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การศึกษาวิจยั เรื่ อง กระบวนการสื่ อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย มีวตั ถุประสงค์การ
วิจยั 2 ข้อ คือ 1) เพื่อศึ กษาวางแผนการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย 2) เพื่อศึ กษากระบวนการสร้างการยอมรับ
การแพทย์แผนไทย โดยการศึ กษาครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ใช้วิธีการเก็บข้อมูล
ด้วยการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-Depth Interview) ผูป้ ระกอบการแห่ งละ 1 คน จาก 3 องค์กร ได้แก่ โกมารภัจจ์
สหคลินิก, บริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แบบผสมผสานด้านโรคมะเร็ งสกลนคร(วัดคาประมง) พร้อมด้วยผูม้ ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทย
องค์กรละ 8 คน รวมทั้งสิ้ น 24 คน และการวิจยั เชิงเอกสาร (Documentary Research) การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการ
พัฒนาองค์ความรู ้ทางด้านการสื่ อสารธุรกิจสุ ขภาพ และเป็ นการส่งเสริ มการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็ นแนวทางให้
ผูป้ ระกอบการสามารถนาองค์ความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสื่ อสารให้เกิดประสิ ทธิภาพสู งสู ด อันจะเป็ นผลดี
ต่อ การพึ่ งตนเองของคนไทยทางด้านการดู แลสุ ข ภาพ โดยลดอัต ราการเสี ยดุ ล การค้า จากการน าเข้ายาและ
เวชภัณฑ์แผนปั จจุบนั มูลค่ามหาศาลจากต่างประเทศ
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 พบว่า ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยมีการวางแผนการสื่ อสารโดย
ใช้สื่อหลากหลายรู ปแบบเพื่อให้สามารถให้เข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายขององค์กรได้อย่างทัว่ ถึง แต่เนื้อหาของสื่ อต้องอยู่
ภายใต้กรอบบังคับของกฎหมายว่าด้วยเรื่ องการโฆษณายา ซึ่งห้ามการบอกสรรพคุณโดยตรง ทาให้เนื้ อหาในการ
สื่ อสารจะเน้นสร้างการรับรู ้แก่กลุ่มเป้ าหมายโดยการให้ความรู ้ดา้ นการแพทย์แผนไทยเป็ นหลัก ไม่ใช่เป็ นการ
สื่ อสารเพื่อการขายอย่างโจ่งแจ้ง เมื่อผูร้ ับสารเล็งเห็นประโยชน์จากความความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริ งของผูส้ ่ งสาร
ซึ่ งสะท้อนออกมาจากคุณภาพของเนื้ อหาในการสื่ อสาร จึงจะเกิดความเชื่ อถือและนามาสู่ การเข้ารับการบริ การ
ทางการแพทย์แผนไทยตามมาในภายหลัง และในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยก็ได้ให้ความสาคัญกับสื่อ
ออนไลน์ (Online Media) ที่กาลังได้รับความสนใจและเข้ามามีบทบาทในการดารงชีวติ ของผูค้ นในสังคมเป็ น
อย่างมาก แต่ในอี กมุมหนึ่ งสื่ อดังกล่าวก็นามาซึ่ งผลเสี ยด้วยเช่ นกัน กล่าวคื อ ด้วยคุณสมบัติของสื่ อออนไลน์

(Online Media) ที่ ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย จึ งทาให้เกิ ดการส่ งผ่านข้อมูลกันเป็ นจานวนมาก แต่ขาด
ระบบการกลัน่ กรองข้อเท็จจริ งของข้อมูล และมีการละเมิดลิขสิ ทธิ์ กันอย่างแพร่ หลาย ทาให้ผูร้ ับสารเกิดความ
สับสนในจานวนข้อมูลที่มากเกินไปและไม่รู้วา่ ข้อมูลใดจริ งหรื อเท็จ ผูป้ ระกอบการบางรายที่หวังเพียงผลกาไรก็
โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณจนเกิ นความจริ ง เมื่ อมีผูห้ ลงเชื่ อแล้วได้รับความเสี ยหาย จึ งส่ งผลให้ภาพลักษณ์ ของ
วงการแพทย์แผนไทยโดยรวมต้องพลอยเสื่ อมเสี ยไปด้วย
ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 พบว่า กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทยมีการพัฒนา
จากการรับรู ้สู่การยอมรับอย่างเป็ นลาดับขั้นตอน โดยพบว่าผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยแต่ละคน มีความรู ้
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยมากน้อยไม่เท่ากันจึงทาให้มีทศั นคติและพฤติกรรมแตกต่างกันไป
แต่ให้ความสาคัญในประเด็นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งให้ความสาคัญกับประสิทธิผลของการรักษาเป็ นหลัก ใน
กระบวนการยอมรับดังกล่าวนี้ เมื่อเกืดการยอมรับแล้ว ผูป้ ่ วยจะเกิด "เวชศรัทธา" ภายหลังจากที่ผนุ ้ ้ นั เห็น
ผลการรักษาด้วยตัวเองแล้ว และจะมีแรงกระตุน้ ให้เกิดการบอกต่อ ไปยังผูป้ ่ วยรายอื่นๆ ส่งผลให้เกิดเป็ นวงจรการ
สร้างการรับรู ้สู่การยอมรับ ที่กระจายสื่ อออกไปแบบปากต่อปาก จากผูท้ ี่ผา่ นการรักษาแล้วเห็นผลดี
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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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญ
ปั จจุบนั ประเทศไทยเป็ นประเทศผูน้ าเข้าสิ นค้าประเภทยาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ
จานวนมหาศาล โดยคิดเฉลี่ยมูลค่าการนาเข้า มากกว่า 6,000 ล้านบาทต่อเดือน ดังรายงานสถิติจาก
กรมสรรพากร (2558) รวบรวมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ระหว่างเดือนกันยายน 2557 ถึง
กุมภาพันธ์ 2558 ดังตารางที่ 1.1
ตารางที่ 1.1 มูลค่าของสิ นค้านาเข้าประเภทยาและเวชภัณฑ์ระหว่างเดือนกันยายน 2557 ถึง
เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (หน่วยเป็ นล้านบาท)
สิ นค้ านาเข้ า ก.พ.2558
ยาและ
6,523.13
เวชภัณฑ์

ม.ค.2558

ธ.ค.2557

พ.ย.2557

ต.ค.2557

ก.ย.2557

6,997.24

6,465.38

5,611.28

6,644.36

6,798.26

จากสถิติดงั กล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยยังต้องพึ่งยาและเวชภัณฑ์จากต่างประเทศ
จานวนมาก เพื่อให้เพียงพอต่อจานวนประชากรภายในประเทศ แต่ในอีกมุมหนึ่ งประเทศไทยเองก็มี
ศาสตร์การแพทย์แผนไทยซึ่ งเป็ นภูมิปัญญาด้านการรักษาสุ ขภาพโดยการใช้ยาสมุนไพรที่สามารถ
ผลิตได้เองภายในประเทศ แต่ประชาชนกลับไม่ได้รับการรักษาโดยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอย่าง
กว้างขวางมากนัก เพราะจานวนสถานพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์แผนไทยยังมีจานวนน้อย
อยู่ เมื่อเทียบกับแพทย์แผนปั จจุบนั สาเหตุเกิดจากในยุครัตนโกสิ นทร์ ตอนต้น การแพทย์แผนไทย
เริ่ มถู กลดบทบาทลงเรื่ อยๆโดยมี แพทย์แผนตะวันตกเข้ามาแทนที่ และต่อมาถูกกดทางอ้อมโดย
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พระราชบัญ ญัติ ค วบคุ ม การประกอบโรคศิ ล ปะ ระยะแรกหมอยาไทยในช่ วงสมัย รั ช กาลที่ 6
ส่ วนมากไม่ ท ราบข้อ มู ล โดยละเอี ย ด และไม่ ส ามารถสอบใบประกอบโรคศิ ล ปะได้ ก็ เลิ ก การ
ประกอบอาชีพและเผาตาราทิ้งไป สาเหตุหนึ่ งเกิดจากความเข้าใจผิด และเกรงกลัวอาญาแผ่นดินว่า
จะถู กจับดาเนิ นคดี ส่ วนผูเ้ ป็ นหมอยาไทยที่เหลื ออยู่ก็ชรามาก และส่ วนหนึ่ งได้เสี ยชี วิตไปแล้ว
(สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2538: 71-78) ทาให้ยุคต่อมาการแพทย์แผนตะวันตกก็เข้ามาแทนที่
อย่างสมบูรณ์ ดังนั้นการใช้ยาเพื่อการรักษาโรคต่างๆของแพทย์แผนปัจจุบนั ในประเทศส่ วนหนึ่ งจึง
ต้องพึ่งพาตัวยาอันเป็ นลิ ขสิ ทธิ์ จากทางต่างประเทศด้วยเช่ นกัน หากการแพทย์แผนไทยได้รับการ
ฟื้ นฟูให้ได้รับความนิ ยมอี กครั้ง ย่อมเป็ นคุ ณประโยชน์ต่อการพึ่ งตนเองด้านการผลิ ตยาเพื่อการ
สาธารณสุ ขของประเทศ ดังบทพระราชนิ พ นธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ความว่า
สมุนไพรนี้มีค่ามาก
แต่ปู่ย่าตายายใช้กนั มา
เป็ นเอกลักษณ์ของชาติควรศึกษา
รู้ประโยชน์รู้คุณโทษสมุนไพร

พระเจ้าอยูห่ วั ทรงฝากให้รักษา
ควรลูกหลานรู้รักษาใช้สืบไป
วิจยั มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมัย
เพื่อคนไทยอยูร่ อดตลอดกาล

จากบทพระราชนิ พนธ์ดงั กล่าว สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าและความสาคัญของภูมิปัญญาทาง
การแพทย์แผนไทย อันเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ควรแก่การอนุรักษ์และพัฒนาให้เข้า
กับ วิถี ชี วิตของคนยุค ใหม่ เพื่ อ การพึ่ งตนเองด้านการรั ก ษาสุ ข ภาพของคนไทย และในปั จจุ บ ัน
กระทรวงสาธารณสุ ขได้มีการจัดตั้ง กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (2555)
ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และ
พระราชบัญญัติ ปรับปรุ งกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่ วนราชการ กรม
พัฒ นาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลื อกกระทรวงสาธารณสุ ข โดยได้โอนหน่ วยงาน
สถาบันการแพทย์แผนไทยสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุ ขและศูนย์ความร่ วมมือการแพทย์
ไทยจีนและศูนย์ประสานงานการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์ มารวมกันเป็ นกรมใหม่ที่มีบทบาท
ในเรื่ องงานพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก โดย
มีวิสัยทัศน์คือ นาการแพทย์แผนไทยให้เป็ นการแพทย์ทางหลักของชาติไทย และมีพนั ธกิจ พัฒนา
แพทย์แผนไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ได้รับการยอมรับ ในระดับสากล
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ในปี 2554 รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข ได้คดั เลือกโรงพยาบาล 9 แห่ง เป็ น
ต้นแบบในการให้บริ การผูป้ ่ วยด้วยการแพทย์แผนไทยเต็มรู ปแบบครั้งแรกในประเทศ (กรมพัฒนา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, สานักวิชาการ, 2554) โดยทุกโรงพยาบาลที่เข้าร่ วม
โครงการจะใช้งบประมาณในการพัฒนาแห่งละประมาณ 1 ล้านบาทรวม 10 ล้านบาท โดยรู ปแบบ
การดาเนิ นงานของโรงพยาบาลทั้ง 9 แห่งนี้ ให้บริ การตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยผสมผสาน
เชื่อมโยงกับระบบการแพทย์แผนปั จจุบนั เช่น เอ็กซเรย์ ตรวจเลือด การส่ งต่อผูป้ ่ วย โดยจัดบุคลากร
ด้านการแพทย์แผนไทย เช่น แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพ เพิ่ม
แห่งละประมาณ 18 คน มีบริ การทั้งผูป้ ่ วยนอก เช่นโรคสะเก็ดเงิน อัมพฤกษ์-อัมพาตและบริ การ
ผูป้ ่ วยใน โดยจะใช้ยาไทยทั้งยาเดี่ยวและสู ตรตารับที่มีส่วนผสมสมุนไพรหลายตัวที่มีท้ งั ในและ
นอกรายการบัญชียาหลักแห่งชาติ เบื้องต้นมี 209 รายการ เพื่อรักษาผูป้ ่ วยทุกระบบ ทุกสิ ทธิ
สวัสดิการทั้งรักษาด้วยยา และการนวด การอบ การประคบสมุนไพร การดูแลหญิงหลังคลอดเช่น
วิธีทบั หม้อเกลือ การนัง่ ถ่าน บริ การแพทย์แผนไทยนี้ สาหรับกรณี ของผูป้ ่ วยในนั้น จะอยูใ่ น
ดุลพินิจของแพทย์ ทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบนั จะบริ การตามความสมัครใจของ
ผูป้ ่ วยเป็ นหลัก
นอกเหนือจากการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรลงไปตามสถานพยาบาลต่างๆแล้ว กรม
พัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ยังได้ทาการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชน
หันมาใช้ยาสมุนไพรรักษาอาการเจ็บป่ วยเบื้องต้นผ่านทางสื่ อเว็บไซต์ส่วนกลางของกรมการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยใช้คาขวัญว่า "เจ็บป่ วยคราใด ใช้ยาไทย ก่อนไปหาหมอ"
(กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก, 2558)
ด้ว ยเหตุ ที่ ก รมพัฒ นาการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์ท างเลื อ กฟื้ นฟู แ ละส่ ง เสริ ม
การแพทย์แผนไทยอย่างต่อเนื่ องอย่างเป็ นรู ปธรรม ส่ งผลให้ภาคเอกชนเริ่ มตื่นตัวมากขึ้น ธุ รกิจยา
แผนโบราณมีการขยายฐานการผลิตอย่างกว้างขวาง (สานักยา, 2558) จากรายงานสถิติใบอนุญาตผู้
ประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับยาทัว่ ราชอาณาจักร ประจาปี 2557 พบว่า สถานที่ผลิตยาแผนโบราณในเขต
กรุ งเทพมหานคร มีจานวน 289 แห่ง และในเขตภูมิภาค มีจานวน 661 แห่ ง รวมทั้งสิ้ น 950 แห่ ง ซึ่ ง
มีจานวนมากกว่า เมื่ อเที ยบกับสถานที่ผลิตยาแผนปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นการแพทย์สายหลัก โดยในเขต
กรุ งเทพมหานครมีจานวน 90 แห่ง และในเขตภูมิภาค มีจานวน 94 แห่ง รวม 184 แห่งเท่านั้น
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สื บเนื่ องจากการขยายตัวของภาคธุ รกิจดังกล่าว ทาให้มีผปู้ ระกอบการบางรายโฆษณาอวด
โอ้ส รรพคุ ณ เกิ น จริ ง ส่ ง ผลให้ ป ระชาชนได้รั บ ความเดื อ ดร้ อ นและร้ อ งเรี ย นมายัง ส านัก งาน
คณะกรรมการอาหารและยาอยูเ่ ป็ นระยะๆ ต่อมาจึงส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง พระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. 2510 ซึ่ งได้ใช้บงั คับมาเป็ นเวลานาน บทบัญญัติ บางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์
ในปั จจุบนั ซึ่ งมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและการขยายตัว ทางการค้าและอุตสาหกรรมเกี่ยวกับยา
โดยการร่ างพระราชบัญญัติยาขึ้นมาใหม่ ซึ่ งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2510 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้ (สานักยา, 2558)
การโฆษณาขายยา จะต้องไม่แสดงสรรพคุณยา ว่าสามารถบาบัด บรรเทารักษา หรื อป้ องกันโรค หรื ออาการของโรคเบาหวาน มะเร็ ง อัมพาต วัณโรคโรคเรื้ อน หรื อโรคหรื ออาการ
ของโรคของ สมอง หัวใจ ปอด ตับ ม้าม ไต
จากระเบียบดังกล่าว ทาให้ไม่สามารถทาการประชาสัมพันธ์หรื อการโฆษณาสรรพคุณใน
การรักษาโรคดังกล่าวได้โดยตรง ผูป้ ระกอบการต้องคานึงถึงความละเอียดรอบคอบในการผลิตสื่ อ
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ผิ ด กฎหมาย เนื้ อ หาของสื่ อ โฆษณาจะต้อ งอยู่ใ นหลัก เกณฑ์ ที่ ก าหนด ส่ ง ผลให้ เกิ ด
ข้อจากัดหลายประการ แต่ส่งผลดี ต่อผูบ้ ริ โภค เป็ นการป้ องกันไม่ ให้ประชาชนหลงเชื่อคาโฆษณา
เกินจริ ง จากนายทุนที่หวังเพียงผลกาไรจนลืมจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
นอกจากต้องวางแผนสื่ อโฆษณาให้อยูใ่ นระเบียบแบบแผนอันควรแล้ว ผูป้ ระกอบการใน
ยุคปั จจุบนั จาเป็ นต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป เพราะนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
สื่ อสารมีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการรับสื่ อของผูบ้ ริ โภค สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) (2557) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (MICT)
รายงานสรุ ปผลสารวจพฤติกรรมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย ประจาปี 2557 มีดงั นี้
ผลส ารวจพฤติ ก รรมของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตในประเทศไทย โดยมี ผูต้ อบแบบส ารวจรวม
ทั้งสิ้ น 16,596 ราย ส่ วนใหญ่แล้วจะเป็ นกลุ่มข้าราชการ พนักงานบริ ษทั เอกชน และกลุ่มนักเรี ยนนักศึกษา เป็ นกลุ่มใหญ่ 3 อันดับแรกที่ตอบแบบสารวจมากที่สุด โดยกลุ่มตัวอย่าง ส่ วนใหญ่จะเคย
ใช้อินเทอร์ เน็ตเป็ นระยะเวลานานกว่า 5 ปี
ปี 2556 ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการใช้งานอินเตอร์ เน็ตต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 32.3 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ หรื อใช้เวลาโดยประมาณ 4.6 ชัว่ โมงต่อวัน
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ปี 2557 ค่าเฉลี่ยของระยะเวลาการใช้งานอินเตอร์ เน็ตต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย 50.4 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ หรื อใช้เวลาโดยประมาณ 7.2 ชัว่ โมงต่อวัน (หรื อคิดเป็ น 1 ใน 3 ของวันเพื่อใช้งาน
อินเทอร์ เน็ต)
นอกจากนี้ยงั พบว่า กลุ่มเพศที่สาม มีจานวนชัว่ โมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตสู งที่สุด เมื่อ
เทียบกับกลุ่มเพศชายและเพศหญิง โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 62.1 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
อุปกรณ์ยอดนิยมที่ใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต มีดงั นี้
ลาดับที่ 1โทรศัพท์มือถือแบบพกพา (77%) โดยใช้งานเฉลี่ย 6.6 ชัว่ โมงต่อวัน
ลาดับที่ 2 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 69.4% ใช้งานเฉลี่ย 6.2 ชัว่ โมงต่อวัน
ลาดับที่ 3 คอมพิวเตอร์แบบพกพา (49.5% ) ใช้งานเฉลี่ย 5.3 ชัว่ โมงต่อวัน
คนไทยส่ วนใหญ่นิยมท่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้โทรศัพท์มือถือแบบพกพามากที่สุด ในช่วง
เวลา 16.00 น. จนถึงเช้าวันรุ่ งขึ้น เวลา 8.00 น. จากนั้นในช่วงเวลา 8.00 น. - 16.00 น. ส่ วนใหญ่
มักจะใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล ในการท่องอินเทอร์ เน็ต
จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็ นว่าปั จจุบนั คนไทยนิ ยมหันมาใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตมากขึ้น
เรื่ อยๆ และเป็ นที่แน่นอนว่า ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยหลายรายก็ยอ่ มใช้สื่อเหล่านี้เป็ นช่องทาง
ในการสื่ อสารการตลาด ทาการโฆษณาสิ นค้าของตนกันอย่างแพร่ หลาย และบางรายมีการโฆษณา
อวดอ้างสรรพคุณจนเกินความจริ ง ผิดหลักกฎหมาย ผูบ้ ริ โภคบางรายหลงเชื่ อจึงเกิดความเสี ยหาย
ตามมา ท าให้ ส่ งผลเสี ย ต่ อ ภาพลัก ษณ์ อ ัน ดี ข องวงการแพทย์แผนไทยโดยรวม และปั ญ หาอี ก
ประการหนึ่ งที่มกั พบเห็ นบ่อยครั้ง คือ การส่ งต่อข้อมูลเกี่ยวกับสรรพคุณสมุนไพรที่เกินความจริ ง
โดยมี วตั ถุ ป ระสงค์ท างการค้าแอบแฝงและขาดการกลั่นกรองข้อเท็จจริ งของข้อมูล ซึ่ งเกิ ดจาก
แผนการของผูป้ ระกอบการบางรายที่ ตอ้ งการทาให้เกิ ดเป็ นกระแสนิ ยม ส่ งต่อผ่านทางสื่ อสังคม
ออนไลน์ (Social Media) บางข่าวไม่มีแหล่ งอ้างอิ งที่ มาของข้อมูลอันชัดเจน แต่ผูร้ ับ สารจานวน
มากกลับหลงเชื่ อและทาตาม จึงเกิดความเสี ยหายตามมา ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การศึกษากระบวนการสื่ อสาร
และการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทยในทางที่ถูกต้อง จึงเป็ นหนทางหนึ่ งที่จะช่ วยบรรเทา
ปั ญหาดังกล่าว และเป็ นประโยชน์ต่อผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย ในการนาองค์ความรู้ไปเป็ น
แนวทางด้านการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิ ทธิภาพ ภายใต้กรอบของกฎหมาย อันเป็ นการส่ งเสริ ม
ภาพลักษณ์อนั ดีของวงการแพทย์แผนไทยในสายตาสังคม
แต่จากการศึ กษาพบว่า งานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการแพทย์แผนไทยในปั จจุบนั นั้น จะเป็ น
งานวิจยั ที่ มุ่งเน้นเรื่ องประสิ ทธิ ภาพของตัวยาสมุนไพรและกระบวนการรักษาโรคโดยตาหรับยา
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แผนไทย และบางส่ วนจะเป็ นงานวิจยั ที่เกี่ยวกับความพึงพอใจของผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผน
ไทย แต่ยงั ไม่มีงานวิจยั ทางด้านกระบวนการสื่ อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย
ดังนั้น ผูว้ ิจยั จึงเล็งเห็ นความสาคัญของปั ญหาดังกล่าว จึงเกิ ดความสนใจที่จะศึกษากระบวนการ
สื่ อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็ นแนวทางให้กบั ผูป้ ระกอบการทางด้าน
การแพทย์แผนไทยนาองค์ความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อการพัฒนารู ปแบบการสื่ อสารการตลาดให้เกิด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด เพื่อเป็ นช่ องทางหนึ่ งในการลดปั ญหาการสู ญเสี ยเงินตราแก่ต่างประเทศจาก
การนาเข้ายาและเวชภัณฑ์มูลค่ามหาศาลต่อปี
งานวิจยั ชิ้นนี้ ผูว้ จิ ยั จึงมุ่งศึกษากระบวนการสื่ อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผน
ไทย ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาจากตัวอย่างองค์กรทางการแพทย์แผนไทยที่ประสบความสาเร็ จด้านการ
สื่ อสารและมีชื่อเสี ยง จานวน 3 องค์กร ซึ่ งแต่ละองค์กรจะมีลกั ษณะที่แตกต่างกัน เปิ ดดาเนิ นการ
มาแล้วมากกว่าสิ บปี ขึ้นไป และได้รับความนิยมจากผูร้ ับบริ การเป็ นจานวนมาก ประกอบกับมีการ
ใช้สื่อในการสื่ อสารการตลาดที่ถูกต้องเหมาะสมภายใต้กรอบของกฎหมาย ผูว้ ิจยั เห็ นว่า สมควร
เป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผปู ้ ระกอบการรายอื่นสื บไป องค์กรทั้ง 3 แห่งได้แก่
องค์กรที่ 1 โกมารภัจจ์สหคลินิก โดย หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ มีลกั ษณะเป็ นคลินิก
นวดแพทย์แผนไทยและกายภาพบาบัด จ.ชัยภูมิ
องค์กรที่ 2 บริ ษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จากัด มีลกั ษณะ
บริ ษทั ผูจ้ ดั จาหน่ายยาแผนโบราณ กรุ งเทพมหานคร
องค์กรที่ 3 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็ งสกลนคร มูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล วัดคาประมง จ.สกลนคร (สถานพยาบาลในการควบคุม
ของรัฐ ขนาด 60 เตียง)

1.2 ปัญหานาวิจัย
1) กระบวนการสื่ อสารการแพทย์แผนไทยมีลกั ษณะอย่างไร
2) กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทยมีลกั ษณะอย่างไร

1.3 วัตถุประสงค์ การวิจัย
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1) เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
2) เพือ่ ศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย

1.4 ขอบเขตการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษากระบวนการสื่ อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย
โกมารภัจจ์สหคลินิก โดย หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์, บริ ษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศ
ไทย) จากัด และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร
โดยมูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล และจากผูเ้ ข้ารับการบริ การทางการแพทย์ทางเลือก จานวน 24 คน
การวิจยั ในครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ ใช้วธิ ีการสัมภาษณ์เชิงลึก และการวิเคราะห์เอกสาร เก็บ
ข้อมูลระหว่าง เดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน 2558

1.5 นิยามศัพท์
กระบวนการสื่ อสาร หมายถึง กระบวนการในการวางแนวทางการสื่ อสารการแพทย์แผน
ไทย ไปยังกลุ่มผูป้ ่ วยเป้ าหมายหรื อกลุ่มผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษา
ทางผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาใน 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 1) การวิเคราะห์สถานการณ์ 2) การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
3) กลยุทธ์การสื่ อสาร 4) การประเมินผลการสื่ อสาร
กระบวนการสร้ างการยอมรับ หมายถึง ขั้นตอนเพื่อสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้ 1) กระบวนการสร้างความตระหนักรู้ 2) กระบวนการสร้างความ
สนใจ 3) กระบวนการประ เมินผล 4) กระบวนการทดลอง 5) เกิดการยอมรับ
การแพทย์แผนไทย หมายถึง การแพทย์แผนโบราณในประเทศไทยซึ่งได้รับการสื บทอด
ความรู ้และจดบันทึกไว้ในตาราทางการแพทย์อย่างเป็ นระเบียบแบบแผน

1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เป็ นการส่ งเสริ มให้ผปู ้ ระกอบการด้านการแพทย์แผนไทยนาความรู้ไปพัฒนารู ปแบบ
การสื่ อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทยให้มีประสิ ทธิภาพ
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2) ผลการศึกษาจะเป็ นข้อมูลที่สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดด้านการผลิตโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ธุรกิจการแพทย์แผนไทยได้อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
3) องค์กรทางการแพทย์แผนไทยทั้งสามแห่ง สามารถนาข้อมูลที่ได้ไปพัฒนากระบวนการ
สื่ อสารของตนต่อไป
4) ผูส้ นใจศึกษาสามารถนาความรู้ไปเป็ นแนวทางเพื่อการทาวิจยั ด้านการสื่ อสารและการ
สร้างการยอมรับต่อไป

1.7 กรอบแนวคิดในการวิจัย
กระบวนการสื่ อสาร
การแพทย์แผนไทย

กระบวนการสร้ างการยอมรับ
การแพทย์แผนไทย

1.การวิเคราะห์สถานการณ์

1.การสร้างการรับรู้

2.การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย

2. การสร้างความสนใจ

3. กลยุทธ์การสื่ อสาร

3. การประเมินทางเลือก

1)
2)
3)
4)

กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านสื่ อบุคคล
กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการศึกษา
กลยุทธ์การสร้างพันธมิตร
กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านสื่ อ
ออนไลน์
5) กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อรักษา
ความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย
4.การประเมินผลการทางาน

