นอยา่งไร 
   2)  กลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บข่าวสารจากองคก์รท่าน มีลกัษณะอยา่งไร 
   3)  ท่านมีกลยทุธ์ในการส่ือสารอยา่งไร 
   4)  ท่านท าการประเมินผลการส่ือสารอยา่งไร 
  3.3.1.2  แนวค าถามดา้นกระบวนการสร้างการยอมรับ 
   1)  ท่านมีกระบวนการสร้างความตระหนกัรู้การแพทยแ์ผนไทย อย่างไร
   2)  ท่านมีกระบวนการสร้างความสนใจการแพทยแ์ผนไทย อยา่งไร 
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   3)  ท่านมีกระบวนการอย่างไร เพื่อให้ผูป่้วยเกิดการประเมินทางเลือก
ก่อนมารับการรักษา 
   4)  ท่านมีวิธีอย่างไร เพื่อให้ผูป่้วยอยากเขา้มาทดลองรับการรักษาด้วย
การแพทยแ์ผนไทย   
   5)  ท่านมีกระบวนอยา่งไรเพื่อใหผู้ป่้วยเกิดการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย  
 
 3.3.2  ชุดที ่2 แนวค าถามส าหรับผู้รับบริการทางการแพทย์แผนไทย 
  3.3.2.1  แนวค าถามเชิงประชากรไดแ้ก่ อาย ุเพศ อาชีพ การศึกษา และภูมิล าเนา 
  3.3.2.2  แนวค าถามเก่ียวกบัประวติัการรักษา 
   1)  ท่านเคยรักษากบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อนหรือไม่ ไดผ้ลเป็นอยา่งไร 
   2)  ท่านรับการรักษาโดยแพทยแ์ผนไทยเม่ือใด และผลเป็นอยา่งไร 
   3)  เหตุใดท่านจึงหนัมารับการรักษาดว้ยแนวทางแพทยแ์ผนไทย 
  3.3.2.3  แนวค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 
   1)  ท่านนิยมใชส่ื้อชนิดใดมากท่ีสุด 
   2)  ส่ือชนิดใดท่ีท่านใหค้วามเช่ือถือมากท่ีสุด 
   3)  ท่านรับรู้ข่าวสารดา้นการแพทยแ์ผนไทยจากส่ือใดบา้ง 
  3.3.2.4  แนวค าถามเก่ียวกบั กระบวนการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย  
   1)  ท่านทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทยอยา่งไร 
   2)  ท่านมีความสนใจเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทยหรือไม่ อยา่งไร  
   3)  ท่านมีการประเมินทางเลือกก่อนมารักษากบัแพทยแ์ผนไทยอยา่งไร  
   4)  ท่านไดท้ดลองรับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยหรือไม่ อยา่งไร 
   5)  ท่านยอมรับการรักษาทางการแพทยแ์ผนไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
 

3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล (Data Collection)  
 
  ผูว้จิยัไดแ้บ่งกระบวนการในการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ การเก็บ
รวบรวมภาคสนาม (Field Data) และการเก็บรวบรวมดา้นเอกสาร (Review Data) 
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 3.4.1  การเกบ็รวบรวมภาคสนาม (Field Data ) 
 ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบตวัต่อตวั  เพื่อรับรู้ส่ิงจูงใจ 
ทศันคติของผูต้อบค าถาม มีการก าหนดค าถามออกเป็นประเด็นหลกัและประเด็นยอ่ย สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงค์งานวิจยั  ก่อนการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัได้แจง้แนวค าถามพร้อมทั้งยื่นหนังสือขอความ
อนุเคราะห์มาก่อนล่วงหน้า ในระหว่างการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัมีปฏิสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ด เพื่อท าการ
แลกเปล่ียนบทสนทนาต่อกนัอย่างอิสระ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30-40 นาที ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัผูใ้ห้สัมภาษณ์สามารถให้ความร่วมมือมากนอ้ยเพียงใด ในการสัมภาษณ์นั้นจะใชแ้บบสอบถาม
ปลายเปิด ซ่ึงผูต้อบค าถามจะสามารถให้ขอ้มูลไดอ้ย่างอิสระจนหมดขอ้สงสัย และเกิดการอ่ิมตวั
ของขอ้มูล (Data Saturation) จึงเป็นอนัเสร็จส้ินการสัมภาษณ์ ในระหวา่งการสัมภาษณ์ผูว้ิจยัไดท้  า
การจดบนัทึกรายละเอียดประเด็นส าคญัต่างๆ ท่ีน่าสนใจ มีการจดบนัทึกขอ้มูลอ่ืนๆประกอบดว้ย 
เช่น ท่าทาง และน ้ าเสียงของผู ้ถูกสัมภาษณ์ เป็นต้น ซ่ึงในระหว่างการสัมภาษณ์น้ีได้มีการ
บนัทึกเสียงและไดถ้อดขอ้มูลรายละเอียด เพื่อตรวจสอบขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจนหรือขาดหาย เป็นการ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบค าต่อค า 
 
 3.4.2  การเกบ็รวบรวมด้านเอกสาร (Review Data) แบ่งออกเป็น 2 แบบ ดงัน้ี 
  3.4.2.1  ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาจากเอกสารหรือส่ือต่างๆขององคก์ร
แพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่งเพื่อน าไป สร้างแนวค าถามในการสัมภาษณ์และก าหนดขอบเขตของ
เน้ือหาใหต้รงกบัวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
  3.4.2.2  ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากเอกสารหรือส่ือต่างๆ รวมทั้ง 
บทความและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้จึงน ามาประกอบร่วมกบัการก าหนดขอบเขตและเคร่ืองมือใน
การวจิยั ใหต้รงตามวตัถุประสงค ์
 

3.5  การตรวจสอบข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัท าการตรวจสอบขอ้มูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า  (Triangulation 
Method) (วรรณี   แกมเกตุ , 2551) การตรวจสอบข้อมูล งานวิจัย เชิงคุณภาพแบบสามเส้ า
(Triangulation) ใน ง าน วิ จั ย ช้ิ น น้ี  ใ ช้ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส า ม เ ส้ า ด้ า น ข้ อ มู ล  (Data 
Triangulation)   เป็นการพิสูจน์วา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดม้านั้นถูกตอ้งหรือไม่ ดว้ยการตรวจสอบเน้ือหา
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จากแหล่งท่ีมาของขอ้มูลท่ีต่างกนั หากขอ้มูลท่ีไดมี้ความสอดคลอ้งตรงกนัถือวา่ขอ้มูลนั้นมีความ
ถูกตอ้ง ซ่ึงแหล่งท่ีมาของขอ้มูลมาจาก 3 แหล่ง ดงัน้ี 
 แหล่งท่ี 1 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย 
 แหล่งท่ี 2 ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทย 
 แหล่งท่ี 3 ขอ้มูลจากเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

3.6  การวเิคราะห์และน าเสนอข้อมูล 
  
 3.6.1  การวเิคราะห์ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ 
 เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากบทสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง และ
ผูรั้บบริการแห่งละ 8 คน รวม 24 คน มีการถอดบทสัมภาษณ์จากเคร่ืองบนัทึกเสียงเพื่อคดัเลือก
ข้อความและประเด็นส าคญัน ามาตีความหมายและวิเคราะห์ตามทฤษฎีและวตัถุประสงค์ของ
งานวจิยั 
 
 
 
 3.6.2  การวเิคราะห์ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ 
 น าขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลทุติยภูมิ อนัไดแ้ก่ ส่ือส่ิงพิมพ ์ส่ือวทิย-ุโทรทศัน์ และส่ือดิจิทลั ท่ี
มีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัองค์กรแพทยแ์ผนไทยตวัอย่างทั้ง 3 น ามาวิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงความ
แตกต่างของส่ือดงักล่าว  ตามทฤษฎีและวตัถุประสงคข์องงานวจิยั 
 ลกัษณะการน าเสนอขอ้มูลของงานวิจยัน้ี เป็นการน าเสนอขอ้มูลในรูปแบบพรรณนาเชิง
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยแบ่งประเด็นออกตามวตัถุประสงค์ของงานวิจยั ใช้วิธีการ
อธิบายรายละเอียดของขอ้มูลโดยน าความคิดเห็นและประเด็นท่ีน่าสนใจอนัมีเหตุผลสนับสนุน 
พร้อมยกตวัอยา่งประกอบและอา้งอิงขอ้มูลจากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวจิยัต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
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บทที ่4 
 

ผลการศึกษา 
 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง กลยุทธ์การส่ือสารการแพทย์แผนไทย เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ผูว้จิยัไดแ้บ่งการเก็บรวบรวมขอ้มูลออกเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 ลกัษณะทัว่ไปขององคก์รแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง 
 ส่วนท่ี 2 กระบวนการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย  
 ส่วนท่ี 3 กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย 
 

4.1  ส่วนที ่1 ลกัษณะทัว่ไปขององค์กรแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง 
  
 4.1.1  โกมารภัจจ์สหคลนิิก 

โกมารภจัจส์หคลินิก เป็นคลินิกแพทยท์างเลือกท่ีผสมผสานศาสตร์การรักษาแบบแพทย์
แผนไทยและกายภาพบ าบดั เพราะผูป้ระกอบการของคลินิกแห่งน้ีคือ หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ เป็น
ผูท่ี้ผา่นการศึกษาและมีใบประกอบโรคศิลปะทั้ง 2 แขนง จึงสามารถท าให้สถานพยาบาลแห่งน้ีข้ึน
ทะเบียนเป็นแบบ สหคลินิก หมายถึง มีลกัษณะการรักษาร่วมกนัตั้งแต่ 2 แขนงข้ึนไป ในปัจจุบนั  
โกมารภจัจส์หคลินิก รับรักษาผูป่้วยในกลุ่มโรค กระดูกและขอ้ มีประสบการณ์ดา้นการรักษามา
มากกว่า 30 ปี แต่เดิมเป็นสถานพยาบาลท่ีตั้งอยูใ่นเขตตวัเมือง จงัหวดัชยัภูมิ แต่ภายหลงัไดมี้การ
ขยายกิจการ จึงไดย้า้ยออกมานอกเขตตวัเมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร ติดถนนท่ีมุ่งหน้าไป อ าเภอ 
บา้นเขวา้ จ.ชยัภูมิ   ดงับทสัมภาษณ์ของหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ความวา่ 
           

ตนจบการศึกษาด้านกายภาพบ าบดัจาก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มาก่อน และหันมาศึกษา 
ศาสตร์การรักษาด้านการแพทยแ์ผนไทยทุกแขนงเพิ่มเติม ท าให้สามารถใช้เทคนิคการ
รักษาได้แบบผสมผสาน พร้อมทั้ งเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์ด้านการรักษายาวนานรวม 
มากกวา่ 30 ปี ส าหรับทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยหมอประสิทธ์ิศึกษามา ประมาณสิบกวา่
ปี ปัจจุบนัยงัมีบุคลากรน้อยเพียง 2 คน เท่านั้น คือตนและภรรยา ในดา้นสถานท่ีก าลงัอยู่
ระหวา่งการปรับปรุงเพื่อรองรับผูป่้วยพร้อมทั้งพฒันาให้มีรูปแบบการรักษาท่ีครบวงจร ยงั
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ขาดสถานท่ีผลิตและจัดจ าหน่ายยา อีกทั้ งก าลังอยู่ในระหว่างการด าเนินการจัดตั้ ง
สถาบนัการศึกษาดา้นการแพทยแ์ผนไทย ซ่ึงตอ้งรอเวลาในการตรวจประเมินจากทางส่วน
ราชการ 
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผู ้ประกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภจัจ์สหคลินิก, การ

สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 

  
 4.1.2  บริษัทกาโนเอก็เซลเอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั  

 บริษทักาโนเอก็เซลเอน็เตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)จ ากดั เป็นบริษทัผูผ้ลิต และจดัจ าหน่ายยา

แผนโบราญ เกิดข้ึนภายใตโ้ครงการสามเหล่ียมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ภายใตก้าร

บริหารงานของคุณสาเล็ม อัลนะห์ดี ก่อตั้ งข้ึนเม่ือปี 2538 เป็นบริษัทธุรกิจเครือข่าย เน้นท า

การตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth, WOM) เป็นหลกัโดยไม่ใชส่ื้อเพื่อท าการตลาดอ่ืนเลย 

ปัจจุบนัมีผูแ้ทนจ าหน่ายกระจายอยู่ทัว่ประเทศ มีการก่อตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ตามพื้นท่ีท้องถ่ิน

ต่างๆโดยสมาชิก ท าการจดัประชุมเพื่อประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ดือนละประมาณ 300 แห่ง 

ทัว่ประเทศ ดงับทสัมภาษณ์ของคุณสาเล็ม อลันะห์ดี ความวา่ 

 
บริษทัของตนประกอบธุรกิจเก่ียวกบัยาและเวชภณัฑ์ท่ีมีความครบวงจร มีการผลิตวตัถุดิบ
เอง พร้อมดว้ยการแปรรูปและจดัจ าหน่ายเอง มีประสบการณ์นานกวา่ 20 ปี โดยใช้ระบบ
การตลาดแบบเครือข่ายท่ีอาศยัความร่วมมือจากผูบ้ริโภค มีการจดัจ าหน่ายเพียงแค่ช่องทาง
เดียว คือ ระบบการตลาดแบบเครือข่ายเท่านั้น ท าให้เป็นท่ีรู้จกัเฉพาะกลุ่ม เพราะทางบริษทั
ไม่มีนโยบายเร่ืองการท าโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ผ่านทางส่ือมวลชนใดๆ ใช้เพียงส่ือ
บุคคลจากการบอกต่อปากต่อปาก ไม่มีการวางขายตามร้านขายยาหรือสถานพยาบาลทัว่ไป 
และภาพลกัษณ์ท่ีติดลบของกลุ่มธุรกิจเครือข่าย ท าใหก้ารขยายตลาดจึงท าไดช้า้  
(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 
 4.1.3  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร 
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 โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร(วดัค า
ประมง) เป็นสถานพยาบาลท่ีเน้นรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ  ภายใต้การบริหารงานของ
มูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล ซ่ึงเป็นองค์กรสาธารณกุศลท าการรักษาผูป่้วยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มี
พระอธิการปพนพชัร์ จิรธัมโม เป็นประธาน ตั้ งอยู่ในเขต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เดิมเป็น
สถานท่ีรับดูแลผู ้ป่วยโรคมะเร็งในบริเวณอาณาบริเวณของวดัค าประมง ปัจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขไดย้กฐานะข้ึนเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เม่ือ ปี 2557 ท่ีผ่านมามีผูป่้วยท่ีผา่นการ
รักษาจากท่ีน่ีแลว้ประมาณ 4,000 คน ในจ านวนน้ีประมาณร้อยละ15 สามารถกลบัไปใชชี้วิตท่ีบา้น
ไดต้ามปกติ ดงับทสัมภาษณ์ของคุณวไิลลกัษณ์ ตนัติตระกลู ความวา่ 
 

ทางโรงพยาบาลจะไม่มีนโยบายเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผูป่้วย แถมยงัออกค่าใช้จ่าย
ดา้นยารักษาโรคและท่ีพกัอาศยัให้ฟรี มีการบริหารงานภายใตมู้ลนิธิอภิญญา  อโรคยาศาล 
เป็นสถานพยาบาลในสังกดัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร กระทรวงสาธารณสุข
ไดย้กฐานะข้ึนเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ในปี 2557 ท่ีผา่นมา เป็นองคก์รการกุศลท่ีไม่
แสวงหาผลก าไร ท าให้ในด้านการผลิตส่ือเพื่องานประชาสัมพนัธ์ของโรงพยาบาล จะมี
เครือข่ายจิตอาสาท่ีมีความเช่ียวชาญ คอยใหก้ารช่วยเหลือในส่วนงานต่างๆ ไม่วา่จะเป็นส่ือ
ส่ิงพิมพ ์บทความ นิตยสาร งานวิจยั รวมถึงส่ือผสม (Multimedia) และส่ือออนไลน์ ท าให้
ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการจา้งบุคคลากร นอกจากน้ียงัไดรั้บความอนุเคราะห์จากส่ือมวลชน
ต่างๆ ในการท าการเผยแพร่ความรู้และเร่ืองราวเก่ียวกบัมูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล วดัค า
ประมง อยา่งต่อเน่ือง ท่ีผ่านมาทางโรงพยาบาลไดท้  าส่ือเพื่อเผยแพร่ความรู้ดา้นการแพทย์
แผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานในลกัษณะส่ือส่ิงพิมพแ์จกฟรี เพื่อเป็นธรรมทาน
จ านวนหลายแสนเล่ม เล่มแรกช่ือวา่ สมาธิบ าบดักบัการรักษาโรคมะเร็ง เพื่อหวงัใหเ้ป็นภูมิ
ปัญญาดา้นการรักษาสุขภาพส าหรับผุป่้วยมะเร็งใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้แต่มีบุคคลจ านวน
หน่ึงท่ีน าเอาสูตรยาท่ีท าการเผยแพร่ออกไปนั้นน าไปแอบอา้งท าการผลิตและจดัจ าหน่าย 
โดยไม่ได้รับอนุญาต จากเจา้ของลิขสิทธ์ิ ส่งผลให้ผูป่้วยเกิดความสับสนและขาดการ
ควบคุมคุณภาพในการผลิตยาท่ีไม่ไดม้าตรฐาน นอกจากน้ีการผลิตขอ้มูลข่าวสารเพื่อป้อน
ไปยงัส่ือต่างๆ เป็นไปอยา่งล่าชา้เพราะบุคคลากรมีจ านวนนอ้ย  
(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 
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4.2  ส่วนที ่2 กระบวนการส่ือสารการแพทย์แผนไทย 
 
 จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-Depth Interviews) ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย และ
การวเิคราะห์เน้ือหา (Documentary Analysis) สามารถแบ่งกระบวนการส่ือสารออกเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 ส่วนท่ี 1 การวเิคราะห์สถานการณ์ทางส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย 
 ส่วนท่ี 2 การก าหนดกลุ่มเป้าเหมาย 
 ส่วนท่ี 3 การก าหนดกลยทุธ์ในการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย 
 ส่วนท่ี 4 การประเมินผลการท างาน 

 
4.2.1  การวเิคราะห์สถานการณ์ทางการส่ือสารการแพทย์แผนไทย 

 ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบวา่ สถานการณ์ปัจจุบนัทางการส่ือสารขององคก์รดา้น
การแพทยแ์ผนไทย เร่ิมมีการปรับเปล่ียนช่องทางการส่ือสารตามเทคโนโลยกีารส่ือสารท่ีทนัสมยั 
แต่เน้ือหายงัคงอยูใ่นกรอบการควบคุมของกฎหมายท่ีเขม้งวดดา้นการโฆษณา ซ่ึงก าหนดเป็น
บทบญัญติัของทาง กระทรวงสาธารณสุข ดงันั้นองคก์รทางการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง ถึงแมจ้ะมี
รูปแบบการด าเนินกิจการท่ีแตกต่างกนั แต่ก็มีแนวทางในการส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกนั คือตอ้งท าการ
ส่ือสารภายใตก้รอบบงัคบัท่ีถูกตอ้ง ไม่มีการโออ้วดสรรพคุณโดยตรงอยา่งโจ่งแจง้ โดยเฉพาะหาก
ส่ือสารผา่นทางส่ือมวลชนซ่ึงเป็นส่ิงพึงระวงัดงันั้นเน้ือหาของส่ือท่ีประชาสัมพนัธ์จะเนน้ไปท่ีการ
ใหค้วามรู้มากกวา่เนน้การขาย ดงับทสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย ความวา่ 

 
 แรกเร่ิมเดิมที ตนตอ้งการเพียงเผยแพร่ใหค้วามรู้ดา้นการนวดแผนไทย โดยบนัทึกตวัอยา่ง
การรักษากรณีผูป่้วยท่ีน่าสนใจ ให้นกัเรียนของอาจารยไ์ดดู้ โดยท่ีเขาไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีน่ี 
แต่กลับกลายเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับอาจารย ์ท าให้คนรู้จกัในวงกวา้ง ส่งผลดีด้าน
การตลาดตามมาในภายหลงัโดยไม่คาดคิดเหมือนกนั 
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผู ้ประกอบการแพทย์แผนไทยโกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
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ตนตอ้งการใหค้วามรู้เร่ืองการแพทยท์างเลือกแก่ผูป่้วย โดยให้ผูป่้วยเขา้มาเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 
และสามารถดูแลรักษาตวัเองได ้
(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 
องค์กรของตนเน้นการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนได้ทราบว่ายงัมีองค์กรแห่งน้ี ท่ีเป็น
ทางเลือกส าหรับผูป่้วยโรคมะเร็งโดยท าการรักษาฟรี และเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านการ
สมุนไพรไทยเป็นหลกั ไม่มีจุดประสงคก์ารส่ือสารเพื่อระดมทุนใดๆ  อีกทั้งตอ้งการใหเ้ป็น
แบบอย่างในการจดัตั้งอโรคยาศาลแห่งอ่ืนๆต่อไป เพื่อจะไดเ้ป็นหนทางหน่ึงในการลด
ภาระค่ายาและเวชภณัฑจ์ านวนมหาศาลท่ีประเทศไทยของเราจะตอ้งน าเขา้จากต่างประเทศ 
(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 
 นอกจากการก าหนดเน้ือหาไปในรูปแบบการให้ความรู้เป็นหลกัแลว้ ผูป้ระกอบการแพทย์
แผนไทยยงัให้ความส าคญักบัพฤติกรรมการส่ือสารท่ีเปล่ียนไปของกลุ่มเป้าหมาย ท่ีนิยมการใชส่ื้อ
ออนไลน์ (Online Media) เป็นช่องทางใหม่ท่ีสามารถท าให้การส่ือสารระหว่างองค์กรเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายรวดเร็ว และกวา้งขวางมากข้ึน ดงับทสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย 
ความวา่ 

 

สมยัก่อนผูป่้วยท่ีเขา้มารับการรักษา จะอยู่ในเขตพื้นท่ีใกล้เคียง ในรัศมี 20-30 กิโลเมตร
เท่านั้น แต่ในระยะเวลาสามปีท่ีผา่นมา ไดมี้การเผยแพร่ส่ือทาง Youtube ท าให้มีผูป่้วยจาก
ต่างจงัหวดัไกลๆหรือจากต่างประเทศรู้จกัอาจารยท์างอินเตอร์เน็ต เดินทางเขา้มาหาจ านวน
มาก และปัจจุบนัอาจารยก์็สอนออนไลน์ผา่นทาง Skype อีกดว้ย  
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย,์ ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย โกมารภจัจส์หคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
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ตอนน้ีไดมี้การส่ือสารผา่นทางแอพพลิเคชัน่ LINE โดยตั้งกลุ่มสนทนา ช่ือวา่ กลุ่มคิดถึงค า
ประมง เป็นกลุ่มท่ีรวบรวมผุป่้วยและญาติผูป่้วยท่ีเคยเข้ามารับการรักษาท่ีน่ี โดยมีการ
ปรึกษาพดูคุยดา้นการรักษาและความเคล่ือนไหวต่างๆไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 

 แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ง 3 องคก์ร มีเพียงบริษทักาโนเอก็เซลเอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพียงแห่งเดียวเท่านั้นท่ีไม่ใช้ส่ือออนไลน์ (Online Media) ท าการตลาด แต่เน้นการใช้
ส่ือบุคคล เป็นช่องทางหลกั ทางบริษทัมีการจดัท าเวปไซตอ์ยา่งเป็นทางการเพื่อการประชาสัมพนัธ์
องคก์รเท่านั้น แต่ไม่มีการจดัท าส่ือออนไลน์เพื่อวตัถุประสงคท์างการตลาด มีเพียงตวัแทนจ าหน่าย
บางรายท่ีน าสินคา้ของทางบริษทัไปจดัจ าหน่ายท าเวปไซต์ส่วนบุคคล เพราะบริษทัน้ีจดทะเบียน
เป็นธุรกิจเครือข่าย  ดงันั้นจึงเนน้การใชก้ลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปากท่ีส่ือสารผา่นทางสมาชิก
เท่านั้น โดยน าพาผูป่้วยเขา้มาเรียนรู้ด้วยตวัเอง จากวิทยากรของบริษทัซ่ึงท่ีมีความเช่ียวชาญด้าน
การแพทยแ์ผนไทย เป็นผุถ่้ายทอดความรู้เก่ียวกบัการใชย้า เพื่อน าไปปรับใชใ้นการดูแลรักษาตนเอง 
ดงับทสัมภาษณ์ของคุณสาเล็ม อลันะห์ดี ความวา่ 
 