ภาพที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั

4. การทดลอง
5. การยอมรับ
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาเรื่ องกระบวนการสื่ อสารการและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย
ประกอบด้วยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง โดยนาเสนอในหัวข้อดังต่อไปนี้
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่ อสารการตลาด
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับสื่ อออนไลน์
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการสร้างการยอมรับ
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์
2.1.1 องค์ ประกอบของกระบวนการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์
แบบจาลององค์ประกอบกระบวนการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์ของ Ketchum Inc
(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) มี 10 หัวข้อ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1.1.1 สถานการณ์ (Situation)
สถานการณ์ (Situation) คือ สภาวะปัจจุบนั ที่องค์กรหรื อโครงการกาลังเผชิญอยู่
หรื ออาจคาดคะเนได้วา่ จะมีความเป็ นไปได้ที่ตอ้ งพบเจอในอนาคต โดยแบ่ออกเป็ น 3 รู ปแบบ ดังนี้
1) เป็ นสถานการณ์ ที่เกิ ดปั ญหา หรื อเหตุการณ์ ที่มีผลทางลบต่อองค์กร
เช่ น องค์กรถูกมองว่ามีการค้ากาไรเกิ นควร เอารัดเอาเปรี ยบสังคม หรื อเป็ นเป็ นผูท้ าลายสิ่ งแวดล้อม เช่ น กรณี โรงงานอุตสาหกรรม ถูกกล่าวหาว่ามีการปล่อยควันพิษ ทาให้ประชาชนที่อาศัยอยู่
ในบริ เวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากมลพิษดังกล่าว เป็ นต้น
2) สถานการณ์แบบที่องค์กรไม่เป็ นที่รู้จกั ของกลุ่มเป้ าหมาย หรื อมีฝ่ายที่
ดาเนินงานประชาสัมพันธ์มาเป็ นเวลาระยะนานแต่ยงั ไม่ค่อยมีคนรู้จกั
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3) สถานการณ์แบบที่ องค์กรต้องการรักษาชื่อเสี ยงที่ดีเอาไว้ ต้องการ
ได้รับการสนับสนุนจากสังคม นับเป็ นสถานการณ์ที่ถือว่าดีที่สุดขององค์กร ทาให้ไม่ตอ้ งเหนื่อย
มากนัก เพราะไม่ตอ้ งมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงลบภาพลบ ดังเช่นในสถานการณ์ที่ 1 และไม่ตอ้ ง
ทาให้เป็ นที่รู้จกั ของคนหมู่มาก ดังเช่นในสถานการณ์ที่ 2
2.1.1.2 วัตถุประสงค์ (Objectives)
โดยทัว่ ไปนโยบาย แผนงาน หรื อโครงการด้านการสื่ อสาร มักมีวตั ถุประสงค์อยู่
3 ประการหลักๆ ดังนี้ (Witcox และคณะ, 2002 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554)
1) วัตถุประสงค์เพื่อการรับทราบข้อมูลข่าวสาร เช่น เพื่อให้ผรู้ ับสารรู้
เรื่ องราวต่างๆเกี่ยวกับองค์กรที่สื่อสารออกไป
2) วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้สึก เช่น ต้องการให้ผรู้ ับสารนิยม
ชมชอบ มีทศั นคติที่เห็นด้วยหรื อไม่เห็นด้วยกับเรื่ องราวที่สื่อสารออกไป
3) วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแสดงออกเชิงพฤติกรรม เช่น ต้องการให้
ผูร้ ับสารเข้าร่ วมกิ จกรรม บางครั้งเพื่อต้องการให้เกิ ดการเปลี่ยนพฤติกรรมหรื อยังคงทาพฤติกรรม
เดิมนั้นต่อไป
2.1.1.3 ข้อมูล (Facts)
ข้อมูล (Facts) คือ สิ่ งที่นกั วางแผนกระบวนการสื่ อสารต้องการรับรู้เพื่อนามาใช้
ประกอบในการวางแผนกระบวนการสื่ อสาร ได้แก่
1) ข้อสรุ ปเกี่ยวกับกิจการ (Category Facts) เช่น กาไร ขาดทุน
2) ข้อมูลเกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การ (Product/Service Issues)
3) ข้อมูลเกี่ยวกับคู่แข่ง (Competitive Facts)
4) ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าหรื อผูร้ ับบริ การ (Customer Facts)
2.1.1.4 เป้ าหมาย (Goals)
เป้ าหมาย คือ สิ่ งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น เมื่อภายหลังจากมีการปฏิบตั ิงานตามแผน
กระบวนการสื่ อสารเสร็ จสิ้ นลง เป้ าหมายของแผนกลยุทธ์มกั จะต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
หลัก (Objectives) ขององค์กรเสมอ ยกตัวอย่างเป้ าหมายทางการสื่ อสาร เช่น การที่องค์กรต้องการ
เป็ นที่ รู้จกั มี การยอมรับ และได้รับการสนับสนุ นจากประชาชน หรื อท าให้ตราสิ นค้าเป็ นที่ รู้จกั
ยอมรับ มีผบู้ ริ โภคเลือกใช้และเกิ ดความพึงพอใจ มีความภักดีต่อตราสิ นค้า หรื ออาจทาการสื่ อสาร
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เพื่ อรณรงค์ในประเด็น ส าคัญสู่ ส าธารณะ เพื่ อให้คนทัว่ ไปเห็ นด้วยหรื อไม่ เห็ นด้วย กับ ประเด็น
ดังกล่าว และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับแผนการสื่ อสารที่วางไว้
2.1.1.5 ผูร้ ับสาร (Audience)
ผูร้ ั บ สาร หมายถึ ง กลุ่ ม บุ ค คลเป้ าหมาย ที่ องค์ก รต้องการให้รับ ทราบข้อมู ล ที่
สื่ อสารออกไป ท าให้เกิ ดความรู ้ สึ ก หรื อพฤติ ก รรมต่ างๆ สอดคล้องกับ วัตถุ ป ระสงค์ข องการ
สื่ อสาร ซึ่ งสามารถแบ่งกลุ่มบุคคลออกเป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1) กลุ่ มสาธารณชน (Publics) เป็ นกลุ่มเป้ าหมายใหญ่ ซึ่ งในกระบวน
การสื่ อสารกับ คนกลุ่ ม นี้ ผูส้ ื่ อสารจะต้องรู้ ถึ งวิธี ก ารในการเข้าถึ งสาธารณชน เช่ น การใช้สื่ อ
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสื อพิมพ์ และสื่ ออินเทอร์ เน็ต เป็ นต้น คาว่า Publics แปลตามความหมายว่า
สาธารณชน (Smith , 2002 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) คือผูค้ นทัว่ ไปที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับ
องค์ก ร แต่ มี ค วามสนใจในประเด็น ที่ องค์ก รหรื อโครงการก าลังสื่ อสารออกไป และยัง ได้แบ่ ง
ออกเป็ น 3 ระดับ ได้แก่
(1) ตลาด (Markets) คือ กลุ่มที่มีคุณสมบัติต่างๆ ที่มีกิจกรรมร่ วมกับ
องค์ก ร ตลาดคื อเป้ าหมายในการดาเนิ นธุ รกิ จ หรื อกิ จกรรมหลัก ขององค์ก ร เช่ น ผูต้ ้องการซื้ อ
รถยนต์เป็ นตลาดของบริ ษทั ขายรถยนต์ ผูป้ ่ วยเป็ นตลาดของโรงพยาบาล เป็ นต้น
(2) ผูร้ ับสาร (Audiences) คือ ผูไ้ ด้รับข้อมูลต่างๆที่สื่อสารส่ งออก
ไปจากองค์กร ผ่านทางสื่ อต่างๆที่ ผลิ ตขึ้น เช่ น ข่าว สารคดี รายงานต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรกับผูร้ ับสาร จะเกิดขึ้นก็คือ เกิดการรับรู้ เรี ยนรู้เรื่ องราวข่าวสารต่างๆอันนาไปสู่ ความเชื่ อถือ
และความมัน่ ใจในองค์กร ในงานขององค์กรต่อไป
(3) ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย (Stakeholders) คือ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยกับ
องค์กร ซึ่งเป็ นผูท้ ี่ตอ้ งคานึงถึงสิ่ งที่องค์กรกระทาอยู่ ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรต่อตน
นอกจากนี้ การแบ่งกลุ่มคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรหรื อโครงการ ยัง
สามารถแบ่งออกเป็ นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มภายในและกลุ่มภายนอกองค์กร แต่อย่างไรก็ตามการ
แบ่งกลุ่มผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรยังสามารถทาได้โดยพิจารณาลักษณะของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลกับองค์กรได้อีกด้วย (Smith, 2002 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) มีการจัด
แบ่งกลุ่มผูเ้ กี่ยวข้องออกเป็ น 4 ลักษณะได้แก่
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กลุ่ม A ลูกค้า (Customers) คือ ผูซ้ ้ื อหรื อใช้สินค้าหรื อบริ การไม่วา่ จะเป็ น
ลูกค้าประจาหรื อลูกค้าขาจร หรื อแม้แต่ผทู้ ี่เคยเป็ นลูกค้าในอดีต หรื อลูกค้าในอนาคต ลูกค้าที่มี
ความภักดีต่อตราสิ นค้าของเราซึ่งเป้ น ลูกค้าระดับสมาชิก และผูม้ ีส่วนได้เสี ยกับธุรกิจหรื อกิจกรรม
ล้วนถือเป็ นลูกค้าขององค์กรหรื อโครงการทั้งสิ้ น
กลุ่ม B ผูผ้ ลิต (Producers) ประกอบด้วยลูกจ้างขององค์กรหรื อโครงการ
ไม่วา่ จะเป็ นระดับผูบ้ ริ หารหรื อระดับสนับสนุนก็ตามแม้แต่กลุ่มผูเ้ กษียณอายุหรื อกลุ่มผูม้ ีศกั ยภาพ
ที่องค์กรต้องการให้มาช่วยงาน นอกจากนี้ กลุ่มผูผ้ ลิตยังรวมบรรดานักลงทุนซึ่งถือหุน้ ในธุรกิจ
ต่างๆและผูม้ ีจิตกุศลบริ จาคเงินสาหรับโครงการรณรงค์ต่างๆvudfh;p
กลุ่ ม C ผูส้ ่ ง เสริ ม (Enablers) ได้แ ก่ ผูน้ าชุ ม ชน คนในภาครั ฐ ภาค
ธุ รกิจ สหภาพ องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ กลุ่มเคลื่อนไหวทางสังคม สื่ อมวลชน
กลุ่ ม D ผูข้ ดั ขวาง (Limiters) ได้แก่ คู่แข่ งทางธุ รกิ จหรื อกลุ่ ม ผูท้ ี่ ท าการ
เคลื่อนไหวต่อต้านการประกอบธุ รกิจหรื อโครงการของเรา
2) กลุ่มที่อยูใ่ นพื้นที่ (Geographic Group) คือ การสื่ อสารกับกลุ่มบุคคล
ที่อาศัยในเขตภูมิลาเนาแตกต่างกัน เราอาจใช้วิทยุชุมชน cable TV ท้องถิ่น แผ่นพับ ใบปลิว ใน
ต่างจังหวัด ส่ วนคนที่อาศัยในกรุ งเทพมหานคร เราอาจใช้สื่ออินเทอร์ เน็ต เว็บไซต์ ป้ ายโฆษณา
ต่างๆ เช่น ด้านข้างหรื อด้านหลังรถโดยสารสาธรณะหรื อรถไฟฟ้ า เป็ นต้น
3) กลุ่มประชากร (Demographic Groups) คือ การสื่ อสารกับกลุ่มคน โดย
แบ่งตามเพศ อายุ การศึกษารายได้ เช่ น การสื่ อสารกับกลุ่มวัยรุ่ น การสื่ อสารกับกลุ่มผูม้ ีกาลังซื้ อ
ตัวอย่างของการจัดกลุ่มประชากรตามอายุ ได้แก่ กลุ่มเจเนเรชัน่ เอกซ์ (Generation X) เป็ นกลุ่มที่เกิด
ระหว่างทศวรรษที่ 1960 ถึ งปลายทศวรรษที่ 1970 และกลุ่มเจเนเรชัน่ วาย (Generation Y) คือกลุ่ม
คนที่ขณะนี้มีอายุ 20 ปี หรื อมากกว่า เป็ นกลุ่มที่เกิดระหว่างปี ค.ศ. 1980 – 2000 เป็ นต้น
4) กลุ่ มรู ป แบบการดาเนิ นชี วิต (Lifestyles Groups) คื อการจาแนกตาม
วิธีการดาเนินชีวติ ของคน เพราะแต่ละคนมีรูปแบบการใช้ชีวติ และความชอบต่างกัน ทาให้มีวธิ ี การ
เปิ ดรับสื่ อที่ต่างกันด้วยเช่นกัน เช่น การสื่ อสารกับกลุ่มคนยุคใหม่ ก็จะสื่ อสารผ่านทางสื่ อประเภท
เว็บไซต์ และสื่ อสังคมออนไลน์ของกลุ่มคนที่มีรูปแบบการดาเนินชีวติ คล้ายคลึงกัน เป็ นต้น
2.1.1.6 ใจความสาคัญ (Key Message)
ใจความส าคั ญ (Key Message) คื อ ข้ อ ความห ลั ก ที่ ส ามารถน าไป สู่ การ
เปลี่ยนแปลงหรื อสนับสนุนวิธีคิด ใจความสาคัญและเป็ นหัวใจของการสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมาย คือ
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สิ่ งที่ ผูส้ ื่ อสารตั้งใจให้ผูร้ ั บสารรับ รู้ เข้าใจ รู้สึ ก เปลี่ ยนใจ เปลี่ ยนความคิด เปลี่ ยนพฤติกรรม ซึ่ ง
ข้อความหลักนี้ ตอ้ งมีความชัดเจน และการสื่ อสารออกไปต้องมีความชัดเจนเข้าใจง่ายต่อผูร้ ับสาร
ก่อให้เกิดผลตามที่ได้วางแผนไว้ เช่ น ใจความหลักของโครงการรณรงค์ประหยัดพลังงาน เพื่อให้
ผูร้ ับสารเกิ ดการตระหนักเรื่ องการลดการใช้ไฟฟ้ าและน้ ามันเชื้ อเพลิงอย่างประหยัด คือ พลังงาน
เป็ นทรัพยากรหายาก สร้างทดแทนไม่ได้และมีราคาแพง เราควรช่ วยกันประหยัดการใช้ไฟฟ้ าและ
น้ ามันเชื้อเพลิง

2.1.1.7 กลยุทธ์ (Strategies)
ในความพยายามที่จะให้บรรลุวตั ถุประสงค์น้ นั ผูว้ างแผนจะต้องมองหาแนวทางที่
เหมาะสมเพื่ อใช้เป็ นวีก ารไปสู่ เป้ าหมายและบรรลุ วตั ถุ ป ระสงค์ที่ ต้องการ แนวทางที่ เราคิ ดว่า
เหมาะสมนี้ คื อ กลยุท ธ์ ที่ เราเลื อกใช้เพื่ อแผนการท างานของเรา ในการก าหนดกลยุท ธ์ ท างการ
สื่ อสารนั้น (Smith, 2002 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) ได้แบ่งลักษณะของกลยุทธ์ออกเป็ น
สองกลุ่ ม ใหญ่ ๆ ด้ว ยกัน คื อ กลยุ ท ธ์ เชิ ง รุ ก (Proactive Strategies) และกลยุท ธ์ เชิ งรั บ (Reactive
Strategies)
1) กลยุท ธ์ เชิ งรุ ก (Proactive Strategies) เป็ นการวางแผนเตรี ย มการไว้
โดยมี ก ารคาดคะเนว่าอาจเกิ ดกรณี ต่างๆ ที่เป็ นประเด็นปั ญ หา อาจมีการดาเนิ นการเพื่อให้มีการ
แก้ปัญหาไว้ก่อนล่วงหน้าหรื อหากแก้ไม่ได้ก็ตอ้ งเตรี ยมการเรื่ องการแก้ไขล่วงหน้า กลยุทธ์เชิงรุ ก
ได้แก่ กลยุท ธ์ การพัฒนาองค์กร พัฒนาบุ คลากร กลยุท ธ์การสื่ อสารข้อมูลที่ ช่วยให้ส าธารณชน
เข้าใจบทบาทและการทางานขององค์ก ร กลยุทธ์การจัดการภาพลักษณ์ และชื่ อเสี ยงขององค์ก ร
(Corporate Image and Reputation Management) ก ล ยุ ท ธ์ แส ด งค วาม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั งค ม
(Corporate Social Responsibility) กลยุทธ์การเตรี ยมตัวจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management)
ซึ่ งรวมถึงกลยุทธ์การเตรี ยมตัวจัดการประเด็นปั ญหา (Issue Management) และกลยุทธ์การเตรี ยม
ตัวจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) กลยุทธ์การจัดการความเสี่ ยง (Risk Management) และ
กลยุทธ์สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มเป้ าหมาย (Target Group Relations)
2) กลยุท ธ์ เชิ งรับ (Reactive Strategies) เป็ นการวางแผนการท างานใน
ลักษณะที่ ตอบรั บกับ สถานการณ์ ต่างๆ หรื อปั ญหาที่องค์กรหรื อโครงการเผชิ ญอยู่ กลยุทธ์ที่ม กั
นามาใช้ ได้แก่ กลยุทธ์การจูงใจโดยใช้ขอ้ มูลลักษณะต่างๆ มาสนับสนุน กลยุทธ์การเปลี่ยนทัศนคติ
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และพฤติ ก รรม และกลยุท ธ์ ก ารจัดการความขัดแย้ง (Conflict Management) กลยุท ธ์ ก ารจัดการ
ภาวะวิกฤต (Crisis Management)
2.1.1.8 กลวิธีหรื อกิจกรรม (Tactics or Communication Activates)
กลวิธี (Tactics) คือ กิ จกรรมต่างๆ ที่ถูกกาหนดขึ้นเพื่อใช้เป็ นเครื่ องมือในการนา
ข่าวสารมายังผูร้ ับสาร กลวิธีเป็ นการสร้างกิจกรรมในรู ปแบบต่างๆ ที่สามารถทากลยุทธ์ให้เกิดผล
นางปฏิบตั ิและนาไปสู่ การบรรลุวตั ถุประสงค์ที่วางไว้ได้สาเร็ จ (Johnson และคณะ, 1989 อ้างถึงใน
ยุบ ล เบ็ ญ จรงค์กิ จ , 2554) ยกตัว อย่า งเช่ น ความพยายามเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานของ
พนัก งานอาจต้อ งเริ่ ม ต้น ด้วยการเปลี่ ย นวิธี คิ ด และเปลี่ ย นวิธี ก ารท างาน กิ จกรรมที่ จะช่ ว ยให้
พนักงานเปลี่ ยนแปลงได้ เช่น การจัดกิจกรรมกลุ่ม การฝึ กอบรมเทคโนโลยีใหม่ๆ การวางแผนกล
ยุท ธ์ โดยใช้วิธี ก ารสร้ า งให้ เกิ ด พฤติ ก รรมก่ อ นการเรี ย นรู้ แ ละพอใจ อาจใช้ก ลวิธี เช่ น การจัด
กิจกรรมให้ใช้รถเข้าแข่งขันกับขับรถประหยัดพลังงาน เพื่อให้เกิ ดพฤติกรรมจนค่อยๆ เรี ยนรู้และ
พึงพอใจในที่ สุดกิ จกรรมด้านการสื่ อสารสองลักษณะที่นักวางแผนมักเลือกใช้คือ 2 รู ปแบบ คือ
การประชาสัมพันธ์และการโฆษณา โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การประชาสัมพันธ์
ผูค้ นในสังคมปั จจุบนั จะได้เห็นได้ยินคาว่าประชาสัมพันธ์อยูเ่ สมอ มีการ
ใช้คานี้ ในความหมายที่แตกต่างกันมากมาย เช่น ป้ ายที่ติดหน้าสานักงานเพื่อให้ผมู้ าติดต่อสอบถาม
ข้อมูลมักใช้คาว่าประชาสัมพันธ์ หรื อการประกาศว่า “ของประชาสัมพันธ์งาน .....ให้ทราบโดยทัว่
กัน” หรื อ “รัฐบาลทางานได้ผลแล้วแต่อ่อนการประชาสัมพันธ์ไปหน่อย” ทาให้คนทัว่ ไปมักตีความ
คาว่า การประชาสั ม พันธ์ เพี ยงแค่ เป็ นการแจ้งข้อมูล ให้รับ ทราบโดยทัว่ กัน แต่ หากได้พิจารณา
กิจกรรมต่างๆ ที่เกิ ดขึ้นแล้วจะพบว่า การประชาสัมพันธ์มีความหมายครอบคลุมมากกว่าการแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารเท่านั้น
การประชาสัม พันธ์เป็ นการเผยแพร่ ข่าวสารไปยังกลุ่ มที่ ต้องการให้ไ ด้
ข้อมูล เป็ นการสื่ อสารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของสิ่ งที่ต้ งั เป้ าหมายไว้ เช่ น เพื่อให้เกิ ดความสนใจเข้าร่ วม
กิ จกรรม เพื่ อให้เกิ ดความรู้ เพื่อเปลี่ ยนทัศนคติหรื อพฤติกรรม เพื่อให้สนใจในสิ นค้าหรื อบริ การ
หรื อเพื่อให้เกิดความรู ้สึกที่ดีต่อองค์กรหรื อสิ นค้าและบริ การ การประชาสัมพันธ์จึงเป็ นการสื่ อสาร
ที่มีการส่ งต่อหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลเมื่อคาว่าการสื่ อสารเกี่ยวข้องกับการส่ งต่อหรื อเผยแพร่ ขอ้ มูล จึงมี
การเชื่ อมโยงเข้ากับแนวความคิดหลักอีกสองประการ คือ ประสิ ทธิ ผลของการเผยแพร่ ขอ้ มูลว่าได้
บรรลุ ผลตามที่ ต้ งั เป้ าหมายไว้หรื อไม่และประสิ ทธิ ภาพของการเผยแพร่ ขอ้ มูลว่าทาได้ดี ถูกต้อง
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แม่ นยา รวดเร็ วประหยัดเวลาและท าให้ก ารใช้จ่ายเกิ ดประโยชน์สู งสุ ด และเมื่ อต้องดาเนิ นงาน
เพื่อให้บรรลุ เป้ าหมายหรื อวัตถุ ประสงคือยางมีประสิ ทธิ ภาพ สิ่ งที่เข้ามาเกี่ ยวข้องอย่างหลีกเลี่ ยง
ไม่ได้คือการจัดการที่ดี
การประชาสัมพันธ์ คือ การวางแผนการสื่ อสารเพื่อเสนอภาพลักษณ์ ที่ดี
ขององค์กร และแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างองค์กร
และกลุ่มคนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีการสื่ อสารสองทางขึ้น (Cutlip และคณะ, 2002 อ้างถึงใน ยุบล
เบ็ ญ จรงค์กิ จ, 2554) ความหมายของการประชาสัม พัน ธ์ คื อ หน้าที่ ด้านการจัดการ เพื่ อก าหนด
จัด ตั้ง และธ ารงรั ก ษาความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งองค์ก รและกลุ่ ม สาธารณชนซึ่ งจะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความสาเร็ จและความล้มเหลวขององค์กรนั้นๆ
การประชาสั ม พัน ธ์ คื อ ระบบการจัด การขององค์ก รในการสื่ อ สาร
นโยบายและการด าเนิ น งานสู่ ส าธารณชน โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อ ให้ ข้อ มู ล สร้ างความเข้าใจ
ทัศ นคติ ที่ ดี และการยอมรั บ ของสั งคมต่ อ องค์ก ร (Bernays, 1945 อ้างถึ งใน ยุบ ล เบ็ญ จรงค์กิ จ,
2554)
การประชาสัมพันธ์ เป็ นกระบวนการต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการกระทา ความ
เปลี่ยนแปลงหรื อการทาหน้าที่เพื่อให้เกิดผล (Wilcox และคณะ, 2002 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ,
2554) จะเห็ นว่าสาระสาคัญของคาจาดักความข้างต้น อาจสรุ ปให้เห็ นชัดเจนว่าสิ่ งที่เป็ นใจความ
หลักของคาว่าการประชาสัมพันธ์ที่นกั วิชาการกาหนดไว้ ได้แก่
(1) การจัดการ ด้วยการวางแผนและกระบวนการที่ต่อเนื่อง
(2) การสื่ อสาร
(3) ทัศนคติที่ดี ความเข้าใจที่ดีระหว่างสังคมกับองค์กร
(4) ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สิ นค้าหรื อบริ การ และโครงการ
ดังนั้นจึงอาจสรุ ปได้วา่ การประชาสัมพันธ์คือกระบวนการจัดการให้เกิ ด
การสื่ อสารไปยังสาธารณชน เพื่อสร้างให้เกิ ดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สิ นค้าหรื อบริ การขององค์กร
หรื อประเด็นที่ นาเสนอของโครงการต่างๆ เกิ ดความเข้าใจระหว่างสังคมกับองค์กร หรื อประเด็น
นาเสนอของโครงการ และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและโครงการในสายตาของสาธารณชน
จากคานิ ยามของการประชาสัมพันธ์ที่ว่า คือ กระบวนการจัดการให้เกิ ด
การสื่ อสารไปยังสาธารณชน เพื่อสร้างให้เกิ ดทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สิ นค้าหรื อบริ การขององค์กร
หรื อประเด็นที่ นาเสนอของโครงการต่างๆ เกิ ดความเข้าใจระหว่างสังคมกับองค์กร หรื อประเด็น
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นาเสนอของโครงการและเกิ ดภาพลักษณ์ ที่ดีขององค์กรและโครงการในสายตาของสาธารณชน
ตามที่ได้ขอ้ สรุ ปข้างต้นนั้น สิ่ งที่ตอ้ งดาเนินการเพื่อให้การประชาสัมพันธ์เกิดขึ้นได้จึงมีอยูม่ ากมาย
หลายประการ (Wilcox และคณะ, 2002 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) ได้ระบุถึงกระบวนการ
ของงานประชาสัมพันธ์ไว้วา่ ประกอบด้วยงาน 4 ขั้นตอนดังนี้คือ
(1) งานวิจยั (Research) ก่อนที่งานประชาสัมพันธ์จะเริ่ มต้น ต้องมี
การเก็บข้อมูล เพื่อหาความหมายที่จะนาไปสู่ การตัดสิ นใจกาหนดกลยุทธ์ และเลือกวิธีการ
ตลอดจนกิจกรรมที่สามารถสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
(2) งานวางแผนโครงการ (Program Planning) คื อ การน าข้อ มู ล
ทั้งหมดที่มีอยู่มาปะติ ดปะต่อเพื่อเชื่ อมโยงให้ได้ภาพที่ชดั เจนเกี่ ยวกับงานที่กาลังจะต้องวางแผน
แล้วจึงเริ่ มกาหนดวัตถุ ประสงค์ กลยุทธ์ และกิ จกรรมที่เหมาะสมสาหรับการปฏิบตั ิงาน โครงการ
สื่ อสารที่ดีตอ้ งสนับสนุนเป้ าหมายและพันธกิจขององค์กร
(3) งานสื่ อสาร (Communication) งานสื่ อสารคือการปฏิบตั ิงานตาม
แผนการประชาสัมพันธ์ที่ได้กาหนดไว้แล้ว
(4) งานประเมิ นผล (Evaluation) คื อ การตัดสิ นอย่างเป็ นระบบว่า
งานที่ได้ปฏิบตั ิไปแล้วนั้น ได้ผลตามที่ต้ งั เป้ าหมายไว้หรื อไม่ เพื่อที่จะได้นาผลนี้มาใช้เป็ นส่ วนหนึ่ง
ของการวางแผนงานในอนาคต
2) การโฆษณา (Advertising)
การโฆษณา คือ การสื่ อสารโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผไู้ ด้รับสารตัดสิ นใจ
ทดลองใช้หรื อซื้ อสิ นค้า หรื อเผยแพร่ ขอ้ มูลเกี่ยวกับองค์กร การโฆษณาเป็ นการระบุอย่างเปิ ดเผยถึง
คุณสมบัติที่ดีของสิ นค้าและมักมีขอ้ ความจูงใจเพื่อให้ผรู้ ับสารเชื่อว่า การใช้สินค้านั้น ๆ จะมีขอ้ ดี
หรื อเป็ นประโยชน์ ต่อผูใ้ ช้อย่างไร การโฆษณาเป็ นการสื่ อสารการตลาดอย่างชัดเจน แม้ว่าการ
ประชาสัมพันธ์อาจถูกนามาใช้ส่งเสริ มการตลาดในหลายกรณี แต่ก็มีความแตกต่างระหว่างกิจกรรม
สองแบบนี้ คือ การประชาสัมพันธ์เน้นที่การให้ขอ้ มูลและการนาเสนอข้อมูลโดยไม่มีการซื้ อพื้นที่
หรื อเวลาของสื่ อ ในขณะที่การโฆษณาเน้นที่การจูงใจ ไห้เห็ นประโยชน์เมื่อได้ใช้สินค้า หรื อให้
เห็ นถึงชื่ อเสี ยงขององค์กร โดยใช้การสื่ อสารในพื้นที่สื่อซึ่ งต้องซื้ อพื้นที่หรื อเวลาเพื่อการนาเสนอ
(O’Guinn และคณะ, 2009 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554)
นัก วิช าการได้ศึ ก ษาย้อ นไปในอดี ต และพบว่า ก าเนิ ดของการโฆษณา
เริ่ ม ต้นตั้งแต่ ส ามพันปี มาแล้ว แต่การประดิ ษ ฐ์แท่ นพิมพ์ ของ Gutenberg เป็ นจุดเปลี่ ยนแปลงที่
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สาคัญ เพราะเป็ นเทคโนโลยีการพิมพ์ที่ทาให้เกิ ดใบปลิว โปสเตอร์ ตราสัญลักษณ์ของสิ นค้า และ
สิ่ งพิมพ์อื่น ๆ ที่ถูกนามาใช้ในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารที่ทาให้เกิดการขายพื้นที่ในสื่ อ และเป็ นต้น
กาเนิ ดการโฆษณาในยุคก่ อนอุ ตสาหกรรม (Arens และคณะ, 2009 อ้างถึ งใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ,
2554)
การออกห นั ง สื อพิ มพ์ ชื่ อ Boston Newsletter ครั้ งแรกในประเท ศ
สหรัฐอเมริ กา ในปี 1704 โดย John Campbell ได้เปิ ดโอกาสให้มีพ้ืนที่โฆษณาในสื่ อเป็ นครั้งแรก
ศาสตร์ และศิลป์ แห่ งการโฆษณาได้พฒั นามาอย่างต่อเนื่ อง (Arens และคณะ, 2009 อ้างถึงใน ยุบล
เบ็ญจรงค์กิจ, 2554) จากการใช้เพียงข้อความ ก็เพิ่มให้มีการใช้ภาพประกอบ และยิ่งเทคโนโลยีได้
พัฒนาไปเท่าใด รู ปแบบของโฆษณาก็ยิ่งพัฒนาไปพร้อมกันโดยไม่หยุดยั้ง จากภาพวาดพัฒนามา
เป็ นภาพถ่ า ย จากภาพนิ่ ง กลายมาเป็ นภาพเคลื่ อ นไหว จากภาพขาวด ากลายมาเป็ นภาพสี
ภาพเคลื่ อนไหวที่ไม่มีเสี ยงกลายมาเป็ นภาพสี เคลื่อนไหวได้และมีเสี ยงประกอบ ทาให้เราได้เห็ น
ภาพยนตร์ โฆษณาที่มีภาพเคลื่อนไหว มีการใช้เทคนิคพิเศษเข้ามาช่วยสร้างภาพ มีการใช้ดนตรี และ
เสี ยงประกอบอื่นๆ ที่ทาให้งานโฆษณากลายเป็ นการสื่ อสารในรู ปแบบที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็ นอย่างยิง่
นอกจากรู ปแบบของโฆษณาจะพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งแล้ว การขายเวลา
และพื้นที่โฆษณายังได้กลายมาเป็ นธุรกิจที่มีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ เวลาและพื้นที่ที่มีโอกาสจะมีผรู้ ับ
สารเปิ ดรับมากก็จะมีอตั ราค่าเช่าที่สูง เช่น ค่าเช่ าเวลาของรายการวิทยุในช่วงชัว่ โมงเร่ งด่วน (Rush
hours) ซึ่ งมี ผฟู ้ ั งมากจะมี อตั ราสู งกว่าในช่ วง 10 นาฬิ กา ถึง 16 นาฬิกา ซึ่ งมีผฟู้ ั งน้อย เช่ นเดียวกับ
อัตราค่าเวลาของโทรทัศน์ในช่วงที่มีผชู้ มมาก ได้แก่ ช่วงหัวค่าที่คนมักอยูบ่ า้ นและรับชมโทรทัศน์
ก่ อ นเข้ า นอน (Prime Time) ก็ จ ะสู งกว่ า อัต ราค่ า เวลาในตอนกลางวัน ที่ ม ัก มี ผู้ช มน้ อ ยกว่ า
ขณะเดี ยวกันพื้นที่โฆษณาก็ขยายออกไปจนอาจกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่ใช้ได้กลายเป็ นพื้นที่สาหรับ
โฆษณาได้หมด ไม่เว้นแม้กระทัง่ ป้ ายริ มถนน พื้นที่บริ เวณป้ ายรถประจาทาง ข้างและหลังรถประจา
ทาง สถานี รถไฟฟ้ า ในรถไฟฟ้ า ผูค้ นยุคปั จจุบนั จึงไม่มีใครรอดพ้นจากการเป็ นกลุ่มเป้ าหมายของ
โฆษณาไปได้
การโฆษณาเป็ นกิ จกรรมการสื่ อสารที่มีการวางแผนกาหนดงบประมาณ
เพื่อการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ตอ้ งการสู่ กลุ่มเป้ าหมาย ลักษณะที่สาคัญอีกประการหนึ่ งของการโฆษณา
คือการใช้สื่อเป็ นช่ องทางในการสื่ อสารไปสู่ กลุ่มเป้ าหมายที่มกั จะเป็ นกลุ่มใหญ่ในสังคม รู ปแบบ
ของโฆษณาจึงมักปรากฏในสื่ อ ในลักษณะของภาพและเสี ยง เช่ น โฆษณาที่เป็ นสิ่ งพิมพ์ ได้แก่
แผ่นพับ (โบรชัวร์ ) แผ่นปลิว โปสเตอร์ ป้ ายโฆษณา (บิลบอร์ ด) หรื อโฆษณาในสื่ อที่เป็ นสิ่ งพิมพ์

54

(เช่น หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร) สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ ภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทัศน์ โฆษณา
ในโรงภาพยนตร์ และโฆษณาในสื่ อใหม่ เช่ น อินเทอร์ เน็ต และเครื อข่ายสังคมต่าง ๆ (O’Guinn
และคณะ, 2009 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554)
2.1.1.9 ตารางการปฏิบตั ิงานการสื่ อสาร (Calendar – Time Tables)
ตารางการปฏิบตั ิงาน (Calendar – Time Tables) เป็ นตัวกาหนดว่าเมื่อใดควรจัดให้
มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และโฆษณา โดยมีการกาหนดลาดับขั้นตอนที่เหมาะสมของกิจกรรม
รวมทั้งจะก าหนดทุ ก ขั้น ตอนที่ จาเป็ นส าหรั บ การผลิ ตสื่ อเพื่ อการประชาสัม พัน ธ์ หรื อเพื่ อการ
โฆษณาตารางปฏิบตั ิงานที่ดีไม่ควรระบุเพียงวันที่กิจกรรมจะเกิ ดขึ้น แต่ควรมีการระบุส่ิ งที่ตอ้ งทา
ล่วงหน้าด้วย เช่น กิ จกรรมที่จะเกิดขึ้นในเดือนมกราคม ควรต้องกาหนดการแบ่งภาระงาน ในการ
เชิ ญสื่ อมวลชนทาข่าว จองสถานที่ สั่งอาหาร สั่งทาของที่ระลึก จัดทาเอกสารแจก (Press Kit) ซึ่ ง
ประกอบด้วย ข่าวแจก ภาพประกอบ โปสเตอร์ เอกสารอื่น ๆ และของที่ ระลึ ก ให้เรี ยบร้อยก่ อน
ประมาณหนึ่ งเดื อน หรื อนานกว่านั้นขึ้นอยู่กบั ขนาดของงาน นอกจากนี้ ตารางปฏิบตั ิงานยังต้อง
กาหนดเวลาประกอบกับกิ จกรรมทั้งหมดที่ดาเนิ นการ เพื่อมิให้ผจู้ ดั งานและผูร้ ่ วมงานซึ่ งอาจเป็ น
คนชุ ดเดี ยวกันมี ปัญหาเรื่ องเวลาที่ ซ้ าซ้อนกัน รวมทั้งยังต้องดูด้วยว่ากิ จกรรมที่จดั ขึ้ นไม่ไปซ้อน
เวลากับกิจกรรมของหน่วยงานอื่น ๆ ที่อาจส่ งผลให้คนมาร่ วมงานน้อย หรื อมีปัญหาด้านการจราจร
หรื อที่จอดรถ
นอกจากนี้ ในขั้ น ตอนการจัด ท าตารางปฏิ บ ัติ ง าน ต้อ งค านึ ง ถึ ง การจัด ท า
งบประมาณให้มีความสอดคล้องสมดุลซึ่ งกันและกัน ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ตอ้ งอาศัยความละเอียดรอบคอบ
เพราะงานที่ทาหากใช้งบประมาณไม่เพียงพอก็อาจไม่ได้ผลตามที่ตอ้ งการ ในความเป็ นจริ งหากมี
การศึกษาและมี ประสบการณ์ ในการทางนแล้ว บางครั้งการใช้งบประมาณสู งก็ไม่ใช่ เรื่ องจาเป็ น
เสมอไป หากมีการตั้งวัตถุ ประสงค์ที่ชดั เจนและเลือกใช้สื่อที่เหมาะสม บางกรณี การซื้ อเวลาและ
พื้นที่สื่อมาก ๆ อาจเป็ นเรื่ องสิ้ นเปลืองและเกินความจาเป็ น ในอดีตการจัดทางบประมาณอาจไม่มี
การกาหนดทิศทางที่แน่ นอน แต่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ นอกจากต้องใช้งบประมาณกับกลยุทธ์ที่
สาคัญแล้ว ยังต้องกาหนดงบประมาณของแต่ละกิจกรรม แล้วจึงนางบประมาณของทุกกิจกรรมมา
รวมกัน บวกด้วยงบประมาณของการบริ ห ารจัดการในส่ วนกลาง เพื่ อให้เห็ น งบประมาณของ
กิจกรรมด้านการสื่ อสารทั้งหมด ยกตัวอย่างดังเช่น
1) งบประมาณจ้างบุคลากรด้านการสื่ อสาร
2) งบประมาณจัดซื้ อหรื อเช่าอุปกรณ์ที่จาเป็ นสาหรับงานสื่ อสาร
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3) ค่าจ้างพิมพ์เอกสารเผยแพร่
4) ค่าจัดทาสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น วีดีทศั น์ ซีดี
5) ค่าเช่าสถานที่ในการจัดกิจกรรม (ถ้าจาเป็ น)
6) ค่าจัดเลี้ยงผูม้ าร่ วมกิจกรรม
7) ค่าจัดทาของที่ระลึก
นักวางแผนที่ดีควรมีขอ้ มูลด้านราคาปั จจุบนั ของบริ การที่จาเป็ นต้องใช้อยู่ในมือ
เสมอ เช่น ค่าเช่ าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าจัดพิมพ์เอกสาร ค่าซื้ อพื้นที่และเวลาในสื่ อ ปั จจุบนั สามารถ
สื บ ค้นข้อมูล ได้จากเว็บ ไซต์ต่าง ๆ หรื อข้อมูลที่ จดั ท าขึ้ นเพื่อให้บ ริ ก าร แต่ หากมี ขอ้ มูล เกี่ ยวกับ
คุณภาพและความรับผิดชอบของผูใ้ ห้บริ การประกอบด้วย ก็จะทาให้การวางแผนกิจกรรมทาให้ง่าย
และมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2.1.1.10 การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผลเป็ นวิธีการเพื่อหาคาตอบว่าการวางแผนกลยุทธ์การสื่ อสารได้ผล
ตามที่ ต้องการหรื อไม่ สิ่ งซึ่ งผูป้ ระเมิ น ต้องค านึ งถึ งเมื่ อจะต้องเริ่ ม ประเมิ นผลคื อ ประเด็นที่ จะ
ประเมิน ยกตัวอย่างเช่น
1) วัตถุประสงค์ที่วางไว้บรรลุเป้ าหมายหรื อไม่
2) กิจกรรมหรื อแผนงานที่ทาไปเพียงพอหรื อไม่
3) ผูร้ ับสารเข้าใจในใจความสาคัญที่สื่อออกไปหรื อไม่
4) มีกลยุทธ์อื่นที่ได้ผลกว่านี้หรื อไม่
5) การประชาสัมพันธ์หรื อการโฆษณาเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายหรื อไม่
6) กิจกรรมการสื่ อสารนั้นช่วยให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์กรหรื อไม่
7) การดาเนินงานอยูใ่ นงบประมาณที่วางไว้หรื อไม่
8) ทาอย่างไรจึงจะปรับปรุ งการดาเนินงานให้ดีข้ ึนอีกในอนาคต
ตั ว ชี้ วัด ผลงาน (Key Performance Indicator หรื อ KPI) ในการประเมิ น ผล ผู้
ประเมินและผูถ้ ูกประเมิน จะทางานได้ง่ายขึ้นเมื่อได้มีการกาหนดตัวชี้ วดั และยอมรับร่ วมกันว่าเป็ น
เกณฑ์ในการประเมินตัวอย่างชี้ วดั ที่ใช้ในการประเมิน (Macnamara, 2002 อ้างถึงใน ยุบล เบ็ญจรงค์
กิจ, 2554) ได้แก่
1) ประสิ ทธิผล (Effectiveness) ของงาน
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(1) ตัวชี้วดั ด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ ปริ มาณข่าวสารที่สื่อไปยัง
กลุ่มเป้ าหมาย จานวนกลุ่มเป้ าหมายที่ได้ขอ้ มูล จานวนผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมการสื่ อสาร เป็ นต้น
(2) ตัวชี้วดั ด้านผลลัพธ์ (Outcome) ได้แก่ ทัศนคติ ความรู้สึกที่ดี
การยอมรับ การได้รับการสนับสนุนโครงการ เป็ นต้น
2) ประสิ ทธิ ภาพ (Efficiency) ของการท างาน ตัวชี้ วดั ด้านปั จจัยนาเข้า
(Input) และกระบวนการทางาน (Process) ได้แก่
(1) ระยะเวลาที่ใช้ในการทางานจนสาเร็ จ
(2) ระยะเวลาที่ใช้ในการขออนุมตั ิเบิกจ่ายงบประมาณ
(3) จานวนและคุณสมบัติบุคลากรที่ใช้ในการทางานให้สาเร็ จ
(4) ทรัพยากร เช่น งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
(5) จานวนกลุ่มเป้ าหมายที่รับรู้และงบประมาณที่ใช้
(6) จานวนกลุ่มเป้ าหมายที่เกิดทัศนคติที่ดีและงบประมาณที่ใช้
(7) จานวนกลุ่มเป้ าหมายที่เปลี่ยนพฤติกรรมชัว่ คราวและงบประมาณ
(8) จานวนกลุ่มเป้ าหมายที่เปลี่ยนพฤติกรรมเป็ นนิสัยแลงบประมาณ
2.1.2 การประยุกต์ ใช้ การวางแผนกระบวนการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์ ในงานวิจัย
จากทฤษฎี ก ารวางแผนกระบวนการสื่ อสารเชิ งกลยุท ธ์ ผูว้ ิจยั ได้น าไปประยุก ต์ในการ
ออกแบบแนวคาถามเพื่อการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลในการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 แต่เพื่อ
ความสะดวกต่ อ การศึ ก ษา ผู้วิ จ ัย ได้เน้ น เพี ย ง 4 หั ว ข้อ ส าคัญ เป็ นหลัก ได้ แ ก่ การวิ เคราะห์
สถานการณ์ การตั้งกลุ่มเป้ าหมาย กลยุทธ์ทางการสื่ อสาร และการประเมินผลการสื่ อสาร

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการสื่ อสารการตลาด
การสื่ อสารการตลาด นับ ได้ว่าเป็ นกลยุท ธ์ ก ารสื่ อ สารที่ ส าคัญ ต่ อ ตัวสิ น ค้า หรื อ บริ ษ ัท
องค์ก รต่ างๆ ในการที่ จะท าการสื่ อสารข้อมูล ข่ าวสารต่ างๆจากองค์ก รไปสู่ ผูร้ ั บ สารเป้ าหมาย
โดยเฉพาะสาหรับองค์กรธุ รกิจที่ในปัจจุบนั มีการแข่งขันสู ง (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555, น.1)
2.2.1 ความหมายของการสื่ อสารการตลาด
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Kotler, P. (2003) ได้หึความหทายการสื่ อสารการตลาด นั้นเป็ นกิจกรรมการตลาดที่บริ ษทั
ได้ดาเนิ นการโดยมุ่งสื่ อสารเพื่อส่ งเสริ มสิ นค้าและบริ การไปสู่ เป้ าหมาย อาจกล่ าวโดยสรุ ปได้ว่า
การสื่ อสารการตลาด หมายถึ ง การใช้เครื่ องมือทางการส่ งเสริ มด้านการตลาด เพื่อใช้สื่ อสารกับ
กลุ่มเป้ าหมาย โดยรับข้อมูลการสื่ อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยมุ่งเน้นให้เกิ ดการรับรู้ สนใจ
ต้องการ และการตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์ สิ นค้าของธุรกิจหรื อองค์กร (คมสัน ตันสกุล, 2553)
2.2.2 เครื่องมือการสื่ อสารการตลาด
2.2.2.1 การโฆษณา (Advertising) จัดเป็ นช่ องทางการสื่ อสารการตลาดที่มีความ
สามารถในการแจ้งข่าวสาร เตือนความจาและชักชวนผูอ้ ่าน ตลอดจนผูท้ ี่มีส่วนได้ส่วยเสี ยคนอื่นๆ
เช่ น ผูจ้ าหน่ ายวัตถุ ดิบ คู่แข่ง สถาบันการเงิ น เป็ นต้น โดยมีจุดประสงค์ให้มี พฤติกรรม ทัศนคติ
ตลอดจนความเชื่ อไปในทิศทางที่ตอ้ งการ ทั้งนี้ถูกจัดให้เป็ นเครื่ องมือที่ผบู้ ริ หารสามารถควบคุมให้
เป็ นไปตามแผนได้มากที่สุด ซึ่ งต้นทุนของการโฆษณานั้นมีประสิ ทธิภาพสู ง เพราะข่าวสารโฆษณา
ที่เผยแพร่ ออกไปแต่ละครั้ง สามารถไปถึงผูร้ ับสารเป้ าหมายได้จานวนมาก นอกจากนี้ หากนาการ
เมื่อการสื่ อการตลาดแบบบูรณาการอื่นๆ มาประกอบใช้ จะทาให้เกิดประสิ ทธิภาพในการรับรู้ จดจา
ข่าวสาร ตลอดจนนาไปสู่ การจูงใจผูอ้ ่านต่อไป (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2556, น.63-64)
การออกแบบข่าวสารโฆษณาที่ประสบความสาเร็ จ มักมาจากสาเหตุการกาหนด
เนื้ อหาของข่าวสารได้ตรงกับความต้องการของผูอ้ ่าน ซึ่ งจะมีความสามารถในการโน้มน้าวใจให้
ผูอ้ ่าน มีพฤติกรรมตรงตามที่ผสู ้ ่ งสารโฆษณาต้องการ โดยผูอ้ ่านจาเป็ นต้องมีความเข้าใจในเนื้ อหา
ข่าวสารของโฆษณานั้นเป็ นสาคัญ นอกจากนี้ รูปแบบของข่าวสารโฆษณานั้นต่างมีลกั ษณะ ที่เน้น
เหตุ ผล (ใช้ก ับ การโฆษณาสิ น ค้าที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ องกับ ผูอ้ ่ านเป้ าหมายสู ง) เช่ น โฆษณาสิ นค้า
เครื่ องใช้ใ นบ้าน เป็ นต้น และโฆษณาเน้นการสร้ างอารมณ์ (ใช้ก ับ การโฆษณาสิ น ค้าที่ มี ค วาม
เกี่ยวเนื่ องกับผูอ้ ่านเป้ าหมายต่า) เช่น สิ นค้าแชมพู่ สบู่ ผงซักฟอก เป็ นต้น โดยรู ปแบบของข่าวสาร
ทั้งสอง ต่างจาเป็ นต้องคานึ งถึงการออกแบบข่าวสารโฆษณาที่อาศัยปั จจัยด้านประสิ ทธิ ภาพความ
น่าเชื่อถือ เป็ นสาคัญ (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2556, น.65-69)
2.2.2.2 การส่ งเสริ มการขาย (Sales Promotion) หรื อกิ จกรรมทางการตลาดต่างๆ
ที่เพิ่มมูลค่าให้กบั พนักงานขาย (Sale Officer) โดยมีเป้ าหมายในการเพิ่มยอดขาย ซึ่ งการส่ งเสริ ม
การขายถูกแบ่งวัตถุประสงค์ออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้
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1) มุ่งสู่ ผอู้ ่าน เน้นเป้ าหมายผูใ้ ช้สินค้าหรื อบริ การปลายทาง ซึ่ งจะช่วยให้
ลูกค้าตัดสิ นใจซื้ อในทันทีและช่วยกระตุน้ ยอดขายได้ในระยะสั้น ได้แก่ คูปอง (Coupon) แจกสิ นค้า
ตัวอย่าง (Sample) ลดราคาสิ นค้า (Price-Off) ให้ของแถม (Premium) เป็ นต้น
2) มุ่งสู่ คนกลาง เป็ นการส่ งเสริ มการขายสาหรับตัวแทนจาหน่ายและผูค้ า้
ปลีก ได้แก่ การจัดงานแสดงสิ นค้า (Exhibition) เป็ นต้น
2.2.2.3 การประชาสัมพันธ์ (Public Relations) คาว่า “การประชาสัมพันธ์” เกิดขึ้น
เมื่อองค์กรทาการวางแผนอย่างรอบคอบ และให้ขอ้ มูลโดยพยายามควบคุมเรื่ องภาพลักษณ์ที่ออก
สู่ สาธารณชน ซึ่ งทัว่ ไปหลักการของประชาสัมพันธ์จะมีเป้ าหมายกว้างกว่าการให้ข่าว และจะเน้น
เรื่ องของการสร้ างและรั ก ษาความสัมพันธ์ และภาพลัก ษณ์ ที่ ดีขององค์กรกับ สื่ อต่างๆโดยจะใช้
วิธีการทากิจกรรมเพื่อสังคม และชุมชน ด้วยการระดมทุนหรื อเป็ นผูส้ นับสนุนอยูเ่ บื้องหลังกิจกรรม
เพื่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ยงั มีการกาหนดใช้การโฆษณาเป็ นเครื่ องมือของการประชาสัมพันธ์
2.2.2.4 การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ช่ อ งทางนี้ เป็ นเครื่ องมื อ การ
โฆษณาที่ได้รับความนิ ยมอย่างมากในปั จจุบนั อันเนื่ องมาจากแบบแผนการดาเนิ นชี วิตของผูอ้ ่าน
นั้นได้เปลี่ ยนแปลงไป คนจานวนมากในสังคมต่างทาหน้าที่ของตนเอง ทั้งเรี ยนหนังสื อ ทางาน
โดยใช้ระยะเวลามากกว่าการออกไปเดินเลือกซื้ อสิ นค้า ประกอบกับปั จจุบนั การพัฒนาเทคโนโลยี
การสื่ อสารมีความก้าวหน้าอย่างมาก จึงทาให้ปัจจุบนั ถูกใช้เป็ นช่องทางการติดต่อระหว่างผูข้ ายกับ
ผู ้ซ้ื อ ซึ่ งจะใช้ เครื่ อ งมื อ ในรู ป หมายของ Direct Mail, Telephone Marketing, Mass Media, Print
Media, Print Media รวมถึง Social Media ด้วย (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2556, น.127)
2.2.3 รู ปแบบการสื่ อสารการตลาด
รู ป แบบการสื่ อสารทางการตลาดมี ค านิ ย มศัพ ท์ม ากมาย ที่ ใช้เรี ย กในวงการการตลาด
หนังสื อ และตารา หรื อบทความต่างๆ ทั้งรู ป แบบของสื่ อออนไลน์และสื่ อออฟไลน์ ที่ ผูร้ ับสาร
สามารถพบเห็นได้ในชีวติ ประจาวัน โดยคาศัพท์ที่นิยมใช้ มีดงั นี้ (คมสัน ตันสกุล, 2553, น.219)
2.2.3.1 การส่ งเสริ มการตลาด (Marketing Promotion) หรื อการน ากิ จ กรรม
ทางด้านการตลาดมาใช้ เพื่ อ ให้ เกิ ดประโยชน์ ในการสร้ างการรับ รู้ เกี่ ย วกับ ข้อมู ล ข่ าวสารของ
ธุ รกิจและผลิตภัณฑ์โดยใช้วธิ ี การจูงใจเพื่อให้เกิดพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อและการเตือนความจา
ต่อผูร้ ับสาร
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2.2.3.2 การสื่ อ สารการตลาดแบบบู ร ณาการ (IMC หรื อ Integrated Marketing
Communication) หมายถึง วิวฒั นาการของการตลาดเปลี่ยนไปพร้อมกับสื่ อออนไลน์ที่พฒั นาอย่าง
รวดเร็ ว ผูอ้ ่านเข้าถึงสิ นค้าเเละบริ การได้ง่าย ส่ งผลให้ภาคธุ รกิจต้องปรับตัวเเละคิดค้นวิธีการครอง
ใจผูอ้ ่าน ทั้งในด้านโฆษณา การส่ งเสริ มการขาย การตั้งราคาสิ นค้า การประชาสัมพันธ์ รวมไปถึง
การปรั บปรุ งเเนวคิ ดทางการตลาดเเละการนาเครื่ องมื อสื่ อสารต่างๆมาใช้ร่วมกัน สมาคมบริ ษ ทั
โฆษณาเเห่ งสหรัฐอเมริ กา (มานิ ต รัตนสุ วรรณ และสมฤดี ศรี จรรยา, 2555, น.304) ได้ให้คาจากัด
ความไว้คื อ เเนวคิ ด การวางแผนการสื่ อ สารตลาด โดยตระหนัก ถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ของเเผน
ดาเนินการรวมที่ครบครันโดยวิธีประเมินคุณค่าบทบาทสาคัญและการจัดระเบียบ การใช้การสื่ อสาร
ทุกสื่ อที่หลากหลาย
การสื่ อ สารการตลาดแบบบู รณาการ หมายถึ ง กระบวนการของการพิ จ ารณา
แผนงานของการติ ดต่อสื่ อสารทางการตลาด ที่ต้องการใช้สื่อสารเพื่อการจูงใจหลายรู ปแบบกับ
กลุ่มเป้ าหมายอย่างต่อเนื่อง (เสรี วงษ์มณฑา, 2540, น.74)
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็ นกระบวนการการพัฒนาและนาโปรเเกรม
การสื่ อสารในรู ป แบบต่ า งๆ มาใช้เพื่ อ จูงใจกลุ่ ม ลู ก ค้าในปั จจุ บ ัน และกลุ่ ม ลู ก ค้าที่ ค าดหวัง ใน
ช่วงเวลาหนึ่งๆ (ดอน อี. ชูลตซ์, 2548 อ้างถึงใน มนสิ ตา ผุยพอกสิ น, 2552, น.25)
ดังนั้น การสื่ อสารการตลาดแบบบู รณาการ หมายถึ ง กระบวนการวางแผนการ
สื่ อสารทางการตลาดแบบครบวงจรหลากหลายรู ปแบบ โดยต้องการก่อให้เกิดการจูงใจกับผูบ้ ริ โภค
เช่ น การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การส่ งเสริ มการขาย การใช้พนักงานขาย การตลาดโดยตรง
การจัดกิจกรรมทางการตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เป็ นที่ดึงดูดใจผูบ้ ริ โภค เป็ นต้น
2.2.3.3 การตลาดแบบผสมผสาน (Hybrid Marketing) หรื อการทาการตลาดโดย
อาศัยทั้งสื่ อออนไลน์และสื่ อออฟไลน์ เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์มาผสมผสานกันกับสื่ อออนไลน์กลายมาเป็ น
หนังสื อพิมพ์ออนไลน์และนิ ตยสารออนไลน์ หรื อการทากิ จกรรมทางการตลาดของหนังสื อพิมพ์
และนิ ตยสารผ่านสื่ อออนไลน์ เป็ นต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดในด้านของการ
สื่ อสารและการจัดจาหน่าย อีกทั้งจะช่วยประหยัดในด้านงบประมาณขององค์กรได้มากขึ้น
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2.2.4 การวางแผนกลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาด
กลยุทธ์สื่อสารการตลาดจาเป็ นต้องมีการวางแผนการสื่ อสารการตลาดให้มีประสิ ทธิ ภาพ
เพื่อตอบสนองสิ่ งที่คาดหวังหรื อความต้องการ อีกทั้งต้องทาให้เกิ ดการตัดสิ นใจซื้ อในกลุ่มผูอ้ ่าน
เป้ าหมาย โดยมีการดาเนินตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ (นธกฤต วันต๊ะเมล์, 2555, น.133-154)
2.2.4.1 การวิ เคราะห์ ส ถานการณ์ ต ลาด (Situation Analysis) ในการวางแผน
กลยุท ธ์ นักการตลาดจาเป็ นต้องทาการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ ทางการตลาดขององค์กรและ
แนวโน้มด้านสภาพแวดล้อมของธุ รกิจ อาทิ ปั จจัยในด้านเศรษฐกิ จ การเมือง รวมถึงยังจาเป็ นต้อง
ศึ ก ษาแนวโน้ม ในด้านลู ก ค้า คู่ แข่ ง และสภาพแวดล้อมภายในธุ รกิ จ เพื่ อให้รู้ถึ ง ทิ ศ ทางในการ
วางแผนกลยุทธ์ตามลาดับขั้นตอนอื่นต่อไป โดยใช้หลักการบริ หารงานในการวิเคราะห์ (SWOT
Analysis) ซึ่ งประก อบไปด้วยจุ ด เเข็ง (Strength) คื อ สิ่ ง ที่ อ งค์ก รมี ม ากกว่า องค์ก รอื่ น เเละเป็ น
ประโยชน์กบั งานที่ ทา จุดอ่อน (Weakness) คือ สิ่ งที่เป็ นปั ญหากับงานที่ทา โอกาส (Opportunity)
คือ ปั จจัยภายนอกองค์กรที่เอื้อประโยชน์ต่องานที่ทา ภาวะคุกคามหรื ออุปสรรค (Treat) คือ ปั จจัย
ภายนอกที่เป็ นอุปสรรคต่องานที่ทา
ภายหลังจากการวิเคราะห์ SWOT อย่างละเอียดแล้วจะทาการวิเคราะห์ ถึงปั จจัย
ภายในของความสั ม พัน ธ์ ข องเเต่ ล ะคู่ ที่ ป ระกอบด้ว ย ยุ ท ธศาสตร์ เชิ ง รุ ก (SO Strategy) เป็ น
ยุทธศาสตร์ ที่จุดเเข็งเเละโอกาสมาวิเคราะห์ร่วมกัน ยุทธศาสตร์เชิงป้ องกัน เป็ นยุทธศาสตร์ที่จุดเเข็ง
เเละอุ ป สรรคมาวิ เคราะห์ ร่ วมกั น (ST Strategy) ยุ ท ธศาสตร์ เชิ ง แก้ ไ ข (WO Strategy) เป็ น
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ จุ ด อ่ อ นเเละโอกาสมาวิเคราะห์ ร่ ว มกัน ยุท ธศาสตร์ เชิ ง รั บ (WT Strategy) เป็ น
ยุทธศาสตร์ ที่จุดอ่อนเเละอุปสรรคมาวิเคราะห์ร่วมกัน (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554, น.15) นอกจากนี้
การวิเคราะห์สถานการณ์ ที่องค์กรกาลังเผชิ ญในอนาคตเป็ นอย่างไร เช่น สถานการณ์แบบที่ 1 เป็ น
ปั ญหาที่เกิดขึ้นหรื อเหตุการณ์ที่มีผลลบต่อองค์กร สถานการณ์แบบที่ 2 องค์ไม่เป็ นที่รู้จกั ในวงกว้าง
แต่ดาเนิ นงานมาเป็ นระยะเวลานาน สถานการณ์แบบที่ 3 องค์กรเป็ นที่รู้จกั เเต่ตอ้ งการรักษาชื่อเสี ยง
และการสนับสนุ นจากสังคม ซึ่ งเป็ นสถานการณ์ที่ดีที่สุด โดยที่ไม่ตอ้ งมาเเก้ไขภาพลบขององค์กร
(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554, น.34)
2.2.4.2 การก าหนดกลุ่ ม เป้ าหมาย (Determine Target Group) หรื อ ผู้รับ สารคื อ
ผูท้ ี่ ได้รับ ข้อมูล นาไปตี ค วามเเละเกิ ดปฏิ กิริย าตอบกลับ โดยเป้ าหมายที่ ส าคัญในการสื่ อสารคื อ
การที่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายเกิ ดการเข้าใจ รู้ สึ ก และเเสดงพฤติ ก รรมในการตัดสิ นใจซื้ อเเละบริ ก าร ซึ่ ง
นักการตลาด มองว่าผูร้ ับสารทุกคนจะเป็ นผูอ้ ่านสิ นค้านั้นด้วย ดังนั้นในการกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
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นัก การตลาดจึ ง จาเป็ นต้องเลื อกกลุ่ ม ผูอ้ ่ านที่ ส อดคล้องกับ เป้ าหมายขององค์ก รที่ พิ จารณาจาก
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น อายุ เพศ ขนาดครอบครัว การศึกษา รายได้ และระดับสังคมใน
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายที่แน่ นอน โดยอาศัยการวิจยั ด้านการตลาด เพื่อให้รับรู้ถึงข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ ยวกับทัศนคติ พฤติกรรมของตัวบริ โภค อันจะนาไปสู่ การกาหนดวัตถุ ประสงค์ในการสื่ อสาร
ต่อไป (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2556, น.24)
นอกจากนี้ กลุ่มเป้ าหมายคนรุ่ นใหม่หรื อดิจิทลั เนทีฟ (Digital Native) ที่เติบโตมา
พร้ อมเทคโนโลยีและมีทกั ษะในการใช้คอมพิวเตอร์ มีความคุน้ เคยกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ และ
พร้อมจะเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์ทุกรู ปแบบ ดังนั้นองค์กรที่จะปรับตัวมาใช้สื่อออนไลน์ในการทา
การตลาดจะต้องเข้าใจพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคที่เป็ นคนรุ่ นใหม่ และองค์กรต้องปรับเปลี่ยนมุมมองใน
เรื่ อ งการเข้า ถึ ง ความถี่ ใ นการใช้สื่ อออนไลน์ เพื่ อ ตอบโจทย์ค วามต้อ งการของผูอ้ ่ า น (เธี ย รทศ
ประพฤติชอบ, 2557, น.212)
2.2.4.3 การก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์ (IMC Objectives) เป้ าหมายของการก าหนด
วัต ถุ ป ระสงค์ใ นการสื่ อสารนั้น เพื่ อ ต้องการให้ ก ลุ่ ม เป้ าหมายหรื อ ผูอ้ ่ า นมี ป ฏิ กิ ริย าตอบสนอง
และนาไปสู่ ก ระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ โดยวัตถุ ป ระสงค์แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ คื อ ระดับแรกคื อ
วัตถุ ประสงค์ระดับสู งสุ ดหรื อพันธกิ จขององค์กรถือเป็ นเป้ าหมายที่สาคัญขององค์กร และดาเนิ น
งานในภาพรวม ซึ่ งกิ จกรรมดังกล่าวจะสนองนโยบายของวัตถุประสงค์ในระดับนี้ ท้ งั สิ้ น ระดับที่
สองคือวัตถุ ประสงค์ระดับรองหรื อแผนงานตามกลยุทธ์เป็ นแผนงานที่ทาเป็ นประจาหรื อเกิ ดขึ้น
ตามแผนงานที่ กาหนดขึ้ น และระดับ สุ ดท้ายคื อวัตถุ ป ระสงค์ในระดับ ย่อยหรื อวัตุป ระสงค์ของ
การจัดกิ จกรรมตามแผนกลยุทธ์ เพื่อให้ผูท้ ี่สนใจเข้าร่ วมกิ จกรรมตามแผนงานที่กาหนดไว้ ทั้งนี้
วัตถุประสงค์ทุกระดับจะต้องสนับสนุ นและมีความสอดคล้องซึ่ งกันเเละกันเเละจะต้องตอบสนอง
กับวิสัยทัศน์ขององค์กรที่กาหนดขึ้น และบรรลุตามเป้ าหมาย (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554, น.24-26)
วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการด าเนิ น นโยบายมี ท ั่ว ไปมี ห ลัก การอยู่ 3 ประการด้ว ยกัน
ประการแรก คือ วัตถุประสงค์ในด้านการรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารเพื่อให้ผอู้ ่านรับรู้ข่าวสารที่ส่งออกไป
ประการที่ ส อง คื อ วัตถุ ป ระสงค์ด้านความรู้ สึ ก ที่ ต้องการให้ ผูอ้ ่ านเห็ น เเละชอบตามที่ ข่ าวสาร
ส่ งออกไป และประการสุ ดท้ายวัตถุประสงค์ดา้ นพฤติกรรมเป็ นความต้องการที่จะให้ผอู้ ่านมาร่ วม
กิจกรรมกับทางองค์กร (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554, น.34)
2.2.4.4 การก าหนดเครื่ องมื อในการสื่ อสาร (IMC Tools) จะให้ความส าคัญ ใน
ด้านพื้ นที่ เเละเวลา การเลื อกใช้ช่ องทางการสื่ อสารที่ เผยแพร่ ไปยัง ผูอ้ ่ านได้อย่างรวดเร็ วได้แก่
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ช่องทางในลักษณะที่เป็ นบุคคลและช่องทางที่ไม่ใช่บุคคล โดยเครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด ได้แก่
การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง และการส่ งเสริ มการขาย เป็ นต้น