เราจดัประชุมให้ความรู้ ประมาณ 300 แห่งต่อเดือนทัว่ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้
ความเขา้ใจกบัผุป่้วยโดยตรง เรามีนโยบายในการส่ือสารการตลาดเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 
คือท าการตลาดแบบปากต่อปาก ผา่นทางตวัแทนจ าหน่ายท่ีเป็นสมาชิกของเรา ไม่มีการท า
โฆษณาผา่นทางส่ืออ่ืนๆเลย 
(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 

 ส่ือออนไลน์ (Online Media) จะเป็นเป็นช่องทางใหม่ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพทางการส่ือสารให้

มีความรวดเร็วและกระจายขอ้มูลไดอ้ยา่งกวา้งขวางมากข้ึน แต่ก็สามารถท าให้เกิดปัญหาแก่องคก์ร

ด้วยเช่นกัน เพราะส่ือออนไลน์ (Online Media) เป็นส่ือท่ีมีความอิสระในการเผยแพร่ข่าวสาร 

ขอ้เสียอยา่งหน่ึงคือ การขาดระบบในการกลัน่กรองความถูกตอ้งของขอ้มูลและการละเมิดลิขสิทธ์ิ 

ดงับทสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย ความวา่ 
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อุปสรรคและปัญหาในการส่ือสารอยา่งหน่ึงก็มาจากตวัส่ือออนไลน์เองนัน่แหละ ท่ีขาดการ
กลัน่กรองขอ้มูลขอ้เท็จริง นอกจากตนก็มีคนผลิตส่ือออกมามากมายเต็มไปหมด แต่ขอ้มูล
บางส่วนขาดความถูกตอ้งและมีการอวดอา้งสรรพคุณจนเกินจริง คนรับข่าวสารจึงไม่รู้ว่า
ใครถูกใครผิด จริงไม่จริงยงัไง พอมีคนหลงเช่ือแล้วเขา้ไปรับการรักษาหรือท าตามโดย
รู้เท่าไม่ถึงการ จึงเกิดผลเสียตามมา ท าให้ภาพลกัษณ์ของวงการแพทยแ์ผนไทยขาดความ
น่าเช่ือถือ กลบัย  ่าแยล่งไปอีก 
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผูป้ระกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 

 
ในยคุท่ีเทคโนโลยกีารส่ือสารทนัสมยั คนในสังคมใชส่ื้อ Social Media กนัเยอะ เรากลบัพบ
ปัญหาการละเมิดลิขสิทธ์ิมากข้ึน โดยท่ีเราเองก็ไม่สามารถไปห้ามเขาได้ เราเผยแพร่ให้
ความรู้เก่ียวกับการดูแลรักษาผู ้ป่วยมะเร็งผ่านทางส่ือต่างๆ เพื่อเป็นภูมิปัญญาท่ีเป็น
ประโยชน์กบัคนทัว่ไป แต่ตอนน้ีเรากลบัโดนคนบางกลุ่มน าสูตรยาของเราท่ีเผยแพร่ฟรีไป
ท าการคา้โดยการแอบอา้งช่ือต าหรับยาของวดัค าประมง ท าใหผู้ป่้วยเกิดการสับสนและบาง
รายไดรั้บยาท่ีไม่ไดม้าตรฐาน 
(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ ง 3 องค์กร พบว่ามีเพียงโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและ

การแพทยแ์บบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) เท่านั้น ท่ีมีการใช้ส่ือต่างๆเพื่อการ

ประชาสัมพนัธ์ท่ีหลากหลายและรวมไปถึงส่ือมวลชนดว้ย ซ่ึงแตกต่างจากโกมารภจัจส์หคลินิกท่ีใช้

ส่ือออนไลน์เพียงอย่างเดียว และบริษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ  ากดั ก็ใช้ส่ือ

บุคคลเพียงอยา่งเดียวเช่นกนั เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะโครงสร้างดา้นการบริหารและงบประมาณของ

แต่ละองคก์รมีความแตกต่างกนั โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้น

มะเร็งสกลนคร(วดัค าประมง)ภายใตก้ารบริหารงานของมูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล เป็นองคก์ารสา

ธารณกุศล จะไดรั้บความร่วมมือจากเหล่าจิตอาสาซ่ึงมีความรู้และความเช่ียวชาญดา้นการผลิตส่ือ
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สาขาต่างๆ คอยช่วยเหลือ และมีเครือข่ายท่ีกวา้งขวาง รวมไปถึงในวงการส่ือมวลชนอีกดว้ย ท าให้

ไดรั้บการสนบัสนุนจากส่ือโทรทศัน์สถานีต่างๆอยูเ่ป็นระยะๆ ดงับทสัมภาษณ์ของคุณวิไลลกัษณ์ 

ตนัติตระกลู ความวา่ 

 

ขอ้ดีอยา่งหน่ึงของเราคือ เรามีจิตอาสาท่ีมีความรู้ความช านาญดา้นการผลิตส่ือประเภทต่างๆ 
ท าให้เราไม่เสียงบประมาณในเร่ืองการจ้างบุคลากร และจิตอาสาของเราส่วนหน่ึงก็มี
เครือข่ายอนัเป็นท่ีรู้จกักนัในวงการส่ือโทรทศัน์สถานีต่างๆ ท าให้เรามกัจะได้รับความ
อนุเคราะห์ดว้ยการติดต่อเขา้มาท าข่าวอยูเ่สมอๆ 
(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 

 นอกจากน้ีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ง
สกลนคร(วดัค าประมง) ยงัมีการร่วมมือทางดา้นงานวิจยัจากสถาบนัการศึกษาและองคก์ารทางการ
แพทย์ต่างๆทั้ งในและต่างประเทศ ส่งผลให้มีการเผยแพร่งานวิจัยออกไปในวงวิชาการอย่าง
แพร่หลาย ท าให้เป็นอีกช่องทางหน่ึงทางดา้นการประชาสัมพนัธ์ และมีการต่อยอดงานวิจยัอย่าง
ต่อเน่ือง ดงับทสัมภาษณ์ของคุณวไิลลกัษณ์ ตนัติตระกลู ความวา่  

 
ทางวดัค าประมงได้ร่วมมือกับทางสถาบันการศึกษาต่างๆ และมีการเปิดโอกาสให้
บุคคลากรทางการแพทยม์าศึกษาดูงานอยา่งต่อเน่ือง  ปัจจุบนัมีงานวิจยัท่ีท าร่วมกบัองคก์ร
ต่างๆรวม 31 เร่ืองแลว้ 
(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 
 4.2.2  การก าหนดกลุ่มเป้าเหมาย 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ การก าหนดกลุ่มเป้าหมายของแต่ละองคก์รมีความแตกต่าง
กนั อนัเน่ืองมาจากความเช่ียวชาญเฉพาะทางดา้นขององคก์ร แต่ก็มีจุดร่วมเดียวกนัคือ การส่งเสริม
ใหผู้รั้บสารเกิดความรู้และเขา้ใจการแพทยแ์ผนไทยในสาขาท่ีตนถนดั โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) เป็นองคก์รท่ีมีความแตกต่าง
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จากองคก์รอ่ืนอีก 2 แห่ง กล่าวคือ เป็นองคก์รการกุศลท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ท าการรักษาฟรี การ
ส่ือสารจึงเป็นไปเพื่อการสังคมสงเคราะห์ ไม่ใช่ในเชิงธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายจึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ ดงั
บทสัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย ความวา่ 
  

กลุ่มเป้าหมายของอาจารยคื์อ ผูป่้วยโรคกระดูกและขอ้โดยกลุ่มคนดงักล่าวจะดูขอ้มูล
ตวัอยา่งกรณีศึกษาท่ีอาจารยรั์กษาผา่นทางส่ือ Youtube  และรวมถึงผูท่ี้ตอ้งการศึกษาดา้น
การแพทยแ์ผนไทย  
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผู ้ประกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
 
บริษทัของเราเนน้กลุ่มผูป่้วยโรคเส่ือม หรือโรคเร้ือรังท่ีไม่ใช่โรคท่ีเกิดจากการติดเช้ือ และ
กลุ่มคนท่ีตอ้งการดูแลสุขภาพ ทุกเพศ ทุกวยั 
(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 

การส่ือสารของเราจะเน้นกลุ่มผูป่้วยโรคมะเร็งทัว่ไป ไม่แบ่งแยกศาสนาและเช้ือชาติ ซ่ึง
ผูป่้วยท่ีตอ้งการเขา้มารับการรักษาท่ีน่ีจะตอ้งมีญาติผูป่้วยมาคอยดูแลเอง และสามารถอยูใ่น
กฎระเบียบท่ีตกลงกนัได ้  นอกจากน้ียงัเน้นกลุ่มบุคลากรทางการแพทยร์วมถึงนักเรียน
นกัศึกษาท่ีตอ้งการมาศึกษาดูงานอีกด้วย ปัจจุบนันอกจากกลุ่มเป้าหมายท่ีเราวางไวแ้ล้ว 
ส่วนมากญาติผูป่้วยจะโทรเขา้มาสอบถามรายละเอียดเร่ืองการรักษา โดยดูจากส่ือเวปไซต ์
ส่วนหนงัสือท่ีเราตีพิมพอ์อกไปเพื่อเป็นธรรมทานนั้นจะมีท่ีอยูท่ี่ติดต่อตรงทา้ยเล่ม มีบาง
รายท่ีตอ้งการสนบัสนุนก็ติดต่อเขา้มาท าบุญกบัทางเราก็มี  
(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 
 4.2.3  การก าหนดกลยุทธ์ในการส่ือสารการแพทย์แผนไทย 
  4.2.3.1  กลยทุธ์การส่ือสารผา่นส่ือบุคคล  
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  สืบเน่ืองจากบทบญัญติัทางกฎหมายท่ีเขม้งวดดา้นการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์
เก่ียวกบัสรรพคุณยา ท าใหก้ารใชส่ื้อมวลชนรวมถึงส่ือส่ิงพิมพต่์างๆมีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัเน้ือหา ท าให้
องค์กรทางการแพทยแ์ผนไทยนิยมใช้ส่ือบุคคลเป็นช่องทางการส่ือสารท่ีส าคญัตั้งแต่อดีต จวบ
จนถึงปัจจุบนั เพราะเป็นส่ือท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งใกลชิ้ดและสามารถโตต้อบขอ้
สงสัยจากผูรั้บสารไดใ้นทนัที 
   1)  โกมารภจัจ์สหคลินิก ถึงแมใ้นช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา จะเน้นการ
ส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ (Online Media) เป็นหลกั แต่ก็ยงัให้ความส าคญักบัส่ือบุคคลอยู่โดยเน้น
การตอ้นรับเพื่อให้เกิดความประทบัใจ ไม่มีการกระตุน้ดว้ยวิธีอ่ืนใด แต่จะเป็นไปในลกัษณะการ
บอกต่อแบบปากต่อปากโดยธรรมชาติ ท าให้ผู ้ท่ี เคยมารับการรักษาจนเห็นผลแล้ว ก็จะเป็น
กระบอกเสียงแนะน าให้คนรู้จกักนัมารับการรักษาท่ีน่ี ดงับทสัมภาษณ์ของหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์
ความวา่ 

 
เม่ือมีผูป่้วยเดินทางเขา้มารับการรักษาท่ีน่ี ทางเราจะตอ้นรับเป็นอยา่งดี โดยจดัหาท่ีพกัและ
ส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ตอนน้ีก าลงัสร้างบา้นพกัผูป่้วยเพื่อรองรับคนท่ีจะมารักษาโดย
ไม่ตอ้งไปพกัท่ีอ่ืนไกลๆ 
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผูป้ระกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 

 

   2)  บริษทักาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นบริษทั
ธุรกิจเครือข่าย ท่ีเน้นการส่ือสารการตลาดผ่านทางส่ือบุคคลเป็นหลกั บริษทัแห่งน้ีเป็นผูผ้ลิตและ
แปรรูปเวชภณัฑ์สมุนไพร พร้อมทั้งท าการตลาดเองโดยผ่านช่องทางการบอกต่อในระบบสมาชิก 
เพื่อส่งเสริมการขยายตลาดด้วยการบอกต่อแบบปากต่อปากจึงมีระบบการกระจายรายได้จากค่า
การตลาด มาจดัสรรให้กบัสมาชิกเป็นเงินตอบแทน (Commission) จากจุดเร่ิมตน้ในปี 2538 ท าการ
ก่อตั้งจดทะเบียนท่ีจงัหวดัปัตตานี จวบจนปัจจุบนัปี 2558 ก็ยงัคงยึดแนวทางการตลาดแบบเดิม โดย
ไม่มีการโฆษณาผา่นส่ือใดๆ ดงับทสัมภาษณ์ของคุณสาเล็ม อลันะห์ดี ความวา่ 
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เราเป็นบริษทัท่ีมีความครบวงจร มีการผลิตวตัถุดิบเอง แปรรูปเอง และจดัจ าหน่ายเอง ผา่น
ระบบการตลาดแบบเครือข่ายโดยอาศยัการบอกต่อของสมาชิกเพียงช่องทางเดียว และไม่ท า
การโฆษณาผา่นทางส่ืออ่ืนเลย จึงท าใหก้ารขยายตลาดเป็นไปอยา่งค่อยเป็นค่อยไป 
(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 
   3)  โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็งสกลนคร(วดัค าประมง) เป็นองคก์รการกุศลท่ีไม่แสวงหาผลก าไร มีการด าเนินงานภายใตก้าร
บริหารของมูลนิธิอภิญญาอโรคยาศาล โดยมีพระอธิการปพนพัชร์ จิรธัมมโม เป็นประธาน 
กระทรวงสาธารณสุข ไดย้กฐานะข้ึนเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ในปี 2557 เป็นสถานพยาบาล
ในสังกดัส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัสกลนคร จากจุดเร่ิมตน้ถึงปัจจุบนัมีผูป่้วยเขา้รับการรักษา
แลว้มากกว่า 4,000 คน ในจ านวนน้ีมีผูป่้วยประมาณร้อยละ 15 สามารถกลบัไปใช้ชีวิตตามปกติท่ี
บา้นได ้เน่ืองจากท่ีน่ีรับรักษาผูป่้วยโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย จึงจ าเป็นตอ้งมีระบบอาสาสมคัรเพื่อเขา้มา
ช่วยเหลืองานในองคก์ร เรียกวา่ "จิตอาสา" ซ่ึงไดรั้บความร่วมมือจากบุคคลากรทางการแพทยแ์ละ
นกัเรียนนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ ท่ีลว้นเคยมาศึกษาดูงาน รวมไปถึงบรรดาผูป่้วยและ
ผูติ้ดตาม ท่ีเล็งเห็นถึงความส าคญัและเกิดจิตส านึก ตอ้งการช่วยเหลือเพื่อนผูป่้วยดว้ยกนั ท าให้เกิด
เหล่าจิตอาสาจากรุ่นสู่รุ่นหมุนเวยีนผลดัเปล่ียนกนัไปเป็นจ านวนมาก  กลุ่มคนเหล่าน้ีกระจายอยูใ่น
ทุกภาคส่วนของประเทศ และเม่ือพบเจอผุป่้วยมะเร็งก็จะแนะน าและส่งข่าวมาปรึกษายงัจิตอาสาท่ี
อยูปั่จจุบนั ซ่ึงนบัวา่เป็นกระบอก เสียงในการประชาสัมพนัธ์แบบปากต่อปากโดยธรรมชาติให้กบั
องค์กรเป็นอย่างดี และมีบางคนท่ีท างานในวงการส่ือสารมวลชนก็ช่วยท าให้เกิดการส่งเสริมการ
ประชาสัมพนัธ์ในวงกวา้งไดอี้กดว้ย ดงับทสัมภาษณ์ของคุณวไิลลกัษณ์ ตนัติตระกลู ความวา่ 

 

ปัจจุบนัเราอยูไ่ดด้ว้ยความเก้ือกูลกนัและกนัของผูป่้วยและความช่วยเหลือจากจิตอาสาท า
ให้เราไม่มีจุดประสงคก์ารส่ือสารเพื่อการระดมทุนหรือเร่ียไรเงินใดๆ ตอนน้ีเราเองยงัมีการ
ติดต่อกนัอยูต่ลอดทั้งจิตอาสาเก่าและจิตอาสาปัจจุบนั รวมถึงผูป่้วยและญาติท่ีเคยมารักษา 
โดยตั้งกลุ่ม Line ช่ือว่า กลุ่มคิดถึงค าประมง เม่ือพบเจอผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ๆ จะมีการ
แลกเปล่ียนสอบถามเร่ืองการรักษาโรคมะเร็งอยูเ่ร่ือยๆ 
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(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 

  4.2.3.2  กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการศึกษา 
  ความรู้ทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยไดรั้บการฟ้ืนฟูอย่างจริงจงัภายหลงัการก่อตั้ง
กรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและการแพทยท์างเลือก เม่ือปี 2545 ท าให้ถือเป็นส่ิงใหม่สังคม 
ประชาชนบางส่วนยงัไม่มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่างถูกต้อง ดังนั้ น
วตัถุประสงค์ทางการส่ือสารขององค์การทางการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง จึงมุ่งเน้นไปท่ีการให้
ความรู้เป็นหลกั และอีกประการหน่ึงขอ้กฎหมายเก่ียวกบัการโฆษณายาท่ีมีระเบียบท่ีเขม้งวดท าให้
การการส่ือสารในเชิงการศึกษาจึงเป็นหนทางท่ีดีในการประชาสัมพนัธ์ 
   1)  โกมารภจัจ์สหคลินิก โดยหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ผลิตส่ือการสอน
ดา้นการนวดแผนไทย ผา่นช่องทางส่ือ Youtube โดยหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์จะกล่าวแทนตวัเองวา่ 
"อาจารย"์ เสมอ จะไม่กล่าวแทนตวัเองวา่ "หมอ" เพราะตอ้งการสร้างภาพลกัษณ์ให้ผูรั้บสารเห็นวา่
เป็นบรรยากาศการเรียนการสอนการ แพทยแ์ผนไทย ไม่ใช่เพียงตวัอยา่งการรักษาทัว่ไปเท่านั้น ดงั
บทสัมภาษณ์ของหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ความวา่ 
 

เวลาพดูในระหวา่งอดัวีดีโอ ตนจะพดูแทนตวัเองวา่ อาจารย ์เสมอๆ เพื่อตอ้งการใหค้นดู
เขา้ใจวา่ก าลงัอยูใ่นบรรยากาศการเรียนการสอน และเป็นการเพิ่มความน่าเช่ือถือใหก้บัตน
อีกดว้ย 
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผู ้ประกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 

 

 

 

  

   2)  บริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จ ากัดโดยการ
บริหารงานของคุณสาเล็ม อลันะห์ดี ให้ความส าคญักบัการส่ือสารเพื่อให้ความรู้กบัผูป่้วย มากกว่า
การส่ือสารเพื่อการขายแบบ Hard Sell แต่เน้นการเรียนรู้วิธีดูสุขภาพด้วยยาสมุนไพรเป็นหลัก 
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ลกัษณะของขอ้มูลท่ีใช้ในการส่ือสารจะเป็นภาพพฒันาการของผูป่้วยกรณีศึกษาตวัอย่าง มีการ
ติดตามอาการพร้อมทั้งเก็บขอ้มูลโดยการถ่ายภาพและจดบนัทึกอาการเป็นระยะๆจนกระทัง่ถึงภาพ
ท่ีผูป่้วยเห็นผลการรักษาอย่างชัดเจนในการจดัประชุมสัมมนาด้านผลิตภณัฑ์แต่ละคร้ัง จะไม่มี
เน้ือหาเก่ียวกบัแผนรายได ้แต่จะเน้นการน าเสนอเก่ียวกบัวิธีใช้การผลิตภณัฑ์อยา่งถูกตอ้งซ่ึงเป็น
แนวคิดการรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนไทยพร้อมทั้งตวัอยา่งผูป่้วยท่ีเห็นผลชดัเจนมาอา้งอิงประกอบ 
เพราะเห็นว่า เป็นแนวทางการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร หากพูดเร่ืองแผนรายไดค้วบคู่
กนั จะท าใหล้ดความน่าเช่ือถือดา้นการรักษาทนัที ดงับทสัมภาษณ์ของคุณสาเล็ม อลันะห์ดี ความวา่ 
 

เน้ือหาท่ีเราใช้จดัประชุม จะเนน้การให้ความรู้ดา้นการดูสุขภาพเป็นหลกั ผมตดัไม่ให้พูด
เร่ืองแผนรายได้ออกไป เพราะเราเกรงว่าผูป่้วยท่ีเขามานั่งฟังล้วนอยากได้ยาท่ีดีไปรักษา 
เขาจะขาดความเช่ือถือในคุณภาพของตวัยาหากพดูเร่ืองรายได ้
(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 
   3)  โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานด้าน
มะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) นอกจากจะประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัองคก์รแลว้ ยงัเน้นการเผยแพร่
ภูมิปัญญาทางการรักษาดว้ยวิถีทางการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสาน โดยแรกเร่ิม
ได้มีการจัดพิมพ์หนังสือช่ือว่า "สมาธิบ าบัดกับการรักษามะเร็ง" ทั้ งฉบับบภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ เพื่อเผยแพร่ความรู้สู่ผูรั้บสารทุกชาติทุกศาสนา การส่ือสารขององค์กรแห่งน้ีจะมี
วตัถุประสงค์แตกต่างจาก 2 องค์กรแรก คือไม่ได้ท าการเผยแพร่ส่ือเพื่อการคา้ แต่เป็นไปเพื่อสา
ธารณกุศล  
  4.2.3.3  กลยทุธ์การส่ือสารผา่นเครือข่ายและองคก์รพนัธมิตร 

  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่านอกจากการส่ือสารจากองค์กรโดยตรงสู่ผูรั้บสาร
แลว้ องคก์รทางการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการอาศยัความร่วมมือจากเครือข่ายองคก์รพนัธมิตร
เพื่อการประชาสัมพนัธ์การแพทยแ์ผนไทยอีกดว้ย ดงับทสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 
3 แห่ง ความวา่ 
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ทุกวนัเสาร์และอาทิตย ์ตนจะไปช่วยรักษาคนไขท่ี้คลินิกแพทยแ์ผนไทยแห่งหน่ึงแถวออ้ม
ใหญ่ จ.นครปฐม คนแถบนั้นก็รู้จกัอาจารยม์ากข้ึน  และท่ีเยอรมนั อาจารยก์็มีลูกศิษยค์น
หน่ึงเปิดร้านนวดแผนไทยอยู่ เห็นอาจารย์ทาง Youtube แล้วบินมาเรียนกับอาจารย์ถึง
เมืองไทย และก็ไปเปิดสอนการนวดแผนไทยตามแนวทางท่ีอาจารย์สอน มีคนไทยท่ี
เยอรมนัหลายคนดูส่ือ Youtube ของอาจารยแ์ลว้สนใจติดติอเขา้มา อาจารยก์็ส่งต่อไปยงัลูก
ศิษยอี์กที เป็นการช่วยกนัเผยแพร่การแพทยแ์ผนไทยอีกทางหน่ึง 
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผู ้ประกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 

 
เราใช้หลักการเป็นพนัธมิตรกับผูบ้ริโภค เสมือนเป็นเจ้าของร่วมกัน มีการจัดตั้ งศูนย์
จ  าหน่ายโดยสมาชิกอยู่ทัว่ประเทศ แลว้เราก็เขา้ไปส่งเสริมจดัสรรงบประมาณให้ ซ่ึงศูนย์
จ  าหน่ายแต่ละแห่งจะเป็นจุดรวมคนในการจดัประชุมสัมมนากลุ่มยอ่ย หรือเคล่ือนท่ีไปยงั
ชุมชนต่างๆ มีจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไม่เกิน 20 คน โดยการบริหารงานอยา่งอิสระของผู ้
เป็นเจา้ของศูนยน์ั้น 
(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 
เน่ืองจากเรามีการท าวิจยัร่วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆอย่างต่อเน่ือง จึงมีการเผยแพร่
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งออกไปเป็นจ านวนมาก และบางองคก์รก็มีการจดัท าส่ือให้เรา อยา่งเช่น 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั จดัท าส่ือเก่ียวกบัอโรคยาศาลเผยแพร่ทาง Youtube 
(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร,การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