2.2.4.5 การตั้งงบประมาณ และการกาหนดระยะเวลาที่ใช้ (Budgeting & Timing)
การตั้ง งบประมาณ (Budgeting) สามารถก าหนดได้ 2 แนวทางคื อ แนวทางแรกการก าหนด
งบประมาณจากบนลงล่ าง (Top-Down Approach) ซึ่ งเป็ นการก าหนดงบประมาณโดยผูบ้ ริ ห าร
ระดับสู งสู่ แผนกต่างๆ และเป็ นแนวทางที่ผบู้ ริ หารนิยมใช้มากที่สุด แนวทางที่สองคือการกาหนด
งบประมาณจากล่ า งสู่ บ น (Bottom-up Approach) เป็ นการก าหนดวงเงิ น ค่ าใช้จ่ายที่ น ามาแก้ไ ข
ข้อจากัดที่เกิ ดจากแนวทางแรก เนื่ องจากงบประมาณไม่มีความสัมพันธ์กบั วัตถุประสงค์ทางการ
ตลาดที่ ต้ งั ไว้และจะพิจารณาจากขั้นตอนของวัตถุ ประสงค์ของการสื่ อสารการตลาดเป็ นขั้นตอน
แรก ซึ่ งงบประมาณในขั้นตอนนี้ เป็ นประมาณการเท่านั้นและยังไม่ถือว่าเป็ นงบประมาณขั้นสุ ดท้าย
และอาจจะมีการพิจารณาต่อเมื่อเสร็ จสิ้ นกลยุทธ์การสื่ อสารการตลาด
ดังนั้นนักการตลาดที่ ดีควรจะมี ราคาค่าใช้จ่ายปั จจุบ นั ในการซื้ อพื้นที่สื่ อ ค่าเช่ า
เวลาสื่ อ ค่ าจัดท าสื่ อออนไลน์ และอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ ฯลฯแล้วน างบประมาณในเเต่ ล ะกิ จกรรมมา
รวมกัน บวกด้วยงบประมาณของส่ วนกลางในการบริ หารจัดการ ผลลัพธ์ที่ได้คืองบประมาณในการ
ด าเนิ น กิ จกรรมทั้ง หมด (ยุ บ ล เบ็ ญ จรงค์กิ จ , 2554, น.44) การก าหนดระยะเวลาที่ ใ ช้ (Timing)
ประกอบด้ว ย แผนการตลาดในระยะยาว (Long Term) โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 ปี ส่ ว น
แผนการตลาดระยะสั้นจะใช้ระยะเวลา 3-6 เดื อน ทั้งนี้ ข้ ึ นอยู่กบั วัตถุ ประสงค์และเป้ าหมายของ
แผนการตลาดเป็ นสาคัญ ในการทาโฆษณา การประชาสัมพันธ์จะต้องมีการกาหนดระยะเวลาใน
การดาเนิ นงานในทุกขั้นตอนและควรระบุวนั เวลาล่วงหน้าในการดาเนิ นกิจกรรมอย่างชัดเจน เพื่อ
ไม่ให้เกิดปั ญหา ในการเรื่ องการทับซ้อนของเวลาในการดาเนิ นงานด้านกิ จกรรมขององค์กรอื่นๆ
(ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554, น.45)
2.2.4.6 การประเมินผลการทางาน (Evaluation) ขั้นตอนสุ ดท้ายของการวางแผน
กลยุทธ์ การสื่ อสารการตลาด ซึ่ งเป็ นขั้นตอนสาคัญในการตรวจสอบว่ากลยุทธ์น้ ี ได้ป ระสิ ทธิ ผล
และบรรลุ วตั ถุ ประสงค์ขององค์กรหรื อไม่ อีกทั้งขั้นตอนนี้ ยงั มีวตั ถุประสงค์ให้ได้รับผลตอบรับ
เกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพของกลยุทธ์ โดยจะสามารถนาไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ได้ต่อไป ซึ่ งการ
ประเมินผลเเบ่งออกเป็ น 3 ประการ โดยประการเเรกคือการประเมินผลก่อนทากิจกรรม เช่นข้อมูล
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ข่าวสารที่นาเสนอออกไปนั้นมีความเหมาะสม เป็ นที่ชื่นชอบ และสามารถเป็ นบุคคลต้นแบบของ
กลุ่มเป้ าหมายได้หรื อไม่ รวมไปถึงการเเต่งกายเลียนเเบบ พฤติกรรมการแต่งกาย ประการที่สองคือ
การประเมินผลระหว่างดาเนินกิจกรรมว่ามีปัญหาอุปสรรคในขั้นตอนใดเเละจะนามาปรับปรุ งเก้ไข
ในครั้งหน้า และประการสุ ดท้ายคือการประเมินผลหลังทากิจกรรมว่าการจัดกิจกรรมประสบความ
สาเร็ จลุล่วงตามเป้ าที่ได้ต้ งั ไว้หรื อไม่ (ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ, 2554, น.28-29)
2.2.5 ประโยชน์ จากการใช้ การสื่ อสารการตลาด
การท าการตลาดที่ ใ ห้ ไ ด้ป ระสิ ท ธิ ผ ลนั้น นอกจากผลก าไรของบริ ษ ัท เเล้ว ยัง น ามาซึ่ ง
ประโยชน์หลายด้านตามมา ได้เเก่ (มานิต รัตนสุ วรรณ และสมฤดี ศรี จรรยา, 2555, น.306)
2.2.5.1 ท าให้งานสร้ างสรรค์มีความเป็ นเอกลักษณ์ (Creative Integrity) รวมกัน
เป็ นหนึ่ง ทั้งในด้านงานประชาสัมพันธ์เเละโฆษณา
2.2.5.2 ท าให้ก ารสื่ อคงที่ ส ม่ าเสมอ (Consistent Messages) การสร้ างสรรค์งาน
โฆษณาในการส่ งเสริ มการขายมีความสอดคล้องไปในทางเดียวกัน อาทิ ข้อความ ตราสิ นค้า การ
ออกเเบบภาพยนตร์โฆษณา เป็ นต้น
2.2.5.3 ทาให้ลดอคติ ในการนาเสนอแนวคิด (Unbiased IMC Recommendations)
ทุกฝ่ ายมีความร่ วมมือในการทางาน โดยมีเป้ าหมายในการทางานเดียวกัน
2.2.5.4 ท าให้ ใ ช้ สื่ ออย่ า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพขึ้ น (Better Use of Media) ใช้ สื่ อให้
ตรงกับหน้าที่และความสามารถในทุกมิติ
2.2.5.5 ท าให้ ก ารตลาดมี ค วามเฉี ยบคม (Greater Marketing Precision) การ
สร้างสรรค์งานที่ดีจะทาให้เกิดการต่อยอดในการทางานได้ง่าย
2.2.5.6 ทาให้การทางานมีประสิ ทธิ ภาพสู ง (Operation Efficiency) การให้ความ
ร่ วมมือใน เเต่ละฝ่ ายจะช่วยให้การทางานเกิดประสิ ทธิภาพมากยิง่ ขึ้น
2.2.5.7 ทาให้ประหยัดงบประมาณ (Cost Saving) การทางานที่วางเเผนงานอย่าง
ชัดเจน ทาให้ไม่ซ้ าซ้อนเเละสิ้ นเปลืองงบประมาณในการทาการตลาด
2.2.5.8 ท าให้ ก ารท างานร่ ว มกัน ง่ า ยขึ้ น (Easier Working Relations) เกิ ด ความ
สามัคคีในองค์กรด้วยการกาหนดหน้าที่เเละบทบาทของพนักงานอย่างชัดเจน ทาให้ติดตามเเละ
เเก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด
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2.2.6 การประยุกต์ ใช้ ทฤษฎีการสื่ อสารการตลาดในงานวิจัย
ในการศึกษากระบวนการสื่ อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย จะมุ่งเน้น
ศึกษาการวางแผนการสื่ อสารการตลาด ใน 4 ประเด็น ดังนี้
2.2.6.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ตลาด
2.2.6.2 การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
2.2.6.3 การกาหนดกลยุทธ์ในการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์
2.2.6.4 การประเมินผลการสื่ อสาร
ผูว้ ิจ ัย จะใช้ เป็ นแนวทางในการท าแบบสั ม ภาษณ์ ผู้ป ระกอบการแพทย์แ ผนไทยด้า น
กระบวนการสื่ อสาร รวมทั้งใช้เป็ นกรอบแนวคิดในการวิจยั เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1