  
  4.2.3.4  กลยทุธ์การส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ 
   1)  โกมารภจัจส์หคลินิก ใช้การส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์เป็นการช่องทาง
หลกั โดยมีการเช่ือมโยงส่ือระหว่างเวปไซต์ให้สามารถเช่ือมถึงกนัได้ กล่าวคือเม่ือมีคนเขา้มาดู
วีดีโอเก่ียวกบัการนวดแผนไทย  ก็จะมีล้ิงค์เช่ือมโยงไปยงัโรงเรียนสิริภจัจก์ารแพทยแ์ผนไทยหาก
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ตอ้งการลงทะเบียนเรียน หรือหมายเลขโทรศพัทข์องโกมารภจัจ์สหคลินิกเพื่อติดต่อเขา้มารับการ
รักษา ดงับทสัมภาษณ์ของหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ความวา่ 

ทุกวนัน้ีใช้ส่ือออนไลน์เป็นหลัก ส่ือท่ีอาจารย์ท าอยู่จะมีทั้ ง Youtube, Facebook และก็
เวบ็ไซตข์องคลินิก ทุกๆส่ือจะมีล้ิงค ์(Link) เช่ือมถึงกนั พร้อมทั้งท่ีอยูแ่ละเบอร์โทร ท าให้
สามารถดึงคนจากเวบ็ไซตห์น่ึง ไปอีกเวบ็ไซตห์น่ึงได ้ซ่ึงแต่ละเวบ็ไซตจ์ะมีเน้ือหาเหมาะ
ส าหรับกลุ่มเป้าหมายต่างกนั  
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผู ้ประกอบการแพทย์แผนไทยโกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์วนัท่ี, 29 มกราคม 2558) 

 
   2)  บริษทักาโนเอก็เซล เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั มีการจดัท า
เวบ็ไซตข์ององคก์รเอาไวเ้พื่อการสืบคน้หาขอ้มูลพื้นฐาน เป็นการยนืยนัการมีตวัตนและเพื่อสร้าง
ความน่าเช่ือถือใหก้บัสมาชิก  
   3)  โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) ใช้ส่ือออนไลน์ (Online Media) เป็นจุดศูนยร์วมส่ือประเภทต่างๆ
น ามาเก็บไวใ้นรูปแบบส่ือดิจิทลั (Digital Media) ท าให้สามารถดาวน์โหลดและดูซ ้ าได้ ซ่ึงส่ือท่ี
น ามารวบรวมเอาไว ้ไดแ้ก่ ส่ือวีดีทศัน์และส่ือส่ิงพิมพต่์างๆ บทความทางวิชาการและความรู้ดา้น
แพทยแ์ผนไทย ข่าวสาร ภาพกิจกรรม ตารางปฏิบติังานกระดานข่าวถาม-ตอบ และประวติัความ
เป็นมาขององคก์ร นอกจากน้ียงัมีล้ิงค ์(Link) ท่ีสามารถเช่ือมต่อไปยงัเวบ็ไซตเ์ครือข่ายต่างๆอีกดว้ย  
  4.2.3.5  กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย 

  องค์การทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กรให้ความส าคญักบัการส่ือสารเพื่อ
รักษาสายสัมพนัธ์ท่ีดีกบักลุ่มเป้าหมายท่ีไดเ้ขา้มารับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยจากองคก์ารของ
ตน ซ่ึงถือวา่ไดว้า่เป็นเครือข่ายสมาชิกขององคก์รโดยมีการใชส่ื้อรูปแบบท่ีแตกต่างกนัออกไป เป็น
เคร่ืองมือเช่ือมสายสัมพันธ์ท่ีดีเอาไว้ ทั้ งส่ือส่ิงพิมพ์ และส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media)  
ปัจจุบันบางองค์กรท่ีมีเครือข่ายผูรั้บสาร จ านวนไม่มากนัก จะนิยมติดต่อส่ือสารโดยตรงผ่าน
แอพพลิเคชัน่ Line และ Facebook ในการสนทนาผ่านแอพพลิเคชัน่ดงักล่าวมีการจดัแบ่งประเภท
ของบุคคลออกเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีมีลกัษณะแตกต่างกนัโดยมีการจดัตั้งกลุ่มสนทนาเฉพาะ ตาม
วตัถุประสงคข์องกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ 
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   1)  โกมารภจัจส์หคลินิก โดยหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์มีสมาชิกในองคก์ร
และเครือข่ายผูรั้บบริการท่ีไม่มากนกั จึงใชก้ารส่ือสารผา่นทางส่ือสังคมออนไลน์เป็นหลกั เพราะมี
ความรวดเร็วและเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายอยา่งทัว่ถึง ซ่ึงมีการจดัแบ่งกลุ่มบุคคลเป็น 3 ประเภท ดงับท
สัมภาษณ์ของหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ความวา่ 

ตนจะใช ้Facebook เอาไวเ้ป็นช่องทางในการติดต่อกบัผูป่้วยและก็นกัเรียน โดยแบ่งจ าแนก
คนออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกคือ ผูป่้วยท่ีรับการรักษากบัอาจารยซ่ึ์งเราตอ้งติดตามอาการ
อยา่งต่อเน่ือง กลุ่มท่ี 2 คือนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนแพทยแ์ผนไทย และกลุ่มสุดทา้ยคือผุ ้
สนใจทัว่ไปท่ีติดต่อเขา้มา แลว้เราก็ค่อยแยกประเภทในภายหลงั 
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผู ้ประกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 

 
   2)  บริษทักาโนเอ็กเซลเอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จ ากดั  มีการจดัพิมพ์
วารสาร "กาโนรักคุณ" เป็นวารสารรายเดือนจดัส่งไปยงัสมาชิกทัว่ประเทศ ซ่ึงเป็นส่ือส่ิงพิมพห์ลกั
ในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสารต่างๆจากฝ่ายบริหารไปยงัเครือข่ายสมาชิก มีการรายงานสถานการณ์
ความเคล่ือนไหวของบริษทัและภาพกิจกรรมต่างๆของสมาชิกในแต่ละรอบเดือน  
   3)  โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็งสกลนคร(วดัค าประมง) นอกจากจะมีการตั้งกลุ่มสนทนาทางแอพพลิเคชัน่ Line ดงัท่ีไดก้ล่าว
มาแลว้นั้น ยงัมีการจดัท าวารสาร อโรคยาศาลสาร จดัพิมพ์ทุกๆ 3 เดือน แจกจ่ายให้กบัสมาชิกใน
องคก์รและผูส้นใจทัว่ไปอีกดว้ย ซ่ึงเน้ือหาภายในจะเนน้ข่าวและภาพกิจรรมต่างๆ รวมถึงบทความ
เก่ียวกบัการดูแลรักษาผูป่้วย  
 
 4.2.4   การประเมินผลการท างาน 
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ องคก์รทางการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง ไม่มีการประเมินผล
การท างานอยา่งเป็นทางการ ไม่มีการท าสถิติจากผลตอบรับของผูรั้บสารอยา่งเป็นระบบ แต่จะเนน้ท่ี
การตรวจวเิคราะห์เน้ือหาอยา่งเขม้งวดในกระบวนการผลิตส่ือก่อนเผยแพร่ออกไป บางองคก์รมีการ
รับฟังการร้องเรียนจากผูรั้บส่ือในบางกรณี จากนั้นก็จะท าการปรับปรุงแกไ้ขตามจุดท่ีบกพร่องนั้นๆ 
ด้วยเหตุท่ีบางองค์กรมีบุคลากรน้อย ไม่มีการปรับเปล่ียนแนวทางในการส่ือสารมากนัก ดงับท
สัมภาษณ์ของผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง ความวา่ 
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ตนก็ท าไปเร่ือยๆ ตามก าลงัเท่าท่ีท าได ้เพราะเรามีกนัแค่ 2 คน คือตวัอาจารยเ์องและภรรยา 
ไม่มีการวดัผลการส่ือสารอยา่งเป็นทางาการ แต่อาจมีบา้งท่ีลูกศิษยร้์องเรียนมาวา่ บางคลิป
เสียงไม่ชดั ดูไม่ไดบ้า้ง เราก็รับฟังแลว้ก็มาแกไ้ขปรับปรุงทีละจุด 
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผูป้ระกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
วิทยากรของเราจะตอ้งผ่านการอบรมจากทางคณะกรรมการบริหารก่อน หลงัจากนั้นก็จะ
ประเมินผลด้วยการสุ่ม สอบถามสมาชิกผูเ้ข้าร่วมประชุมว่าเป็นอย่างไร มีอะไรท่ีต้อง
ปรับปรุงแก้ไขในการบรรยายหรือไม่ หากมีเราก็จะเรียกวิทยากรคนนั้ นมาคุยกันเพื่อ
ปรับเปล่ียนแนวทางการส่ือสารใหไ้ปในทิศทางท่ีเหมาะสม หากหวัแข็ง ยงัด้ือไม่ยอมรับฟัง
ทางฝ่ายบริหารเองก็จ  าเป็นตอ้งระงบัหนา้ท่ีการเป็นวทิยากร 
(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัทกาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 
ทางอโรคยาศาลไม่ มีการประเมินผลการส่ือสารอย่างเป็นทางการ แต่ เราจะเน้น ท่ี
กระบวนการผลิตส่ือแต่ละอยา่ง ก่อนจะมีการเผยแพร่ส่ือออกไปจะตอ้งผา่นการตรวจสอบ
อยา่งเขม้งวดจากทางคณะกรรมการมูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล เพื่อป้องกนัขอ้งผิดพลาด
และคาดการณ์ผลท่ีจะตามมา 
( คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 
 

4.3  ส่วนที ่3 กระบวนการสร้างการยอมรับ  
 
 อาศยัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interviews) จากผูป้ระกอบการและผูเ้ขา้รับ
บริการทางการแพทยแ์ผนไทย เพื่อตอบวตัถุประสงคข์อ้ท่ี 2 ท่ีตอ้งการศึกษากระบวนการสร้างการ
ยอมรับ สามารถแบ่ง ออกเป็น 5 ขั้นตอน ดงัน้ี 

 ขั้นตอนท่ี 1 กระบวนการสร้างความตระหนกัรู้ (Awareness)   
 ขั้นตอนท่ี 2 กระบวนการสร้างความสนใจ (Interesting) 
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 ขั้นตอนท่ี 3 กระบวนการประ เมินผล (Evaluation)  
 ขั้นตอนท่ี 4 กระบวนการทดลอง (Trial)  
 ขั้นตอนท่ี 5 เกิดการยอมรับ (Adoption) 

 
 4.3.1  กระบวนการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness)   
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบวา่ ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 องคก์ร มีกระบวนการ
สร้างความตระหนกัรู้ท่ีต่างกนั และมีกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกนัดว้ยเช่นกนั ผูว้จิยันอกจากจะท าการ
สัมภาษณ์ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยแลว้ ยงัไดเ้ก็บขอ้มูลดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูรั้บบริการ
ทางการแพทยแ์ผนไทย แห่งละ 8 คน จากทั้ง 3 องคก์ร เพื่อสามารถตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัได้
แม่นย  ามากข้ึน 
  4.3.1.1  โกมารภจัจส์หคลินิก โดยหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์
  จะเน้นการใช้ส่ือออนไลน์ (Online Media) เป็นช่องทางหลกัในการส่ือสาร ไดแ้ก่  
Youtube , Facebook และเวบ็ไซตข์ององค์กร โดยเนน้ขอ้มูลท่ีเป็นส่ือวีดีทศัน์และบทความเก่ียวกบั
การแพทยแ์ผนไทย เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผูป่้วยโรคกระดูกและขอ้ และผูท่ี้ตอ้งการศึกษาวิชาการ
แพทยแ์ผนไทย  ผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยของ โกมารภจัจส์หคลินิกจ านวน 8 คน มีการ
ประกอบอาชีพและอายุแตกต่างกนั ในจ านวน 8 คนน้ี มีผูรั้บรู้ข่าวสารจากส่ือออนไลน์ จ  านวน 4 คน 
มาจากการบอกต่อ จ านวน 3 คน และมาจากการพบเห็นป้ายหนา้คลินิกจ านวน 1 คน โดยพบวา่กลุ่ม
คนท่ีมาจากส่ือออนไลน์ (Online Media) จะเป็นผู ้ท่ี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีข้ึนไปและมี
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือออนไลน์เป็นหลกัอีกทั้งมีภูมิล าเนาอยู่ในเขตพื้นท่ีต่างจงัหวดัห่างไกลกนั 
ส่วนคนท่ีมาจากการบอกต่อแบบปากต่อปาก จะเป็นผูท่ี้มีการศึกษาระดับต ่ากว่าปริญญาตรี มี
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือดั้งเดิมเป็นหลกั มีภูมิล าเนาในเขตพื้นท่ีจงัหวดัเดียวกนั ส่วนผูท่ี้มาจากการ
รับส่ือทางป้ายหนา้คลินิกนั้นเป็นผูท่ี้อาศยัอยูใ่นเขตละแวกใกลเ้คียง และขบัรถผา่นหนา้ร้านเพื่อไป
ท างานประจ าโดยจบการศึกษาระดบัปริญญาโท มีพฤติกรรมการเปิดรับส่ือออนไลน์เป็นหลกั แต่
เน้นส่ือท่ีมีแหล่งท่ีมาท่ีชัดเจนขอ้มูลถูกตอ้งน่าเช่ือถือ และจากการสัมภาษณ์ผูรั้บบริการทางการ
แพทยแ์ผนไทยของโกมารภจัจส์หคลินิกท่ีมาจากส่ือออนไลน์ ทั้ง 4 คนดงัท่ีกล่าวมา พบวา่ หน่ึงใน
ส่ีคนดงักล่าวไม่ไดรั้บส่ือของทางโกมารภจัจส์หคลินิกโดยตรง แต่ไดรั้บข่าวสารผ่านทางการบอก
ต่อจากบุคคลท่ีรับส่ือออนไลน์ของทางคลินิกอีกทอดหน่ึง แสดงให้เห็นว่าการใช้ส่ือออนไลน์ 
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(Online Media) เป็นเคร่ืองมือทางการส่ือสารช่วยท าให้เกิดการส่งเสริมการบอกต่อแบบปากต่อปาก
ไดอี้กทางหน่ึงดว้ย ดงับทสัมภาษณ์ของ หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ความวา่ 
  

 แรกเร่ิมเดิมที ตนตอ้งการเพียงเผยแพร่ให้ความรู้ดา้นการนวดแผนไทย โดยบนัทึกตวัอยา่ง
การรักษากรณีผูป่้วยท่ีน่าสนใจ ให้นกัเรียนของอาจารยไ์ดดู้ โดยท่ีเขาไม่ตอ้งเดินทางมาท่ีน่ี 
แต่กลับกลายเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับอาจารย์ ท าให้คนรู้จกัในวงกวา้ง ส่งผลดีด้าน
การตลาดตามมาในภายหลงัโดยไม่คาดคิดเหมือนกนั 
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผูป้ระกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 

 
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้เข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทย ก็มีลักษณะท่ี
สอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั  ดงับทสัมภาษณ์ของผูป่้วยบางส่วน ความวา่ 
 

ปกติเป็นคนชอบใช้ส่ือออนไลน์เป็นหลกัอยู่แล้ว โดยเฉพาะเว็บไซต์เก่ียวกับส่ือบนัเทิง 
ข่าวสารและกีฬา เม่ือ 3 เดือนก่อนตนยกกระสอบขา้วผิดท่าทาง ท าให้ปวดตรงสะโพก ไป
รักษากบัหมอแผนปัจจุบนัไดย้าคลายกลา้มเน้ือให้ แต่ผา่นไป 3 วนัอาการปวดก็กลบัมาเป็น
อีก จึงลองเขา้ไปดูข้อมูลในอินเตอร์เน็ต เลยได้มาพบส่ือ  Youtube ของอาจารยป์ระสิทธ์ิ 
ติดตามดูมาระยะหน่ึงก่อนเดินทางมารักษาท่ีน่ี 
(ผูป่้วย ก นามสมมุติ, ขา้ราชการทหาร, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
 
มีอาการปวดเอวดา้นซ้ายมาระยะเวลา 6 ปี รักษาท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น และ
คลินิกต่างๆ แต่ยงัมีอาการเจบ็เหมือนเดิม ไปรักษาท่ีวดัโพธ์ิ และหมอพื้นบา้นในเขตจงัหวดั
ขอนแก่น รู้สึกดีข้ึนแต่ดว้ยขาดความต่อเน่ืองจึงไม่หาย วนัหน่ึงมีคนแถวบา้นเขาดูส่ือของ
หมอประสิทธ์ิจากอินเตอร์เน็ต แลว้มาแนะน าให้แม่ทราบ แม่เลยบอกให้ตนลางานเดินทาง
มาจากขอนแก่น เพื่อมารักษาท่ีน่ี 
(ผูป่้วย ข นามสมมุติ, ครูอตัราจา้งโรงเรียนเอกชน, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
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เคยรักษาอาการปวดหลงักบัหมอแผนปัจจุบนั หมอบอกว่ากระดูกทบัเส้นประสาท อาการ
ปวดไม่หายไดเ้พียงทุเลา แพทยแ์ผนปัจจุบนัแนะน าให้ท าการผา่ตดั แต่ตนกลวัไม่ยอมผา่ตดั
ตามค าแนะน าดงักล่าว ต่อมามีเพื่อนท่ีป่วยดว้ยอาการเดียวกนัมารักษากบัหมอประสิทธ์ิแลว้ 
2 คน เขารักษาแล้วหายจึงแนะน ากันมา ตนเองเห็นคนหายป่วยจริงๆกับตาตัวเอง เลย
ตดัสินใจมารักษา 
(ผูป่้วย ค นามสมมุติ, ช่างเยบ็ผา้อิสระ, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 

 
  4.3.1.2  บริษทักาโนเอก็เซลเอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จ ากดั 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า ผู ้บริหารบริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากัด เน้นกระบวนการสร้างการตระหนักรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการจัด
ประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ดา้นการใช้ยาและผลิตภณัฑ์ของทางบริษทั ซ่ึงมีวิทยากรท่ีเช่ียวชาญ
ทางด้านการแพทยแ์ผนไทยเป็นผูถ่้ายทอดขอ้มูลสู่ผูรั้บสาร  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการ
ทางการแพทยแ์ผนไทยของบริษทักาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จ ากดั จ  านวน 8 คน 
พบวา่ ผูรั้บบริการทางการทั้ง 8 คน ลว้นมีการตระหนกัรู้ส่ือของบริษทัผา่นการบอกต่อจากตวัแทน
จ าหน่ายท่ีเขา้รับฟังขอ้มูลในการประชุม เพราะบริษทัไม่ไดท้  าการส่ือสารผา่นทางส่ือรูปแบบอ่ืนเลย 
ดงับทสัมภาษณ์ของ คุณสาเล็ม อลันะห์ดี ความวา่ 

 
เราจดัประชุมให้ความรู้ ประมาณ 300 แห่งต่อเดือนทัว่ประเทศ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความรู้

ความเขา้ใจกบัผูป่้วยโดยตรง เรามีนโยบายในการส่ือสารการตลาดเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 

คือท าการตลาดแบบปากต่อปาก ผา่นทางตวัแทนจ าหน่ายท่ีเป็นสมาชิกของเรา ไม่มีการท า

โฆษณาผา่นทางส่ืออ่ืนๆเลย 

(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 
  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้เข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทย ก็มีลักษณะท่ี
สอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั  ดงับทสัมภาษณ์ของผูป่้วยบางส่วน ความวา่ 
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ตอนท่ีป่วยเป็นมะเร็งและต้องให้ยาเคมีบ าบัดรอบท่ีสาม เกิดอาการแพ้ยา ผมร่วง และ
อ่อนเพลียมาก ป้าแนะน าให้ใช้ยาน้ี ก็เลยซ้ือมาแต่สามีไม่ให้กิน เพราะกลัวโดนหลอก 
เพราะไม่ใช่ยาจากโรงพยาบาล จึงเก็บไวเ้ฉยๆไม่ไดกิ้น จากนั้นก็ไปให้ยาเคมีบ าบดัรอบท่ีส่ี 
คราวน้ีเกิดอาการอ่อนเพลียมากกว่าเดิม ลุกข้ึนนั่งไม่ไดเ้ลยตอ้งนอนตลอด อาการแย่มาก 
หากไปรับยาเคมีบ าบดัอีกรอบตนคงทนไม่ไหว จึงตดัสินใจกินยาท่ีป้าเอามาให้ จึงไดห้าย
จนถึงวนัน้ี 
(ผูป่้วย ง นามสมมุติ, นกัธุรกิจอิสระ, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 
ตอนท่ีเป็นมะเร็งท่ีปาก ตนรักษาตวัอยูท่ี่โรงพยาบาลชลประทาน จงัหวดันนทบุรีหมอบอก
ให้ท าการผา่ตดัขากรรไกรล่างเพื่อควา้นเอาเน้ือมะเร็งออกมา แต่ตนปฏิเสธการรักษา ต่อมา
เพื่อนของลูกสาวไดแ้นะน าให้รู้จกัยาน้ี วา่สามารถรักษามะเร็งได ้ตนเลยทดลองใชม้าเร่ือยๆ 
ในระยะเวลา 3 เดือนก้อนเน้ือท่ีปากก็ค่อยๆหลุดออกมาจนหมด อาการป่วยก็ดีข้ึนเป็น
ล าดบัๆ 
(ผูป่้วย จ นามสมมุติ, แม่บา้นวยัเกษียณ, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 
ป่วยเป็นโรคพุ่มพวงมา 6 ปี ท าการรักษาโดยใช้ยาสเตอร์รอยมาตลอด มีอาการบวมทั้งตวั 
ขาบวมมากจนพบัขาไม่ได้ แพทยแ์จง้ว่าควรท าการฟอกไต แต่ตนและญาติไม่อยากฟอก 
ต่อมามีคนมาแนะน ายาตัวน้ี  ญาติจึงพาไปท่ีเขาจัดประชุมของบริษัท และก็ไปถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม จึงตดัสินใจรักษาดว้ยยาน้ีตั้งแต่ตอนนั้น 
(ผูป่้วย ฉ นามสมมุติ, พนกังานบริษทัเอกชน, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

  
  4.3.1.3  โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็ง 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกเจ้าหน้าท่ีผูรั้บผิดชอบด้านการประชาสัมพนัธ์ พบว่า
โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) มี
การใช้ส่ือรูปแบบต่างๆท่ีหลากหลายในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย จากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทย จ านวน 8 คน พบวา่ ผูรั้บบริการทั้งหมดให้ผลการสัมภาษณ์ใน
ท านองเดียวกัน คือ เกิดการตระหนักรู้จากส่ือบุคคลซ่ึงเป็นการบอกต่อแบบปากต่อปาก ดังบท
สัมภาษณ์คุณวไิลลกัษณ์ ตนัติตระกลู ความวา่ 
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ปัจจุบนัเราอยู่ไดด้ว้ยความเก้ือกูลกนัและกนัของผูป่้วยและความช่วยเหลือจากจิตอาสาท า
ให้เราไม่มีจุดประสงคก์ารส่ือสารเพื่อการระดมทุนหรือเร่ียไรเงินใดๆ ตอนน้ีเราเองยงัมีการ
ติดต่อกนัอยูต่ลอดทั้งจิตอาสาเก่าและจิตอาสาปัจจุบนั รวมถึงผูป่้วยและญาติท่ีเคยมารักษา 
โดยตั้งกลุ่ม Line ช่ือว่า กลุ่มคิดถึงค าประมง เม่ือพบเจอผูป่้วยมะเร็งรายใหม่ๆ จะมีการ
แลกเปล่ียนสอบถามเร่ืองการรักษาโรคมะเร็งอยูเ่ร่ือยๆ 
(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 
 

  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้เข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทย ก็มีลักษณะท่ี
สอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั  ดงับทสัมภาษณ์ของผูป่้วยบางส่วน ความวา่ 

 
มีลุงซ่ึงเป็นก านนัป่วยเป็นโรคมะเร็งตบั มารับการรักษาท่ีน่ีได ้9 วนั แลว้อาการดีข้ึนมาก จึง
รับยาสมุนไพรของท่ีน่ีไปตม้ทานเองท่ีบา้น อาการของลุงก็ระยะสุดทา้ยแล้ว แต่ก็หายได ้ 
ต่อมา พอรู้วา่แม่ป่วยป่วยเป็นมะเร็งท่อน ้าดี จึงตดัสินใจพาแม่มาท่ีน่ีทนัที 
(ผูป่้วย ช นามสมมุติ, ผูป้ระกอบอาชีพรับจา้งทัว่ไป, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) 

 
เม่ือ 7 ปีก่อน เพื่อนของลูกชายพาญาติมารักษาโรคมะเร็งท่ีน่ีแล้วหาย เห็นตวัอย่างกบัตา
ตวัเอง พอวนัหน่ึงตนตรวจพบวา่เป็นมะเร็งต่อมน ้ าเหลือง ก็เลยตดัสินใจเดินทางจากจงัหวดั
พิจิตร มารักษาท่ีน่ีโดยยงัไม่ผา่นการรักษากบัหมอโรงพยาบาลแผนปัจจุบนัเลย 
(ผูป่้วย ซ นามสมมุติ, ชาวนาจงัหวดัพิจิตร, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) 

 
ตนเคยพาภรรยาไปรักษากบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาโดยตลอด 17 ปี ทั้งผ่าตดัและให้ยาเคมี
บ าบดั อาการสงบมาโดยตลอด แต่พึ่งตรวจเจออีกคร้ังเม่ือ 2 ปีท่ีผ่านมา มีการให้ยามาโดย
ตลอดแต่อาการไม่ดีข้ึนเร่ิมมีอาการปวดมากจนตอ้งให้มอร์ฟีนตนมีคนรู้จกัท่ีสนิทสนมกนั 
แนะน าให้พาภรรยามารักษาท่ีน่ี แต่ตนไม่เช่ือถือ เพราะเห็นวา่เป็นวดั ไปรักษากบัพระ มนั
จะหายไดอ้ยา่งไร จนกระทัง่ไดท้ราบข่าววา่ ถูกยกฐานะข้ึนเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง 
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ท าให้ตนเกิดความสนใจ เลยขบัรถมาคนเดียวจากสระบุรี มาดูสถานท่ีคร้ังหน่ึงหลงัจากนั้น 
ตนจึงกลบัไปพาภรรยามารักษาท่ีน่ี 
(ผูป่้วย ฌ นามสมมุติ, นกัธุรกิจเจา้ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 
2558) 

 
 4.3.2  กระบวนการสร้างความสนใจ (Interesting) 
 จากการสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 องค์กร พบว่า มีวิธีการสร้างความ
สนใจแก่ผูรั้บสารต่างกนั เพราะกลุ่มเป้าหมายและจุดประสงค์การส่ือสารของแต่ละองค์กรมีความ
แตกต่างกนั โดยโกมารภจัจส์หคลินิก จะให้ความส าคญักบัการโตต้อบกบัผูรั้บสารอยา่งรวดเร็ว เพื่อ
เป็นการแสดงความเอาใจใส่ต่อผูเ้ขา้มาติดต่อ เป็นการดึงความสนใจของผูรั้บสารเอาไวเ้พื่อพฒันาสู่
การตดัสินใจเขา้มารับบริการ    
  4.3.2.1  โกมารภจัจส์หคลินิกโดยหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยของโกมารภจัจ์สห -
คลินิก จ านวน 8 คน พบว่า ผูม้ารับบริการจ านวน 4 คนท่ีมาจากส่ือออนไลน์ มีความเห็นเป็นไป
ในทางเดียวกันว่า เกิดความสนใจ หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์เพราะการน าเสนอท่ีมีการเช่ือมโยง
ความรู้ระหวา่งการแพทยแ์ผนไทยและวิทยาศาสตร์กายวิภาค และมีการบอกหลกัการนวดพื้นฐาน
เพื่อแกอ้าการไดด้ว้ยตนเอง ส่วนผูรั้บบริการท่ีมาจากส่ือบุคคลจ านวน 3 คน เกิดความสนใจเพราะ
เห็นผูป่้วยท่ีเคยมารักษาเห็นผลจริง ส่วนผูรั้บบริการท่ีมาจากส่ือป้ายหน้าคลินิก จ านวน 1 คน เกิด
ความสนใจเพราะสถานท่ีได้มาตรฐาน ผู ้ประกอบการมีใบรับรองคุณวุฒิและจดทะเบียน
สถานพยาบาลถูกตอ้งตามกฎหมาย ดงับทสัมภาษณ์ของ หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ความวา่ 

ตนจะให้ความส าคญักับผูท่ี้ติดต่อเข้ามาผ่านทางส่ือต่างๆ จะพยายามตอบค าถามท่ีฝาก
ขอ้ความไวใ้ห้เร็วท่ีสุด เพื่อดึงความสนใจของเขาเอาไว ้ถา้เราติดต่อไปชา้ เขาอาจไม่สนใจ
เราแลว้ก็ได ้ดงันั้นพอเสร็จงานตอนเยน็หรือมีเวลาวา่ ตนจะตอ้งตรวจดูขอ้ความท่ีถูกส่งมา
อยูเ่สมอๆ  
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย์, ผูป้ระกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ

สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
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  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้เข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทย ก็มีลักษณะท่ี
สอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั  ดงับทสัมภาษณ์ของผูป่้วยบางส่วน ความวา่ 
 

พอเร่ิมป่วยก็สืบหาขอ้มูลในอินเตอร์เน็ต และไปรักษามาหลายท่ี และเห็นการรักษามาหลาย
แบบ ต่อมาเห็นส่ือ Youtube ของอาจารยป์ระสิทธ์ิ ก็เกิดความสนใจเพราะมีแนวทางการ
สอนท่ีไม่เหมือนใคร มีการเรียกกล้ามเน้ือมดัต่างๆเป็นภาษาองักฤษตามหลักกายวิภาค
ศาสตร์ มีการอธิบายอยา่งละเอียดประกอบระหวา่งรักษา ท าให้คนรุ่นใหม่อย่างตนเองเกิด
ความเช่ือถือ 
(ผูป่้วย ก นามสมมุติ, ผูป้ระกอบการร้านคา้จงัหวดัเพชรบูรณ์, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 
2558) 

 
ตนไดดู้ส่ือ Youtube ของหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์หลายรอบ พบวา่มีการอธิบายรายละเอียด
โดยใช้หลักการของแพทย์แผนปัจจุบนัร่วมด้วย และได้ท าตามวิธีการพื้นฐานท่ีท าด้วย
ตวัเองได้ และผลเห็นระดับหน่ึงจริง ท าให้เกิดสนใจและตัดสินใจเดินทางจากจงัหวดั       
ศรีสะเกศมารักษาท่ีน่ี 
(ผูป่้วย ข นามสมมุติ, ขา้ราชการทหาร, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
 
ตนเป็นคนท่ีอาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัชยัภูมิ ไปรับการรักษามาหลายแห่งแลว้ทั้งแผนปัจจุบนั
และแผนโบราณ อาการก็ดีข้ึนสัปดาห์แรก หลงัจากนั้นก็กลบัมาเป็นอีก ต่อมาเพื่อนบา้นท่ี
เขาเคยมารักษากบัหมอประสิทธ์ิ เขามาแนะน าให้มารักษาท่ีน่ีเพราะเขาเห็นผล จึงท าให้ตน
ตดัสินใจมารักษาโดยไม่ลงัเล 
(ผูป่้วย ค นามสมมุติ, แม่บา้นวยัเกษียณ, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 

 
ตนเป็นผูอ้  านวยการโรงเรียนประถมศึกษาในแถบน้ี ขบัรถผา่นหนา้คลินิกเป็นประจ า  พอมี
โอกาสจึงไดเ้ขา้มาติดต่อดู มีการตอ้นรับท่ีเป็นกนัเอง ได้เห็นสถานท่ีภายในไดม้าตรฐาน
และขอ้มูลของหมอท่ีมีใบรับรองถูกตอ้งน่าเช่ือถือ ท าใหต้นเกิดความสนใจท่ีจะรักษา 
(ผูป่้วย ง นามสมมุติ, ผูอ้  านวยการสถานศึกษาของรัฐ, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
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  4.3.2.2  บริษทักาโนเอก็เซล เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั 
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารบริษัทกาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศ
ไทย) จ ากดั พบวา่มีการสร้างความสนใจแก่ผูรั้บสารโดยการใชภ้าพพฒันาการดา้นการรักษาผูป่้วยท่ี
เห็นผลจริงอย่างชัดเจน ซ่ึงใช้เวชภัณฑ์ของบริษัทในการรักษา และจากการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยของบริษทักาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) จ ากัด 
จ านวน 8 คน พบวา่ มีความเห็นเป็นไปในแนวทางเดียวกนั คือ เกิดความสนใจเพราะเห็นผูป่้วยท่ีเคย
รักษาแลว้ไดผ้ลโดยมีภาพยนืยนัประกอบ ดงับทสัมภาษณ์ของคุณสาเล็ม อลันะห์ดี ความวา่ 
 

ทางบริษทัใช้ข้อมูลในเชิงประจกัษ์ หมายถึง ข้อมูลท่ีได้จากการรักษาผูป่้วยตวัอย่างจริง  
โดยมีการเก็บภาพตวัอย่างการรักษาอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ตน้ จนเห็นผลอยา่งชดัเจน เพื่อเป็น
การยนืยนัและเพิ่มความเช่ือมนัใหก้บัผูป่้วยท่ีมานัง่ฟัง 
(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 

  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้เข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทย ก็มีลักษณะท่ี
สอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั  ดงับทสัมภาษณ์ของผูป่้วยบางส่วน ความวา่ 

 
หลงัจากมีผูม้าแนะน าใหใ้ชย้าเห็ดหลินจือน้ี จึงไดเ้ห็นตวัอยา่งของผูป่้วยท่ีเคยรักษาหายแลว้
จากส่ือเอกสารท่ีเขาน ามาเป็นตวัอย่าง ยิ่งเกิดก าลังใจและมีความหวงัว่าตวัเองจะตอ้งมี
อาการดีข้ึนได ้
(ผูป่้วย ร นามสมมุติ, นกัธุรกิจอิสระ, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 

 
มีคนมาแนะน าใหใ้ชย้าน้ี และไดเ้ชิญวทิยากรของบริษทัมาให้ขอ้มูลท่ีบา้น จึงไดเ้ห็นขอ้มูล
ต่างๆรวมถึงภาพผูป่้วยท่ีเคยรักษาแลว้เห็นผล จึงเช่ือมัน่และตดัสินใจใชย้าน้ีควบคู่กบัการ
ใหย้าเคมีบ าบดั 
(ผูป่้วย ป นามสมมุติ, ช่างตดัเยบ็กระเป๋าหนงั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 
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ป่วยเป็นสะเก็ดเงินปีกวา่ รักษาท่ีโรงพยาบาลเกาะจนัทร์ และคลินิกแถวพนสันิคม ชลบุรี ดี
ข้ึนไดส้ามอาทิตย ์แต่อาการก็กลบัมาเป็นอีก ต่อมามีคนรู้จกักนัแนะน าให้ใชย้าน้ี และก็ได้
เห็นขอ้มูลของผูป่้วยท่ีเคยรักษาแลว้หาย และท าความเขา้ใจเพิ่มเติมเก่ียวกบัการใช้ยาจาก
วทิยากรของบริษทั จึงตดัสินใจกินยาน้ีอยา่งเช่ือมัน่ 
(ผูป่้วย อ นามสมมุติ, พนกังานบริษทัเอกชน, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 

  4.3.2.3  โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็ง 
  จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบฝ่ายประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็ง สกลนคร(วดัค าประมง) พบว่า มีการ
สร้างความสนใจแก่ผูรั้บสารโดยการป้อนขอ้มูลข่าวสารผ่านทางส่ือต่างๆอย่างต่อเน่ืองเพื่อรักษา
ความนิยมของผรัูบสารให้น่าติดตามอยูต่ลอด แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการทางการแพทย์
แผนไทยของโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร(วดั
ค าประมง) จ านวน 8 คน กลบัพบว่า มีความเห็นไปในแนวทางเดียวกนั คือ เกิดความสนใจเพราะ
เห็นตวัอยา่งผูป่้วยโรคมะเร็งบางคนไดผ้ล ดงับทสัมภาษณ์ของคุณวไิลลกัษณ์ ตนัติตระกลู ความวา่ 
 

ทางองคก์รของตน มีการกระตุน้ความสนใจของผูรั้บสารโดยการป้อนขอ้มูลข่าวสารอยา่ง
ต่อเน่ืองเป็นประจ า ไม่ใหข้าดช่วงนาน เพื่อใหเ้กิดการติดตามจากผูรั้บส่ืออยา่งต่อเน่ือง 
(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 
 

  จากการสัมภาษณ์กลุ่มผู ้เข้ารับบริการทางการแพทย์แผนไทย ก็มีลักษณะท่ี
สอดคลอ้งไปในทางเดียวกนั  ดงับทสัมภาษณ์ของผูป่้วยบางส่วน ความวา่ 
 

 
ตอนท่ีตนมาส ารวจดูพื้นท่ีของทางโรงพยาบาล ไดพู้ดคุยกบัจิตอาสาและผูป่้วยท่ีน่ี ค  าถามท่ี
ตนไดค้  าตอบส าคญัคือ มีบางคนหาย ท าใหต้ดัสินใจพาภรรยามารักษา 
(ผูป่้วย ส นามสมมุติ, นักธุรกิจเจา้ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 
2558) 
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เดิมทีมีคนแถวบา้นมารักษาโรคมะเร็งกนัท่ีน่ี แลว้หายป่วย พอตนตรวจพบวา่เป็นมะเร็ง จึง
รีบเดินทางมารักษาท่ีน่ีทนัที โดยไม่ลงัเลเพราะเห็นตวัอยา่งคนป่วยท่ีเคยรักษาหายมาแลว้ 
(ผูป่้วย อ นามสมมุติ, ชาวนาจงัหวดัอุดรธานี, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) 

 

 4.3.3  กระบวนการประ เมินทางเลอืก (Evaluation )  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง พบวา่ มีผลการสัมภาษณ์
ไปในแนวทางเดียวกนั คือ จะเนน้การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของขอ้มูลเป็นหลกั เพื่อมิ
ให้ผิดหลกักฎหมายและเป็นแนวทางเลือกให้กบัผูป่้วย ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ขา้รับบริการทาง
การแพทยแ์ผนไทยของทั้ง 3 องคก์ร แห่งละ 8 คน รวม 24 คน พบวา่ ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผน
ไทยจ านวน 18  คน ตดัสินใจเขา้รับบริการทนัที เพราะเห็นตวัอยา่งผูป่้วยท่ีรับการรักษาแลว้อาการดี
ข้ึนจริง  ส่วนผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยจ านวน 6  คน มีการประเมินทางเลือก โดยการหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งละเอียดและเดินทางมาดูสถานท่ีจริงก่อนเขา้มารับการรักษา อีกสาเหตุหน่ึงท่ีท า
ให้ผูป่้วยตอ้งเกิดการประเมินทางเลือกในการรักษาคือ การน าเสนอแนวทางในการรักษาของแพทย์
แผนไทยท่ีมีความเส่ียงอันตรายน้อยกว่าแนวทางของแพทย์แผนปัจจุบัน  ดังบทสัมภาษณ์
ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 องคก์ร ความวา่ 
 

เม่ือมีผูป่้วยเขา้มาสอบถามถึงแนวทางการรักษา ตนจะบอกกบัผูป่้วยแต่ละราย ตามความ
เป็นจริง ว่าแต่ละคนควรรับการรักษาอย่างเหมาะสมดว้ยวิธีใด ผูป่้วยบางราย แพทยแ์ผน
ปัจจุบนัแนะน าให้ผ่าดัด แต่ดูอาการแล้วเราสามารถรักษาเขาได้โดยไม่ต้องผ่าตดัก็มี แต่
ไม่ใช่ทุกราย บางรายอาการหนักและเร้ือรังมากแล้ว ควรรับการผ่าตดั ตนก็จะแจง้ให้เขา
ทราบตามความเป็นจริง 
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย,์ ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย โกมารภจัจส์หคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
 
 
วิทยากรของเราจะตอ้งผ่านการอบรมจากทางคณะกรรมการบริหารก่อน หลงัจากนั้นก็จะ
ประเมินผลด้วยการสุ่ม สอบถามสมาชิกผูเ้ข้าร่วมประชุมว่าเป็นอย่างไร มีอะไรท่ีต้อง
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ปรับปรุงแก้ไขในการบรรยายหรือไม่ หากมีเราก็จะเรียกวิทยากรคนนั้ นมาคุยกันเพื่อ
ปรับเปล่ียนแนวทางการส่ือสารใหไ้ปในทิศทางท่ีเหมาะสม หากหวัแข็ง ยงัด้ือไม่ยอมรับฟัง
ทางฝ่ายบริหารเองก็จ  าเป็นตอ้งระงบัหนา้ท่ีการเป็นวทิยากร      
(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 

 

ทางอโรคยาศาลไม่ มีการประเมินผลการส่ือสารอย่างเป็นทางการ แต่ เราจะเน้น ท่ี
กระบวนการผลิตส่ือแต่ละอยา่ง ก่อนจะมีการเผยแพร่ส่ือออกไปจะตอ้งผา่นการตรวจสอบ
อยา่งเขม้งวดจากทางคณะกรรมการมูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล เพื่อป้องกนัขอ้งผิดพลาด
และคาดการณ์ผลท่ีจะตามมา                
(คุณวไิลลกัษณ์ ตนัติตระกลู, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

 
 จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยแ์ผนไทย ก็มีลกัษณะท่ีสอดคลอ้งไป
ในทางเดียวกนั  ดงับทสัมภาษณ์ของผูป่้วยบางส่วน ความวา่ 

 
มีเพื่อนบา้นท่ีรู้จกักนั เขามารักษากบัหมอประสิทธ์ิแลว้ 2 คน อาการป่วยเขาหาย ตนเห็นกบั
ตา จึงเดินทางมารักาโดยไม่ลงัเล เพราะคิดวา่คงไดผ้ลเหมือนกนั     
(ผูป่้วย ป นามสมมุติ, ช่างเยบ็ผา้อิสระ, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
 
ก่อนท่ีจะเขา้มารับการรักษาจากหมอประสิทธ์ิ ก็ไดท้  าการหาขอ้มูลเพิ่มเติมและตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีหมอประสิทธ์ิเผยแพร่ ว่ามีความถูกตอ้งหรือไม่ เม่ือแน่ใจแลว้จึง
เดินทางจากนครราชสีมาเพื่อมารักษาท่ีน่ี (จ.ชยัภูมิ) 
(ผูป่้วย ย นามสมมุติ, ขา้ราชการ, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
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ตอนท่ีซ้ือยาของกาโนมานั้น สามีไม่อยากใหกิ้นเน่ืองจากวา่กลวัโดนหลอก เพราะไม่ใช่ยาท่ี
โรงพยาบาลจ่ายให้ แต่ตอนนั้นอาการก็แยม่ากแลว้ หาไปรับยาเคมีบ าบดัรอบท่ี 5 คิดวา่คง
ไม่ไหว จึงตดัสินใจ ตายเป็นตาย เพราะคิดวา่ไหนๆก็จะไม่รอดอยูแ่ลว้ จึงทดลองกินดู 
(ผูป่้วย ร นามสมมุติ, นกัธุรกิจอิสระ, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 
ก่อนท่ีจะพาสามีมารับการรักษาท่ีวดัค าประมงก็มาดูสถานท่ีก่อนและคน้ข้อมูลเพิ่มเติม 
รวมทั้งสอบถามความสมคัรใจของผูป่้วยเองวา่ตกลงจะมาหรือเปล่า เพราะเป็นแนวทางใหม่
ท่ียงัไม่เคยรักษามาก่อน เม่ือตวัผุป่้วยตกลงแลว้จึงค่อยตดัสินใจมา 
(ผูป่้วย พ นามสมมุติ, นกัธุรกิจ, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) 

 
 4.3.4  กระบวนการทดลอง (Trial)  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง พบว่า ผลการสัมภาษณ์
เป็นไปในแนวทางเดียวกนั คือ ไม่มีตวัอยา่งสินคา้หรือบริการให้กลุ่มเป้าหมายไดท้ดลอง และจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 องคก์ร องคก์รละ 8 คน รวม 24 คน 
พบว่า ผลการสัมภาษณ์ก็มีความสอดคล้องกันกับผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย และเป็นไปใน
แนวทางเดียวกนัคือ ไม่เคยทดลองสินคา้หรือรับบริการใดๆเลย โกมารภจัจส์หคลินิก ก็ไม่มีการให้
ผูป่้วยเข้ามาทดลองรักษาฟรีใดๆ แต่จะให้กลวิธีในการยวดคลายเส้นด้วยตนเองผ่านทางส่ือท่ี
เผยแพร่ในเว็บไซต์ ดังค ากล่าวของหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ความว่า "ทางคลินิก ไม่มียาหรือให้
ผูป่้วยมาทดลองนวดรักษาฟรีใดๆ" ซ่ึงสอดคลอ้งไปในทางเดียวกนักบัผูป้ระกอบการแพทยแ์ผน
ไทยอีก 2 แห่ง ดงับทสัมภาษณ์ ความวา่ 

 
บริษทัของเราไม่มีเวชภณัฑ์ให้ผูป่้วยทดลองทาน เพราะว่า การรักษาตอ้งใช้เวลาทานยา
ต่อเน่ืองไม่สามารถน ามาทดลองได ้ผูป่้วยตอ้งมีความเขา้ใจอยา่งแทจ้ริง 
(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 
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ทางอโรคยาศาล ไม่มียาท่ีตม้ส าเร็จไปแจกคนป่วยทัว่ไป แต่เราเน้นการน าเสนองานวิจยั
เก่ียวกบัยาสมุนไพร เพื่อเป็นมรดกทางความรู้มากกวา่ เพื่อให้ผูป่้วยสามารถน าความรู้ไป
ช่วยเหลือตนเองได ้
(คุณวิไลลกัษณ์ ตนัติตระกูล, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 
 
4.3.5  เกดิการยอมรับ (Adoption ) 

 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 องค์กร พบว่า มีกระบวนการ
สร้างการยอมรับแก่ผูม้ารับบริการท่ีต่างกัน กล่าวคือ โกมารภจัจ์สหคลินิก จะเน้นการต้อนรับท่ี
อบอุ่นพูดคุยอยา่งสุภาพพร้อมทั้งจดัเตรียมหาท่ีพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ส่วนบริษทั กา-
โนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด จะเน้นการติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยตัวแทน
จ าหน่ายของบริษทั ซ่ึงระหวา่งการรักษาจะมีการปรับยาตามอาการของผูป่้วยโดยมีแพทยแ์ผนไทย
จากส่วนกลางคอยเป็นท่ีปรึกษาและให้ก าลงัใจแก่ผูป่้วย พร้อมทั้งคอยตอบปัญหาหรือขอ้สงสัย
ตลอดการรักษา  และโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ง
สกลนคร จะเนน้การสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดการหล่อหลอมผูป่้วยใหมี้จิตใจท่ีอ่อนโยน เกิด
การเห็นอกเห็นใจกนัระหวา่งผูป่้วยดว้ยกนัเองและเหล่าจิตอาสา ดงับทสัมภาษณ์ผูป้ระกอบการทั้ง 3 
แห่ง ความวา่ 

 
เม่ือผูป่้วยเขา้มารับการรักษาท่ีน่ี เราจะตอ้นรับอยา่งเป็นกนัเอง เราจะพดูคุยกบัคุยอยา่ง
สุภาพ รวมทั้งการจดัหาท่ีพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกใหใ้นกรณีท่ีเป็นผูเ้ดินทางมาจาก
ต่างจงัหวดั 
(หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย,์ ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย โกมารภจัจส์หคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558) 
 
ทางบริษทัจะท าการติดตามผลการรักษาและคอยดูแลตลอด ซ่ึงเราจะมีสมาชิกท่ีเป็นตวัแทน
จ าหน่ายคอยตามอาการผูป่้วย และถา้ใครอยากพาผุป่้วยมาพบ CEO เพื่อขอความมัน่ใจ ก็พา
มาไดทุ้กวนัองัคารและพฤหสับดี 
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(คุณสาเล็ม อลันะห์ดี, ประธานกรรมการบริหารบริษทั กาโนเอก็เซล เอ็นเตอร์ไพร์ส 
(ประเทศไทย) จ ากดั, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 
 