2.3 แนวคิดเกีย่ วกับสื่ อออนไลน์
2.3.1 ความหมายและแนวคิดของสื่ อออนไลน์
นิ ค ม ชัย ขุนพล ให้ ค าจากัดความของสื่ อออนไลน์ไ ว้ว่า “สื่ อออนไลน์ เป็ นสื่ อ ที่ มี ความ
หลากหลายของสื่ อในตัวเองเเละมีค วามสามารถในการปฏิ สัม พันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้ เพื่อใช้ในการส่ ง
ข้อมูลข่าวสาร ไปยังกลุ่มเป้ าหมายทั้งเฉพาะบุคคลเเละเครื อข่าย” และสามารถจัดแบ่งคุณลักษณะ
ของสื่ อออนไลน์ออกเป็ น 16 ประการดังนี้ (กาญจนา เเก้วเทพ และนิคม ชัยขุนพล, 2555)
2.3.1.1 สื่ อ ออนไลน์ เป็ นการสื่ อ สารเเบบสองทาง (Two-Way Communication)
ในอดี ตกระบวนการถ่ ายทอดสารจากผูส้ ่ งสารไปยังผูร้ ับ สารนั้น จะต้องใช้ระยะเวลาในส่ งสาร
กลับไปยังผูร้ ับสารอันเนื่ องมาจากข้อจากัดของสื่ อเก่า อาทิ การเขียนจดหมาย การส่ งไปรณี ยบัตร
การส่ งโทรเลข เป็ นต้น เเต่ในปั จจุบนั ด้วยคุณลักษณะที่ดีของสื่ อออนไลน์ทาให้สื่อสารจากผูส้ ่ งสาร
มีปฏิ กิริยาตอบโต้กนั รวดเร็ วเเบบนาทีต่อนาที (Real Time) โดยผ่านทางภาพเเละเสี ยงอันเกิ ดการ
เเลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่างกัน (Knowledge Sharing)
2.3.1.2 สื่ อออนไลน์ง่ายต่อการเข้าถึงเเละเเพร่ กระจายสารสนเทศ (Ease of Access
to and Dissemination of Information) ช่ วยในการลดช่ องว่างระหว่างผูส้ ่ งสารกับ ผูร้ ับ สาร ในการ
ติ ด ต่ อ สารหรื อการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ได้ ง่ า ยโดยการใช้ World Wide Web, Google, Search Engine
ผูร้ ับสารสามารถตรวจสอบต้นทางที่มาของข้อมูลผ่านทาง Hypertext ที่จะทาให้รู้เท่าทันสื่ อ (Media
Literacy) ของผูใ้ ช้ เเต่อาจส่ งผลกระทบในด้านการควบคุมการไหลของสาร ผูร้ ับสารสามารถทาได้
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เพียงเเค่ปิดรับสารเท่านั้น ดังนั้นการง่ายในการเข้าถึ งการสื่ อสารขาเข้าและการเเพร่ กระจายอย่าง
รวดเร็ วในการสื่ อสารขาออกของสื่ อออนไลน์ อาจส่ งผลกระทบทางบวกหรื อทางลบ ในมิติด้าน
ต่างๆ อาทิ การเมือง ความเป็ นส่ วนตัว เเละในเชิงพาณิ ชย์ เป็ นต้น
2.3.1.3 สื่ อออนไลน์ก่อให้เกิดการเรี ยนรู้ที่ต่อเนื่อง (Continuous Learning) ผูใ้ ช้
สามารถค้นคว้าหาความรู ้มากกว่าการท่องจาผ่านบทความ ข้อมูล หรื อการมีปฏิสัมพันธ์กนั
(Interaction) ในระหว่างสนทนาสิ่ งต่างๆเหล่านี้สามารถทาให้เกิดการเรี ยนรู้อนั ต่อเนื่องของผูใ้ ช้
โดยไม่มีขอ้ จากัดด้านเวลา สถานที่ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
2.3.1.4 สื่ อออนไลน์ มี ก ารวางตัว ในเเนวเดี ย วกั น เเละเอื้ อ ต่ อ การบู ร ณาการ
(Alignment and Integration) เเต่ เดิ ม สื่ อ แต่ ล ะประเภทอยู่ ค นละช่ อ งทางการสื่ อสารไม่ ข้ ึ นตรง
ระหว่างกัน การที่จะผนวกข้อมูลไว้ดว้ ยกันเป็ นไปได้ยากเเตกต่างจากสื่ อออนไลน์ การค้นหาข้อมูล
ข่าว บทความ ฯลฯ มารวบรวมไว้ในสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Network) ดังนั้นการสื บค้นข้อมูล
ได้ไม่ยากด้วยการบูรณาการสื่ อออนไลน์เเละสื่ อเก่าเข้าไว้ดว้ ยกัน เชื่อมโยงด้วย Search Engine เเละ
Hypertext ผูท้ ี่มีทกั ษะในด้านที่ตนเองถนัดนามาผสานกับพื้นที่ของสื่ อออนไลน์ผ่านบล็อก (Blog)
เพื่อก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ
2.3.1.5 สื่ อออน ไลน์ เ อื้ อต่ อ การส ร้ า งชุ มชน (Creation of Community) สื่ อ
ออนไลน์เอื้อต่อการสร้างชุ มชนนั้นจัดว่าเป็ นคุณลักษณะที่ดีสื่อดั้งเดิมไม่อาจจะกระทาได้ เป็ นการ
รวบรวมคุณลักษณะที่ดีของ 4 ประการเเรกเข้าไว้ดว้ ยกัน อันประกอบไปด้วย สื่ อออนไลน์เป็ นการ
สื่ อ สารเเบบสองทาง สื่ อออนไลน์ ง่ายต่ อการเข้า ถึ ง เเละเเพร่ ก ระจายสารสนเทศ สื่ อ ออนไลน์
ก่อให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ ที่ต่อเนื่ อง และสื่ อออนไลน์มีการวางตัวในเเนวเดียวกันเเละเอื้อต่อการบูรณา
การ ทั้งหมดเป็ นส่ วนสาคัญที่เอื้อในการสร้างชุ มชนผ่านทางโซเชี ยล เน็ตเวิร์ก เเละโซเชี ยล มีเดี ย
ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมออนไลน์ที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูใ้ ช้งาน ทาให้เกิดเเนวคิดใน
เรื่ องชุ ม ชนเสมื อ นจริ ง (Virtual Community) เช่ น ชุ ม ชนเกมออนไลน์ กระดาษข่ า วเว็บ ไซต์
พันธ์ทิพย์ดอทคอม และเฟซบุก๊
2.3.1.6 สื่ อออนไลน์มีลกั ษณะที่ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและพกพาได้สะดวก
(Portability) การพัฒนาเครื่ องมือสื่ อสารทาให้เทคโนโลยีของสื่ อออนไลน์มีความคล่องตัว ขนาด
เล็กผูใ้ ช้สามารถพกพาหรื อเคลื่อนย้ายไป ณ ที่ใดก็ได้ ประกอบกับคุณสมบัติอนั หลากหลายของ
เครื่ องมือสื่ อสารที่เป็ นตัวขับเคลื่อนในการอานวยความสะดวกในการเข้าถึงใช้สื่อออนไลน์ ช่วยลด
เวลาเเละพื้นที่ (Time-Space) ของผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
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2.3.1.7 สื่ อออนไลน์มีลกั ษณะที่หลอมรวมกัน (Convergence) สมาร์ทโฟนจัดว่า
เป็ นเครื่ องมือสื่ อสารที่ชดั เจนในเรื่ องของการหลอมรวมสื่ อเเต่ละชนิดมาไว้ดว้ ยกัน ไม่วา่ จะเป็ น
กล้องถ่ายรู ป วิทยุ สมุดโน้ต นาฬิกาปลุก ฯลฯ นอกจากนี้ สื่อเเต่ละชนิดมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่ไม่
อาจจะทดเเทนกันได้เเต่จะไหลผ่านสู่ กนั ดังจะเห็นได้จากข่าวในหนังสื อพิมพ์ไปอยูบ่ นสื่ อออนไลน์
หรื อสื่ อบนออนไลน์ถูกนาไปตีพิมพ์ในหนังสื อพิมพ์มาใช้ในทางภาคธุรกิจ การหลอมรวมสื่ อใน
ระยะเริ่ มเเรกมาจากปั ญหาการนาข้อมูลของสื่ อเก่าไปเผยเเพร่ ทาซ้ าในสื่ อออนไลน์โดยที่ไม่ได้รับ
อนุญาตจากผูผ้ ลิตสื่ อ ดังนั้นการยุติปัญหาดังกล่าวหลายบริ ษทั หันมาหลอมรวมสื่ อออนไลน์กบั
ธุ รกิจไว้ดว้ ยกัน ทาให้เกิดกลยุทธ์การพ่วง (Bundle) เพื่อสร้างเเรงจูงใจให้กบั ผูอ้ ่านเเละต่อยอด
ทางธุ รกิจ
2.3.1.8 สื่ อออนไลน์มีลกั ษณะปฏิบตั ิงานร่ วมกันได้ (Interoperability) การสื่ อสาร
ผ่านภาพ เสี ยง ตัวอักษร ที่สามารถส่ งผ่านการพูดคุยในเวลาเดียวกันได้ ทาให้ลดช่องว่างของผูส้ ่ ง
สารเเละผูร้ ับสารที่เเตกต่างจากสื่ อดั้งเดิม เช่น การคุยผ่านโปรแกรม Skype ที่เห็นหน้า ได้ยนิ เสี ยง
เเละสามารถพิมพ์ตวั อักษรเพื่อส่ งข้อความถึงกันได้อีกด้วย
2.3.1.9 สื่ อออนไลน์มีความสามารถที่จะประมวลเนื้อหาจากหลายเเหล่งมาไว้
ร่ วมกัน (Aggregation of Content) ด้วยระบบออนไลน์เข้ามาช่วยอานวยความสะดวกให้กบั ผูใ้ ช้
ทาให้การถ่ายโอนข้อมูลจากหลายเเหล่งมาไว้ดว้ ยกันทาให้การตัดทอน ก็อปปี้ ดัดแปลง เนื้อหา
เป็ นไปได้โดยง่ายอย่างไม่มีที่สิ้นสุ ด ส่ งผลให้เกิดการเปลี่ยนเเปลงในมิติดา้ นต่างๆ อาทิ การขยายตัว
ทางภาคธุ รกิจเกิดผูป้ ระกอบการรายใหม่เข้ามา ในตลาดออนไลน์ ผูป้ ระพันธ์ นักเขียน หรื อเจ้าของ
ผลงานสามารถเผยเเพร่ ได้ในโลกออนไลน์ หรื อผูร้ ับสารต้องการเผยเเพร่ บทความ ความคิดเห็น
สร้างบทประพันธ์ของตนเองผ่านโซเชียล เน็ตเวิร์กก็สามารถกระทาได้ (User-Generate Content)
กล่าวคือ ผูร้ ับสารทุกคนสามารถเป็ นผูผ้ ลิตเนื้อหาได้ดว้ ยตนเอง
2.3.1.10 สื่ อออนไลน์เพิ่มความหลากหลาย เพิ่มทางเลือก และ Longtail ด้วยความ
หลากหลายของสื่ อออนไลน์ทาให้ผอู้ ่านมีช่องทางในการอ่านเพิ่มมากขึ้น หรื อเเม้ตวั สื่ อออนไลน์ก็
มีโอกาสเพิ่มขยายฐานผูอ้ ่านผ่านช่องทางต่างๆตามไปด้วย ถึงแม้วา่ จานวนผูอ้ ่านจะมีนอ้ ยเพียงไรก็
สามารถผลิตสื่ อสู่ ผอู ้ ่านได้เช่นกัน
2.3.1.11 การหวนคืนกลับมาประสานกันครั้งใหม่ระหว่างผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร
พัฒนาการของสื่ อออนไลน์ระหว่างผูส้ ่ งสารกับผูร้ ับสารนั้น ทาให้ลดการผูกขาดเเละเพิ่มการ
ไหลเวียนของสื่ อจากการเเพร่ กระจายถ่ายทอดสารผ่านพื้นที่ของตนเอง อาทิ เฟซบุก๊ ไลน์ บล็อก
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โดยที่ไม่มีการผูกขาดของสื่ อที่ต่างจากเดิมที่สื่อจะเป็ นผูส้ ่ งสารเท่านั้น ดังนั้นการประสานกัน
ระหว่างผูผ้ ลิตสื่ อเเละและผูอ้ ่านนั้นเป็ นสิ่ งจาเป็ นที่สื่อมวลชนให้ความสาคัญ เพราะปัจจุบนั ผูอ้ ่าน
คือ ผูเ้ ฝ้ าประตู (Gatekeeper) คัดกรองเนื้ อหาด้วยตนเอง
2.3.1.12 สื่ อออนไลน์มีลกั ษณะส่ งเสริ มการรวมกลุ่มกันทางสังคมและการร่ วมมือ
กันทางไซเบอร์ (Social Collectivity & Cyber Cooperation) โซเชียล เน็ตเวิร์ก เป็ นสื่ อกลางในการ
เชื่อมต่อผูค้ นทัว่ โลกเเละสร้างความสัมพันธ์ของคนเข้าไว้ดว้ ยกัน เช่น ความเป็ นเพื่อนในเฟซบุก๊ ที่
เกิดจากการเชิ ญของเพื่อนส่ งต่อไปยังเพื่อน ที่อาจเป็ นคนที่ไม่เคยรู้จกั มาก่อนหรื อมีความสนิมสนม
กัน ทาให้เกิดเพื่อนที่อยูไ่ กลคนละซีกโลกทั้งที่ไม่เคยพบกันมากัน
2.3.1.13 การเกิ ด วัฒ นธรรมแบบรี มิ ก ซ์ (Remix Culture) เกิ ด การสร้ า งสรรค์
สิ่ งใหม่ระหว่างวัฒนธรรมจากคนรุ่ นก่อนเเละคนสมัยใหม่ เช่น การผสมผสานวัฒนธรรมเพลงของ
ชาติตะวันตกกับชาติตะวันออก ออกมาเป็ นเพลงฮิปฮอป เทคโนเเดนซ์ ของวงการเพลงไทย หรื อ
การรวมเล่มของคอลัมม์ในหนังสื อพิมพ์มาเป็ นพ็อกเก็ตบุค๊
2.3.1.14 การเปลี่ยนจาก ‘ผลผลิต’ (Product) มาสู่ ‘บริ การ’ (Service) คุณลักษณะ
ที่สาคัญของสื่ อออนไลน์ทาให้เกิดการเปลี่ยนผ่านจากตัวผลผลิตมาสู่ บริ การ เช่น ในอดีตจะฟังเพลง
ผ่านเทปคลาสเซ็ กซ์ เเผ่นซี ดี หรื อดูละครผ่านทางโทรทัศน์ แต่ในปั จจุบนั กลายมาเป็ นการดูละคร
โทรทัศน์ยอ้ นหลัง การฟังเพลงผ่านทางอินเทอร์เน็ต
2.3.1.15 สื่ อ ออนไลน์ เป็ นสื่ อ ที่ อ นุ ญ าตให้ ผูร้ ั บ สารเป็ นผู้เปลี่ ย นแปลงเนื้ อ หา
(User-Based Transformation of New Media) จากสื่ อดั้งเดิมที่ผรู้ ับสารไม่สามารถเข้าไปเเก้ไขข้อมูล
เนื้ อหาได้ เเต่ สื่ อออนไลน์ ส ามารถให้ เข้า ไปแก้ ไ ขข้อ มู ล เดิ ม หรื อเปลี่ ย นเเปลงต้น ฉบับ ได้
ตัวอย่างเช่ น เว็บไซต์สารานุ กรมเสรี (วิกิพีเดี ย) ฉบับภาษาไทยที่ เริ่ มใช้เมื่อปี พ.ศ.2546 จัดว่าเป็ น
เว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลเนื้อหาต่างๆ สาหรับเข้ามาค้นคว้าหาความรู้ โดยที่ผรู้ ับสารสามารถเเก้ไข
ข้อมูล คัดลอกเนื้ อหา เเละนาไปเผยเเพร่ ได้ ซึ่ งในอดีตเว็บไซต์ไม่สามารถเเก้ไขข้อมูลได้ เพียงให้
ข้อมูลกับผูร้ ับสารเท่านั้น
2.3.1.16 ข้อสรุ ป จากคุณสมบัติที่มีลกั ษณะเด่นของสื่ อออนไลน์ท้ งั 15 ประการ
นั้น อาจมี บ างส่ วนที่ มีในสื่ อเก่ ามาก่ อนเเล้ว อาจเเต่เพียงว่าสื่ อดั้งเดิ มมี เพียงบางคุ ณ ลักษณะของ
สื่ อออนไลน์ เเต่ไม่มีอย่างครบทุ กขั้นตอนทั้งการเเพร่ จาย การผลิ ต การเปลี่ ยนเเปลงเนื้ อหา ฯลฯ
ของสื่ อออนไลน์ ดังนั้นจึงอาจสรุ ปได้วา่ สื่ อออนไลน์ หมายถึง สื่ อที่มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูส้ ่ ง
สารเเละผูร้ ับสารเเบบทันทีทนั ใด เป็ นการสื่ อสารเเบบสองทางที่รวบรวมคุณสมบัติอนั หลากหลาย
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ของสื่ อดั้งเดิมมาหลอมรวมกัน เเละเอื้อประโยชน์ในการเเพร่ กระจายของข้อมูลข่าวสาร เนื้ อหา อัน
ก่อให้เกิดการเรี ยนรู ้สิ่งใหม่ๆ ที่สามารถพกพาหรื อใช้ได้โดยไม่จากัดเรื่ องเวลาเเละสถานที่
2.3.2 สื่ อสั งคมออนไลน์ (Social Media)
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ นการเชื่ อ มโยงของเทคโนโลยีก ับ อุ ป กรณ์ ก ารสื่ อ สารท าให้ ผูค้ น
สามารถติดต่อสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ ว นับว่าเป็ นจุดเริ่ มต้นในการพัฒนาการตลาดในยุคใหม่ใน
การเลือกช่องทางการใช้สื่อไปยังผูอ้ ่านก่อให้เกิดเเรงขับเคลื่อนเเละเกิดกระเเส สื่ อสังคมออนไลน์น้ ี
ในอีกมุมหนึ่งถือว่าเป็ นเทคโนโลยี ที่สามารถช่วยให้คนในสังคมมีปฏิสัมพันธ์กนั โดยวัตถุประสงค์
ที่แท้จริ งของคาว่า Social Network นี้ อาจหมายถึง Participation (ปิ ยะพงษ์ ป้ องภัย, 2554) คือการมี
ส่ วนร่ วมด้วยกัน แต่ในปั จจุบนั ไม่ใช่ เป็ นเพียงแค่เว็บไซต์ที่แชร์ ขอ้ มูล รู ปภาพเพียงเท่านั้น แต่ได้
พัฒนามาเป็ นศูนย์แสดงสรรพสิ นค้า ที่สามารถซื้ อหากันได้ ในนามของ Collaborative Shopping
Communities อีกด้วย
จากข้อมูลข้างต้นเเสดงให้เห็นว่าโซเชียล มีเดีย มีผลในการโน้มน้าวความคิดส่ งผลให้เกิ ด
ความรู ้ สึกต่อผูอ้ ่าน ผ่านการเล่าเรื่ อง เเชร์ ประสบการณ์ ระหว่างกัน เเสดงความคิดเห็นส่ วนบุคคล
โดยใช้โซเชี ยล มีเดียเป็ นสื่ อกลางในการเชื่อมโยง จนทาให้เกิดสื่ อสังคมออนไลน์ข้ ึน โดยสื่ อสังคม
ออนไลน์ เป็ นพื้นที่ ให้คนทุ กเพศ ทุกวัย ทาหน้าที่เป็ นทั้งผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ซึ่ งสามารถสร้ าง
กาหนด เนื้ อหาของสารขึ้นเองได้ โดยกลุ่ มประชากรสื่ อสังคมออนไลน์ ปั จจุบนั เติบโตขึ้นอย่าง
รวดเร็ วและครอบคลุมทัว่ โลก โดยรู ปแบบของสื่ อออนไลน์ถูกแบ่งออกเป็ น 6 ประเภทดังนี้
2.3.2.1 ประเภทที่ 1 เว็บไซต์ (Website)
ในยุค Digital Marketing ที่ มี อินเทอร์ เน็ ตเป็ นเครื่ องมื อส าคัญ ในการก าหนดกล
ยุทธ์ จึ งท าให้ในช่ วงแรกมี การสร้ างเว็บ ไซต์ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ขอ้ มูล ขององค์ก ร
รวมถึงนาเสนอกิ จกรรมส่ งเสริ มการตลาดต่างๆ ซึ่ งสามารถเข้าถึงผูอ้ ่านได้ในยุคของโลกออนไลน์
อีกทั้งยัไม่ถูกจากัดการพิ มพ์เหมื อนกับสื่ อสิ่ งพิมพ์ ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้หลายองค์กรพยายามสร้ าง
เว็บ ไซต์ให้มีความน่ าสนใจ โดยเน้นการใช้รูปภาพและวีดิท ศั น์ ทั้งนี้ ในอดี ตจาเป็ นต้องมี การใช้
งบประมาณค่อนข้างสู ง เนื่ องจากค่าจดโดเมน โปรแกรมมิ่งและการออกแบบเว็บไซต์มีราคาแพง
แต่ในปั จจุบนั ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง จึงทาให้สามารถลดต้นทุนการผลิตไป
ได้ค่อนข้างมาก อีกทั้งยังทาให้ผอู ้ ่านสะดวกสบายต่อการใช้งาน และเข้าถึงแหล่งข้อมูลขององค์กร
ได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ นักการตลาดยังให้ความสาคัญกับการกาหนดเนื้ อหาในเว็บ ไซต์ด้วย จึงนับได้ว่า
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เว็บไซต์ถือเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่มีพ้ืนที่มาก และมีขอ้ จากัดน้อยกว่าการเผยแพร่ Social Network
Site เหมื อนอย่างเฟซบุ๊ กที่ ไ ด้รับ ความนิ ยมอย่างแพร่ หลาย ณ เวลานี้ พร้ อมทั้งเว็บ ไซต์ยงั ท าให้
องค์กร รวมถึ งบริ ษ ทั สื่ อสิ่ งพิ มพ์ข องนิ ตยสารลอฟฟี เซี ยล ไทยแลนด์ สามารถสื่ อสารกับ ผูอ้ ่าน
กลุ่ ม เป้ าหมาย ภายใต้ส ภาพแวดล้อมที่ องค์ก รสามารถควบคุ ม ก าหนดทิ ศ ทางของกลยุท ธ์ ก าร
สื่ อสารการตลาดผ่าน สื่ อออนไลน์ได้ (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2557, น.163-165)
2.3.2.2 ประเภทที่ 2 บล็อก (Blog)
บล็อก เป็ นหนึ่ งในสื่ อสังคมออนไลน์ ที่ เกิ ดมานานก่ อนที่ จะมีเฟซบุ๊กหรื อทวิต
เตอร์ โดย ในอดีตบล็อก อยูใ่ นรู ปแบบของไดอารี่ ออนไลน์ของผูจ้ ดั ทา โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อแชร์
เรื่ องราวและประสบการณ์ ในการอาศัยบริ การฟรี ในระดับสากลจาก Personal Blog, blogspot.com,
multiply.com และระดับ ประเทศไทยจาก oknation.com, exteen.com, blogging.com โดยได้รั บ
ความนิ ยมอย่างมากจนท าให้เกิ ดสังคมแลกเปลี่ ยนข้อมูล กัน อย่างกว้างขวาง และครอบคลุ มไป
ทัว่ โลก แต่ในปั จจุบนั บล็อกได้เปลี่ยนแปลงรู ปแบบให้เป็ นลักษณะของเว็บไซต์ส่วนตัว ภายหลัง
จากที่มีโครงการพัฒนาชุดบริ หารจัดการคอนเทนต์ (Content Management System CMS) จึงทาให้
หลายคนสามารถติดตั้งระบบบล็อกในเว็บไซต์ของตัวเองได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถทาการปรับแต่ง
และอัพเดตข้อมูลได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพเทียบเท่ากับเว็บไซต์ใหญ่ๆ ที่มีตน้ ทุนสู ง นอกจากนี้ ดว้ ย
ความนิ ยมของบล็อกจึงทาให้เกิ ดแหล่งข้อมูลข่าวสารจานวนมากเป็ นโลกอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งสาหรับ
ในประเทศไทยนั้น เว็บบล็อกเป็ นที่นิยมมาก ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ด้วยเหตุน้ ีจึงทาให้หลายองค์กร
เพิ่มช่องทางกลุยทธ์การสื่ อสารการตลาดผ่านสื่ อออนไลน์ในรู ปแบบของเว็บบล็อก เพื่อให้เว็บไซต์
หลักขององค์กรมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2557, น.168-171)
2.3.2.3 ประเภทที่ 3 เฟซบุก๊ (Facebook)
ปริ มาณของสมาชิ กเครื อข่าย Facebook ได้เพิ่มปริ มาณมากขึ้นอย่างแพร่ หลาย จาก
รายงานสรุ ปในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2011 มีผใู้ ช้ Facebook ทัว่ ทุกมุมโลกประมาณ 500 ล้านคน ร้อย
ละ 50 ของจานวนดังกล่าวจะใช้เป็ นประจา ผูใ้ ช้บริ การจะใช้เวลากว่า 700 ล้านนาทีต่อเดือนในการ
ใช้ Facebook มี ผูใ้ ช้บ ริ ก ารมากกว่า 200 ล้านคน เชื่ อมโยงสื่ อสารกันอย่างเป็ นระบบและมีค วาม
หลากหลายในกิ จ กรรมการติ ด ต่ อ สื่ อ สารดัง กล่ า ว และหากจัด ล าดับ ของประเทศที่ มี จ านวน
ประชากรที่ใช้ Facebook ใน 4 ลาดับแรกของโลก โดยการสุ่ มจากประชากร 26,198,200 คน มีการ
ส ารวจว่ากว่าสมาชิ ก ของเฟซบุ๊ ก 425 ล้านคนเข้ามาใช้ช่ องทางนี้ ในการสื่ อ สารผ่านระบบของ
โทรศัพท์มือถือ จึงทาให้เห็นว่าผูอ้ ่านปั จจุบนั ได้มีพฤติกรรมเสพการเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านระบบของ
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โทรศัพท์มือถือมากขึ้น จนทาให้เกิดการสื่ อสารกันไปมาผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์และกลายเป็ น
พฤติ กรรมความเคยชิ น พร้ อมทั้งยังเข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในชี วิตประจาวัน อีกด้วย ดังนั้นจึงทาให้
นักการตลาด ก็หันมาให้ความสาคัญในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทนี้ ในการทากลยุทธ์การ
สื่ อสารตลาดให้กบั องค์กร
2.3.2.4 ประเภทที่ 4 ทวิตเตอร์ (Twitter)
ทวิตเตอร์ เป็ นประเภทของสื่ อสั งคมออนไลน์ ที่ ไ ด้รับ ความนิ ย มเป็ นรองจาก
เฟซบุ๊ก โดยในปั จจุบนั มีผใู ้ ช้ในประเทศไทยมากกว่า 1 ล้านคน ซึ่ งจุดเด่นของทวิตเตอร์ คือการเป็ น
เหมือน Message Subscription Network ที่ แต่ล ะบุค คลสามารถเลื อกรับข้อความจากผูใ้ ช้ค นอื่ นๆ
หรื อ แอคเคานท์ข องแบรนด์ห รื อ องค์ก ร ผ่านการกดฟลอโลว์ (Follow) ซึ่ งทุ ก ครั้ง ที่ มี ก ารทวีต
(Tweet) ข้อความดังกล่ าวจะมาแสดงผลในไทม์ไลน์ (Timelines) ของบุ คคลนั้น โดยไม่ มีการคัด
กรองหรื อเลื อกแสดงเหมือนกับ เฟซบุ๊ก แต่กลับมีชื่อเสี ยงในเรื่ องการรายงานผลสดหรื อเหตุการณ์
ต่ างๆ ด้วยเหตุ น้ ี จึ ง ท าให้ เป็ นที่ นิ ย มในหมู่ ข องนัก ข่ า วสื่ อ สารมวลชน แต่ ท้ ัง นี้ ทวิต เตอร์ ต่ างมี
ข้อจากัดในด่ านของเนื้ อหาในการส่ งต้องไม่เกิ น 140 ตัวอักษร ปั จจุบนั จึงท าให้หลายองค์กรใช้
ช่องทางนี้สื่อสารเนื้อหาหรื อข้อความสั้นๆได้รวดเร็ ว (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2557, น.178-179)
2.3.2.5 ประเภทที่ 5 อินสตาแกรม (Instagram)
สื่ อสังคมออนไลน์ประเภทนี้ ถือกาเนิ ดขึ้นได้ไม่นาน แต่สามารถทาให้กลายเป็ น
เครื อข่ายที่ มีผใู ้ ช้งานเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จนกลายเป็ นเครื อข่ายการแชร์ เนื้ อหา รู ปภาพ ปั จจุบนั นี้
อิ น สตาแกรม จึ ง กลายเป็ นแอพพลิ เคชั่ น ที่ มื อ ถื อ ในรู ป แบบของสมาร์ ท โฟน (Smartphone)
แอนดรอยด์ (Android) หรื อแม้แต่ ไอโฟน (iPhone) จาเป็ นต้องมี ติดเครื่ อง เพื่ อตอบสนองความ
ต้องการของผูอ้ ่านในการใช้งาน และด้วยจุดแข็งในลงรู ปภาพที่สวยงามในไฟล์ขนาดใหญ่ได้ จึงทา
ให้หลากหลายแบรนด์หรื อองค์กร หันมาใช้เป็ นเครื่ องมื อในการประชาสัมพันธ์ นาเสนอความ
เคลื่อนไหวต่างๆ ของแบรนด์หรื อองค์กรตลอด 24 ชัว่ โมง เนื่องจากอินสตาแกรมเป็ นสื่ อสังคมที่อยู่
ใกล้ผอู ้ ่านมาพอสมควร อีกทั้งการสื่ อสารด้วยภาพนั้นยังทาให้เกิดประสิ ทธิ ภาพของกระบวนการ
สื่ อสารได้มากกว่าการ ส่ งสารด้วยข้อความหรื อตัวอักษร เพราะเป็ นการสื่ อความหมายที่ง่าย ไม่
ยุง่ ยาก อีกทั้งผูร้ ับสารยังสามารถเสพสื่ อได้ดว้ ยสายตาเพียงไม่กี่วินาที ด้วยเหตุน้ ี เหล่านักการตลาด
และผูบ้ ริ หารของนิ ตยสารลอฟฟี เซี ยล ไทยแลนด์ จึงใช้ช่องทางนี้ ในการประชาสัมพันธ์อพั เดต
ความเคลื่อนไหวของนิตยสารตลอด 24 ชัว่ โมง (ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรี ยญทอง, 2557, น.180-181)
2.3.2.6 ประเภทที่ 6 ยูทูบ (YouTube)
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ยูทูบ (YouTube เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ การสื่ อสารเพื่อการสร้าง
ภาพลักษณ์ และชื่ อเสี ยง โดยยูทูบ เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การแก่ผใู้ ช้งานสามารถอัพโหลด (Upload)
ดาวน์โหลด (Download) และแลกเปลี่ ยนคลิปวีดีโอผ่านทางเว็บไซต์ โดยไม่เก้บค่าใช้จ่าย ก่อตั้งขึ้น
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยมีเจ้าของเดียวกันกับ เว็บไซต์กูเกิล (Google) จากการศึกษาของ
พัชรภรณ์ ไกรชุ มพล (2556) ปั จจุบนั ยอดจานวนผูใ้ ช้ยทู ูบอย่างต่อเนื่ อง อันเป็ นผลมาจากการเปิ ด
ช่องทางหารายได้จากวีดิทศั น์ที่ผลิตขึ้นและเผยแพร่ ในยูทูบ ซึ่ งทาให้เกิ ดปฏิกิริยาการตอบสนอง
กับ พฤติ กรรมของผูอ้ ่านที่ เสพติ ดการดูวีดิทศั น์ออนไลน์มากกว่าสื่ อที วี ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้หลาย
องค์กร จะใช้ช่องทางนี้หารายได้จากการติดตั้งโฆษณาทั้ง 3 ลักษณะคือ Pre - roll Ads (ก่อนเริ่ มชม
วีดีทศั น์ ), Overlay Ads (ป๊ อพอัพ ที่ ปรากฎด้านล่ างของวีดิท ศั น์ ), Banner Ads (มัก ปรากฎในส่ วน
ด้านขวาของวีดิทศั น์) โดยในช่ วงปลายปี ค.ศ. 2011 ยูทูบได้เปิ ดโครงการ ยูทูบ ไพร์ มไทม์ข้ ึน เพื่อ
กระตุน้ ให้ผผู้ ลิตรายการ (Content Creator) กว่า 100 หลาย ร่ วมผลิตวีดิทศั น์เพื่อฉายใน YouTube’s
Signature Amateur Clip โดยให้เงินลงทุน พร้ อมกับให้ขอ้ เสนอในการ ออกอากาศให้กบั คนทัว่ โลก
ชมพร้อมกันทันที ซึ่ งนับว่าเป็ นปรากฎการณ์ที่สื่อทีวไี ม่สามารถทาได้
2.3.3 การประยุกต์ ใช้ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับสื่ อออนไลน์
ปั จจุบนั สื่ อออนไลน์ได้เข้ามามีบทบาททางการสื่ อสารมากขึ้น รวมถึ งวงการแพทย์แผน
ไทยด้วย ดัง นั้น ผูว้ ิจยั จึ ง ได้น าแนวคิ ด ดังกล่ า วมาประยุก ต์เป็ นแนวทางในการศึ ก ษาการใช้สื่ อ
ออนไลน์ในกระบวนการสื่ อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับกระบวนการสร้ างการยอมรับ
2.4.1 ความหมายของกระบวนการสร้ างการยอมรับ
การยอมรั บ นวัต กรรมใหม่ (Rogers, 2003) สมาชิ ก ในสั ง คมไม่ ไ ด้ย อมรั บ นวัต กรรม
เดี ย วกัน ในระยะเวลาที่ เท่ ากัน บางคนยอมรั บ เร็ ว แต่ บ างคนยอมรับ ช้ากว่า ดังนั้น สามารถจัด
ประเภทของคนออกเป็ นประเภทต่างๆ โดยอาศัยความแตกต่างของระยะเวลาในการยอมรับเป็ น
หลัก นวัตกรรมใหม่ อาจหมายถึ ง แนวคิ ดใหม่ ๆ หรื อแนวทางการปฏิ บ ัติใหม่ ๆ หรื อสิ่ งใหม่ ที่
เกิดขึ้นในสังคม คือสิ่ งที่แตกต่างจากสิ่ งที่เคยมีอยูเ่ ดิม แต่อาจเป็ นสิ่ งที่มีมาก่อนแล้วในสังคมอื่นมา
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ก่อนก็ได้ เมื่อนามาใช้หรื อถือปฏิบตั ิในสังคมใหม่ก็ยอ่ มถือว่าเป็ นนวัตกรรมเช่นกัน ดังนั้นจึงมักพบ
เห็ นว่า นวัตกรรมใหม่ของสังคมที่ดอ้ ยพัฒนา อาจเป็ นสิ่ งเก่า ของสังคมที่พฒั นาแล้ว ซึ่ งลักษณะ 5
ประการของนวัตกรรมที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจในการยอมรับหรื อไม่ยอมรับ มีดงั นี้
ลักษณะที่ 1 ประโยชน์หรื อข้อดีของนวัตกรรม (Relative Advantage)
ลักษณะที่ 2 ความสอดคล้องกับลักษณะงานหรื อ ความต้องการของผูใ้ ช้ (Compatibility)
ลักษณะที่ 3 ความยากหรื อความซับซ้อนในการใช้งานนวัตกรรม (Complexity)
ลักษณะที่ 4 ความสามารถในการทดลองใช้ (Trialability)
ลักษณะที่ 5 สามารถสังเกตเห็นความสามารถหรื อลักษณะการทาางานของนวัตกรรมได้
(Observability)
2.4.2 รู ปแบบของกระบวนการยอมรับ
2.4.2.1 Rogers (1962 อ้างถึงใน นันทพร จุลบาท, 2547) ได้นาเสนอแบบจาลอง
กระบวนสร้างการยอมรับ มีท้ งั สิ้ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การรั บ รู้ (Awareness) เป็ นขั้น ตอนแรกในการรั บ รู้ ข ้อ มู ล เกี่ ย วกับ
นวัตกรรม แต่ยงั ไม่รู้รายละเอียดที่ลึกซึ้ งในเนื้อหาของสิ่ งนั้นๆ
2) การสนใจ (Interest) คื อ ขั้น ตอนที่ บุ ค คลต้อ งการศึ ก ษาหาข้อ มู ล
รายละเอียดของนวัตกรรมนั้นๆ
3) การประเมิ น (Evaluation) เป็ นขั้ น ตอนในความคิ ด ตริ ตรองเพื่ อ
เปรี ยบเทียบผลดีผลเสี ยของนวัตกรรมใหม่น้ นั ๆว่ามีความเหมาะสมกับตนเองหรื อไม่
4) การทดลองปฏิบตั ิ (Trial) เมื่อตัดสิ นใจแล้วว่าสิ่ งที่เป็ นนวัตกรรมใหม่
นั้นควรค่า มีประโยชน์แก่ตน จึงทดลองปฏิบตั ิหรื อนามาใช้ในบางส่ วนเพื่อตอกย้ าให้แน่ ใจว่า สิ่ ง
ใหม่น้ นั ดีจริ งหรื อไม่
5) การยอมรับปฏิบตั ิ (Adoption) คือขั้นตอนสุ ดท้ายที่เกิดการยอมรับ ซึ่ ง
จะสะท้อนออกมาได้จากพฤติกรรม
2.4.2.2 จากการศึกษาของ พรรณทิพา แอดา (2549) ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ
Rogers โดยกล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับสิ่ งใหม่วา่ เป็ นกระบวนการอย่างหนึ่ งที่ช่วยพัฒนา
คุณสมบัติของบุคคล เช่ น ความรู ้ ค่านิ ยม ทัศนคติ ทาให้สมาชิกของสังคมได้รับรู้การเปลี่ยนแปลง
มีความรู้ ความเข้าใจในสิ่ งใหม่ ๆ ได้ง่าย นอกจากนี้ การติดต่อสัม พันธ์กบั บุค คลต่าง ๆ อยู่เสมอ
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ความสนใจรับรู ้ข่าวสารแขนงใหม่ ๆ จากสื่ อสารมวลชนมีบทบาทสาคัญมากต่อการก่อให้เกิ ดการ
รับรู้ ความสนใจ และพยายามนาไปปฏิบตั ิในที่สุด
สรุ ปกระบวนการยอมรับ คือกระบวนการทางความคิดของผูบ้ ริ โภค ในการแสดง
พฤติ ก รรมของผู ้บ ริ โ ภค นั บ ตั้ง แต่ จ ากการรั บ รู้ น วัต กรรมใหม่ ค รั้ งแรกไปจนถึ ง การยอมรั บ
นวัตกรรมใหม่ โดยที่กระบวนการตัดสิ นใจนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบและต้องอาศัยเวลา
ขั้นตอนในกระบวนการยอมรับ (Stage in the Adoption Process) การยอมรับนวัตกรรมใหม่ เป็ น
กระบวนการตัดสิ นใจของผูบ้ ริ โภคโดยอาศัยการสื่ อสารสนับ สนุ น ซึ่ งขั้นตอนในกระบวนการ
ยอมรับประกอบด้วย 5 ขั้นตอนดังนี้
1) การรับรู้ (Awareness) เป็ นขั้นแรกที่จะนาไปสู่ การยอมรับหรื อปฏิเสธ
นวัตกรรมใหม่โดยบุคคลรับรู ้ว่ามีนวัตกรรมใหม่ครั้งแรก เป็ นขั้นตอนของการรับทราบเท่านั้นว่า
นวัตกรรมได้เกิดขึ้นและมีอยูจ่ ริ ง แต่ยงั ได้รับข้อมูลไม่ครบถ้วน
2) ความสนใจ (Interest) บุ ค คลเริ่ ม มี ค วามสนใจ เริ่ ม ค้นหาข้อมูล และ
เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับนวัตกรรมนั้นเพิ่มขึ้น พฤติกรรมนี้ เป็ นไปในลักษณะที่ต้ งั ใจและใช้กระบวนการคิด
มากกว่ า ขั้น การรั บ รู ้ ในขั้น นี้ จะท าให้ บุ ค คลได้รั บ ความรู้ เกี่ ย วกับ นวัต กรรมใหม่ น้ ั น มากขึ้ น
บุ คลิ กภาพ ค่านิ ยม สังคม หรื อประสบการณ์ เก่ า ๆ จะมีผลต่อบุคคลนั้น และมีผลต่อการติดตาม
ข่าวสาร
3) การประเมิ น (Evaluation) เป็ นขั้น ไตร่ ต รอง บุ ค คลจะน าาข้อ มู ล ที่
ได้มาพิจารณาข้อดีขอ้ เสี ย เพื่อตัดสิ นใจว่าควรจะทดลองนวัตกรรมใหม่หรื อไม่ข้ นั นี้ จะแตกต่างจาก
ขั้นอื่น ๆ ตรงที่เกิ ดการตัดสิ นใจที่จะลองความคิดใหม่ ๆ โดยบุคคลมักคิดว่าการใช้สิ่งใหม่ ๆ นั้น
เป็ นการเสี่ ยงที่ไม่แน่ใจผลที่จะได้รับ ในขั้นนี้ จึงต้องการแรงเสริ ม (Reinforcement) เพื่อสร้างความ
มัน่ ใจยิ่งขี้นว่าสิ่ งที่ได้ตดั สิ นใจทดลองนั้นถูกต้อง โดยการให้คาแนะน าข่าวสารเพื่อประกอบการ
ตัดสิ นใจ
4) การทดลอง (Trial) เป็ นขั้นที่บุคคลทดลองนวัตกรรมใหม่ โดยอาจลอง
ปฏิ บตั ิ ท้ งั หมดหรื อบางส่ วน เพื่อพิสู จน์ป ระโยชน์ของนวัตกรรมใหม่น้ ัน และรอตัดสิ นใจว่าจะ
ยอมรับนวัตกรรมนั้นหรื อไม่ในขั้นนี้ บุคคลจะแสวงหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงเกี่ ยวกับนวัตกรรม
ใหม่ ซึ่ งผลทดลองจะมีความสาคัญมากต่อการตัดสิ นใจที่จะปฏิเสธหรื อยอมรับต่อไป
5) การยอมรับ (Adoption) เป็ นขั้นสุ ดท้ายในกระบวนการยอมรับ เป็ นขั้น
ที่บุคคลยอมรับนวัตกรรมใหม่หลังจากได้ทดลองปฏิบตั ิแล้ว และนาไปปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องหลังจาก
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ยอมรับนวัตกรรมแล้ว กลุ่มเป้ าหมายจะมีการแสวงหาข่าวสารเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนการตัดสิ นใจ
ยอมรับ ถ้าข่าวสารที่ได้รับภายหลังมีผลว่าไม่สมควรรับนวัตกรรมนั้น อาจทาให้เกิดพฤติกรรมเลิก
ยอมรับนวัตกรรมนั้นได้ แต่ถา้ ได้รับข่าวสารที่ดีภายหลังอาจจะกลับมายอมรับใหม่ได้อีกครั้ง
2.4.3 ลักษณะบุคคลทีม่ ีผลต่ อการยอมรับ
Rogers (1983 อ้างถึงใน หทัยกาญจน์ วรรธนสิ ทธิ โชค, 2551) กล่าวว่า ลักษณะของบุคคลที่
ส่ งผลต่อระยะเวลาในการยอมรับนวัตกรรมเร็ วหรื อช้า มี 3 ประการ ดังนี้
2.4.3.1 สถานะทางเศรษฐกิ จและสังคม มีผลต่อกระบวนการยอมรับ การศึกษา
ฐานะทางเศรษฐกิ จและทางสังคมมีความสอดคล้องรู ปแบบการใช้ชีวิต ผูม้ ีการศึกษาและฐานะสู ง
มักจะเกิดการยอมรับสู งกว่าและเร็ วกว่า ผูท้ ี่มีการศึกษาและมีฐานะทางเศรษฐกิจน้อย
2.4.3.2 บุคลิ กภาพ กลุ่มที่ยอมรับนวัตกรรมได้เร็ วและรับได้มาก มักจะเป็ นผูไ้ ม่
ยึด ติ ดกับ สิ่ ง เดิ ม ๆ มี ค วามสามารถเอาใจเขามาใส่ ใ จเรามากกว่า เป็ นผูม้ ี เหตุ ผ ลและทัศ นคติ ดี
สามารถคิดและเข้าใจนามธรรมดีกว่า เป็ นผูช้ อบเสี่ ยงภัยมีทศั นคติที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงมากกว่า
2.4.3.3 พฤติกรรมในการสื่ อสาร ถ้าบุคคลมีส่วนร่ วมในสังคมและทาตัวเป็ นส่ วน
หนึ่งของระบบสังคมได้ดี มีการเดินทางบ่อยครั้ง มีโอกาสติดต่อกับผูน้ าในการเผยแพร่ นวัตกรรม มี
โอกาสเปิ ดรั บสื่ อมวลชนหรื อสื่ อระหว่างบุคคล เป็ นผูท้ ี่มีความรู้เกี่ ยวกับนวัตกรรมมาก เพราะมี
โอกาสแสวงหาข้อมูลข่าวสารมากและเป็ นผูท้ ี่มีระดับการเป็ นผูน้ าทางความคิดสู ง
2.4.4 การประยุกต์ ใช้ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับกระบวนการสร้ างการยอมรับ
ผูว้ ิจยั ได้น าเอากระบวนการยอมรั บ มาปรั บ ประยุก ต์เป็ นแนวค าถามเพื่ อการสั ม ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการและผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทย โดยมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการยอมรับ 5
ขั้นตอน ดังนี้
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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นอกจากนี้ยงั นามาเป็ นส่ วนสาคัญของกรอบแนวความคิดในการวิจยั กระบวนการสร้างการ
ยอมรับการแพทย์แผนไทยอีกด้วย