ผูป่้วยท่ีเขา้มารับการรักษาท่ีน่ี เราจะท าการสอบถามก่อนว่ารับกบัระเบียบของท่ีน่ีไดไ้หม 
และต้องมีญาติของตนมาคอยดูแล หลังจากนั้นเราจะหล่อหลอมจิตใจผูป่้วยท่ีเข้ามาให้
เป็นไปในแนวทางท่ีดีมีความเอ้ือเฟ้ือต่อกนั และมีความเขา้ใจในชีวติ ดว้ยการสร้างกิจกรรม
และบรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการพฒันาจิตใจควบคู่ไปกบัการรักษาดว้ยการใชย้า 
(คุณวไิลลกัษณ์ ตนัติตระกลู, จิตอาสาดา้นการประชาสัมพนัธ์, โรงพยาบาลการแพทยแ์ผน
ไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558) 

  
 จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยของทั้ง 3 องคก์ร องคก์รละ8 คน 
รวม 24 คน พบวา่ ผลการสัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกนั คือ เกิดการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย 
เพราะการเห็นผลการรักษาท่ีดีข้ึนเป็นหลกั ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 24 คนท่ีเขา้รับบริการทางการแพทย์
แผนไทยลว้นเกิดการยอมรับเพราะสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการทางดา้นการรักษาโรคมะเร็งโดย
ไม่ตอ้งท าการผ่าตดัและไม่ตอ้งการได้รับผลขา้งเคียงจากการให้ยาเคมีบ าบดั แต่ในวนัท่ีผูว้ิจยัเก็บ
ขอ้มูลนั้น ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยแต่ละคนไดผ้ลมากน้อยแตกต่างกนั เพราะปัจจยัทาง
ร่างกายและระยะเวลาในการรักษาท่ีแตกต่างกันข้ึนอยู่กับแต่ละบุคคล ดังบทสัมภาษณ์ผูป่้วย
บางส่วน ความวา่ 

 
เกิดการยอมรับการรักษาดา้นการแพทยแ์ผนไทยของหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์เพราะวา่ เห็น
ผลการรักษาท่ีดีข้ึน จากตอนแรกท่ีมา เวลาเดินจะตอ้งให้สามีคอยประคองตลอดพอมารับ
การรักษาอยา่งต่อเน่ืองได ้3 วนั สามารถเดินเองได ้หมอประสิทธ์ิสามารถวินิจฉัยโรคและ
อธิบายรายละเอียดไดอ้ยา่งชดัเจน   แสดงให้เห็นวา่เป็นอาจารยห์มอท่ีมีประสบการณ์สูง ท า
ให้เกิดความน่าเช่ือถือ มีการบูรณาการความรู้ทั้งหลกักายภาพบ าบดัและการแพทยแ์ผนไทย
เขา้ดว้ยกนั 
(ผูป่้วย น นามสมมุติ, ผูป้ระกอบการร้านคา้จงัหวดัเพชรบูรณ์, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 
2558) 
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จากวนันั้นท่ีหมอบอกวา่จะอยูต่่อไดอี้กเพียง 3 เดือน ตนส้ินหวงัไปแลว้วา่จะมีชีวติรอด เม่ือ
ไดรั้กษาตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทยของบริษทักาโน อาการต่างๆก็ดีข้ึนตามล าดบั จน
ผา่นมาได ้6 ปี กบัอีก 3 เดือนไปตรวจล่าสุดไม่พบเช้ือมะเร็งแลว้ ดีใจมาก ยิง่ท  าใหเ้กิดความ
เช่ือมัน่และยอมรับการรักษาในแนวทางการแพทยแ์ผนไทย 
(ผูป่้วย ฟ นามสมมุติ, นกัธุรกิจอิสระ, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพนัธ์ 2558) 
ตอนท่ีตนพาภรรยามารักษาวดัค าประมงแห่งน้ี ตอนนั้นแพทยแ์ผนปัจจุบนัหมดทางรักษา
แลว้ แพทยพ์ูดในท านองวา่ทั้งโลกน้ีคงไม่มียารักษาแลว้ ให้แต่ยาระงบัอาการปวดในกลุ่ม
มอร์ฟีนเพื่อบรรเทาอาการ เพราะภรรยาของตนมีเช้ือมะเร็งลามไปทัง่ร่างกาย ตนยอมรับ
การรักษาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยท่ีน่ีก็เพราะวา่ ถึงแมอ้าการป่วยของภรรยาจะยงัไม่หาย
เพราะพึ่ งมาได้ไม่นาน แต่อย่างน้อยอาการเจ็บปวดทรมานของภรรยาลดน้อยลงมาก จน
ปัจจุบนัไม่ไดพ้ึ่งยาระงบัปวดแลว้ ซ่ึงปกติตอ้งทานวนัหน่ึง 6 เมด็ 
(ผูป่้วย ส นามสมมุติ, นักธุรกิจเจา้ของบริษทัรับเหมาก่อสร้าง, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 
2558) 
 
ป่วยเป็นแผลในปากรับการรักษากบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัมา 5 ปี แพทยบ์อกวา่เป็นร้อนในมา
ตลอด สุดทา้ยไปตรวจช้ินเน้ือท่ีโรงพยาบาลศรีนครินทร์จงัหวดัขอนแก่น แพทยแ์จง้วา่เป็น
มะเร็งระยะแรกแนะน าให้ผ่าตดัเอาล้ินออก แต่ตน ตดัสินใจไม่ผ่า เพราะไม่ต้องการกิน
อาหารทางสายยาง กลวักินขา้วไม่อร่อย ท่ีตนยอมรับการรักษาทางการแพทยแ์ผนไทยของ
วดัค าประมงเพราะวา่ เม่ือไดม้ารับการรักษาท่ีวดัค าประมงแห่งน้ี ร่างกายดีข้ึนทุกอย่าง แต่
ก่อนร่างกายมีจุดด าๆโดยไม่ทราบสาตุก็หายไปหมด ตอนน้ีอาการโดยรวมดีข้ึนประมาณ 
80% ส่วนแผลในปากนั้น แต่ก่อนมีขนาดใหญ่อยูท่ี่เดิมตลอดไม่หายสักที แต่ตอนน้ีมีขนาด
เล็กลงกว่าแต่ก่อน ปัจจุบนัแผลน้ี ยงัเป็นๆหายๆอยู่ และเปล่ียนท่ีเป็นภายในบริเวณปาก 
เพราะหลวกตา (พระอธิการ ปพนพชัร์) บอกวา่ ตอนท่ีเราไปตดัช้ินเน้ือเหมือนการไปแหย่
รังแตนใหต่ื้นตกใจ มนัเลยเกิดการกระจาย 
(ผูป่้วย ด นามสมมุติ, นกัธุรกิจส่วนตวั, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558) 
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บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การศึกษาวจิยัเร่ือง กระบวนการส่ือสารและการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย  
การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ธีิการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีการสัมภาษณ์จาก
ผูป้ระกอบการดา้นการการแพทยแ์ผนไทยและผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยจากทั้ง 3 องคก์ร 
องค์กรละ 8 คน รวมทั้งส้ิน 24 คนและท าการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ซ่ึงผูว้ิจยั
ได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ร่วมกบัขอ้มูลท่ีได้ศึกษาจากแหล่งขอ้มูลเอกสารเป็น
ประกอบเพื่อสรุปประเด็นส าคญั และน าเสนอขอ้มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
วเิคราะห์ และไดน้ ามาสรุปผลการศึกษาดงัน้ี 
 

5.1  สรุปผลการวจิัย 
 

5.1.1  สรุปลกัษณะทัว่ไปขององค์กรการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง 
  5.1.1.1  โกมารภจัจส์หคลินิก  
  เป็นคลินิกแพทยท์างเลือกท่ีผสมผสานศาสตร์การรักษาแบบแพทยแ์ผนไทยและ
กายภาพบ าบดั เพราะผูป้ระกอบการของคลินิกคือ หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ เป็นผูท่ี้ผา่นการศึกษา
และมีใบประกอบโรคศิลปะทั้ ง 2 สาย ท าให้สถานะของสถานพยาบาลเห่งน้ีจดทะเบียนเป็น
แบบสหคลินิก หมายถึง มีการรักษาโดยมีใบอนุญาต 2 แขนงข้ึนไป ปัจจุบนัโกมารภจัจ์สหคลินิก
รับรักษาผูป่้วยในกลุ่มโรคกระดูกและขอ้ มีประสบการณ์ดา้นการรักษามายาวนานกวา่ 30 ปี แต่เดิม
เป็นสถานพยาบาลท่ีตั้งอยู่ในเขตตวัเมืองชยัภูมิ แต่ภายหลงัไดมี้การขยายกิจการ จึงไดย้า้ยออกมา
นอกเขตตวัเมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร ติดถนนท่ีมุ่งหนา้ไป อ. บา้นเขวา้ จ.ชยัภูมิ 
  5.1.1.2  บริษทักาโนเอก็เซลเอน็เตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)จ ากดั 
  เป็นบริษทัผูผ้ลิต และจดัจ าหน่ายยาแผนโบราญ เกิดข้ึนภายใตโ้ครงการ
สามเหล่ียมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ภายใตก้ารบริหารงานของคุณสาเล็ม อลันะห์ดี 
ก่อตั้งข้ึนเม่ือปี 2538 เป็นบริษทัธุรกิจเครือข่าย เนน้ท าการตลาด แบบปากต่อปาก (Word of Mouth ) 



 

เป็นหลกัโดยไม่ใชส่ื้อเพื่อท าการตลาดในรูปแบบอ่ืนเลย ปัจจุบนัมีผูแ้ทนจ าหน่ายกระจายอยูท่ ัว่
ประเทศ มีการก่อตั้งศูนยก์ระจายสินคา้ตามพื้นท่ีทอ้งถ่ินต่างๆโดยสมาชิก ท าการจดัประชุมเพื่อ
ประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ดือนละประมาณ 300 แห่ง ทัว่ประเทศ 
  5.1.1.3  โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็ง
สกลนคร 
  เป็นสถานพยาบาลท่ีเนน้รักษาผูป่้วยโรคมะเร็งโดยเฉพาะ  ภายใตก้ารบริหารงาน
ของมูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล ซ่ึงเป็นองคก์รสาธารณกุศลท าการรักษาผูป่้วยโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย 
มีพระอธิการ ปพนพชัร์ จิรธัมโม เป็นประธาน ตั้งอยู่ในเขต อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร เดิมเป็น
สถานท่ีรับดูแลผู ้ป่วยโรคมะเร็งในบริเวณอาณาบริเวณของวดัค าประมง ปัจจุบันกระทรวง
สาธารณสุขไดย้กฐานะข้ึนเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เม่ือ ปี 2557 ท่ีผ่านมามีผูป่้วยท่ีผา่นการ
รักษาจากท่ีน่ีแลว้ประมาณ 4,000 คน ในจ านวนน้ีประมาณร้อยละ 15 สามารถกลบัไปใชชี้วติท่ีบา้น
ไดต้ามปกติ   

 
5.1.2  กระบวนการส่ือสารการแพทย์แผนไทย 

 จากการศึกษากลยทุธ์การส่ือสารการแพทยแ์ผนไทยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการ
แพทยแ์ผนไทย ทั้ง 3 แห่ง  ไดแ้ก่ หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์จากโกมารภจัจ์สหคลินิก คุณสาเล็ม อลั
นะห์ดี ประธานกรรมการบริหารบริษทักาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย) จ ากดั และพระ
อธิการปพนพัทร์ จิรธัมโม และคณะ จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบ
ผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร(วดัค าประมง)  และและการวิเคราะห์เน้ือหาของส่ือ(Content 
Analysis)ท่ีใชใ้นการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย สามารถสรุปผลการวจิยัได ้4 ขั้นตอน ดงัน้ี 
 ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์สถานการณ์ทางส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย 
 ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดกลุ่มเป้าเหมาย 
 ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดกลยทุธ์ในการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย 
 ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการท างาน 
  5.1.2.1  ขั้นตอนท่ี 1 การวเิคราะห์สถานการณ์ทางส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย 

  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง พบวา่ สถานกรณ์

ปัจจุบนัของการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทยอยูภ่ายใตก้รอบบงัคบัของกฎหมายดา้นการโฆษณายาซ่ึง

ห้ามการอวดอา้งสรรพคุณ โดยมีการตรวจสอบอยา่งเขม้งวดจากกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นการ



 

ป้องกนัไม่ให้ผูป้ระกอบการท่ีไร้จรรยาบรรณกระท าผิด ดงันั้นการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทยจึง

ไม่ได้มีจุดประสงค์การส่ือสารเพื่อการขายเป็นหลัก แต่จะเน้นเป็นการให้ความรู้และสะท้อน

ภาพลกัษณ์ไปยงัองค์กร ปัจจุบนัผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 องค์กร มีรูปแบบการใช้ส่ือท่ี

ต่างกนั โดยโกมารภจัจ์สหคลินิกจะเน้นการส่ือสารผ่านทางส่ือออนไลน์เป็นหลกั ส่วนบริษทักา

โนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)จ ากัด เน้นการส่ือสารผ่านทางส่ือบุคคลเป็นหลัก และ

โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร(วดัค าประมง) จะ

เป็นองคก์ารเดียวท่ีมีการใชส่ื้อท่ีหลากหลาย แต่ก็เป็นองคก์รสาธารณกุศล ท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ซ่ึง

ต่างจากสององค์กรแรก ซ่ึงเป็นองคก์รเอกชนท่ีประกอบกิจการทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยในเชิง

ธุรกิจ ปัจจุบนัผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยมีการใชส่ื้อออนไลน์ (Online Media) เป็นช่องทางใหม่

ในการส่ือสารเพื่อปรับตวัให้เขา้กบัพฤติกรรมผูบ้ริโภคในยุคปัจจุบนัอีกดว้ย แต่ส่ือออนไลน์ไม่ใช่

ส่ือท่ีใช้เพื่อการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายหรือน าเสนอดา้นสรรพคุณของยา แต่เป็นช่องทางในการ

ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัองค์กร พร้อมทั้งน าเสนอความรู้ซ่ึงถ่ายทอดโดยองค์กรของตน

ให้แก่สาธารณะ และใชเ้ป็นช่องทางในการติดต่อเขา้มารับบริการอีกทางหน่ึง  แต่ในดา้นผลเสียอนั

เกิดจากส่ือออนไลน์ก็มีเช่นกนั กล่าวคือ ดว้ยเหตุท่ีส่ือออนไลน์ เป็นส่ือท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงได ้

และยงัขาดระบบการกลัน่กรองขอ้เท็จจริงและความถูกตอ้งของขอ้มูลท าให้แหล่งข่าวบางแหล่ง มี

การเผยแพร่ขอ้มูลท่ีผิดเพี้ยนจากความเป็นจริงหรือมีการอวดอา้งสรรพคุณจนเกินความเป็นจริง ซ่ึง

เม่ือมีการหลงเช่ือตามค าโฆษณาของผูป้ระกอบการท่ีไร้จรรยาบรรณ จึงก่อให้เกิดผลเสียแก่

ผูบ้ริโภคและความเส่ือมเสียภาพลกัษณ์ของวงการแพทยแ์ผนไทย นอกจากน้ียงัมีการคดัลอกเน้ือหา

ส่ือและการแอบอา้งอนัเป็นการละเมิดลิขสิทธ์ิอีกดว้ย 

  5.1.2.2  ขั้นตอนท่ี 2 การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย  

  จากการสัมภาษณ์ เชิงลึกผู ้ประกอบการแพทย์แผนไทยทั้ ง  3 แห่ง พบว่า 

กลุ่มเป้าหมายทางการส่ือสารของแต่ละองคก์รมีความแตกต่างกนักล่าวคือ โกมารภจัจส์หคลินิกมี

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็นผูป่้วยโรคกระดูกและขอ้ และผูส้นใจศึกษาวิชาการแพทยแ์ผนไทย  

ส่วนบริษทักาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั จะเนน้กลุ่มผูป่้วยโรคเร้ือรัง ท่ีไม่โรค

อนัเกิดจากการติดเช้ือ และผูต้อ้งการดูแลสุขภาพโดยแพทยท์างเลือก และโรงพยาบาลการแพทย์



 

แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) จะเน้นกลุ่มผูป่้วย

โรคมะเร็งทัว่ไป และบุคลากรทางการแพทยร์วมถึงนกัเรียนนกัศึกษาจากสถาบนัการศึกษาต่างๆ ทั้ง

ในและต่างประเทศท่ีตอ้งการติดต่อเขา้มาท าการวจิยัและศึกษาดูงาน  

  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ระกอบการแพทย์แผนไทย 

พร้อมทั้งการวิเคราะห์เน้ือหาของส่ือท่ีใช้ในการส่ือสาร (Content Analysis) พบว่า ผูป้ระกอบการ

แพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง ใหค้วามส าคญักบัการส่ือสารในเชิงบวกเป็นอยา่งยิง่ ถึงแมว้า่หลกัแนวคิด

ของวิชาการแพทยแ์ผนไทยจะมีความผูกพนักบัหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา แต่กลุ่มเป้าหมาย

ทางการส่ือสารขององคก์รทั้ง 3 แห่ง ไม่ไดจ้  ากดัอยูเ่พียงแต่ชาวพุทธในประเทศไทยเท่านั้น ดงันั้น

เน้ือหาของส่ือท่ีใช้ในการส่ือสารจะไม่มีการแบ่งแยกศาสนาและเช้ือชาติ รวมถึงการไม่กล่าวร้าย

หรือการหยิบยกประเด็นท่ีเป็นเหตุการณ์ความขดัแยง้อนัจะส่งผลให้เกิดความแตกแยกในด้าน

การเมืองและสังคม เพราะเป็นการขดักบัหลกัจรรยาบรรณวิชาชีพทางการแพทยอ์นัดี อีกทั้งการ

น าเสนอขอ้มูลข่าวสารในเชิงบวก ยงัท าใหเ้กิดการส่งเสริมภาพลกัษณ์ท่ีดีให้กบัองคก์ร ส่งผลใหทุ้ก

คนสามารถเขา้ถึงการรักษาทางดา้นการแพทยแ์ผนไทยไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

  5.1.2.3  ขั้นตอนท่ี 3 การก าหนดกลยทุธ์ในการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย 

  ถึงแมว้า่องคก์รทางการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่งจะมีรูปแบบการใชส่ื้อเพื่อการ

ส่ือสารท่ีแตกต่างกนัออกไป แต่ก็มีการก าหนดกลยทุธ์การส่ือสารท่ีสอดคลอ้งกนั ดงัน้ี 

   1)   กลยทุธ์การส่ือสารผา่นส่ือบุคคล 

   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง พบวา่ มี

การใชก้ลยุทธ์การส่ือสารผา่ส่ือบุคคลเหมือนกนั แต่มีรูปแบบต่างกนัในแง่วธีิการ กล่าวคือ โกมาร-

ภจัจ์สหคินิก ถึงแมใ้นช่วงเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา จะเน้นการส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์ (Online Media) 

เป็นหลกั แต่ก็ยงัให้ความส าคญักบัส่ือบุคคลอยู ่แต่จะเป็นในลกัษณะการบอกต่อโดยธรรมชาติ จาก

ผูป่้วยท่ีรับการรักษาจนไดผ้ลน่าพอใจแลว้ ก็จะมีการบอกต่อญาติหรือคนรู้จกัให้มารักษาท่ีน่ี หมอ

ประสิทธ์ิ คงทรัพย ์จะเน้นการตอ้นรับท่ีเป็นกนัเองพร้อมทั้งการอ านวยความสะดวกในดา้นต่างๆ 

เพื่อใหเ้กิดความประทบัใจแก่ผูม้ารับบริการท่ีคลินิกของตน ส่วนบริษทักาโนเอก็เซลเอน็เตอร์ไพร์ส

(ประเทศไทย)จ ากดั เป็นบริษทัธุรกิจเครือข่ายท่ีเนน้การท าการตลาดผา่นส่ือบุคคล ดงันั้นจึงมีระบบ



 

การกระจายรายไดจ้ากค่าการตลาด มาจดัสรรให้กบัสมาชิกเป็นเงินตอบแทน (Commission) ขยาย

ตลาดโดยผ่านการบอกต่อของสมาชิกเท่านั้น มีการจดัประชุมสัมมนาดา้นผลิตภณัฑ์เพื่อส่งเสริม

การขยายตลาดด้วยการบอกต่อแบบปากต่อปาก  โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

แบบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร(วดัค าประมง) เป็นสถานพยาบาลท่ีมีผูป่้วยเขา้มารับบริการแลว้ 

มากกวา่ 4,000 ราย และมีผูป่้วยประมาณร้อยละ 15 อาการดีข้ึนจนสามารถกบัไปใชชี้วิตตามปกติได ้

นอกจากน้ียงัมีเครือข่ายของเหล่าจิตอาสา ซ่ึงเกิดจากบรรดาญาติผู ้ป่วยท่ีติดตามเข้ามาดูแล 

บุคคลากรทางการแพทยแ์ละนกัเรียนนกัศึกษาจากสถาบนัต่างๆ ท่ีเคยเขา้มาศึกษาดูงานจากรุ่นสู่รุ่น 

ท าให้เกิดเป็นเครือข่ายองค์กรท่ีกระจายไปในวงกวา้งของสังคม เม่ือพบเห็นผูป่้วยรายใหม่ๆก็จะ

แนะน าบอกต่อกนัมารับการรักษาท่ีน่ี 

   2)  กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการศึกษา 

   จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผน

ไทย พร้อมทั้งการวิเคราะห์เน้ือหาของส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสาร (Content Analysis) พบวา่ องคก์รทาง

การแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีลกัษณะการส่ือสารในเชิงให้ความรู้หรือเพื่อเป็นประโยชน์ทาง

การศึกษาทั้งส้ิน ไม่มีการโฆษณาเพื่อการอวดอา้งสรรพคุณอยา่งโจ่งแจง้ แต่จะเน้นให้ผูรั้บสารได้

ประโยชน์จากส่ือในด้านท่ีองค์กรของตนเช่ียวชาญ ผูรั้บสารก็จะเกิดความเช่ือถือ และสะท้อน

ภาพลกัษณ์มายงัผูส่้งสารโดยอตัโนมติั  อาทิ โกมารภจัจส์หคลินิก จะให้ความรู้ดา้นการนวดแผน

ไทยเป็นหลัก มีการส่ือสารด้วยส่ือวีดีทัศน์ผ่านเว็บไซต์ Youtube เป็นเหตุการณ์ในขณะท่ีหมอ

ประสิทธ์ิ คงทรัพย์ ก าลังรักษาผูป่้วยพร้อมทั้ งอธิบายรายละเอียดการวินิจฉัยอาการพร้อมทั้ ง

แนวทางในการรักษาแก่ลูกศิษย ์โดยมีการบูรณาการความรู้ตามหลกักายภาพบ าบดักบัการแพทย์

แผนไทยร่วมดว้ยกนั จากการศึกษาพบวา่ หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์จะใชค้  าสรรพนามแทนตวัเองวา่ 

"อาจารย"์ ไม่ใช่ "หมอ" เพราะต้องการให้ผูรั้บสารเกิดความเช่ือถือตนมากข้ึน  ส่วนบริษทั กา

โนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั จะตดัเน้ือหาท่ีเก่ียวกบัแผนรายไดอ้อกจากเน้ือหา

การประชุม และเน้นการให้ความรู้และวิธีการใช้ยาเพื่อรักษาโรคอย่างถูกตอ้ง พร้อมภาพผูป่้วย

ตัวอย่างมาเป็นหลักฐานประกอบการน าเสนอ เพราะต้องการรักษาไวซ่ึ้งความน่าเช่ือถือของ

ภาพลกัษณ์องค์กร และโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็ง



 

สกลนคร (วดัค าประมง) เน้นหลกัการส่ือสารเพื่อการศึกษาอยา่งชดัเจน โดยมีการจดัพิมพห์นงัสือ 

"สมาธิบ าบดักบัการรักษามะเร็ง" ทั้งฉบบัภาษาไทยและภาษาองักฤษ เพื่อใหค้วามรู้แก่คนทัว่ไป ไม่

มี การแบ่ ง เช้ื อชาติและศาสนา รวม ถึงการเปิ ดโอกาสให้ บุ คลากรทางการแพทย์และ

สถาบนัการศึกษาต่างๆ มาศึกษาดูงานและวิจยัพฒันาองค์ความรู้ด้านการรักษาโรคมะเร็งอย่าง

ต่อเน่ืองและเป็นรูปธรรม ท าใหเ้กิดการเผยแพร่งานวจิยัออกไปอยา่งกวา้งขวาง ปัจจุบนั มีงานวจิยัท่ี

ท าร่วมกบัสถาบนัการศึกษาต่างๆรวมแลว้ 31 เร่ือง ซ่ึงก็เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยประชาสัมพนัธ์

และส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์รไดเ้ป็นอยา่งดี  

   3)  กลยทุธ์การส่ือสารผา่นเครือข่ายและองคก์รพนัธมิตร 
   จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผน
ไทยทั้ง 3 แห่ง พบวา่ นอกจากการส่ือสารจากองคก์รโดยตรงสู่ผูรั้บสารแลว้ องคก์รทางการแพทย์
แผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการอาศยัความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรพนัธมิตรเพื่อการประชาสัมพนัธ์
การแพทย์แผนไทยอีกด้วย  กล่าวคือ โกมารภัจจ์สหคลินิก จะอาศัยความร่วมมือกับ คลินิก
การแพทยแ์ผนไทยแห่งหน่ึงในจงัหวดันครปฐม และศูนยก์ารเรียนรู้การนวดแผนไทยแห่งหน่ึงใน
ประเทศเยอรมัน ซ่ึงจะมีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ซ่ึงกันและกัน โดยเป็นอีกช่องทางการ
ประชาสัมพนัธ์หน่ึงเพื่อช่วยท าให้ผูป่้วยไดรู้้จกัการแพทยแ์ผนไทยโดยหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์มาก
ข้ึน ส่วนบริษทักาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จ ากัด จะมีการส่ือสารผ่านทางศูนย์
จ  าหน่ายซ่ึงบริหารงานอย่างอิสระโดยสมาชิก เป็นหน่วยกระจายสินค้าย่อยในพื้นท่ี  มีการจดั
ประชุมสัมมนากลุ่มย่อย จ านวนผู ้เข้าร่วมการประชุมไม่เกิน 20 คน ทางบริษัทจะจัดจัดสรร
งบประมาณจากทางบริษทัมาสนบัสนุนจ านวนหน่ึง แต่ไม่ใช่การส่ือสารผา่นทางวิทยากรของทาง
บริษทัโดยตรง ดงันั้นจึงไม่มีในหมายก าหนดการของบริษทั   ส่วนโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทย
และการแพทยแ์บบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร(วดัค าประมง) มีการร่วมมือทางวิชาการกับ
สถาบนัการศึกษาต่างๆ ท าให้เกิดการกล่าวถึงวดัค าประมงจากหน่วยงานดา้นการศึกษาหลายแห่ง
อยา่งต่อเน่ือง ส่งผลท าใหเ้กิดการยอมรับในวงวชิาการมากข้ึน 
   4)  กลยทุธ์การส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ 
   จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผน
ไทย พร้อมทั้งการวเิคราะห์เน้ือหาของส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสาร (Content Analysis)  พบวา่ องคก์รทาง
การแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการปรับตวัใหเ้ขา้กบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภค โดยการ



 

ใช้ส่ือออนไลน์ (Online Media) เป็นอีกช่องทางในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย กล่าวคือ โกมาร
ภจัจ์สหคลินิก ใช้การส่ือสารผ่านส่ือออนไลน์เป็นช่องทางหลกัในการส่ือสาร โดยมีการจดัท าส่ือ
เวบ็ไซต์ส่วนบุคคล ส่ือ Youtube และ Facebook Fanpage  โดยมีการเช่ือมโยงให้แต่ละส่ือสามารถ
ล้ิงค์ (Link) เขา้ถึงกนัได ้เพื่อเป็นการดึงผูรั้บสารจากส่ือหน่ึงไปยงัอีกส่ือหน่ึงเพื่อวตัถุประสงค์ใน
การเปิดรับส่ือของผูบ้ริโภคท่ีต่างกนัโดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งการ
ติดต่อเขา้รับการรักษาโรคเก่ียวกบักระดูกและขอ้ (Orthopedic) และกลุ่มผูท่ี้ตอ้งการเรียนทางดา้น
วชิาการแพทยแ์ผนไทยสาขาการนวดไทย   ส่วนบริษทักาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)
จ ากดั จะส่ือสารผา่นทางส่ือออนไลน์ (Online Media) เพียงเพื่อเป็นการยืนยนัหลกัฐานการมีตวัตน
เม่ือสมาชิกตอ้งการสืบคน้หาขอ้มูลพื้นฐานของทางบริษทั เป็นการส่ือสารเพื่อสร้างความน่าเช่ือถือ
ให้กับองค์กร  และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ง
สกลนคร (วดัค าประมง) มีการใชส่ื้อออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ดา้นการแพทยแ์ผนไทย และ
กิจกรรมความเคล่ือนไหวทั้งภายในและภายนอกองค์กรท่ีมีความเก่ียวขอ้ง ซ่ึงลกัษณะของส่ือจะ
เป็นในรูปแบบของการรวบรวมเน้ือหาจากส่ือเก่า น ามาประยุกตเ์ป็นส่ือดิจิทลั สามารถดาวน์โหลด
ขอ้มูลบางส่วนเพื่อการศึกษาและเป็นช่องทางหน่ึงในการเปิดรับค าถามเพื่อการแลกเปล่ียนสนทนา 
และรับฟังขอ้คิดเห็นจากผูรั้บสาร 
   จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผน
ไทย พร้อมทั้งการวิเคราะห์เน้ือหาของส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสาร (Content Analysis) พบวา่ องคก์รทาง
การแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง ให้ความส าคญักบัความถ่ีดา้นการส่ือสาร เพราะตอ้งการรักษาความ
สนใจของผูรั้บสารให้ยงัคงติดตามข่าวสารจากองค์กรของตนอย่างต่อเน่ือง อาทิ โกมารภจัจ์สห-
คลินิก  จะบนัทึกตวัอย่างการรักษากรณีผูป่้วยท่ีน่าสนใจ และเผยแพร่ผ่านทางส่ือ Youtube อย่าง
ต่อเน่ือง เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาแก่นกัศึกษาแพทยแ์ผนไทยท่ีลงทะเบียนเรียนกบัหมอประสิทธ์ิ 
คงทรัพย ์และผูส้นใจทัว่ไป  ส่วนบริษทักาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)จ ากดั จะมีการ
ส่งเสริมการตลาด ดว้ยการจดัประชุมสัมมนาเก่ียวกบัการใชผ้ลิตภณัฑ์ของทางบริษทั ซ่ึงกระจายอยู่
ทัว่ทุกภูมิภาคของประเทศ ประมาณ 300 แห่ง/เดือน  และโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง)  มีการส่ือสารผ่านทางส่ือออนไลน์ 
(Online Media) อยา่งต่อเน่ืองโดยเน้นการน าเสนอข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของทางโรงพยาบาล
เป็นหลกั 
   5)  กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย 



 

   จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผน
ไทย พร้อมทั้งการวิเคราะห์เน้ือหาของส่ือท่ีใชใ้นการส่ือสาร (Content Analysis) พบวา่ ผู ้ประกอบ
การแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3แห่ง มีการใชส่ื้อในรูปแบบต่างๆเพื่อรักษาความสัมพนัธ์ของกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเขา้มาเป็นสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ โดยแต่ละองคก์รจะใชส่ื้อท่ีมีความเหมาะสมกบัจ านวนสมาชิก
ทั้งในรูปแบบส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) ดงัน้ี โกมารภจัจส์หคลินิก จะ
แบ่งกลุ่มผูรั้บสารออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่  

(1)  ผูป่้วยท่ีเขา้มารักษา ตอ้งการรับค าปรึกษาและติดตามอาการ 
    (2)  นกัศึกษาวชิาแพทยแ์ผนไทยท่ีลงทะเบียนเรียน 
    (3)  ผูส้นใจทัว่ไป 
   จากนั้นจึงท าการจดัแบ่งกลุ่มเป้าหมายดงักล่าวเอาไวใ้นกลุ่มการสนทนาท่ี

มีวตัถุประสงคท์างเน้ือหาต่างกนั ผา่นทางส่ือ Facebook ท าใหส้ามารถจดัสรรขอ้มูลเพื่อการส่ือสาร

ได้ตรงกบัความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งข้ึน ส่วนบริษัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส

(ประเทศไทย) จ ากดั จะใช้วารสาร "กาโนรักคุณ" เป็นส่ือท่ีเช่ือมประสารระหว่างฝ่ายบริหารกบั

สมาชิก โดยเน้ือหาภายในจะเนน้น าเสนอข่าวสารและภาพกิจกรรมความเคล่ือนไหวของสมาชิก ซ่ึง

จะเป็นวารสารรายเดือน กระจายแจกจ่ายไปยงัสมาชิกทั่วประเทศ นอกจากน้ีทางประธาน

คณะกรรมการบริหารบริษทัยงัเปิดโอกาสให้กบัสมาชิกเขา้มาแลกเปล่ียน  โรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร(วดัค าประมง) ก็มีวารสารเช่นกนั คือ 

"อโรคยาศาลสาร" เป็นวารสารรายปักษ์ ออกทุกสามเดือน เน้นการน าเสนอกิจกรรมภายในและ

ข่าวสารความเคล่ือนไหวต่างๆขององค์กร อีกทั้งปัจจุบนัยงัมีการสนทนาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

(Social Media) มีการตั้งกลุ่มสนทนาผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line ช่ือว่า "กลุ่มคิดถึงค าประมง" ซ่ึง

เป็นการรวมตวักนัของผูป่้วยและญาติผูป่้วยทั้งเก่าและปัจจุบนั และเหล่าจิตอาสาในส่วนงานต่างๆ

จากกลยุทธ์การส่ือสารรูปแบบดงักล่าวส่งผลให้เป็นการรักษาความสนใจของผูรั้บสารในองค์กร

เอาไวด้ว้ยข่าวสารท่ีมีเน้ือหาเก่ียวพนักบัผูรั้บสาร ท าให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมระหวา่งองคก์ร

ทางการแพทยแ์ผนไทยกบัสมาชิกหรือผูท่ี้เขา้รับบริการของแต่ละองคก์รให้มีความเหนียวแน่นมาก

ข้ึน  

  5.1.2.4   ขั้นตอนท่ี 4 การประเมินผลการท างาน 



 

  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย ทั้ง 

3 แห่ง พบว่า ไม่มีการประเมินผลทางดา้นการส่ือสารขององค์กรอย่างเป็นทางการ โดยมีเพียงการ

รับข้อเสนอแนะจากผูรั้บสารในกรณีท่ีเกิดข้อผิดพลาดท่ีจะตอ้งแก้ไขปรับปรุ่งเท่านั้น กล่าวคือ      

โกมารภจัจ์สหคลินิก จะไม่มีการประเมินผลการท างานโดยอา้งอิงขอ้มูลทางสถิติหรือการประมิน

ผลความพึงพอใจของผูรั้บสารอย่างเป็นทางการ หากผูรั้บสารพบขอ้พกพร่องใดๆ ก็จะแจง้มาทาง

หมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์เพื่อท าการปรับปรุงหรือแก้ไขในจุดนั้นๆ  ส่วนบริษทักาโนเอ็กเซลเอ็น

เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั ก็ไม่มีการประเมินผลการท างานอย่างเป็นทางการเช่นกนั แต่จะ

เป็นการสุ่มถามผูเ้ข้าร่วมรับฟังการประชุมเป็นบางคน โดยเน้นความพึงพอใจของผูรั้บสารจาก

กระบวนการส่ือสารและเน้ือหาของวิทยากรเป็นหลกั  แต่ไม่ได้ท าอย่างต่อเน่ืองเป็นการสุ่มเพียง

ช่วงแรกของการปฏิบติังานของวิทยากรเท่านั้น เพราะวา่ทางฝ่ายบริหารจะคดัเลือกบุคลากรและท า

การฝึกอบรมอยา่งเขม้งวดก่อนออกไปปฏิบติัหนา้ท่ีวทิยากร หากต่อมามีเร่ืองร้องเรียนจากสมาชิก ก็

จะมีการเรียกตวัวิทยากรมาปรับปรุงแนวทางการน าเสนอท่ีถูกตอ้ง และถา้หากไม่ยอมรับฟังก็จะ

ระงบัหน้าท่ีการเป็นวิทยากรของบริษทั  ส่วนโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบ

ผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) ก็ไม่มีการประเมินผลการส่ือสารอย่างเป็นทางการ

เช่นเดียวกันกับสององค์กรแรก แต่จะให้ความส าคัญกับกระบวนการตรวจสอบความถูกต้อง

เหมาะสมของขอ้มูลก่อนการเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ โดยส่ือต่างๆจะตอ้งผ่านการกลัน่กรองจาก

คณะกรรมการมูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล ซ่ึงเป็นฝ่ายบริหารองค์กรเกิดความเห็นชอบร่วมกัน

เสียก่อนจึงจะอนุมติัท าการเผยแพร่ได ้ แต่ยกเวน้ข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆท่ีน าเสนอผา่นทาง

ส่ือสังคมออนไลน์ (Online Media) ซ่ึงสามารถน าเสนอได้เลยโดยไม่ตอ้งผ่านคณะกรรมการของ

มูลนิธิ แต่ก็อยูใ่นความดูแลของเจา้หนา้ท่ีจิตอาสาท่ีรู้แนวทางการส่ือสารท่ีเหมาะสม 

 
5.1.3  กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย 

  5.1.3.1  กระบวนการสร้างความตระหนกัรู้ (Awareness)   
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย ทั้ง 
3 องคก์ร และผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทย แห่งละ 8 คน รวมทั้งส้ิน 24 คน พบวา่ 



 

กระบวนการสร้างความตระหนกัรู้การแพทยแ์ผนไทยสู่กลุ่มเป้าหมาย ของทั้ง 3 องคก์ร มีความ
แตกต่างกนั  
   1)  โกมารภจัจส์หคลินิกเนน้การใชส่ื้อออนไลน์ (Online Media) เป็นหลกั
ในช่วงระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา โดยเน้นการน าเสนอผ่านทางส่ือเว็บไซต์ส่วนตัว Youtube และ
Facebook เพื่อสร้างการรับรู้ไปยงักลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงเน้นกลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งการติดต่อเขา้มารับการ
รักษาโรคเก่ียวกบักระดูกและขอ้ และผูท่ี้ตอ้งการศึกษาวชิาการแพทยแ์ผนไทยกบัหมอประสิทธ์ิ คง
ทรัพย ์จากการศึกษาพบวา่ ผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยของ โกมารภจัจส์หคลินิกจ านวน 
8 คน เป็นผูท่ี้ติดต่อมาจากการรับรู้ข่าวสารผ่านส่ือออนไลน์ จ านวน 4 คน มาจากการบอกต่อแบบ
ปากต่อปาก จ านวน 3 คน และมาจากการพบเห็นป้ายหนา้คลินิกจ านวน 1 คน 
   2)  บริษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั จะเน้นการ
สร้างความตระหนักรู้สู่กลุ่มเป้าหมายโดยการจดัประชุมสัมมนาให้ความรู้เก่ียวกบัการรักษาโดย
การแพทยแ์ผนไทยโดยการใช้เวชภณัฑ์ของทางบริษทั ปัจจุบนัมีการจดัประชุมประมาณ 300 แห่ง
ต่อเดือน เพื่อส่งเสริมการแนะน าบอกต่อของเหล่าสมาชิกและเป็นการท าความเขา้ใจศาสตร์การ
รักษาโดยการใช้กระบวนการทางการแพทย์แผนไทยร่วมกับการแพทย์แผนปัจจุบันให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด  จากการศึกษา พบว่า ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยของบริษทักาโนเอ็ก
เซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั จ  านวน 8 คน ลว้นมาจากการแนะน าบอกต่อแบบปากต่อ
ปากทั้งส้ินเพราะทางบริษทัท าการขยายตลาดผา่นทางส่ือบุคคลเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น 
   3)  โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) จะมีการใช้ส่ือท่ีหลากหลาย ทั้งส่ือส่ิงพิมพ์ ส่ือโทรทศัน์ และส่ือ
ออนไลน์ แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการทางการแพทย์แผนไทย จ านวน 8 คน พบว่า 
ผูรั้บบริการทั้งหมดให้ผลการสัมภาษณ์ในท านองเดียวกนั คือ เกิดการตระหนักรู้จากส่ือบุคคลซ่ึง
เป็นการบอกต่อแบบปากต่อปากทั้งส้ิน ซ่ึงผูม้ารับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยของท่ีน่ีลว้นทราบ
ข่าวจากผูป่้วยหรือญาติของผูท่ี้เคยมารักษาท่ีน่ีแลว้เห็นการรักษาเป็นท่ีน่าพอใจ รวมถึงเหล่าจิตอาสา
และผูท่ี้เคยเขา้มาศึกษาดูงานในองคก์ร เหตุท่ีเป็นเช่นนั้น เพราะวา่องคก์รแห่งน้ีเป็นองคก์รสาธารณ
กุศลท่ีไม่แสวงหาผลก าไร ไม่ไดท้  าการส่ือสารในเชิงธุรกิจเช่นเดียวกบัสององค์กรท่ีผ่านมาและมี
อตัราการรองรับผูป่้วย จ านวนจ ากดั พร้อมทั้งมีกระบวนการคดัเลือกผูป่้วยก่อนเขา้รับการรักษา 
ดงันั้นจึงท าการส่ือสารผา่นทางส่ือต่างๆ เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่งานวิจยัดา้นการแพทยแ์ผนไทย
เป็นหลกั ไม่ใช่เพื่อการคา้ท่ีเนน้ปริมาณผูรั้บบริการจ านวนมาก และอีกสาเหตุหน่ึงคือ มีการตั้งเป้า



 

กลุ่มเป้าหมายในการส่ือสารเป็นผูป่้วยโรคมะเร็งทัว่ไปทั้งในและต่างประเทศ  ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีใหญ่มาก เม่ือเทียบกบัปริมาณส่ือท่ีเผยแพร่ออกไป  
  5.1.3.2  กระบวนการสร้างความสนใจ (Interesting)  
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย ทั้ง 
3 พบวา่ มีกระบวนการสร้างความสนใจแก่ผูรั้บสารต่างกนั ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะเนน้กระบวนการการ
ทางการส่ือสาร แต่จากการศึกษาพบว่า ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยส่วนมาก กลบัให้ความ
สนใจเก่ียวกบัประสิทธิภาพดา้นการรักษาขององคก์รท่ีสะทอ้นออกมาผา่นทางเน้ือหาในการส่ือสาร
มากกวา่  
   1)  โกมารภจัจ์สหคลินิก จะให้ความส าคญักบัการโตต้อบกบัผูรั้บสารท่ี
ติดต่อเขา้มาผ่านทางส่ือออนไลน์ดว้ยความรวดเร็วและเป็นกนัเอง เพื่อดึงดูดความสนใจของผูรั้บ
สารเอาไวแ้ละต่อยอดสู่การตดัสินใจเขา้มารับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยขององคก์ร แต่จากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทย จ านวน 8 คน ของโกมารภจัจ์สหคลินิก กลบั
พบวา่ ผูม้ารับบริการทางการแพทยแ์ผนไทย ไม่ไดใ้ห้ความส าคญัในจุดท่ีผูป้ระกอบการเนน้เลย แต่
ใหค้วามสนใจกบัเน้ือหาท่ีหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ส่ือออกมาดว้ยการอธิบายขั้นตอนการวนิิจฉยัโรค
อย่างละเอียดพร้อมทั้ งมีการบูรณาการความรู้ทางด้านกายภาพบ าบัดกับการรักษาด้วยศาสตร์
การแพทยแ์ผนไทย  ท าให้แสดงออกถึงความรู้ลึกรู้จริงอยา่งเช่ียวชาญ เป็นรูปแบบการส่ือสารท่ีช่วย
กระตุน้ความน่าสนใจและสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูส่้งสาร ส่วนผูม้ารับการรักษาท่ีมาจากการ
บอกต่อผา่นส่ือบุคคลก็ใหค้วามสนใจกบัประสิทธิผลทางการรักษาเป็นส าคญั 
   2)  บริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด เน้นการ
ส่ือสารเพื่อสร้างความสนใจแก่ผูรั้บสารโดยการใช้ภาพท่ีเป็นพฒันาการด้านการรักษาของผูป่้วย
ด้วยการใช้เวชภัณฑ์แผนไทยของทางบริษัทมาประกอบการบรรยายของวิทยาการเพื่อยืนยนั
ประสิทธิผลและเพิ่มความเช่ือมนัจากผูรั้บสาร จากการศึกษาดว้ยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการ
ทางการแพทยแ์ผนไทยของ บริษทั กาโนเอ็กเซล เอน็เตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จ ากดั จ  านวน 8 คน 
พบวา่มีความสอดคลอ้งกบัแนวทางการสร้างความสนใจของผูป้ระกอบการ กล่าวคือ ผูรั้บสารจะให้
ความสนใจในประสิทธิผลของเวชภณัฑเ์ป็นหลกัเช่นกนั ภาพผูป่้วยตวัอยา่งท่ีใชอ้า้งอิงประกอบการ
บรรยาย 
   3)  โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานด้าน
มะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) เนน้การน าเสนอข่าวสารท่ีต่อเน่ืองเพื่อช่วยกระตุน้ความสนใจใหก้บั



 

ผูรั้บสารให้ยงัคงติดตามอย่างต่อเน่ือง แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผน
ไทยขององค์กรกลบัพบว่า เกิดความสนใจเพราะเห็นตวัอย่างผูป่้วยโรคมะเร็งบางคนเขา้รับการ
รักษาแลว้ไดผ้ลจริง 
  5.1.3.3  กระบวนการประเมินทางเลือก (Evaluation ) 
   จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง พบวา่ องคก์รทั้ง
สามไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผูรั้บสารอยา่งเป็นทางการ แต่จะเนน้การตรวจสอบความ
ถูกตอ้งและคุณภาพของขอ้มูลเป็นหลกั ส่วนการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยแ์ผน
ไทยของทั้ง 3 องคก์ร แห่งละ 8 คน รวม 24 คน พบวา่ ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยจ านวน 18  
คน ไม่มีการทบทวนความพึงพอใจก่อนเขา้รับบริการ เพราะเห็นตวัอยา่งผูป่้วยท่ีเห็นผลการรักษา
จริง  ส่วนผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยจ านวน 6  คน มีการทบทวนความพึงพอใจ โดยการหา
ขอ้มูลเพิ่มเติมอยา่งละเอียดและเดินทางมาดูสถานท่ีจริงก่อนเขา้มารับการรักษา 
  5.1.3.4   กระบวนการทดลอง (Trial)  
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง พบวา่ ผลการ
สัมภาษณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกนั คือ ไม่มีตวัอยา่งสินคา้หรือบริการใหก้ลุ่มเป้าหมายไดท้ดลอง 
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ขา้รับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 องคก์ร องคก์รละ 8 คน 
รวม 24 คน พบวา่ ผลการสัมภาษณ์ก็มีความสอดคลอ้งกนักบัผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย และ
เป็นไปในแนวทางเดียวกนัคือ ไม่เคยทดลองสินคา้หรือทดลองรับบริการทางการแพทยแ์ผนไทย
ใดๆจากทั้ง 3 องคก์รดงักล่าวเลย  
  5.1.3.5   เกิดการยอมรับ (Adoption)  
  จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ ง 3 องค์กร พบว่า มี
กระบวนการสร้างการยอมรับแก่ผูม้ารับบริการท่ีต่างกนั กล่าวคือ โกมารภจัจส์หคลินิก จะเน้นการ
ตอ้นรับท่ีอบอุ่นพูดคุยอย่างสุภาพพร้อมทั้งจดัเตรียมหาท่ีพกัและส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆให ้
เพื่อเป็นการสร้างความประทบัใจแก่ผูม้ารับบริการ และเป็นแรงผลกัดนัอนัจะส่งผลดีต่อการแนะน า
บอกต่อแก่ผูป่้วยรายอ่ืนๆต่อไป ส่วนบริษทักาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั จะ
เนน้การติดตามผลอยา่งใกลชิ้ดโดยตวัแทนจ าหน่ายของบริษทั ซ่ึงระหวา่งการรักษาจะมีการปรับยา
ตามอาการของผูป่้วยโดยมีแพทยแ์ผนไทยจากส่วนกลางคอยเป็นท่ีปรึกษาและให้ก าลงัใจแก่ผูป่้วย 
พร้อมทั้งคอยตอบปัญหาหรือขอ้สงสัยตลอดการรักษา  ส่วนโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร จะเนน้การสร้างสภาวะแวดลอ้มท่ีก่อให้เกิดการหล่อ