2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการแพทย์ แผนไทย
ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย (สถาบันการแพทย์แผนไทย, 2538, น.7-70) มีองค์กระกอบด้าน
แนวคิดหลัก ทั้งสิ้ น 3 ประการดังนี้
2.5.1 ความเชื่อเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ ีอิทธิพลต่ อการเจ็บป่ วย
สาเหตุที่ทาให้เกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยในมนุษย์ การแพทย์แผนไทย มีความเชื่อคล้ายคลึงกับ
การแพทย์พ้ืนเมืองอื่น ๆ ซึ่ งสามารถแบ่งความเชื่อได้เป็ น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
2.5.1.1 เชื่ อว่าความเจ็บป่ วยเกิ ดจากสิ่ งเหนื อธรรมชาติ ได้แก่ เชื่ อเรื่ อง ผีบรรพบุรุษ สิ่ งที่มีอานาจ เช่ น ผีป่า ปี ศาจ เชื่ อในเรื่ องของเทพเจ้า พระเจ้าจะลงโทษผูท้ ี่ทาผิดจารี ต ความ
เชื่อนี้มีอยูท่ ว่ั ไป แตกต่างกันไปตามที่อยูแ่ ละวัฒนธรรมของท้องถิ่น
2.5.1.2 เชื่อว่าความเจ็บป่ วยเกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ การเสี ยสมดุลของร่ างกาย
อันประกอบด้วยธาตุ ท้ งั 4 การเสี ยสมดุ ล ของความร้อน - เย็น และการเสี ยสมดุ ลของโครงสร้ าง
ร่ างกาย
2.5.1.3 เชื่อว่าความเจ็บป่ วยเกิดจากพลังจักรวาล ได้แก่ อิทธิพลของดวงดาวต่าง ๆ
ซึ่งมีท้ งั พลังสร้างสรรค์ และพลังที่ทาลายสุ ขภาพ หากพลังใดเหนือกว่าก็จะส่ งผลให้สุขภาพดี หรื อ
ร้ายไปตามนั้นการรักษาจึงเป็ นไปตามความเชื่อถือมีท้ งั การใช้พิธีกรรม ได้แก่ การบูชาสิ่ งศักดิ์สิทธิ์
การบวงสรวงพระเจ้า การเสี ยเคราะห์ต่อชะตา การใช้สมุนไพร และการกิ นอาหารปรับสมดุลของ
ร่ างกาย การนวด การอบ การประคบและการปรับสมดุลทางจิตด้วยสมาธิ ผูร้ ักษา ได้แก่ หมอแผน
โบราณ หมอพื้นบ้านที่มีการเรี ยนการสอนสื บต่อกันมา ทั้งการเรี ยนการสอนในสถาบันและจากการ
สื บทอดความรู ้กนั มาในครอบครัว
หมอแผนไทยในอดี ตมีความรู้มากมายหลายสาขาเป็ นทั้งผูช้ านาญการประกอบพิธีกรรม
การใช้ยา การนวดและโหราศาสตร์ บางคนเคยได้บวชเรี ยนจึงเก่งเรื่ องพลังสมาธิ การแพทย์แผน
ไทยเคยรุ่ งเรื องมากในสมัยอยุธยาจนมีผชู้ านาญเฉพาะทางทาให้มีคมั ภีร์ ตาราเฉพาะโรคมากมาย แต่
ต้องเสื่ อมลงเพราะถูกทาลายโดยสงครามถึง 2 ครั้ง หลงเหลือแต่ตารายาเพียงบางส่ วน สาหรับหมอ
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ที่เหลืออยูก่ ็เป็ นผูม้ ีความรู ้เฉพาะทางเป็ นส่ วนใหญ่ บ้างก็จะประกอบเฉพาะพิธีกรรม บ้างก็รักษาแต่
โรคกระดูก บ้างก็เป็ นแต่หมอนวด หมอยา ซึ่ งจะเก่งเรื่ องยาไม่กี่ตารับ มีหมอแผนโบราณบางกลุ่มที่
มีการเรี ยน และการสอบรวมกันตั้งเป็ นสมาคม มีการเรี ยนทฤษฎีกนั มากขึ้น และแบ่งเป็ นสาขา เช่น
เวชกรรม เภสัชกรรม โดยเวชกรรมจะรวมการนวด การอบและการประคบไว้ด้วยการแบ่งสาขา
ดังกล่าวอาจนาไปสู่ การคิดแบบแยกส่ วนไม่เป็ นผลดีต่อการพัฒนาการแพทย์แผนไทย
2.5.2 มูลเหตุของการเจ็บป่ วย
2.5.2.1 มูลเหตุจากธาตุท้ งั 4 (ธาตุสมุฏฐาน) ซึ่ งประกอบด้วยธาตุท้ งั 4 ได้แก่ ดิน
น้ า ลม และไฟ อยูใ่ นภาวะสมดุลที่เกี่ยวข้องกันโดยมี ธาตุดิน 20 ประการ ธาตุน้ า 12 ประการ ธาตุ
ลม 6 ประการ ธาตุไฟ 4 ประการ ซึ่งในทฤษฎีการแพทย์แผนไทยเชื่อว่า คนทุกคนย่อมมี ธาตุเจ้า
เรื อน ในการเกิดชีวิตใหม่ข้ ึน ต้องมีพ่อที่มีลกั ษณะของชายและแม่ที่มีลกั ษณะหญิงครบถ้วนทั้งคู่
โดยให้ความหมายของชีวติ ว่า คือ ขันธ์ 5 ได้แก่ รู ป เวทนา สัญญา สังขาร และวิญญาณ ซึ่งม
ความหมายเดียวกันตามหลักพระพุทธศาสนา
ลักษณะธาตุเจ้าเรื อน คือ องค์ประกอบของธาตุที่รวมกันอยูอ่ ย่างปกติน้ นั จะมีธาตุ
อย่างใดอย่างหนึ่งเด่น หรื อมากกว่าอย่างหนึ่ง เรี ยกว่า เจ้าเรื อน ซึ่ งจะมีลกั ษณะแตกต่างกันไป ในแต่
ละคน โดยแต่ละธาตุหลักทั้ง 4 จะมีลกั ษณะที่แสดงออกเป็ นเจ้าเรื อน ดังนี้
1) ธาตุดินเจ้าเรื อน จะมีรูปร่ างสู งใหญ่ ผิวค่อนข้างคล้ า ผมดกดา เสี ยงดัง
ฟังชัด ข้อกระดูกแข็งแรง กระดูกใหญ่น้ าหนักตัวมาก ล่าสัน อวัยวะสมบูรณ์
2) ธาตุ น้ าเจ้าเรื อน มี รูปร่ างสมบูรณ์ อวัยวะสมบูรณ์ สมส่ วน ผิวพรรณ
สดใส เต่งตึง ตาหวาน มีน้ าในตามาก ท่าทางเดินมัน่ คง ผมดกดางาม กินช้า ทาอะไรเชื่องช้า ทนหิ ว
ทนร้อนทนเย็นได้ดี เสี ยงโปร่ ง มีลูกดก มีความรู้สึกทางเพศดีแต่มกั เฉื่อยและค่อนข้างขี้เกียจ
3) ธาตุลมเจ้าเรื อน จะมีผิวหยาบแห้ง รู ปร่ างโปร่ ง ผอม ผมบาง กระดูก
มักลัน่ เมื่ อเคลื่อนไหว ขี้อิจฉา ขี้ขลาด รักง่ายหน่ ายเร็ ว ทนหนาวไม่ค่อยได้ นอนไม่ค่อยหลับ ช่ าง
พูด เสี ยงต่า ออกเสี ยงไม่ชดั มีลูกไม่ดก หรื อ มีความรู้สึกทางเพศไม่ค่อยดี
4) ธาตุ ไฟเจ้าเรื อน มัก ขี้ ร้อน ทนร้ อ นไม่ ค่ อ ยได้ หิ วบ่ อย กิ น เก่ ง มี ผ ม
หงอกเร็ ว มักหัวล้าน หนังย่น ผม ขน หนวดอ่อนนิ่ ม ไม่ค่อยอดทน ใจร้อน ข้อกระดูกหลวม มีกลิ่น
ตัวกลิ่นปากแรง ความต้องการทางเพศปานกลาง
2.5.2.2 มูลเหตุจากอิทธิพลของฤดูกาล (อุตุสมุฏฐาน) คือ ฤดูต่าง ๆ มีผลทาให้
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ร่ างกายแปรปรวน โดยช่วงรอยต่อระหว่างฤดูกาล เช่น ฤดูหนาวต่อฤดูร้อน ความเย็นจะเจือผ่าน เข้า
ไปและความร้ อนเริ่ มเจื อผ่านเข้ามา ฤดูร้อนต่อฤดูฝน ความร้ อนย่อมเจือเข้าไปมีผลต่อธาตุลมที่
กาลังจะมามี ผลกระทบ และธาตุ ลมย่อมเจือเข้ากระทบร้อนด้วย ฤดูฝนต่อฤดูหนาว เมื่อถึ งช่ วงที่
อากาศหนาวกาลังจะมาละอองฝนปลายฤดูฝนและธาตุลมเจือเข้าสู่ ความเย็น ในขณะที่ความหนาว
เย็นต้นฤดูหนาวเริ่ มเจือเข้ามารับลมปลายฤดูฝน สภาวะดังกล่าวมนุ ษย์ตอ้ งปรับตัวเป็ นอย่างมาก ปี
แล้วปี เล่ า หากปรั บ ตัวไม่ ไ ด้จะเกิ ดเสี ย การสมดุ ล ท าให้เกิ ดการเจ็บ ป่ วย ร่ างกายจึงต้องพยายาม
ปรับตัวให้เข้ากับฤดูกาลต่าง ๆ ให้ได้ ซึ่งมี 3 ฤดู คือ
1) ฤดูร้อน เจ็บป่ วยด้วย ธาตุไฟ
2) ฤดูฝน เจ็บป่ วยด้วย ธาตุลม
3) ฤดูหนาว เจ็บป่ วยด้วย ธาตุน้ า
2.5.2.3 อายุที่เปลี่ยนไป 3 วัย (อายุสมุฏฐาน) ร่ างกายมนุษย์จะเปลี่ยนแปลงไปตาม
อายุขยั มี 3 วัย คือ
1) ปฐมวัย (อายุ 0–16 ปี ) เกิดโรคทาง ธาตุน้ า
2) มัชฌิมวัย (อายุ 16–32 ปี ) เกิดโรคทาง ธาตุไฟ
3) ปัจฉิมวัย (อายุมากกว่า 32 ปี ขึ้นไป) เกิดโรคทางธาตุลม
2.5.2.4 สถานที่ ที่อยูอ่ าศัย (ประเทศสมุฏฐาน)ที่อยูอ่ าศัยหรื อสิ่ งแวดล้อม เรี ยกว่า
ประเทศสมุฏฐาน มีผลต่อ ชีวติ และความเป็ นอยูแ่ ละสุ ขภาพ ได้แก่
1) ประเทศร้อน ที่เป็ นภูเขาสู ง เนินผา เจ็บป่ วยด้วยธาตุไฟ
2) ประเทศเย็น ที่เป็ นน้ าฝน โคลนตม เจ็บป่ วยด้วยธาตุลม
3) ประเทศอุ่น ที่เป็ นน้ าฝน กรวด ทราย เจ็บป่ วยด้วยธาตุน้ า
4) ประเทศหนาว ที่เป็ นน้ าเค็ม มีโคลนตมเจ็บป่ วยด้วยธาตุดิน
2.5.2.5 อิทธิ พลของกาลเวลา (กาลสมุฏฐาน) คือ สาเหตุการเกิ ดโรค เนื่ องมาจาก
เวลา คือ การเปลี่ยนแปลงทุก 24 ชัว่ โมงในรอบ 1 วัน การที่โลกหมุนรอบตัวเองทาให้เกิดกลางวัน
กลางคืน น้ าขึ้น น้ าลง ซึ่ งเกิ ดจากอิทธิ พลแรงดึงดูดของดวงจันทร์ เมื่อใดที่เกิ ด จันทรุ ปราคา หรื อ
สุ ริยุป ราคา มัก เกิ ด ปรากฏกาลทางธรรมชาติ บ นโลกมนุ ษ ย์ เช่ น เกิ ด น้ าท่ วม เกิ ดแผ่น ดิ น ไหว
นอกจากนี้ ยงั มี ดาวอื่ น ๆ อีกมากมายที่คนโบราณได้สังเกตุสรุ ปข้อมูลถึ งอิทธิ พ ลไว้ในตาราสุ ริย
ยาตร์ การหมุนรอบตัวเองของโลกใน 24 ชัว่ โมง เกิดการแปรปรวนของธาตุต่าง ๆ แตกต่างกันไป
คือ เวลา 6.00-10.00 น. และ 18.00-22.00 น. ธาตุน้ ากระทาโทษ มักมีน้ ามูกไหล หรื อ ท้องเสี ย เวลา
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10.00 -14.00 น. และ 22.00 - 02.00 น. ธาตุไฟกระทาโทษมักมีอาการไข้ หรื อ แสบท้อง ปวดท้อง
เวลา 14.00-18.00 น. และ 02.00-06.00 น. ธาตุ ล มกระท าโทษมัก มี อ าการวิ ง เวี ย น ปวดเมื่ อ ย
อ่อนเพลี ย เป็ นลมในยามบ่าย ตัวอย่างโรคที่สัมพันธ์กบั เวลา ได้แก่ โรคไหลตาย ซึ่ งมักเกิ ดช่ วง
02.00-04.00 น.น่าจะเป็ นโรคที่เกี่ยวกับธาตุไฟและธาตุลมหทัยวาตะ อาจเกี่ยวข้องกับการกินอาหาร
ไม่ถูกกับธาตุ และการย้ายสถานที่ ประกอบกับความเครี ยด
2.5.2.6 พฤติกรรมมูลเหตุก่อโรค ปั จจุบนั มีคนเจ็บป่ วยด้วยโรคพฤติกรรม มากขึ้น
อาจเกิดจากการรู ้เท่าไม่ถึงการและการตามใจตนเองในด้านการกินอาหาร ด้านพฤติกรรมที่ก่อโรค
เช่น การสาส่ อนทางเพศ การติดยาต่าง ๆ คนโบราณทราบว่าการเจ็บป่ วยมีสาเหตุมาจาก พฤติกรรม
และได้สอนให้ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา คือ การเดินสายกลาง ดังในคัมภีร์โรคนิทาน และตาราอื่น ๆ
สรุ ปได้ดงั นี้
1) กินอาหารมากหรื อน้อยเกินไป กินอาหารไม่ถูกกับโรค ธาตุ
2) ฝื นอิริยาบท ยืน เดิน นัง่ ไม่สมดุลทาให้ร่างกายเสี ยสมดุล
3) อากาศไม่สะอาด อยูใ่ นที่อากาศร้อนหรื อเย็นเกินไป
4) การอด ได้แก่ การอดข้าว อดน้ า อดนอน
5) การกลั้นอุจจาระ ปัสสาวะ
6) ทางานเกินกาลังมาก หรื อมีกิจกรรมทางเพศมากไป
7) มีความโศกเศร้าเสี ยใจ หรื อ ดีใจจนเกินไป
8) มีโทสะมากเกินไป ขาดสติ
2.5.3 หลักการวินิจฉัยโรคด้ วยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย
2.5.3.1 การซักประวัติ การแพทย์แผนไทยมีแนวทาง วิธีการวินิจฉัยโรค มิได้ต่าง
จากการแพทย์แผนอื่นมากนัก กล่าวคือ มีการให้ความสาคัญในเรื่ องข้อมูล ประวัติส่วนตัวของผูป้ ่ วย
ที่ต่างไป คือ ต้องทราบ วัน เดือน ปี เกิดที่ชดั เจนรวมทั้งข้อมูลด้านนิสัย พฤติกรรม ยิง่ ได้ขอ้ มูลมาก
ยิง่ วินิจฉัยได้แม่นยามากขึ้น
2.5.3.2 การตรวจร่ างกาย ได้แก่ การตรวจร่ างกาย การตรวจการเต้นของหัวใจ การ
ตรวจไข้ การตรวจดู อวัย วะที่ มี อาการ การตรวจเลื อดและโครงสร้ างร่ างกาย การตรวจสิ่ งมี คุ ณ
กระทาโทษ การตรวจทางโหราศาสตร์ และการคูณธาตุ
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2.5.3.3 การวินิจฉัย นาอาการที่ได้จากการบอกเล่า และตรวจพบมาประมวล จะ
สามารถบอกถึงสภาวะสุ ขภาพของผูป้ ่ วย โดยยึดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับตัวสุ ขภาพ หรื อ ตัวควบคุมทั้ง 4
คือ ธาตุดิน ธาตุน้ า ธาตุลม และ ธาตุไฟ ซึ่ งในแต่ละธาตุยงั มีการแบ่งย่อย ๆ อีก
2.5.3.4 การรักษา การแพทย์แผนไทยเป็ นการแพทย์แบบองค์รวมจึงต้องพิจารณา
ปั จจัยเกี่ยวข้องร่ วมไปกับการรักษาในรู ปแบบต่าง ๆ ได้แก่
1) ปั จจัยซึ่ งเป็ นสิ่ งที่ธรรมชาติกาหนด ได้แก่ ธาตุเจ้าเรื อน
ฤดูกาลต่าง ๆ การเกิด แก่ เจ็บ ตาย ซึ่ งไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มนุษย์จาเป็ นต้องปรับตัวเองโดยการ
กินอาหารสมุนไพร ยาสมุนไพร และการปรับปรุ งพฤติกรรม
2) ปรับปรุ งพฤติกรรมที่ เป็ นมูลเหตุก่อโรค ทั้ง 8 ประการ คือ พิจารณา
หลีกเลี่ยงการฝื นอิริยาบทจนทาให้ร่างกายเสี ยสมดุล จะทาให้ธาตุท้ งั 4 เสี ยสมดุลได้
3) ใช้ยาหรื ออาหารสมุนไพร แก้เพื่อปรับให้ธาตุสมดุลมีหลักคือ
(1) ยาสมุนไพรปรับธาตุ
(2) ยาปรับธาตุตาม
(3) ยาสมุนไพรตามรส รสประธาน 3 รส คือ ร้อน เย็น สุ ขมุ
(4) อาหารสมุนไพรประจาธาตุเจ้าเรื อน ตามธาตุ ทั้ง 4 ธาตุ
2.5.4 การประยุกต์ ใช้ แนวคิดและทฤษฎีเกีย่ วกับการแพทย์ แผนไทย
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาแนวคิดทางด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เกิดความเข้าใจในศาสตร์แขนงนี้
และประยุกต์ใช้เป็ นพื้นฐานในการออกแบบสัมภาษณ์แก่ผปู้ ระกอบการแพทย์แผนไทยและผูร้ ับ
บริ การทางการแพทย์แผนไทยต่อไป

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
2.6.1 งานวิจัยเกีย่ วกับการแพทย์แผนไทย
2.6.1.1 แพทย์ห ญิ ง เพ็ ญ นภา ทรั พ ย์เจริ ญ และคณะ (2540) ศึ ก ษาเรื่ องการ
ประยุกต์ใช้หลักทฤษฎีการแพทย์แผนไทยในการให้บริ การผูป้ ่ วยในระบบการบริ การสาธารณสุ ข
ของรัฐ โดยทาการศึกษาจากสถานพยาบาลที่มีการให้บริ การแบบคลินิกการแพทย์แผนไทย จานวน
ทั้งสิ้ น 29 แห่ ง โดยแบ่งเป็ นสถานพยาบาลในระบบบริ การสาธารณะสุ ขของรัฐ จานวน 23 แห่ ง
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และสถานพยาบาลนอกระบบบริ ก ารสาธารณสุ ขของรัฐ 6 แห่ ง ท าการเก็ บ ข้อมูล โดยผูป้ ฏิ บ ัติ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์ที่ประจาอยุใ่ นสถาบันการแพทย์แผนไทยและโรงพยาบาลชุมชนต่างๆ
ผลการศึกษาพบว่า คลินิกที่ให้บริ การส่ วนใหย่ มักจะให้บริ การนวดแผนไทย การ
อบ การประคบสมุนไพร และการจ่ายยา มีสถานพยาบาล 20 มีการผลิตยาร่ วมด้วย โดยทาการผลิต
ยาทั้ งสิ้ น 117 ชนิ ด แบ่ ง เป็ นยาเดี่ ย ว 48 ต ารั บ และยาต ารั บ 58 ต ารั บ และเป็ นผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่ องสาอางค์ 11 ชนิด นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบเครื่ องมือในการวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรื อน โดยมีการ
ที่แตกต่างกัน จาแนกออกเป็ น รู ปแบบ ดังนี้ คือ
1) การใช้วงกลมวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรื อน
2) การวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรื อนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PenDiag
3) การพิจารณาบุคลิกภาพธาตุเจ้าเรื อน
จากการศึกาพบว่า เครื่ องมือที่มความเหมาะสมมากที่สุดคือ การวิเคราะห์ธาตุเจ้า
เรื อนโดยการใช้โปรแกรม PenDiag เพราะจะทาให้ผลการวิเคราะห์โรคนั้น มีความสัมพันธ์กบั
อาการป่ วยของโรคอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ แต่รูปแบบอื่นนั้น ไม่มีความสัมพันธ์กบั อาการป่ วย
ของโรคอันมีนยั สาคัญทางสถิติ
จากการศึกษาความพึงพอในของผุเ้ ข้ารับบริ การพบว่า ส่ วนใหญ่มีความพึงพอใจ
ในการใช้บริ การทางด้านการแพทย์แผนไทย และได้รับความนิยมขยายออกไปสู่ ผคู้ นในวงกว้าง
มากขึ้น โดยผูท้ ี่มีระดับการศึกษาและรายได้สูง จะเป็ นกลุ่มผุใ้ ช้บริ การใหม่ซ่ ึ มีความพึงพอในใน
ระดับสู ง ส่ วนชนชั้นกลางและผุม้ ีรายได้นอ้ ย ก็ยงั คงนิยมใช้บริ การทางการแพทยืแผนไทยเช่นเดิม
และยังได้รับคะแนนนิยมในระดับสู งเช่นกัน
2.6.1.2 สถาบันวิจยั การแพทย์แผนไทย (2550) รายงานสถานการณ์ผมุ ้ ารับบริ การ
ทางด้านการแพทยืแผนนไทยในสถานบริ การสาธารณสุ ขของรัฐ ระหว่างปี พ.ศ.2546-2550 รายงาน
นี้เป็ นการศึกษาสถานการณ์จานวนผูม้ ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทยจากทั้ง 4 ภูมิภาค ของ
ประเทศไทย เป็ นการวิจยั ในเชิงสารวจซึ่ งมีวตั ถุประสงค์เพื่อจัดเก็บรวบรวมสถิติโรค และกลุ่ม
อาการหรื อการเจ็บป่ วยของผูร้ ับบริ การทางด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็ นข้อมูลในการวาง
แผนการป้ องกันและส่ งเสริ มสุ ขภาพด้วยการแพทยืแผนไทย
ทาการเก็บข้อมุลงานวิจยั โดยใช้แบบสอบถาม จากสถานบริ การสาธารณสุ ขของ
รัฐที่มีการบริ การด้านการแพทย์แผนไทย เริ่ มจากปี พ.ศ. 2546-2550 แบ่งข้อมูลเป็ น 4 ภูมิภาค แยก
เป็ นรายปี จาแนกเพศ กลุ่มอายุ กลุ่มโรคและอาการ จากการศึกษา พบว่า ทั้ง 4 ภูมิภาคของประเทษ