 

หลอมผูป่้วยให้มีจิตใจท่ีอ่อนโยน เกิดการเห็นอกเห็นใจกนัระหว่างผูป่้วยดว้ยกนัเองและเหล่าจิต
อาสา  
  แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยของทั้ง 3 องค์กร 
องค์กรละ8 คน รวม 24 คน กลับพบว่า ผลการสัมภาษณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เกิดการ
ยอมรับการแพทยแ์ผนไทย เพราะเห็นผลการรักษาท่ีดีข้ึน ซ่ึงผูใ้ห้สัมภาษณ์ทั้ง 24 คนท่ีเขา้รับบริการ
ทางการแพทยแ์ผนไทยลว้นเกิดการยอมรับเพราะประสิทธิผลของการรักษาโดยศาสตร์การแพทย์
แผนไทยท่ีสามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูป่้วยเป็นหลกั  
 

5.2  อภิปรายผล 

 
 5.2.1  กระบวนการส่ือสารการแพทย์แผนไทย 
 กระบวนการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย เป็นการประยุกตใ์ชเ้คร่ืองมือการส่ือสารการตลาด 
เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ขอ้มูลการส่ือสารทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการส่ือสารนั้น
มุ่งเนน้ใหเ้กิดการรับรู้ เกิดความสนใจ และความตอ้งการเขา้รับบริการทางการแพทยแ์ผนไทย หรือก็
คือการตดัสินใจซ้ือสินคา้และบริการขององคก์รนัน่เอง (คมสันต ์ตนัสกุล, 2553, น.218) แต่ภายใต้
กรอบระเบียบขอ้บงัคบัท่ีเขม้งวดดา้นกฎหมายท าให้การส่ือสารโดยการโฆษณาสรรพคุณโดยตรง
ไม่สามารถท าได้ดังเช่นธุรกิจท่ีจ าหน่ายสินคา้หรือบริหารทัว่ไป ท าให้กระบวนการการส่ือสาร
การแพทยแ์ผนไทยจึงมีลกัษณะผสมผสาน เนน้ส่ือสารในเชิงการประชาสัมพนัธ์ ซ่ึงมีลกัษณะการ
ส่ือสารท่ีตอ้งวางแผนอยา่งรอบคอบ และควบคุมเน้ือหาให้สะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ท่ีดีขององค์กรสู่
สาธารณชน แต่ในอีกมุมหน่ึงก็หวงัผลประกอบการในเชิงธุรกิจดว้ยเช่นกนั จากการศึกษาในคร้ังน้ี 
สามารถแบ่งรายละเอียดกลยทุธ์การส่ือสารออกเป็น 4 ประเด็น ดงัน้ี 
  5.2.1.1  การวเิคราะห์สถานการณ์ทางส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย 
  จากการศึกษาการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทยในปัจจุบนั ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผน
ไทยตอ้งผลิตส่ือโดยมีกระบวนการกลัน่กรองเน้ือหาอย่างรอบคอบตามกรอบของกฎหมายวา่ดว้ย
หลกัเกณฑ์การโฆษณายา ซ่ึงท าให้ไม่สามารถบอกสรรพคุณดา้นการรักษาไดอ้ย่างโจ่งแจง้ ส่งผล
ให้ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย เบ่ียงเบนประเด็นการส่ือสารไปในลกัษณะการประชาสัมพนัธ์
องค์กรเป็นหลกั โดยพยายามหลีกเล่ียงการโฆษณาชวนเช่ือท่ีอวดอา้งสรรพคุณ แต่หากมองในอีก
มุมหน่ึงก็เป็นผลดีต่อการรักษาภาพลกัษณ์ของวงการแพทยแ์ผนไทยโดยรวม  



 

  ถึงแมผู้ป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 องคก์รมีช่องทางการส่ือสารแตกต่างกนั 
เน่ืองจากมีกลุ่ม เป้าหมายทางการส่ือสารท่ีต่างกนัออกไปจึงมีการใชก้ลยทุธ์การส่ือสารท่ีเหมาะสม
กบัพฤติกรรมการรับส่ือของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละองค์กร แต่ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 
แห่ง ก็มีการประยุกตล์กัษณะการส่ือสารการตลาดเชิงเน้ือหา โดยมีการระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน 
และท าการการสร้างเน้ือหาการส่ือสารในดา้นท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการ มีการจดัการขอ้มูลให้มีความ
เก่ียวขอ้งกบัผูรั้บสารหรืออาการของผูป่้วยท่ีมีลกัษณะอาการของโรคท่ีองค์กรตนเช่ียวชาญ  เพื่อ
ตอ้งการเปล่ียนแปลงแนวคิดให้หนัมายอมรับการรักษาตามแนวทางการแพทยแ์ผนไทยขององคก์ร
ตนผ่านการใช้ส่ือหลากหลายรูปแบบ เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์หรือภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ เพื่อดึงดูดให้
ผูรั้บสารตดัสินใจเขา้รับการบริการทางการแพทยแ์ผนไทย ไม่วา่จะเป็นในเชิงธุรกิจหรือในลกัษณะ
การกุศล ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการ ของการตลาดเชิงเน้ือหา 5 ประการ (Lankow, Ritchie, & 
Crooks, 2012, p.11) คือ 
   1)  การจดัการขอ้มูลให้เป็นขอ้มูลท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัผูรั้บสาร 
   2)  ตอ้งการรักษาหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูรั้บสาร 
   3)  มีการระบุกลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน 
   4)  ใชส่ื้อท่ีมีความหลากหลายรูปแบบ ทั้งส่ือภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
   5)  เป็นการส่ือสารท่ีวตัถุประสงคเ์พื่อการตลาด  
  จากการศึกษาพบวา่ ปัจจุบนัผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยใชช่้องทางการส่ือสาร
ทางส่ือสังคมออนไลน์ (Social Media) มากข้ึน เพื่อปรับตวัตามพฤติกรรมของผูรั้บสาร เพราะจาก
ผลส ารวจของส านักงานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) (2557) 
พบวา่ ภายในระยะเวลา 12 ปี คือตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2556 ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตมีอตัราชัว่โมงการใชง้าน
ต่อวนัเพิ่มสูงข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 76.3  ระยะเวลาการใชง้านท่ีนานข้ึนอาจเกิดจาก
การพฒันาอุปกรณ์การส่ือสารท่ีทนัสมยัและมีขนาดเล็ก สามารถพกพาไดอ้ยา่งสะดวกสบายกวา่แต่
ก่อนท่ีมกัจะใชส่ื้ออินเทอร์เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะเป็นส่วนมาก    จากสถิติดงักล่าว 
นอกจากจะเกิดผลดีในแง่การใชส่ื้อออนไลน์เป็นช่องทางในการส่ือสารท่ีดีแลว้ แต่ก็ย่อมมีผลเสีย
เช่นกัน เพราะผูป้ระกอบการบางรายท่ีหวงัผลก าไรจนขาดจรรยาบรรณท าการป้อนข้อมูลใน
ลกัษณะการอวดอา้งสรรพคุณจนเกินจริง เพียงเพื่อหวงัผลก าไรทางการคา้  ท าใหเ้กิดการสับสนดา้น
ขอ้มูลจากความเป็นจริง สอดคลอ้งกบั  Williamson and Andy (2013 อา้งถึงใน แสงเดือน  ผอ่งพุฒ, 
2556) ซ่ึงได้จ  าแนกข้อดีและเสียของส่ือออนไลน์ ได้ดังน้ี  ข้อดีของส่ือสังคมออนไลน์ (Social 



 

Media) สามารถสร้างเป็นพื้นท่ีในการส่ือสารระหว่างองค์กรกับสาธารณชนได้ ดงันั้ นจึงท าให ้
หน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ สามารถสร้างความใกลชิ้ดกบัสาธารณชนมากยิ่งข้ึน และเพื่อสามารถ
สร้างความน่าเช่ือถือ และความไวว้างใจให้กบัองค์กร แต่ขอ้เสียคือ กฎกติกามารยาทซ่ึงขาดการ
ควบคุม และรูปแบบการใช้งานแตกต่างจากส่ือรูปแบบอ่ืน อีกทั้งมีความเส่ียงต่อการหลอกลวง 
ความซ่ือสัตย ์และความไม่โปร่งใสในการใชง้าน 
  5.2.1.2  การก าหนดกลุ่มเป้าเหมาย 
  จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้าหมายทางการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทยขององค์กร
ทั้ง 3 แห่ง มีลักษณะต่างกัน เพราะแต่ละองค์กรมีความเช่ียวชาญในสาขาท่ีแตกต่างกนัออกไป 
กล่าวคือ โกมารภจัจส์หคลินิก เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผูป่้วยโรคเก่ียวกบักระดูกและขอ้ ส่วนบริษทั
กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นผูป่้วยโรคเส่ือมเร้ือรังท่ี
ไม่ใช่โรคอนัเกิดจากเช้ือโรค และกลุ่มผูต้้องการรักษาสุขภาพด้วยการใช้สมุนไพรท่ีปราศจาก
สารเคมี  ส่วนโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร(วดั
ค าประมง) จะเนน้กลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นผูป่้วยโรคมะเร็งทัว่ไป และกลุ่มบุคลากรทางการแพทยแ์ละ
นกัเรียนนกัศึกษาท่ีตอ้งการเขา้มาศึกษาดูงาน  จากท่ีกล่าวมา จะเห็นไดว้า่ ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผน
ไทยทั้ง 3 แห่ง มีการวางกลุ่มเป้าหมายทางการส่ือสารท่ีกวา้งมาก ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัหลกัการตั้ง
กลุ่มเป้าหมายทางการส่ือสาร โดยจ าเป็นตอ้งเลือกกลุ่มผูรั้บสารท่ีมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์
ทางการส่ือสารขององค์กรและจะต้องพิจารณาลักษณะทางประชากรศาสตร์เป็นองค์ประกอบ 
ไดแ้ก่ อาย ุเพศ ขนาดของครอบครัว การศึกษา รายได ้และระดบัสังคม จากนั้นจึงอาศยัการวจิยัดา้น
การตลาดเพื่อใหท้ราบถึงรายละเอียดเก่ียวกบัทศันคติและพฤติกรรมของผูรั้บสาร อนัจะน าไปสู่การ
ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการส่ือสาร (ช่ืนจิตต ์แจง้เจนกิจ, 2556, น.24) ไดอ้ยา่งชดัเจนและช่วยท าให้
บริหารค่าใชจ่้ายในการส่ือสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด ดงันั้น จากการศึกษาจึงพบวา่ องคก์ร
ทางการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการกระจายส่ือออกไปในวงกวา้งเป็นจ านวนมาก โดยไม่มีการ
เจาะจงไปยงักลุ่มเป้า-หมายอยา่งชดัเจนเท่าท่ีควร และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูรั้บบริการทางดา้น
การแพทย์แผนไทยของทั้ ง 3 องค์กร พบว่าผูรั้บบริการทางการแพทย์แผนไทยส่วนใหญ่รับรู้
ข่าวสารจากการบอกต่อแบบปากต่อปาก ทั้งๆท่ีบางองค์กรให้ความส าคญักบัส่ือออนไลน์ (Online 
Media) เป็นหลกั  
  5.2.1.3  การก าหนดกลยทุธ์ในการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย 
   1)  กลยทุธ์การส่ือสารผา่นส่ือบุคคล  



 

   จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการทางการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง มี
การใช้ส่ือบุคคลเพื่อท าการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยใช้กลวิธีท่ีแตกต่างกนั มี
ลกัษณะการส่งเสริมการบอกต่อโดยธรรมชาติและท าอยา่งเป็นระบบ กล่าวคือ โกมารภจัจส์หคลินิก 
และโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานด้านมะเร็งสกลนคร (วดัค า
ประมง) จะเป็นไปในลกัษณะแบบธรรมชาติ โดยผูป่้วยท่ีเคยมารักษาแลว้เห็นผลหรือจิตอาสาท่ีรู้จกั
ท่ีน่ี ก็จะแนะน าผูป่้วยรายอ่ืนๆมารักษา ส่วนบริษทักาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) 
จ ากดั จะมีระบบการจดัจ่ายรายไดใ้ห้กบัผูแ้นะน าบอกต่อ เป็นค่าการตลาด (Commission) มาเป็น
แรงผลกัดนักระตุน้ท าให้เกิดการบอกต่ออย่างเป็นระบบ ซ่ึงมีความสอดคลอ้งกบั หลกัการตลาด
แบบผึ้งแตกรัง (Buzz Marketing) หมายถึง  การท่ีผูบ้ริโภครายหน่ึงให้ขอ้มูลไปยงัผูบ้ริโภครายอ่ืนๆ 
และถ้าหากเป็นการบอกต่อผ่านทางส่ืออินเทอร์เน็ต จะเรียกว่า การบอกต่อผ่านทางส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ E-Word of Mouth (e-WOM) แต่ข้อมูลท่ีใช้ในการบอกต่อนั้นสามารถเป็นได้ทั้ ง
ขอ้มูลในเชิงบวกและเชิงลบก็ได ้ในการส่ือสารระหวา่งบุคคลนั้นความเขม้แข็งของความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล (Tie Strength) ท่ีท าการติดต่อส่ือสารกนั ยิง่มีความสัมพนัธ์แนบแน่นมากเท่าใด ก็ยิ่ง
ได้รับความน่าเช่ือถือ(Trust)และความเช่ือในความเช่ียวชาญ (Experts) มากข้ึนเท่านั้ น และจะ
น าไปสู่การบอกต่อและตดัสินใจเขา้รับบริการทางการแพทยแ์ผนไทย  
   2)  กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อการศึกษา 
   จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ ง 3 แห่ง ท าการ
ส่ือสารในเชิงการให้ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทย ซ่ึงไม่ใช้การส่ือสารเพื่อการขายอย่าง
โจ่งแจง้ (Hard Sell) เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นก็เพื่อการสร้างความน่าเช่ือถือให้กบัผูส่้งสารหรือองคก์ร และ
เป็นการส่ือสารภายใตก้รอบบงัคบัของกฎหมายท่ีห้ามโฆษณาสรรพคุณยาโดยตรง การส่ือสารใน
เชิงการศึกษาจึงเป็นทางออกท่ีดีส าหรับการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทย เพราะนอกจากจะสร้างความ
น่าเช่ือถือให้กับผู ้ส่งสารแล้วยงัท าให้ผู ้รับสารเกิดความรู้และเข้าใจในศาสตร์การรักษาด้วย
การแพทย์แผนไทยมากข้ึน การส่ือสารเพื่อการศึกษาไม่ใช่การส่ือสารเพื่อกระตุ้นให้ เกิด
กระบวนการซ้ือในระยะเวลาอนัสั้น แต่เป็นเพียงขั้นแรกในกระบวนการส่ือสารเพื่อสร้างการรับรู้ 
(Awareness) เพื่อน าไปสู่การประกอบการตดัสินใจเขา้รับบริการทางาการแพทยแ์ผนไทยในอนาคต 
สอดคลอ้งกบัแบบจ าลองล าดบัขั้นของผลกระทบ (Hierarchy of Effect Model) โดยมีสมมติฐานว่า
ผูบ้ริโภคจะผา่นขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ขั้นการตระหนกัรับรู้ (Awareness) เก่ียวกบัสินคา้และบริการไป
จนถึงขั้นตอนการซ้ือจริง ดงันั้นการส่ือสารเพื่อการศึกษารายละเอียดในช่วงแรกอาจไม่สามารถ



 

น าไปสู่การตอบสนองทางพฤติกรรมหรือการซ้ือทันที  แต่จะต้องมีล าดับขั้นตอนต่างๆเพื่อ
ประกอบการตดัสินใจจนผูรั้บสารก้าวขา้มไปยงัขั้นตอนการซ้ือได้ในท่ีสุด (นธกฤต วนัต๊ะเมล์, 
2555, น.141) ดงัน้ี ขั้นตอนท่ี 1 การรู้จกั (Awareness) เป็นขั้นตอนท่ีท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัสินคา้ แต่ยงั
ไม่มีความรู้ โดยมักจะเป็นการแนะน าผลิตภัณฑ์หรือการบริการใหม่ๆ ขั้นตอนท่ี 2 ความรู้ 
(Knowledge): ขั้นตอนน้ีผูบ้ริโภคจะเกิดความรู้เก่ียวกับคุณสมบติัต่างๆ ของผลิตภณัฑ์หรือการ
บริการ ขั้นตอนท่ี 3 ความชอบ (Liking) ผูบ้ริโภคจะเกิดความรู้สึกท่ีดีต่อสินคา้ ขั้นตอนท่ีส่ี ความพึง
พอใจ (Preference) การจะเกิดความพึงพอใจกบัผูบ้ริโภคได้นั้นนักการตลาดจ าเป็นตอ้งช้ีให้เห็น
จุดเด่นของตราสินคา้ท่ีเหนือกวา่คู่แข่ง  ขั้นตอนท่ี 4 ความเช่ือมัน่ท่ีจะซ้ือ (Conviction) ผูบ้ริโภคจะ
เกิดความมั่นใจในการซ้ือสินค้าหรือการบริการ และขั้นตอนท่ี 5 การซ้ือ (Purchase) ขั้นตอนน้ี
พนกังานขายมีบทบาทส าคญัต่อการเร่งรัดใหผู้บ้ริโภคตดัสินใจซ้ืออยา่งรวดเร็ว 

 3)  กลยทุธ์การส่ือสารผา่นเครือข่ายและองคก์รพนัธมิตร 
   จากการศึกษาพบว่า ผูป้ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร มีการ
ส่ือสารผา่นการบอกต่อระหวา่งองคก์ร โดยองคก์รเครือข่ายพนัธมิตร เป็นอีกช่องทางหน่ึงท่ีช่วยใน
การประชาสัมพนัธ์การแพทยแ์ผนไทย โดยเกิดจากการร่วมมือกนัระหวา่งองคก์รเพื่อสนบัสนุนกนั
ในดา้นการส่ือสาร  อาทิ โกมารภจัจส์หคลินิก อาศยัความร่วมมือร่วมมือกบัคลินิกแพทยแ์ผนไทย
แห่งอ่ืน ท่ีอยูใ่นเขตพื้นท่ีคนละจงัหวดัหรือในต่างประเทศ น าส่ือและแนวทางการรักษาของโกมาร
ภจัจส์หคลินิกไปเผยแพร่ ส่งผลให้ผูม้ารับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยในพื้นท่ีอ่ืนๆสามารถรับรู้
ข่าวสารดา้นการแพทยแ์ผนไทยของหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ไดก้วา้งขวางมากข้ึน  ส่วน บริษทักา
โนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั ก็มีการจดัท าส่ือ และน าส่ือของทางบริษทัท่ีจดัท า
ข้ึนจากส่วนกลางเผยแพร่โดยองคก์รท่ีเป็นตวัแทนจ าหน่ายท่ีกระจายอยูท่ ัว่ประเทศ  โดยทางบริษทั
เป็นพนัธมิตรทางการคา้กบัเจา้ของศูนยจ์  าหน่ายซ่ึงท าหน้าท่ีกระจายสินคา้ในระดบัทอ้งถ่ิน  ส่วน
โรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร(วดัค าประมง) 
ได้รับความร่วมมือจากสถาบนัการศึกษาต่างๆในการผลิตผลงานวิจยัร่วมกัน เม่ือมีการเผยแพร่
งานวิจยัออกไปในวงกวา้ง ก็ส่งผลให้ทางโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบ
ผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) ไดรั้บการกล่าวถึงและเป็นท่ีรู้จกัมากข้ึน ท าใหต่้อมา
สถาบนัการศึกษาอ่ืนๆท่ีสนใจติดต่อเขา้มาประสานงานเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จวบจนปัจจุบนัมีงานวิจยัท่ี
ร่วมมือกบัสถาบนัต่างๆรวม 31 เร่ืองแลว้ 



 

   จากการส่ือสารในลกัษณะดงักล่าวแสดงให้เห็นว่า แทจ้ริงแล้วเป็นการ
ประยุกต์หลกัการส่ือสารการตลาดแบบผึ้งแตกรัง (Buzz Marketing) หมายถึง การท่ีผูรั้บสารราย
หน่ึงให้ขอ้มูลไปยงัผูรั้บสารรายอ่ืนๆท่ีเป็นเครือข่ายทางการส่ือสารของตน แต่กรณีน้ี เป็นการบอก
ต่อในระดบัระหว่างองค์กร ไม่ใช่เพียงในระดับระหว่างบุคคลเท่านั้น ยิ่งความสัมพนัธ์ระหว่าง
องค์กรใกล้ชิดมากเท่าใด ก็ยิ่งได้รับความน่าเช่ือถือ (Trust) และความเช่ือในความเช่ียวชาญ 
(Experts) มากข้ึนเท่านั้น อนัจะน าไปสู่การบอกต่อ และการตดัสินใจเขา้มารับบริการทางการแพทย์
แผนไทย หรือซ้ือสินคา้และบริการนั้นๆ  
   4)  กลยทุธ์การส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ 
   จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการใชส่ื้อ
ออนไลน์ (Online Media) เป็นช่องทางใหม่ในการส่ือสารไปยงักลุ่มเป้าหมาย  กล่าวคือ โกมารภจัจ์
สหคลินิกโดยหมอประสิทธ์ิ คงทรัพย ์จะใชส่ื้อเวบ็ไซตส่์วนบุคคลร่วมกบั Youtube และ Facebook 
เป็นช่องทางในการกระจายส่ือ โดยรูปแบบของส่ือจะเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีสาธิตการวินิจฉัยและ
แนวทางในการรักษาผูป่้วยโรคกระดูกและขอ้เป็นหลกั โดยการส่ือสารผา่นส่ือออนไลน์ของหมอ
ประสิทธ์ิ คงทรัพย ์ได้จดัท ามาเป็นระยะเวลาประมาณ 3 ปี จึงเร่ิมเป็นท่ีรู้จกัและแพร่หลาย ส่วน 
บริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากัด ท าการส่ือสารผ่านทางส่ือออนไลน์ 
(Online Media) เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กรเป็นหลัก ยืนยนัการมีตวัตนจริงให้แก่เหล่าสมาชิกท่ี
ตอ้งการคน้หาขอ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบับริษทั แต่จะเน้นการขยายตลาดผ่านการบอกต่อของดว้ยส่ือ
บุคคลเป็นหลกั ส่วนโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ง
สกลนคร(วดัค าประมง) ก็จะมีการน าเอาส่ือส่ิงพิมพ์และภาพเคล่ือนไหวมาจดัท าเป็นส่ือดิจิทลั 
รวบรวมไว้ในเว็บไซต์ขององค์กร เพื่ อสามารถให้ผู ้รับสารดาวน์โหลดข้อมูลและดู ส่ือ
ภาพเคล่ือนไหวยอ้นหลงัได ้ เป็นตน้ จากลกัษณะการให้ความส าคญักบัการส่ือสารผ่านส่ือดิจิทลั
ดังกล่าวของผูป้ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ ง 3 องค์กร แสดงให้เห็นว่า ส่ือออนไลน์เข้ามามี
บทบาทอยา่งมากต่อพฤติกรรมการเปิดรับส่ือของกลุ่มเป้าหมาย บางองค์กรถึงแมจ้ะไม่ไดเ้น้นการ
ขยายตลาดผา่นทางส่ือประเภทน้ี แต่ก็ยงัจ  าเป็นตอ้งจดัท าเวบ็ไซตอ์ยา่งเป็นทางการในนามขององค์
เพื่อยืนยนัการมีตวัตน ถือเป็นมาตรฐานทางการส่ือสารในยุคปัจจุบัน เหตุท่ีเป็นเช่นนั้นเพราะ
พฤติกรรมในการเปิดรับส่ือของผูรั้บสารไดเ้ปล่ียนไป นิยมใชส่ื้อออนไลน์มากข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
สถิติการส ารวจพฤติกรรมผู ้ใช้อินเทอร์เน็ตโดยส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) (2557) พบว่า ภายในระยะเวลา 12 ปี คือตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2556 ผูใ้ช้