81

ไทย เพศหญิงจะนิยมรับบริ การทางการแพทย์แผนไทยมากกว่าเพศชายประมาณ 3 เท่า กลุ่มอายุ ระ
หว่า 41-60 ปี นิยมมารับบริ การทางการแพทย์แผนไทยมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป
ส่ วนกลุ่มอายุที่มารับบริ การน้อยที่สุดคือ อายุต่ากว่า 15 ปี กลุ่มโรคและอาการที่นิยมมารับบริ การ
มากที่สุดคือ กลุ่มอาการปวดหลัง เอวและสะโภค รองลงมานั้นมีค่าเฉลี่ยจานวนที่ใกล้เคียงกันคือ
อาการปวดศีรษะ คอ บ่าและไหล่ ปวดขา เข่า และเท้า มีเพียงปี พ.ศ. 2546 และ ปี พ.ศ. 2548 มี
รายงานสถิติวา่ ผูป้ ่ วยในเขตภาคกลาง มารับการรักษากลุ่มอาการโรคผิวหนังมากที่สุดนับเป็ นร้อย
ละ 50 ส่ วนการบริ การที่ได้รับมากที่สุดนั้นคือ การนวดรักาและฟื้ นฟูสภาพร่ างกาย รองลงมาเป็ น
การประคบสมุนไพร
2.6.1.3 พรทิพย์ วีระพันธ์ (2540) ศึกษาการวิจยั เรื่ องแนวทางการพัฒนาภูมิปั ญญา
การนวดแผนไทย : กรณี ศึ ก ษาเฉพาะกลุ่ มอนุ รัก ษ์น วดแผนไทย วัดบ้านดอน จังหวัดระยอง มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาบริ บทของการนวดแผนไทยและแนวทางในการพัฒนาภูมิปั ญญาท้องถิ่ น
นวดแผนไทย ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็ จในการบริ หารจัดการ รวมไปถึงปั ญหาและอุปสรรคใน
การบริ หารจัดการของกลุ่มอนุรักษ์นวดแผนไทยวัดบ้านดอน จังหวัดระยอง
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก และบุคคลที่เกี่ ยวข้อง
โดยตรงกับงานวิจยั ในครั้งนี้ดว้ ยการพูดคุยอย่างไม่เป็ นทางการและการสังเกตแบบมีส่วนร่ วม
โดยผลการวิจยั พบว่า การดาเนิ นธุ รกิ จชุ มชนของกลุ่มอนุ รักษ์นวดแผนไทย วัดบ้านดอนจังหวัด
ระยองประสบความสาเร็ จอย่างสู งนื่ องมาจากสมาชิ กทุกคนในกลุ่มมีความเชื่ อมัน่ ในกลุ่ มตนเอง
และผูน้ า ว่าสามารถที่จะนาพากลุ่มให้ดาเนินธุ รกิจได้อย่างยัง่ ยืน ประกอบกับสมาชิกส่ วนใหญ่มีถ่ิน
ที่อยูอ่ าศัยในละแวกบ้านเดียวกัน มีความใกล้ชิดเปรี ยบเสมือนเครื อญาติ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
เอื้ออาทรต่อกัน มีเป้ าหมายร่ วมกันในการที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้เป็ น ชุมชนเข้มแข็ง และ
ในขณะเดียวกันพบว่า ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการของกลุ่มมีการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้
กับระบบการทางานของกลุ่ม ทาให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพปั จจุบนั และยังช่วยลดปั ญหาความ
ขัดแย้งในการทางานได้ในด้านการจ่ายผลตอบแทน โดยยึดหลักความเสมอภาคและเป็ นไปอย่าง
ยุติธรรมโปร่ งใส และสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลานอกเหนือจากนี้
ในด้านการพัฒนาบุคคลากรสมาชิกทุกคนในกลุ่มได้รับการส่ งเสริ มให้เข้ารับการ
อบรมพัฒนาความรู้ ความสามารถทางด้านการนวดแผนไทยอย่างต่ อเนื่ องทาให้สมาชิกทุกคนเกิ ด
ความรู้สึกมัน่ ใจในอาชีพของตนเอง
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ในด้า นปั จ จัย ที่ เป็ นอุ ป สรรคกับ กลุ่ ม พบว่า ปั ญ หาด้ านสถานที่ ใ ห้ บ ริ ก ารไม่
เพียงพอต่อผูม้ ารับบริ การ ปั ญหาทางด้านการแข่งขัน ปั ญหาด้านการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญา
นวดแผนไทย เนื่ องจากผูท้ ี่ประกอบอาชี พนี้ ส่วนใหญ่เป็ นผูส้ ู งอายุ คนวัยหนุ่มสาวมักจะไม่นิยมที่
จะประกอบอาชี พ นี้ ท าให้กลุ่ มขาดช่ วงในการถ่ ายทอดความรู้ และอาจจะส่ งผลกระทบถึ ง ความ
น่าเชื่อถือของผูม้ ารับบริ การและรายได้ของสมาชิก
2.6.1.4 ระพีพนั ธ์ ศิริสัมพันธ์ และไพบูลย์ บุญไชย (2540) ศึกษาเรื่ องการอนุรักษ์
และการพัฒนาการนวดพื้นบ้าน จังหวัดนครพนม การนวดพื้นบ้านเป็ นภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
ดูแลสุ ขภาพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบนั ซึ่ งควรอนุ รักษ์และพัฒนาให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ยิง่ ขึ้น การวิจยั นี้เป็ นการวิจยั เชิงคุณภาพ มีความมุ่งหมายเพื่อ
จุดประสงค์ขอ้ ที่ 1 ศึกษาประวัติความเป็ นมาของหมอนวดพื้นบ้าน
จุดประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อศึกษาภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้าน จังหวัดนครพนม
จุดประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อศึกษาการอนุรักษ์และการพัฒนาการนวดพื้นบ้าน
เก็บข้อมูลการศึกษาวิจยั ใน 12 อาเภอ กลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล ประกอบด้วย กลุ่มผูร้ ู้ และ
เชี่ ยวชาญจานวน 25 คน กลุ่มผูป้ ฏิบตั ิงานด้านการนวดพื้นบ้านจานวน 60 คนและกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ทั่ว ไปจ านวน 20 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิจ ัย ได้แ ก่ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบมี โครงสร้ าง แบบ
สัมภาษณ์ แบบมืมีโครงสร้ าง แบบสังเกตแบบมีส่วนร่ วม แบบสังเกตแบบไม่มีส่วนร่ วมและแบบ
บันทึกการสนทนากลุ่ม จากนั้นนาข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบด้วยวิธีการแบบสามเส้า (Triangulation)
วิเคราะห์ตามความมุ่งหมายที่ต้ งั ไว้ และนาเสนอผลการวิจยั แบบเชิ งพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยั
ปรากฏดังนี้
1) ประวัติความเป็ นมาของหมอนวดพื้นบ้าน พบว่า การนวดพื้นบ้าน
เป็ นการรักษาอาการป่ วย ที่พฒั นามาจากปั ญหาด้านสุ ขภาพของคนในชุมชน การเรี ยนรู้และการ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาการเป็ นหมอนวดพื้นบ้าน มี 4 ประการ คือ
(1) เรี ยนรู้จากการสื บทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
(2) เรี ยนรู้จากการศึกษาด้วยตนเอง ด้วยวิธีทดลองด้วยตัวเอง เรี ยนรู้
จากตาราของครู อาจารย์และนักวิชาการ
(3) เรี ยนรู้จากหมอนวดพื้นบ้านที่มีชื่อเสี ยง
(4) เรี ยนรู้เพิ่มเติมจากการเป็ นวิทยากรและประสบการณ์ การนวด
ด้วยตนเอง
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2) ภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้าน พบว่าการนวดพื้นบ้านมีเทคนิคการนวด 7
ประการ ดังนี้คือ
(1) การสอบถามประวัติและโรคประจาตัวก่อนทาการนวด
(2) การใช้เวทมนต์คาถา และบูชาครู อาจารย์ดว้ ยการไหว้ขอพรก่อน
ทาการนวด
(3) การใช้นิ้วมือนวดตามจุดที่ตอ้ งการ
(4) การกดด้วยความแรงและเบาขึ้นอยูก่ บั ความเหมาะสมของรู ปร่ าง
ผูท้ ี่มารับการนวด
(5) สถานที่ตามสะดวก โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้สะดวกโดยมี
อุปกรณ์ได้แก่ไม้กดหลัง หิ น กะลา และสมุนไพร เช่น ยาประคบและน้ ามันไพล ที่ใช้ในการรักษา
(6) ราคาค่านวด ตั้งแต่ 50 – 300 บาท
(7) การนวดจะไม่มีขอ้ ห้าม (ขะลา) เว้นแต่ผทู้ ี่มีโรคประจาตัวบาง
ชนิดที่อาจไม่เหมาะสม
ภูมิปัญญาวิธีการนวดบาบัดอาการผิดปกติ ได้แก่ หูอ้ือ ปวดเส้นสัน สันในจม ปวด
หลัง ข้อเท้าเคล็ด ปวดส้ นเท้า ปวดขาและปวดบั้นเอว ตะคริ วที่เท้าและตะคริ วที่น่อง สะบ้าหลุ ด
แขนเคล็ดและอาการปวดที่ไหล่ คอเคล็ด ท้องอืด มดลูกหย่อน ข้อขาเคล็ด ไซนัสและปวดฟั น ปวด
คอ ปวดช่ อ งอก กล้ า มเนื้ อ ไหล่ อ ัก เสบ ปวดกล้ า มเนื้ อ ขาและหั ว เข่ า หน้ า มื ด ปวดหลัง และ
ประจาเดือนมาไม่ปกติ ปวดตานกเอี้ยง ปวดขัดก้น ปวดไหล่ ปวดศีรษะ ภูมิแพ้ เส้นคอตึง นิ้วมือชา
ปวดฝ่ าเท้า ข้อศอกเคลื่อน เส้ นประสาทลงขา และมดลูกเอียง ซึ่ งหมอนวดแต่ละคนมีรายละเอียด
วิธีการนวดที่แตกต่างกันออกไป ส่ วนอันตรายที่เกิดจากการนวดนั้นยังไม่ตรวจพบ
3) การอนุ รัก ษ์และพัฒ นาการนวดพื้ น บ้านพบว่า หน่ วยงานที่ ท าการ
บาบัดรักษาโรคคือ สถานีอนามัยและโรงพยาบาลควรนาภูมิปัญญาการนวดพื้นบ้านเข้ามาใช้ในการ
บริ หารจัดการสุ ขภาพของประชาชนทั้ง 4 ด้านได้แก่ การส่ งเสริ มสุ ขภาพ การป้ องกันโรค การรักษา
ผูป้ ่ วย และการฟื้ นฟูสุขภาพ ทั้งนี้ หมอนวดพื้นบ้านต้องศึกษาข้อดีและข้อเสี ยของการนวดในแต่ละ
แบบ เพื่อประมวลความรู้ ให้มีประสิ ทธิ ภาพในการนวดมากขึ้น หมอนวดพื้นบ้านจะต้องอธิ บาย
วิธีก ารนวดอย่างละเอี ยด ชัดเจนให้ ผูม้ ารับการนวดทราบ มี ก ารพัฒนาเพิ่ ม พูนความรู้ ให้ ท นั กับ
พัฒ นาการการบริ ห ารจัด การสุ ข ภาพของประชาชน นอกจากนี้ หมอนวดควรมี ก ารวางตนให้
เหมาะสมและมีมาตรฐานในการนวด
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2.6.2 การประยุกต์ ใช้ งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ผูว้ จิ ยั ได้ศึกษาตัวอย่างงานวิจยั เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยเพื่อเป็ นแนวทางในการศึกษา
กระบวนการสื่ อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย โดยนาไปเป็ นข้อมูลพื้นฐาน ทา
ให้ทราบสถานการณ์ทวั่ ไป และปรับประยุกต์เป็ นแนวคาถาม บทสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการและผูม้ า
รับบริ การทางการแพทย์แผนไทยอีกด้วย
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บทที่ 3
วิธีการวิจยั
3.1 ระเบียบวิธีวจิ ัย
การศึกษาวิจยั เรื่ องกระบวนการสื่ อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย เป็ น
การศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการเก็บข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผูป้ ระกอบการการแพทย์แผนไทย และ
ผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทย เพื่อศึกษาแนวทางการสื่ อสารและกระบวนการสร้างการยอมรับ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ส่ วนที่ 2 การวิเคราะห์ เนื้ อหา (Document Analysis) ได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ งานวิจยั บทความ
สื่ อวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่ อดิจิทลั
ตารางที่ 3.1 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์การวิจยั กับระเบียบวิธีวิจยั
ลาดับ
วัตถุประสงค์ งานวิจัย
ระเบียบวิธีวจิ ัย
1
เพื่อศึกษากระบวนการสื่ อสารการแพทย์ ทาการวิจยั โดยสารสัมภาษณ์เจาะลึกจาก
แผนไทย
ผูป้ ระกอบการ และการวิเคราะห์เนื้อหา
เอกสาร
2
เพื่อศึกษากระบวนการสร้างการยอมรับ ทาการวิจยั โดยสารสัมภาษณ์เจาะลึก จาก
การแพทย์แผนไทย
ผูป้ ระกอบการและผูร้ ับบริ การ
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3.2 ผู้ให้ ข้อมูลสาคัญ
3.2.1 แหล่ งข้ อ มู ล เอกสาร (Documentary Data) ศึ ก ษาจากสื่ อประเภทต่ างๆที่ ก ล่ าวถึ ง
หรื ออ้างถึงกลุ่มตัวอย่าง เช่นสื่ อสิ่ งพิมพ์ และสื่ อดิจิทลั
3.2.2 แหล่ งข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นข้อมูลที่ได้จากบุคคลด้วยการสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-Depth Interview) ผูป้ ระกอบการและผูม้ ารับบริ การด้านการแพทย์แผนไทย จานวน 3 แห่ ง
โดยการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลแบบเจาะจง
3.2.2.1 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทางการสัมภาษณ์ ซ่ ึ งเป็ นผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย
ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 แสดงผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย
ลาดับ
แหล่ งข้ อมูล
1 โกมารภัทร์ สหคลินิก โดยหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์
2
3

สถานะของแหล่ งข้ อมูล

คลินิกนวดแผนไทยและ
กายภาพบาบัด
บริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ส (ประเทศไทย)จากัด บริ ษทั ผูผ้ ลิตและจัดจาหน่าย
โดย นายสาเล็ม อัลนะห์ดี (ประธานบริ หาร)
ยาแผนโบราณ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบ
โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย
ผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร มูลนิธิอภิญญา อโรคยา ขนาด 60 เตียง
ศาล วัดคาประมง โดย พระอธิการปพนพัชร์ จิรธัมโม

3.2.2.2 ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญทางการสัมภาษณ์ซ่ ึงเป็ นผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผน
ไทย ดังตารางที่ 3.3 , 3.4 และ 3.5
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ตารางที่ 3.3 แสดงรายชื่อผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยจากโกมารภัจจ์สหคลินิก
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1

ผูป้ ่ วยคนที่ 1 เพศหญิง

2

ผูป้ ่ วยคนที่ 2 เพศหญิง

3

ผูป้ ่ วยคนที่ 3 เพศชาย

4

ผูป้ ่ วยคนที่ 4 เพศชาย

5

ผูป้ ่ วยคนที่ 5 เพศชาย

6

ผูป้ ่ วยคนที่ 6 เพศหญิง

7

ผูป้ ่ วยคนที่ 7 เพศหญิง

ข้ อมูลเชิงประชากร

ประวัตกิ ารรักษาโดยย่ อ

อายุ 73 ปี จบการศึกษาชั้น ป.4 อาชี พ ป่ วยเป็ นโรคกระดู ก ทับ เส้ น ประสาท เคย
ค้าขาย ภูมิลาเนา จ.ชัยภูมิ
รักษาที่ โรงพยาบาลชัยภูมิ และคลิ นิกเอกชน
สลับกัน แต่ไม่ดีข้ ึน
อายุ 33 ปี การศึกษาจบระดับปริ ญญา ป่ วยกล้ามเนื้ อ และเส้ นเอ็น มา 3 ปี เพราะยก
ตรี อาชีพค้าขาย ภูมิลาเนา
ของหนัก เคยรั กษาที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
จ.เพชรบูรณ์
ได้รับยาแก้ปวดมาทาน 7 วัน กลับมาเป็ นอี ก
ภายหลัง จึ ง ได้ ไ ปท ากายภาพบ าบัด และจัด
กระดูก 2 สัปดาห์ อาการเริ่ มดี ข้ ึนบ้าง แต่เมื่ อ
กลับมาทางานอาการก็กลับมาอีก
อายุ 52 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญา
โทด้านการบริ ห ารการศึ กษา อาชี พ
รับราชการ ภูมิลาเนา จ.ชัยภูมิ
อายุ 37 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญา
ตรี วิ ศ ว กรรม ศาส ตร์ อ าชี พ รั บ
ราชการทหาร ภูมิลาเนา จ.ศรี สะเกศ

มารักษาอาการปวดกล้ามเนื้ อและเส้นเอ็นครั้ง
แรกและไม่นิยมรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบนั

ปวดบริ เวณสะโพก ป่ วยมาเป็ นระยะเวลา 3
เดือน แพทย์แผนปัจจุบนั จ่ายยาคลายกล้ามเนื้อ
มาให้ ท าน แต่ อ าการไม่ ดี ข้ ึ น เคยรั ก ษากับ
แพทย์แผนไทยที่ศรี สะเกศ 2 อาการดี ข้ ึ น 2-3
วัน แต่กลับมาเป็ นอีก
อายุ 25 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญา ปวดเอวด้านซ้ายมา 6 ปี รั กษาที่ โรงพยาบาล
ตรี รั ฐ ศาสตร์ อาชี พครู โรงเรี ยน ในขอนแก่น และคลิ นิกต่างๆ แต่ ยงั มี อ าการ
เอกชน ภูมิลาเนา จ.ขอนแก่น
เจ็บเหมือนเดิ ม ตนเคยไปรักษาที่วดั โพธิ์ และ
หมอพื้ นบ้าน แต่ด้วยความไม่ ต่อ เนื่ อ งจึ งไม่
หาย
อายุ 47 ปี จบการศึกษาระดับปริ ญญา ป่ วยเป็ นโรคเกี่ ย วกับ กล้ามเนื้ อ และเส้น เอ็ น
โทด้านรั ฐ ศาสตร์ อาชี พ รั บ ราชการ แต่การวินิจฉัยแพทย์แผนปั จจุ บนั ที่ไม่ตรงจุ ด
ภูมิลาเนา จ.นครราชสี มา
ทาให้อาการไม่ดีข้ ึน
เคย ไปฝั งเข็ม ที่ โรงพยาบาลค่าย รู ้ สึกสดชื่ น
ขึ้น ไปนวดปทุมธานี อาการดี ข้ ึ น แต่พอกลับ
ถึงบ้านกลับมาเป็ นเหมือนเดิม
อายุ 48 ปี จบการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น เคยรั ก ษาอาการปวดหลั ง กั บ แพทย์ แ ผน
มัธ ยมศึ กษาปี ที่ 6 อาชี พ ช่ า งเย็บผ้า ปัจจุบนั แพทย์บอกว่ากระดูกทับเส้นประสาท
ภูมิลาเนา จ.ชัยภูมิ
อาการปวดไม่หายได้ขาด ได้เพียงทุเลา แพทย์
แผนปั จ จุ บัน แนะน าให้ ท าการผ่ า ตัด แต่ ต น
ปฏิ เสธการรั ก ษาเคย ไปรั ก ษากั บ พ ระที่
สุ พรรณบุรี ไปครั้งเดียว 9 วัน อาการดีข้ ึน
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8

ผูป้ ่ วยคนที่ 8 เพศหญิง

อายุ 63 ปี จบการศึ ก ษาระดั บ ชั้ น รั กษาอาการปวดหลังกับแพทย์แผนปั จจุ บนั
ประถมศึกษาปี ที่ 4 ใช้ชีวิตวัยเกษี ยณ ได้ผลเพียงทุเลา แต่อาการปวดนั้นไม่หาย
อยูบ่ า้ น ภูมิลาเนา จ.ชัยภูมิ
เคยรักษากับแพทย์แผนไทยหลายแห่ง ได้ผลดี
ขึ้นบ้าง แต่ไม่หายขาดเช่นกัน

ตารางที่ 3.4 แสดงรายชื่อผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยจากบริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส
(ประเทศไทย) จากัด
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ข้ อมูลเชิงประชากร

1

ผูป้ ่ วยคนที่ 1 เพศหญิง

อายุ 29 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั
ภูมิลาเนา จ. ยโสธร

2

ผูป้ ่ วยคนที่ 2 เพศหญิง

อายุ 40 ปี อาชีพช่างเฟอร์นิเจอร์
อ.คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

3

ผูป้ ่ วยคนที่ 3 เพศหญิง

อายุ 44 ปี อาชีพค้าขาย ภูมิลาเนา
อ.เมือง จ.ขอนแก่น

4

ผูป้ ่ วยคนที่ 4 เพศหญิง

อายุ 62 ปี แม่บา้ นวัยเกษียณ ภูมิลาเนา
อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุรี

5

ผูป้ ่ วยคนที่ 5 เพศหญิง

อายุ 46 ปี อาชีพช่างเย็บกระเป๋ าหนัง
ภูมิลาเนา อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด

6

ผูป้ ่ วยคนที่ 6 เพศชาย

อายุ 57 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลาเนา
จ.ร้อยเอ็ด

ประวัตกิ ารรักษาโดยย่ อ
เริ่ ม ป่ ว ย ด้ ว ย โ ร ค พุ่ ม พ ว ง (Systemic Lupus
Erythematosus ) ตั้ง แต่ อ ายุ 16 ปี แต่ ไ ด้รับ ยากด
ภูมิมาโดยตลอด ทาให้เกิดผลข้างเคี ยงหลายอย่าง
เช่ น ท าให้ ก ระดู กพรุ น ส่ ว นสู ง หยุ ด การเติ บ โต
ตั้งแต่ น้ ันมา ประจ าเดื อนแห้ง ไม่ มีม าโดยตลอด
ล่าสุ ดมีอาการบวมมาก หมอให้ฟอกไต แต่ปฏิเสธ
การรักษา เพราะอาการแย่ลงเรื่ อยๆ
ป่ วยด้ ว ยโรคมะเร็ ง ที่ ปี กมดลู ก เคย รั ก ษาที่
โรงพยาบาลแผนปั จจุ บัน แพทย์บอกว่าเป็ นโรค
กระเพาะเรื้ อรัง และหลังจากนั้น 6 ปี จึ งพบว่าเป็ น
มะเร็ งระยะสุ ดท้าย
ป่ วยด้ว ยโรค มะเร็ งเต้านม เคย ทาการรั กษาโดย
การตัดเต้านมทิ้ง และแพทย์แผนปั จจุบนั ให้ยาเคมี
บาบัด แต่ให้ได้เพียง 4 ครั้ง ร่ างกายอ่อนเพลียมาก
จนไม่สามารถลุกขึ้นนัง่ ได้ ต้องนอนตลอด ผมร่ วง
และอาเจียน
ป่ วยด้วยโรคมะเร็ งในช่ อ งปาก เคย รั กษาที่ เริ่ ม
จากปวดฟั น ก่ อ น มี ก้ อ นเนื้ อปู ด ขึ้ นมา แพทย์
แนะนาให้ผ่าตัดกระดู กขากรรไกรล่าง แล้วคว้าน
เนื้อออก แต่ปฏิเสธการรักษา
ป่ วยด้วยโรคมะเร็ งลาไส้ แพทย์รักษาโดยการตัด
ลาไส้ และทาทวารเที ยมเพื่ อขับถ่ายทางหน้าท้อง
หลังจากนั้นรับการให้ยาเคมีบาบัดจานวน 6 ครั้ง
ป่ วยด้วยโรคเบาหวานและแผลเรื้ อรัง เคยรักษากับ
แพทย์แ ผนปั จ จุ บัน มาก่ อ น แต่ ต่ อ มาไม่ ไ ด้พ บ
แพทย์ตลอดระยะเวลา 4 ปี เมื่อเกิ ดแผลที่เท้าก็ไม่
ไปพบแพทย์ เพราะกลัว โดนตัด ขา ท าให้ แ ผล
ลุกลามไปเรื่ อยๆ
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7

ผูป้ ่ วยคนที่ 7 เพศชาย

อายุ 65 ปี อาชีพรับจ้าง ภูมิลาเนา
อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรี สะเกษ

8

ผูป้ ่ วยคนที่ 8 เพศหญิง

อายุ 32 ปี อาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน
ภูมิลาเนา อ.เกาะจันทร์
จ.ชลบุรี

ป่ ว ย ด้ ว ย โ ร ค อั ม พ ฤ ต เค ย ป่ ว ย ป่ ว ย เป็ น
โรคเบาหวานมานาน ต่อมาล้มลงและ จนหมดสติ
แพทย์วินิจฉัยว่าผูป้ ่ วยมี เส้นเลื อดในสมองตีบ จึ ง
ทาให้แขนขาไม่มีแรง ปากเบี้ยวพูดไม่ได้ (เป็ นอัม
พฤต) สาเหตุ จากโรคเบาหวาน
ป่ วยด้วยโรคสะเก็ดเงินและโรคพุ่มพวง(Systemic
Lupus Erythematosus ) ป่ วยมาแล้ว 1 ปี รักษาตาม
คลินิกแต่อาการไม่ดีข้ ึน

ตารางที่ 3.5 แสดงรายชื่อผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ข้ อมูลเชิงประชากร

1

ผูป้ ่ วยคนที่ 1 เพศหญิง

2

ผูป้ ่ วยคนที่ 2 เพศหญิง

3

ผูป้ ่ วยคนที่ 3 เพศหญิง

อายุ 37 ปี ภูมิลาเนา อ.เมือง
จ.กาฬสิ นธุ ์

4

ผูป้ ่ วยคนที่ 4 เพศหญิง

อายุ 63 ปี การศึกษาจบชั้นปริ ญญาตรี
อาชีพรับเหมาก่อสร้าง
ภูมิลาเนา จ.สระบุรี

5

ผูป้ ่ วยคนที่ 5 เพศชาย

อายุ 74 ปี การศึกษาจบชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 อาชีพ ทานา
ภูมิลาเนา จ.พิจิตร

อายุ 64 ป่ วยเป็ นมะร็ งท่อน้ าดี
การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
อาชีพรับจ้าง ภูมิลาเนา จ.อุดรธานี
อายุ 41 ปี การศึกษาจบชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 อาชีพทานา
ภูมิลาเนา จ.กาฬสิ นธุ ์

ประวัตกิ ารรักษาโดยย่ อ
ไม่เคยรั กษากับสถานพยาบาลใดๆ พอตรวจ
พบทราบว่าเป็ นโรคมะเร็ งท่อนาดีกม็ ุ่งมาที่นี่
ป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง ที่ ลิ้ น และช่ อ งปาก เคย
รักษาแผนปั จจุ บนั มา 5 ปี แพทย์บอกว่าเป็ น
ร้ อ นในมาตลอด ต่ อ มาแพทย์แ จ้ ง ว่ า เป็ น
มะเร็ งระยะแรก แนะนาให้ผ่าตัดเอาลิ้นออก
แต่ตดั สิ นปฏิเสธการรักษา
เป็ นมะเร็ งที่ ระบบทางเดิ นอาหาร เคยรั กษา
กับแพทย์แผนปั จจุ บนั แต่อาการไม่ดีข้ ึน และ
ไม่ตอ้ งการรับยาเคมีบาบัด
เคย รักษาแผนปั จจุ บนั มาโดยตลอด 17 ปี ทั้ง
ผ่าตัดและให้ยาเคมี บาบัด อาการสงบมาโดย
ตลอด แต่พ่ ึงตรวจเจออี กครั้ งเมื่ อ 2 ปี ที่ ผ่าน
มา มีการให้ยามาโดยตลอดแต่อาการไม่ดีข้ ึน
และเริ่ มมี อ าการปวดตามร่ า งกายมากขึ้ น
เรื่ อยๆ
ป่ วยเป็ นมะเร็ งต่อมน้ าเหลืองไม่เคยรักษากับ
แพทย์แ ผนปั จจุ บันมาก่ อน พอรู ้ ว่าเป็ นก็ม า
เลย เพราะมีคนในครอบครัวของเพื่อนลูกชาย
ตน มารั กษาเมื่ อ 7 ปี ก่ อ น แล้ว หายป่ วย จึ ง
แนะนากันมา
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6

ผูป้ ่ วยคนที่ 6 เพศหญิง

อายุ 78 ปี การศึกษาจบชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 อาชีพทานา
ภูมิลาเนา จ.อานาจเจริ ญ