 

อินเทอร์เน็ตมีอตัราชัว่โมงการใชง้านต่อวนัเพิ่มสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยเพิ่มข้ึนร้อยละ 76.3   และ
พบว่ากลุ่มผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตนั้น มกัใช้เพื่อการพูดคุยสนทนาผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดย
ผูใ้ช้งานผ่านทางอุปกรณ์เคล่ือนท่ี คิดเป็นร้อยละ 78.2 ส่วนผูใ้ช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ คิดเป็น
ร้อยละ 59.6 ดงันั้นจึงเป็นเหตุผลท าใหผู้ป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยตอ้งปรับรูปแบบการส่ือสารให้
เขา้กบัพฤติกรรมผูรั้บสารท่ีเปล่ียนไปดงักล่าว 
   5)  กลยทุธ์การส่ือสารเพื่อรักษาความสัมพนัธ์กบักลุ่มเป้าหมาย 
   จากการศึกษาพบวา่ ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการส่ือสาร
เพื่อรักษาความสัมพนัธ์กับผูรั้บสาร โดยมีการใช้ส่ือในรูปแบบท่ีต่างกัน ข้ึนอยู่กับจ านวนและ
โครงสร้างองคก์ร กล่าวคือ โกมารภจัจส์หคลินิก จะใชส่ื้อ Facebook จ าแนกกลุ่มผูรั้บสารออกเป็น 
3 กลุ่มเพื่อจดัสรรขอ้มูลในการส่ือสารให้เหมาะสมกบัความตอ้งการของผูรั้บสาร  ส่วนบริษทักา
โนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จ ากดั มีการจดัท าวาสาร "กาโนรักคุณ" เป็นส่ือหลกัอยา่ง
เป็นทางการท่ีใชใ้นการส่ือสารระหวา่งฝ่ายบริหารกบัสมาชิก และเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเขา้
มาสนทนาแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นต่างๆโดยตรงกบัประธานคณะกรรมการบริหารเป็นการส่วนตวั ใน
ในวนัองัคารและวนัพฤหัสบดีอีกด้วย ส่วนโรงพยาบาลการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยแ์บบ
ผสมผสานดา้นมะเร็งสกลนคร (วดัค าประมง) ก็มีการจดัท าวารสาร ช่ือวา่ "อโรคยาศาลสาร" เป็น
ส่ือท่ีเช่ือมประสานระหว่างสมาชิกในองค์กร และมีการจดัตั้งกลุ่มสนทนาผ่านทางแอพพลิเคชั่น 
Line ช่ือว่า กลุ่ม "คิดถึงค าประมง" เพื่อเป็นช่องทางการส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนขอ้คิดเห็นระหว่าง
สมาชิกขององคก์รทั้งเก่าและปัจจุบนั  จากลกัษณะการส่ือสารของผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 
3 องค์กร ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าสอดคล้องกับ หลักการบริหารความสัมพนัธ์กับลูกค้า ดังท่ี 
Reinartz, and Venkatesan (2008) ซ่ึงระบุไว ้4 ประการ คือ  

(1)  การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า องค์กรจะต้องด าเนินการ
เพื่อใหไ้ดลู้กคา้ (Customer Acquisition)  

(2)  ท าการรักษาลูกคา้ (Customer Retention)  
(3)  ขยายกลุ่มลูกคา้ (Customer Growth)  
(4) ท าให้กลุ่มลูกค้ากลับมาซ้ือสินค้าหรือรับบริการซ ้ า (Winning 

Back of Customer)  
ซ่ึงการท่ีจะสามารถท าได้ดังขั้นตอนดังกล่าวผูป้ระกอบการจะต้องมี

ขอ้มูลดา้นต่างๆเก่ียวกบัลูกคา้ เช่น รูปแบบการใช้ชีวิต รูปแบบการซ้ือสินคา้ และพฤติกรรมการ



 

ตัดสินใจซ้ือ เป็นต้น  ตลอดจนการบริหารงบประมาณในการส่ือสารกับลูกค้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อใหเ้กิดความสัมพนัธ์ในระยะยาว  
  5.2.1.4  การประเมินผลการท างาน 
  จากการศึกษา พบวา่ ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทย ทั้ง 3 องคก์ร มีการประเมินผล
การท างานผ่านการรับเร่ืองร้องเรียนจากผูรั้บสารโดยตรงอยู่เป็นระยะๆ เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มา
ปรับปรุงแกไ้ขในจุดท่ีบกพร่อง และเน้นการตรวจสอบความถูกตอ้งเหมาะสมของขอ้มูลก่อนการ
เผยแพร่ เพื่อป้องกนัผลเสียท่ีตามมาจากการส่ือสารท่ีผดิพลาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัหลกัการประเมินผล
การท างาน (Evaluation) ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ (2554, น.28-29) ท่ีกล่าวว่า การประเมินผลระหว่าง
ด าเนินกิจกรรมนั้นเพื่อให้ทราบถึงปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและน ามาปรับปรุงแกไ้ขในคร้ังหน้า  
องค์กรทางการแพทยแ์ผนไทยทั้ง 3 แห่ง ยงัให้ความส าคญักบัการประเมินผลการท างานค่อนขา้ง
นอ้ย มีการใชช่้องทางการส่ือสารในลกัษณะเดิมๆ แต่จะเนน้ท่ีการปรับปรุงเน้ือหาของส่ือให้ทนัต่อ
ความตอ้งการของผูรั้บสารเป็นหลกั 
 
 5.2.2  กระบวนการสร้างการยอมรับ  
 จากการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทยของทั้ง 3 องค์กร มี
ลกัษณะท่ีสอดคลอ้งกนั จะเน้นการให้ความรู้ดา้นการรักษา และการเสนอทางเลือกให้กบัผูป่้วยท่ี
ก าลังมองหาทางออกท่ีสามารถตอบโจทยค์วามต้องการของผูป่้วยได้อย่างแท้จริงโดยเป็นการ
ส่ือสารในเชิงบวก ไม่กล่าวโจมตีการแพทยแ์ผนปัจจุบนั และจากการศึกษาพบว่า ผูป่้วยส่วนใหญ่
ลว้นเคยผ่านการรักษากบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อน โดยผูท่ี้เปล่ียนแนวทางการรักษาจากแพทย์
แผนปัจจุบนัมกัจะประสบปัญหาเก่ียวกบัการรักษา เช่น แพทยแ์ผนปัจจุบนัไม่สามารถรักษาให้เห็น
ผลท่ีดีข้ึนได้ หรือบางรายก าลงัลงัเลใจกบัการรักษาท่ีมีความเส่ียงสูง ท าให้เกิดความไม่มัน่ใจใน
ความปลอดภยั จึงเป็นท่ีมาของจุดเปล่ียนดงักล่าว ผูป่้วยบางรายประเมินทางเลือกก่อนทดลองเขา้รับ
การรักษา  แต่บางรายก็เขา้มารบการรักษาทนัที เพราะข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายดา้น เช่น ค่านิยม ความ
เช่ือ และงบประมาณ เป็นตน้ แต่เม่ือผูป่้วยไดรั้บการทดลองรักษาดว้ยแนวทางการแพทยแ์ผนไทย
แลว้ หากไดรั้บผลการรักษาท่ีดีข้ึน ก็จะเกิดความเช่ือถือ เรียกวา่ "เวชศรัทธา" เพราะเห็นวา่เป็นการ
รักษาแนวใหม่ท่ีตนเองก็พึ่ งได้สัมผสันอกเหนือจากการแพทยแ์ผนปัจจุบนัซ่ึงเป็นการแพทยส์าย
หลกัของประเทศ ท าให้เกิดเป็นวงจรการสร้างการรับรู้ให้กวา้งขวางออกไป  ซ่ึงมีความสอดคลอ้ง
กับ กระบวนการยอมรับนวตักรรมใหม่ (Stage in the Adoption Process) ซ่ึงกระบวนการการ



 

ตดัสินใจนั้นจะมีการเปล่ียนแปลงอยา่งเป็นระบบและตอ้งอาศยัเวลาขั้นตอนในกระบวนการยอมรับ 
(Rogers, 2003) ดงัตารางท่ี 5.1 และภาพท่ี 5.1 
 
 
ตารางที ่5.1  สรุปลกัษณะกระบวนการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย 

 
ล าดบั กระบวนการการ

ยอมรับ 
ผู้ประกอบการ 
แพทย์แผนไทย 

ผู้รับบริการ 
แพทย์แผนไทย 

1 สร้างการรับรู้ 
 

ผ ลิ ต ส่ื อ เพื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู้ ด้ า น
การแพทยแ์ผนไทยอยา่งลึกซ้ึงและ
เป็นประโยชน์ต่อผูรั้บสาร  สะทอ้น
ถึงความเช่ียวชาญเฉพาะด้านของ
ตน โดยไม่น าเสนอดว้ยการโฆษณา
ชวนเช่ือ แต่รักษาไวซ่ึ้งภาพลกัษณ์
อนัดี มีความน่าเช่ือถือเป็นหลกั 

ได้รับ รู้ข้อมูลผ่านทางส่ือท่ีตนให้
ความเช่ือถือ ห รือบุคคลใกล้ชิด  มี
แหล่งท่ีมาของขอ้มูลอา้งอิงชดัเจน 

2 สร้างความสนใจ น าเสนอผลการรักษาจากผู ้ป่วยท่ี
เห็นผลแลว้ 

พบเห็นตัวผูป่้วยท่ีรักษาแลว้เห็นผล
และมีงานวิจัย เชิงวิชาการอ้างอิง
ชดัเจน น่าเช่ือถือ 

3 ประเมินทางเลือก น าเสนอขอ้ดีของการรักษาโดยใช้
แนวทางการแพทย์แผนไทย ซ่ึงมี
ความปลอดภยัจากผลขา้งเคียง และ
มีความเส่ียงนอ้ยกวา่  

แพทยแ์ผนปัจจุบันปฏิเสธการรักษา
หรือเสนอแนวทางการรักษาท่ีมีความ
เส่ียงและมีราคาสูง เช่น การผ่าตัด
อวัยวะส าคัญ  การให้ยาเคมีบ าบัด 
เป็นตน้ 

4 ทดลองรับการรักษา น าเสนอความน่าเช่ือถือขององคก์ร 
และความปลอดภัยทางด้านการ
รักษาให้เป็นผู ้ป่วยเห็นประจักษ์
ชดัเจน หากเป็นสถานพยาบาลตอ้ง
สะอาด  ได้ม าตรฐาน  มีการจด
ทะเบียนอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย 

แสวงหาทางเลือกอ่ืนนอกเหนือ จาก
การรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
ซ่ึงไม่สามารถตอบโจทย์ การรักษา
ของตนได ้

5 เกิดการยอมรับ
การแพทยแ์ผนไทย 

ท าการติดตามผลการรักษาอย่าง
ใกลชิ้ดอยา่งเป็นกนัเอง มีการใชส่ื้อ

ได้รับการรักษาโดยหมอ และยาท่ีมี
คุณภาพ พร้อมทั้ งมีเวลามากข้ึน ท า



 

สร้างการ

รับรู้ 

เพ่ือสร้างความ สัมพันธ์อันดีต่อ
ผู ้ รั บ บ ริ ก าร  เพื่ อ แ ล ก เป ล่ี ยน
ขอ้คิดเห็นและน ามาปรับปรุงแกไ้ข
จุด บกพร่อง  

ให้ไดพู้ดคุยสอบถามปัญหาต่างๆจาก
แพทย์อย่าง เป็นกัน เอง  เม่ื อ เห็ น
ผลการรักษาท่ี ดี ข้ึนแล้วท าให้ เกิด 
"เวชศรัทธา" ซ่ึงเป็นแรงผลักดันให้
ผูป่้วยบางรายท่ีหายป่วยแลว้  ตอ้งการ
บอกต่อ สร้างการรับรู้แก่ผูอ่ื้น จึงเกิด
เป็นวงจร ดงัภาพท่ี 5.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.1  วงจรกระบวนการสร้างการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย 
 

5.3  ข้อเสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลการวจิัย 
 
 การวางแผนการส่ือสารการแพทยแ์ผนไทยเป็นส่ิงท่ีมีความละเอียดอ่อนและรอบคอบ ใน
การวางแผนการส่ือสารตอ้งค านึงถึงขอ้บงัคบัของกฎหมายอยา่งเขม้งวดประกอบกบัช่องทางในการ
ส่ือสารท่ีเหมาะสมเขา้รูปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย จากการศึกษาพบว่า ผูรั้บบริการทาง
การแพทยแ์ผนไทยรับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทยจากส่ือต่างๆ ท่ีมีความหลากหลาย แต่
หัวใจของการส่ือสารคือการสร้างความเช่ือถือให้กบัผูรั้บสารเป็นส าคญั ซ่ึงเป็นกุญแจด่านแรกใน

แนะน า

บอกต่อ 

เขา้รับการ

รักษา 

ประเมิน

ทางเลือก 

เกิดความ

ศรัทธา 

สร้างความ

สนใจ 



 

การส่ือสารเพื่อให้เกิดการยอมรับการแพทยแ์ผนไทยตามมา การแพทยแ์ผนไทยในยุคปัจจุบนัยงั
นับว่าเป็นส่ิงใหม่ในสังคม และท่ีผ่านมาสังคมเกิดความแคลงใจและขาดความเช่ือถืออัน
เน่ืองมาจากแพทยแ์ผนไทยบางคนโฆษณาโออ้วดสรรพคุณเกินจริง  ดงันั้น การส่ือสารเพื่อให้เกิด
การยอมรับ จึงตอ้งเนน้ท่ีการท าความเขา้ใจและการให้ความรู้เป็นหลกั จากการศึกษาในคร้ังน้ีผูว้ิจยั
จึงมีขอ้เสนอแนะในการประยกุตใ์ชผ้ลการวจิยั ดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 5.3.1  ไม่ท าการโฆษณาชวนเช่ือ 
 การส่ือสารการแพทยแ์ผนไทยท่ีมีประสิทธิภาพ จะไม่ท าการส่ือสารในลกัษณะการโฆษณา
ชวนเช่ือ เพื่อบ่งบอกสรรพคุณอยา่งโจ่งแจง้ เพราะจะเขา้ข่ายการกระท าความผิดพระราชบญัญติัยา  
มาตรา 88 ว่าด้วยการโฆษณายา ฉบบัร่างแก้ไขเพิ่มเติม 2557 (กระทรวงสาธารณสุข ส านักยา, 
2557) นอกจากน้ียงัท าให้ผูรั้บสารขาดความเช่ือถืออีกดว้ย ดงันั้นผูป้ระกอบการควรท าการส่ือสาร
ผา่นทางส่ือต่างๆโดยเนน้เน้ือหาท่ีมีความเหมาะสม ควรใชก้ลยุทธ์หลกัการตลาดเชิงเน้ือหา มาเป็น
แนวทางในการส่ือสารโดยเล่ียงการบอกสรรพคุณโดยตรง และไม่เนน้การส่ือสารเพื่อการขายมาก
เกินไป จะท าใหก้ารส่ือสารการแพทยแ์ผนไทยมีประสิทธิผลสูงสุด 
 
 5.3.2  การใช้ส่ือออนไลน์ (Online Media) 
 การส่ือสารการแพทยแ์ผนไทยผ่านทางส่ือออนไลน์ (Online Media) เป็นอีกช่องทางการ
ส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงกลุ่มเป้าหมายไดอ้ย่างกวา้งขวาง และมีค่าใช้จ่ายท่ีน้อยกว่าส่ือมวลชน แต่
ขอ้เสียก็เป็นผลพวงมาจากขอ้ดีดว้ยเช่นกนั กล่าวคือ เม่ือมีคนเขา้ถึงส่ือชนิดน้ีจ านวนมาก ยอ่มท าให้
เกิดการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีหลากหลายจนเกินไป และขาดการกลัน่กรองขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและมกัมีการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิโดยการคดัลอกขอ้มูลน าไปเผยแพร่โดยไม่ไดรั้บอนุญาต ดงันั้นผูป้ระกอบการจึงควร
ส่ือสารผา่นทางส่ือออนไลน์ (Online Media) โดยผลิตเน้ือหาท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะของตนเองเพื่อการ
จดจ าไดง่้ายแก่ผูรั้บสารซ่ึงจะส่งผลท าให้เกิดการติดตามรับส่ือขององค์กรอย่างต่อเน่ือง ควรจดัท า
เน้ือหาเพื่อการส่ือสารอนัสะทอ้นถึงภาพลกัษณ์ของสินคา้และบริการขององคก์รตนอยา่งชดัเจน มี
การตราสัญลกัษณ์เคร่ืองหมายขององคก์รไวเ้พื่อแสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิในส่ือนั้นๆ  
 



 

 5.3.3  ส่ือประเภทบุคคลมีความส าคัญ 
  ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยส่วนใหญ่ มกัให้ความเช่ือถือต่อส่ือบุคคลมากกวา่ส่ือ
อ่ืนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูส่้งสารท่ีเคยเป็นผูป่้วยซ่ึงผ่านการรักษาจนเห็นผลดีแล้วและมีสถานะ
เปรียบดงัตวัแทนขององคก์รแพทยแ์ผนไทยนั้นๆ ดงันั้น นอกจากการส่ือสารผา่นทางส่ืออ่ืนๆแลว้ 
ผูป้ระกอบการแพทยแ์ผนไทยควรให้ความส าคญักบัการส่ือสารโดยการบอกต่อแบบปากต่อปาก 
(Word of Mouth) ผ่านทางส่ือบุคคลดว้ยเช่นกนั ประสิทธิผลและคุณภาพดา้นการรักษาท่ีดี จึงเป็น
หวัใจหลกัส าคญัท่ีช่วยผลกัดนัใหเ้กิดการบอกต่อ 

 
 
 
5.4  ข้อเสนอแนะเพือ่การวจิัยคร้ังต่อไป  
 
 ส าหรับการศึกษาวิจยัในอนาคตควรมีการพฒันากระบวนการส่ือสารและสร้างการยอมรับ 
การแพทยแ์ผนไทยใหมี้ความครอบคลุมและทนัต่อความเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคมในแต่ละ
ยุคสมยั รวมทั้งการน าแนวคิดทางด้านการส่ือสารการตลาดอ่ืนๆมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็นการ
ส่ือสารการตลาดแบบดั้งเดิมและการส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นตน้ การศึกษาในคร้ังน้ีมี
การเก็บข้อมูลในเชิงคุณภาพ แต่ขาดการทดสอบในเชิงปริมาณ ดงันั้นจึงควรมีการศึกษาเพื่อลด
ขอ้จ ากดัดงักล่าว อนัจะน าไปสู่การพฒันาองค์ความรู้ดา้นการส่ือสารธุรกิจสุขภาพและการแพทย์
แผนไทยท่ีครอบคลุมมากยิ่งข้ึน อันจะส่งผลดีต่อการน าไปต่อยอดเพื่อการประยุกต์ใช้ให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ซ่ึงผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยัคร้ังต่อไปดงัน้ี 
  
 5.4.1  ศึกษาเพิม่เติมด้านการส่ือสารการตลาดเชิงเนือ้หา 
 กระบวนการส่ือสารการแพทย์แผนไทยจะใช้กลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิงเน้ือหา
ผูส้นใจควรท าการศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัลกัษณะกลยุทธ์การตลาดเชิงเน้ือหากบัการส่ือสารธุรกิจ
สุขภาพ เพื่อศึกษาแนวคิดและการประยุกตใ์ชก้ลยุทธ์การส่ือสารการตลาดเชิงเน้ือหาเพื่อการส่ือสาร
การแพทยแ์ผนไทยอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 
 5.4.2  ส่ือออนไลน์เข้ามามีบทบาทในการส่ือสารการแพทย์แผนไทย  



 

 ท าใหเ้กิดทั้งผลดีและผลเสีย ดงัท่ีไดก้ล่าวมาในหวัขอ้ 5.3.2 ดงันั้นผูส้นใจควรศึกษา
เพิ่มเติมเก่ียวกบัรูปแบบการแกปั้ญหาการส่ือสารอนัเกิดจากส่ือออนไลน์ (Online Media) 
 
 5.4.3  ผู้สนใจควรศึกษาเพิม่เติมเกีย่วกบักลยุทธ์การส่ือสารแบบปากต่อปาก  
 จากการศึกษาพบวา่ ผูรั้บบริการทางการแพทยแ์ผนไทยส่วนมาก ใหค้วามส าคญักบัการ
บอกต่อผา่นทางส่ือบุคคล ดงันั้นผูส้นใจควรศึกษาเพิ่มเติมเก่ียวกบัประสิทธิผลของการส่ือสารดว้ย
กลยทุธ์การส่ือสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) เพื่อศึกษาทศันคติและพฤติกรรมของผูรั้บ
สารอนัส่งผลต่อการตดัสินใจในการรับบริการทางการแพทยแ์ผนไทย 
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ตวัอย่างแนวค าถามชุดที่ 1 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้ประกอบการแพทย์แผนไทย 
 
1.  แนวค าถามดา้นกระบวนการส่ือสาร 

1)  ปัจจุบนัองคก์รของท่านมีสถานการณ์เป็นอยา่งไร 
2)  กลุ่มเป้าหมายหรือผูรั้บข่าวสารจากองคก์รท่าน มีลกัษณะอยา่งไร 
3)  ท่านมีกลยทุธ์ในการส่ือสารอยา่งไร 
4)  ท่านท าการประเมินผลการส่ือสารอยา่งไร 

2.  แนวค าถามดา้นกระบวนการสร้างการยอมรับ 
1)  ท่านมีกระบวนการสร้างความตระหนกัรู้การแพทยแ์ผนไทย อยา่งไร    
2)  ท่านมีกระบวนการสร้างความสนใจการแพทยแ์ผนไทย อยา่งไร 
3)  ท่านมีกระบวนการอยา่งไร เพื่อใหผู้ป่้วยเกิดการประ เมินทางเลือก ก่อนเขา้มารับการรักษา 
4)  ท่านมีวธีิอยา่งไร เพื่อใหผู้ป่้วยอยากเขา้มาทดลองรับการรักษาดว้ยการแพทยแ์ผนไทย   
5)  ท่านมีกระบวนอยา่งไรเพื่อใหผู้ป่้วยเกิดการยอมรับ การแพทยแ์ผนไทย  
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ตวัอย่างแนวค าถามชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ส าหรับผู้รับบริการแพทย์แผนไทย 
   
1.  แนวค าถามเชิงประชากรไดแ้ก่ อาย ุเพศ อาชีพ การศึกษา และภูมิล าเนา 
2.  แนวค าถามเก่ียวกบัประวติัการรักษา 
     1)  ท่านเคยรักษากบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัมาก่อนหรือไม่ ไดผ้ลเป็นอยา่งไร 

2)  ท่านรับการรักษาโดยแพทยแ์ผนไทยเม่ือใด และผลเป็นอยา่งไร 
3)  เหตุใดท่านจึงหนัมารับการรักษาดว้ยแนวทางแพทยแ์ผนไทย 

3.  แนวค าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ 

1)  ท่านนิยมใชส่ื้อชนิดใดมากท่ีสุด 
2)  ส่ือชนิดใดท่ีท่านใหค้วามเช่ือถือมากท่ีสุด 
3)  ท่านรับรู้ข่าวสารดา้นการแพทยแ์ผนไทยจากส่ือใดบา้ง 

4.  แนวค าถามเก่ียวกบั กระบวนการยอมรับการแพทยแ์ผนไทย  
1)  ท่านทราบรายละเอียดเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทยอยา่งไร 
2)  ท่านมีความสนใจเก่ียวกบัการแพทยแ์ผนไทยหรือไม่ อยา่งไร  
3)  ท่านมีการประเมินทางเลือกก่อนมารักษากบัแพทยแ์ผนไทยอยา่งไร  
4)  ท่านไดท้ดลองรับบริการทางการแพทยแ์ผนไทยหรือไม่ อยา่งไร 
5)  ท่านยอมรับการรักษาทางการแพทยแ์ผนไทยหรือไม่ เพราะเหตุใด 
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