ป่ วยเป็ นโรคมะเร็ ง เต้า นม แต่ ไ ม่ เคยรั ก ษา
และปล่ อ ยไว้ น านเนื่ องจากไม่ มี อ าการ
เจ็ บ ป ว ด ใ ด ๆ แ ต่ ไ ป รั บ ก าร ต ร ว จ ที่
โรงพยาบาลอย่ างเดี ย ว สาเหตุ ที่ ไ ม่ รับ การ
รั ก ษากั บ แพทย์ แ ผนปั จจุ บั น เพ ราะกลั ว
ผลข้างเคี ยงจาการรั กษาโดยใช้ย าเคมี บาบัด
ซึ่ งตนเคยมี น้องสาวป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งปาก
และเสี ยชีวิตไปแล้ว ผ่าตัดแล้วก็ไม่หาย

7

ผูป้ ่ วยคนที่ 7 เพศหญิง

ป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งเต้านม ไม่รักษากับแพทย์
แผนปัจจุบนั เพราะตนกลัวการผ่าตัด

8

ผูป้ ่ วยคนที่ 8 เพศชาย

อายุ 50 ปี การศึกษาจบชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 4 อาชีพทานา
ภูมิลาเนา จ.อุดรธานี
อายุ 64 ปี การศึกษาจบชั้น
อนุปริ ญญา อาชีพทาธุ รกิจส่วนตัว
ภูมิลาเนา ภาคกลาง

เป็ นโรคมะเร็ ง ที่ ป อด เคย ตรวจรั ก ษากั บ
แพทย์แผนปั จจุ บนั มา 2 ปี แล้ว แต่อาการไม่ดี
ขึ้ น ก่ อ นหน้านั้น 5 ปี เป็ นมะเร็ งที่ ลาไส้ ท า
การผ่าตัดแล้ว

3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เนื่องด้วยการวิจยั ครั้งนี้ใช้แหล่งข้อมูลที่มาจากคนเป็ นหลัก ดังนั้นเครื่ องมือวิจยั จึงเป็ นแนว
คาถามแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) โดยผูว้ ิจยั ได้นาทฤษฎีการวางแผนการสื่ อสารเชิงกลยุทธ์
และทฤษฎี ก ระบวนการสร้ า งการยอมรั บ น ามาอ้า งอิ ง แล้ ว ประยุ ก ต์ เป็ นแนวค าถาม โดย
ประกอบด้วยคาถามหลักเกี่ ยวกับหัวข้อสาคัญ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การวิจยั ที่ต้ งั ไว้
ซึ่งแนวคาถามจะแบ่งออกเป็ น 2 ชุด สาหรับกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกัน แต่จะมีความเชื่อมโยงกันและกัน
ดังต่อไปนี้
3.3.1 ชุ ดที่ 1 แบบสั มภาษณ์สาหรับผู้ประกอบการ
3.3.1.1 แนวคาถามด้านกระบวนการสื่ อสาร
1) ปั จจุบนั องค์กรของท่านมีสถานการณ์เป็ นอย่างไร
2) กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูร้ ับข่าวสารจากองค์กรท่าน มีลกั ษณะอย่างไร
3) ท่านมีกลยุทธ์ในการสื่ อสารอย่างไร
4) ท่านทาการประเมินผลการสื่ อสารอย่างไร
3.3.1.2 แนวคาถามด้านกระบวนการสร้างการยอมรับ
1) ท่านมีกระบวนการสร้างความตระหนักรู้ การแพทย์แผนไทย อย่างไร
2) ท่านมีกระบวนการสร้างความสนใจการแพทย์แผนไทย อย่างไร
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3) ท่ านมี ก ระบวนการอย่างไร เพื่ อให้ผูป้ ่ วยเกิ ดการประเมิ น ทางเลื อก
ก่อนมารับการรักษา
4) ท่ านมีวิธีอย่างไร เพื่อให้ผูป้ ่ วยอยากเข้ามาทดลองรั บการรัก ษาด้วย
การแพทย์แผนไทย
5) ท่านมีกระบวนอย่างไรเพื่อให้ผปู้ ่ วยเกิดการยอมรับการแพทย์แผนไทย
3.3.2 ชุ ดที่ 2 แนวคาถามสาหรับผู้รับบริการทางการแพทย์แผนไทย
3.3.2.1 แนวคาถามเชิงประชากรได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา และภูมิลาเนา
3.3.2.2 แนวคาถามเกี่ยวกับประวัติการรักษา
1) ท่านเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบนั มาก่อนหรื อไม่ ได้ผลเป็ นอย่างไร
2) ท่านรับการรักษาโดยแพทย์แผนไทยเมื่อใด และผลเป็ นอย่างไร
3) เหตุใดท่านจึงหันมารับการรักษาด้วยแนวทางแพทย์แผนไทย
3.3.2.3 แนวคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ
1) ท่านนิยมใช้สื่อชนิดใดมากที่สุด
2) สื่ อชนิดใดที่ท่านให้ความเชื่อถือมากที่สุด
3) ท่านรับรู้ข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยจากสื่ อใดบ้าง
3.3.2.4 แนวคาถามเกี่ยวกับ กระบวนการยอมรับการแพทย์แผนไทย
1) ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยอย่างไร
2) ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยหรื อไม่ อย่างไร
3) ท่านมีการประเมินทางเลือกก่อนมารักษากับแพทย์แผนไทยอย่างไร
4) ท่านได้ทดลองรับบริ การทางการแพทย์แผนไทยหรื อไม่ อย่างไร
5) ท่านยอมรับการรักษาทางการแพทย์แผนไทยหรื อไม่ เพราะเหตุใด

3.4 การเก็บรวบรวมข้ อมูล (Data Collection)
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งกระบวนการในการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 2 ส่ วน ได้แก่ การเก็บ
รวบรวมภาคสนาม (Field Data) และการเก็บรวบรวมด้านเอกสาร (Review Data)
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3.4.1 การเก็บรวบรวมภาคสนาม (Field Data )
ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบตัวต่อตัว เพื่อรับรู้สิ่งจูงใจ
ทัศนคติของผูต้ อบคาถาม มีการกาหนดคาถามออกเป็ นประเด็นหลักและประเด็นย่อย สอดคล้องกับ
วัตถุ ป ระสงค์งานวิจยั ก่ อนการสั ม ภาษณ์ ผูว้ ิจยั ได้แจ้งแนวค าถามพร้ อมทั้งยื่นหนังสื อขอความ
อนุ เคราะห์ มาก่อนล่วงหน้า ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผวู้ ิจยั มีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เพื่อทาการ
แลกเปลี่ ยนบทสนทนาต่อกันอย่างอิสระ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์ประมาณ 30-40 นาที ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่
กับผูใ้ ห้สัมภาษณ์สามารถให้ความร่ วมมือมากน้อยเพียงใด ในการสัมภาษณ์น้ นั จะใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิ ด ซึ่ งผูต้ อบคาถามจะสามารถให้ขอ้ มูลได้อย่างอิสระจนหมดข้อสงสัย และเกิ ดการอิ่มตัว
ของข้อมูล (Data Saturation) จึงเป็ นอันเสร็ จสิ้ นการสัมภาษณ์ ในระหว่างการสัมภาษณ์ผวู้ ิจยั ได้ทา
การจดบันทึกรายละเอียดประเด็นสาคัญ ต่างๆ ที่น่าสนใจ มีการจดบันทึกข้อมูลอื่นๆประกอบด้วย
เช่ น ท่ า ทาง และน้ าเสี ย งของผู ้ถู ก สั ม ภาษณ์ เป็ นต้น ซึ่ งในระหว่ า งการสั ม ภาษณ์ น้ ี ได้มี ก าร
บันทึ กเสี ยงและได้ถอดข้อมูลรายละเอียด เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่ไม่ชดั เจนหรื อขาดหาย เป็ นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบคาต่อคา
3.4.2 การเก็บรวบรวมด้ านเอกสาร (Review Data) แบ่งออกเป็ น 2 แบบ ดังนี้
3.4.2.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ศึกษาจากเอกสารหรื อสื่ อต่างๆขององค์กร
แพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ งเพื่ อนาไป สร้างแนวคาถามในการสัม ภาษณ์ และก าหนดขอบเขตของ
เนื้อหาให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
3.4.2.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาจากเอกสารหรื อสื่ อต่างๆ รวมทั้ง
บทความและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงนามาประกอบร่ วมกับการกาหนดขอบเขตและเครื่ องมือใน
การวิจยั ให้ตรงตามวัตถุประสงค์

3.5 การตรวจสอบข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ทาการตรวจสอบข้อมูลโดยใช้วิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้ า (Triangulation
Method) (วรรณี แกมเกตุ , 2551) การตรวจสอบข้ อ มู ล งานวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพแบบสามเส้ า
(Triangulation) ใ น ง า น วิ จั ย ชิ้ น นี้ ใ ช้ ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ส า ม เส้ า ด้ า น ข้ อ มู ล (Data
Triangulation) เป็ นการพิสูจน์วา่ ข้อมูลที่ผวู้ จิ ยั ได้มานั้นถูกต้องหรื อไม่ ด้วยการตรวจสอบเนื้ อหา
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จากแหล่งที่มาของข้อมูลที่ต่างกัน หากข้อมูลที่ได้มีความสอดคล้องตรงกันถือว่าข้อมูลนั้นมีความ
ถูกต้อง ซึ่ งแหล่งที่มาของข้อมูลมาจาก 3 แหล่ง ดังนี้
แหล่งที่ 1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการแพทย์แผนไทย
แหล่งที่ 2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผรู้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทย
แหล่งที่ 3 ข้อมูลจากเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.6 การวิเคราะห์ และนาเสนอข้ อมูล
3.6.1 การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ
เป็ นการวิเคราะห์ ข ้อมู ล จากบทสัม ภาษณ์ ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง และ
ผูร้ ับ บริ การแห่ งละ 8 คน รวม 24 คน มี การถอดบทสัมภาษณ์ จากเครื่ องบันทึ กเสี ยงเพื่ อคัดเลื อก
ข้อความและประเด็ น ส าคัญ น ามาตี ค วามหมายและวิเคราะห์ ตามทฤษฎี และวัตถุ ป ระสงค์ของ
งานวิจยั

3.6.2 การวิเคราะห์ ข้อมูลจากแหล่งทุติยภูมิ
นาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ อันได้แก่ สื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่ อดิจิทลั ที่
มีเนื้ อหาเกี่ ยวข้องกับองค์กรแพทย์แผนไทยตัวอย่างทั้ง 3 นามาวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบถึงความ
แตกต่างของสื่ อดังกล่าว ตามทฤษฎีและวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
ลักษณะการนาเสนอข้อมูลของงานวิจยั นี้ เป็ นการนาเสนอข้อมูลในรู ปแบบพรรณนาเชิ ง
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) โดยแบ่ งประเด็น ออกตามวัตถุ ป ระสงค์ข องงานวิจยั ใช้วิธี ก าร
อธิ บ ายรายละเอี ยดของข้อมูลโดยนาความคิดเห็ นและประเด็นที่ น่าสนใจอันมี เหตุผลสนับ สนุ น
พร้อมยกตัวอย่างประกอบและอ้างอิงข้อมูลจากแนวคิดและทฤษฎี รวมถึงงานวิจยั ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง กลยุ ท ธ์ ก ารสื่ อ สารการแพทย์แ ผนไทย เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative Research) ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็ น 3 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปขององค์กรแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง
ส่ วนที่ 2 กระบวนการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
ส่ วนที่ 3 กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย

4.1 ส่ วนที่ 1 ลักษณะทัว่ ไปขององค์ กรแพทย์ แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง
4.1.1 โกมารภัจจ์ สหคลินิก
โกมารภัจจ์สหคลินิก เป็ นคลินิกแพทย์ทางเลือกที่ผสมผสานศาสตร์ การรักษาแบบแพทย์
แผนไทยและกายภาพบาบัด เพราะผูป้ ระกอบการของคลินิกแห่ งนี้คือ หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ เป็ น
ผูท้ ี่ผา่ นการศึกษาและมีใบประกอบโรคศิลปะทั้ง 2 แขนง จึงสามารถทาให้สถานพยาบาลแห่งนี้ ข้ ึน
ทะเบียนเป็ นแบบ สหคลินิก หมายถึง มีลกั ษณะการรักษาร่ วมกันตั้งแต่ 2 แขนงขึ้นไป ในปัจจุบนั
โกมารภัจจ์สหคลินิก รับรักษาผูป้ ่ วยในกลุ่มโรค กระดูกและข้อ มีประสบการณ์ ดา้ นการรักษามา
มากกว่า 30 ปี แต่เดิ มเป็ นสถานพยาบาลที่ต้ งั อยูใ่ นเขตตัวเมือง จังหวัดชัยภูมิ แต่ภายหลังได้มีการ
ขยายกิ จการ จึงได้ยา้ ยออกมานอกเขตตัวเมือง ประมาณ 10 กิ โลเมตร ติดถนนที่มุ่งหน้าไป อาเภอ
บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ดังบทสัมภาษณ์ของหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ ความว่า
ตนจบการศึ กษาด้านกายภาพบาบัดจาก มหาวิทยาลัยเชี ยงใหม่ม าก่ อน และหันมาศึกษา
ศาสตร์ การรัก ษาด้านการแพทย์แผนไทยทุก แขนงเพิ่ ม เติม ท าให้ส ามารถใช้เทคนิ คการ
รั ก ษาได้แ บบผสมผสาน พร้ อ มทั้ง เป็ นผูท้ ี่ มี ป ระสบการณ์ ด้า นการรั ก ษายาวนานรวม
มากกว่า 30 ปี สาหรับทางด้านการแพทย์แผนไทยหมอประสิ ทธิ์ ศึกษามา ประมาณสิ บกว่า
ปี ปั จจุบนั ยังมีบุคลากรน้อยเพียง 2 คน เท่านั้น คือตนและภรรยา ในด้านสถานที่กาลังอยู่
ระหว่างการปรับปรุ งเพื่อรองรับผูป้ ่ วยพร้อมทั้งพัฒนาให้มีรูปแบบการรักษาที่ครบวงจร ยัง
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ขาดสถานที่ ผ ลิ ต และจัด จ าหน่ า ยยา อี ก ทั้ง ก าลัง อยู่ ใ นระหว่ า งการด าเนิ น การจัด ตั้ง
สถาบันการศึกษาด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่ งต้องรอเวลาในการตรวจประเมินจากทางส่ วน
ราชการ
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผู้ป ระกอบการแพทย์แ ผนไทย โกมารภัจ จ์ ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
4.1.2 บริษัทกาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
บริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)จากัด เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิต และจัดจาหน่ายยา
แผนโบราญ เกิดขึ้นภายใต้โครงการสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซี ย และอินโดนีเซี ย ภายใต้การ
บริ ห ารงานของคุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี ก่ อ ตั้ง ขึ้ นเมื่ อ ปี 2538 เป็ นบริ ษ ัท ธุ ร กิ จ เครื อ ข่ า ย เน้ น ท า
การตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth, WOM) เป็ นหลักโดยไม่ใช้สื่อเพื่อทาการตลาดอื่นเลย
ปั จจุบ นั มี ผูแ้ ทนจาหน่ ายกระจายอยู่ทว่ั ประเทศ มีการก่ อตั้งศูนย์กระจายสิ นค้าตามพื้นที่ท ้องถิ่ น
ต่างๆโดยสมาชิก ทาการจัดประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เดือนละประมาณ 300 แห่ ง
ทัว่ ประเทศ ดังบทสัมภาษณ์ของคุณสาเล็ม อัลนะห์ดี ความว่า
บริ ษทั ของตนประกอบธุ รกิจเกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มีความครบวงจร มีการผลิตวัตถุดิบ
เอง พร้อมด้วยการแปรรู ปและจัดจาหน่ ายเอง มีประสบการณ์นานกว่า 20 ปี โดยใช้ระบบ
การตลาดแบบเครื อข่ายที่อาศัยความร่ วมมือจากผูบ้ ริ โภค มีการจัดจาหน่ายเพียงแค่ช่องทาง
เดียว คือ ระบบการตลาดแบบเครื อข่ายเท่านั้น ทาให้เป็ นที่รู้จกั เฉพาะกลุ่ม เพราะทางบริ ษทั
ไม่มีนโยบายเรื่ องการทาโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่ อมวลชนใดๆ ใช้เพียงสื่ อ
บุคคลจากการบอกต่อปากต่อปาก ไม่มีการวางขายตามร้านขายยาหรื อสถานพยาบาลทัว่ ไป
และภาพลักษณ์ที่ติดลบของกลุ่มธุรกิจเครื อข่าย ทาให้การขยายตลาดจึงทาได้ชา้
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซล เอ็น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
4.1.3 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้ านมะเร็งสกลนคร
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โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร(วัดคา
ประมง) เป็ นสถานพยาบาลที่ เน้นรั กษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งโดยเฉพาะ ภายใต้ก ารบริ หารงานของ
มูลนิ ธิอภิญญา อโรคยาศาล ซึ่ งเป็ นองค์กรสาธารณกุศลทาการรักษาผูป้ ่ วยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย มี
พระอธิ ก ารปพนพัช ร์ จิ รธัม โม เป็ นประธาน ตั้งอยู่ในเขต อ.พรรณานิ ค ม จ.สกลนคร เดิ ม เป็ น
สถานที่ รั บ ดู แ ลผู้ป่ วยโรคมะเร็ ง ในบริ เวณอาณาบริ เวณของวัด ค าประมง ปั จ จุ บ ัน กระทรวง
สาธารณสุ ขได้ยกฐานะขึ้นเป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อ ปี 2557 ที่ผ่านมามีผปู้ ่ วยที่ผา่ นการ
รักษาจากที่นี่แล้วประมาณ 4,000 คน ในจานวนนี้ ประมาณร้อยละ15 สามารถกลับไปใช้ชีวิตที่บา้ น
ได้ตามปกติ ดังบทสัมภาษณ์ของคุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ความว่า
ทางโรงพยาบาลจะไม่มีนโยบายเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผูป้ ่ วย แถมยังออกค่าใช้จ่าย
ด้านยารักษาโรคและที่พกั อาศัยให้ฟรี มีการบริ หารงานภายใต้มูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล
เป็ นสถานพยาบาลในสังกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสกลนคร กระทรวงสาธารณสุ ข
ได้ยกฐานะขึ้นเป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ในปี 2557 ที่ผา่ นมา เป็ นองค์กรการกุศลที่ไม่
แสวงหาผลกาไร ทาให้ในด้านการผลิตสื่ อเพื่องานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล จะมี
เครื อข่ายจิตอาสาที่มีความเชี่ยวชาญ คอยให้การช่วยเหลือในส่ วนงานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสื่ อ
สิ่ งพิมพ์ บทความ นิ ตยสาร งานวิจยั รวมถึงสื่ อผสม (Multimedia) และสื่ อออนไลน์ ทาให้
ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการจ้างบุคคลากร นอกจากนี้ ยงั ได้รับความอนุ เคราะห์จากสื่ อมวลชน
ต่างๆ ในการทาการเผยแพร่ ความรู้และเรื่ องราวเกี่ ยวกับมูลนิ ธิอภิญญา อโรคยาศาล วัดคา
ประมง อย่างต่อเนื่ อง ที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้ทาสื่ อเพื่อเผยแพร่ ความรู้ดา้ นการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานในลักษณะสื่ อสิ่ งพิมพ์แจกฟรี เพื่อเป็ นธรรมทาน
จานวนหลายแสนเล่ม เล่มแรกชื่อว่า สมาธิ บาบัดกับการรักษาโรคมะเร็ ง เพื่อหวังให้เป็ นภูมิ
ปั ญญาด้านการรักษาสุ ขภาพสาหรับผุป้ ่ วยมะเร็ งให้สามารถพึ่งตนเองได้ แต่มีบุคคลจานวน
หนึ่ งที่นาเอาสู ตรยาที่ทาการเผยแพร่ ออกไปนั้นนาไปแอบอ้างทาการผลิตและจัดจาหน่ าย
โดยไม่ ได้รับ อนุ ญ าต จากเจ้าของลิ ข สิ ท ธิ์ ส่ งผลให้ผูป้ ่ วยเกิ ดความสั บ สนและขาดการ
ควบคุมคุณภาพในการผลิตยาที่ไม่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ การผลิตข้อมูลข่าวสารเพื่อป้ อน
ไปยังสื่ อต่างๆ เป็ นไปอย่างล่าช้าเพราะบุคคลากรมีจานวนน้อย
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
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4.2 ส่ วนที่ 2 กระบวนการสื่ อสารการแพทย์ แผนไทย
จากการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึก ( In-Depth Interviews) ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย และ
การวิเคราะห์เนื้อหา (Documentary Analysis) สามารถแบ่งกระบวนการสื่ อสารออกเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
ส่ วนที่ 2 การกาหนดกลุ่มเป้ าเหมาย
ส่ วนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์ในการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
ส่ วนที่ 4 การประเมินผลการทางาน
4.2.1 การวิเคราะห์ สถานการณ์ทางการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
ผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกพบว่า สถานการณ์ปัจจุบนั ทางการสื่ อสารขององค์กรด้าน
การแพทย์แผนไทย เริ่ มมีการปรับเปลี่ยนช่องทางการสื่ อสารตามเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ทนั สมัย
แต่เนื้ อหายังคงอยูใ่ นกรอบการควบคุมของกฎหมายที่เข้มงวดด้านการโฆษณา ซึ่ งกาหนดเป็ น
บทบัญญัติของทาง กระทรวงสาธารณสุ ข ดังนั้นองค์กรทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง ถึงแม้จะมี
รู ปแบบการดาเนิ นกิจการที่แตกต่างกัน แต่ก็มีแนวทางในการสื่ อสารที่สอดคล้องกัน คือต้องทาการ
สื่ อสารภายใต้กรอบบังคับที่ถูกต้อง ไม่มีการโอ้อวดสรรพคุณโดยตรงอย่างโจ่งแจ้ง โดยเฉพาะหาก
สื่ อสารผ่านทางสื่ อมวลชนซึ่ งเป็ นสิ่ งพึงระวังดังนั้นเนื้อหาของสื่ อที่ประชาสัมพันธ์จะเน้นไปที่การ
ให้ความรู ้มากกว่าเน้นการขาย ดังบทสัมภาษณ์ของผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย ความว่า
แรกเริ่ มเดิมที ตนต้องการเพียงเผยแพร่ ให้ความรู้ดา้ นการนวดแผนไทย โดยบันทึกตัวอย่าง
การรักษากรณี ผปู้ ่ วยที่น่าสนใจ ให้นกั เรี ยนของอาจารย์ได้ดู โดยที่เขาไม่ตอ้ งเดินทางมาที่นี่
แต่ กลับ กลายเป็ นการสร้ างชื่ อเสี ยงให้ก ับ อาจารย์ ท าให้ค นรู้ จกั ในวงกว้าง ส่ งผลดี ด้าน
การตลาดตามมาในภายหลังโดยไม่คาดคิดเหมือนกัน
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผู้ป ระกอบการแพทย์แ ผนไทยโกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
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ตนต้องการให้ความรู ้เรื่ องการแพทย์ทางเลือกแก่ผปู้ ่ วย โดยให้ผปู้ ่ วยเข้ามาเรี ยนรู้ดว้ ยตัวเอง
และสามารถดูแลรักษาตัวเองได้
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซล เอ็น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
องค์กรของตนเน้นการประชาสัม พันธ์ให้ป ระชาชนได้ท ราบว่ายังมีองค์กรแห่ งนี้ ที่ เป็ น
ทางเลื อกส าหรั บ ผูป้ ่ วยโรคมะเร็ ง โดยท าการรั ก ษาฟรี และเผยแพร่ ภู มิ ปั ญ ญาด้านการ
สมุนไพรไทยเป็ นหลัก ไม่มีจุดประสงค์การสื่ อสารเพื่อระดมทุนใดๆ อีกทั้งต้องการให้เป็ น
แบบอย่างในการจัดตั้งอโรคยาศาลแห่ งอื่นๆต่อไป เพื่อจะได้เป็ นหนทางหนึ่ งในการลด
ภาระค่ายาและเวชภัณฑ์จานวนมหาศาลที่ประเทศไทยของเราจะต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
นอกจากการกาหนดเนื้ อหาไปในรู ปแบบการให้ความรู้เป็ นหลักแล้ว ผูป้ ระกอบการแพทย์
แผนไทยยังให้ความสาคัญกับพฤติกรรมการสื่ อสารที่เปลี่ยนไปของกลุ่มเป้ าหมาย ที่นิยมการใช้สื่อ
ออนไลน์ (Online Media) เป็ นช่ อ งทางใหม่ ที่ ส ามารถท าให้ ก ารสื่ อ สารระหว่า งองค์ก รเข้า ถึ ง
กลุ่ ม เป้ าหมายรวดเร็ ว และกว้างขวางมากขึ้ น ดังบทสัมภาษณ์ ของผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย
ความว่า
สมัยก่ อนผูป้ ่ วยที่ เข้ามารั บการรักษา จะอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ในรัศมี 20-30 กิ โลเมตร
เท่านั้น แต่ในระยะเวลาสามปี ที่ผา่ นมา ได้มีการเผยแพร่ สื่อทาง Youtube ทาให้มีผปู้ ่ วยจาก
ต่างจังหวัดไกลๆหรื อจากต่างประเทศรู้จกั อาจารย์ทางอินเตอร์เน็ต เดินทางเข้ามาหาจานวน
มาก และปั จจุบนั อาจารย์ก็สอนออนไลน์ผา่ นทาง Skype อีกด้วย
(หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์, ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
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ตอนนี้ ได้มีการสื่ อสารผ่านทางแอพพลิเคชัน่ LINE โดยตั้งกลุ่มสนทนา ชื่อว่า กลุ่มคิดถึงคา
ประมง เป็ นกลุ่ ม ที่ รวบรวมผุป้ ่ วยและญาติ ผูป้ ่ วยที่ เคยเข้ามารับ การรั ก ษาที่ นี่ โดยมี ก าร
ปรึ กษาพูดคุยด้านการรักษาและความเคลื่อนไหวต่างๆได้อย่างรวดเร็ ว
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้ง 3 องค์กร มีเพียงบริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศ
ไทย) จากัด เพียงแห่ งเดี ยวเท่านั้นที่ไม่ใช้สื่อออนไลน์ (Online Media) ทาการตลาด แต่เน้นการใช้
สื่ อบุคคล เป็ นช่องทางหลัก ทางบริ ษทั มีการจัดทาเวปไซต์อย่างเป็ นทางการเพื่อการประชาสัมพันธ์
องค์กรเท่านั้น แต่ไม่มีการจัดทาสื่ อออนไลน์เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด มีเพียงตัวแทนจาหน่าย
บางรายที่ นาสิ นค้าของทางบริ ษทั ไปจัดจาหน่ ายทาเวปไซต์ส่วนบุคคล เพราะบริ ษทั นี้ จดทะเบียน
เป็ นธุ รกิ จเครื อข่าย ดังนั้นจึงเน้นการใช้กลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปากที่สื่อสารผ่านทางสมาชิ ก
เท่านั้น โดยนาพาผูป้ ่ วยเข้ามาเรี ยนรู้ด้วยตัวเอง จากวิทยากรของบริ ษทั ซึ่ งที่มีความเชี่ ยวชาญด้าน
การแพทย์แผนไทย เป็ นผุถ้ ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้ยา เพื่อนาไปปรับใช้ในการดูแลรักษาตนเอง
ดังบทสัมภาษณ์ของคุณสาเล็ม อัลนะห์ดี ความว่า
เราจัดประชุ มให้ความรู้ ประมาณ 300 แห่ งต่อเดื อนทัว่ ประเทศ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดความรู้
ความเข้าใจกับผุป้ ่ วยโดยตรง เรามีนโยบายในการสื่ อสารการตลาดเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
คือทาการตลาดแบบปากต่อปาก ผ่านทางตัวแทนจาหน่ายที่เป็ นสมาชิกของเรา ไม่มีการทา
โฆษณาผ่านทางสื่ ออื่นๆเลย
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซล เอ็น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
สื่ อออนไลน์ (Online Media) จะเป็ นเป็ นช่องทางใหม่ที่เพิ่มประสิ ทธิภาพทางการสื่ อสารให้
มีความรวดเร็ วและกระจายข้อมูลได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น แต่ก็สามารถทาให้เกิดปั ญหาแก่องค์กร
ด้วยเช่ น กัน เพราะสื่ อ ออนไลน์ (Online Media) เป็ นสื่ อ ที่ มี ค วามอิ ส ระในการเผยแพร่ ข่ า วสาร
ข้อเสี ยอย่างหนึ่ งคือ การขาดระบบในการกลัน่ กรองความถูกต้องของข้อมูลและการละเมิดลิขสิ ทธิ์
ดังบทสัมภาษณ์ของผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย ความว่า
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อุปสรรคและปั ญหาในการสื่ อสารอย่างหนึ่งก็มาจากตัวสื่ อออนไลน์เองนัน่ แหละ ที่ขาดการ
กลัน่ กรองข้อมูลข้อเท็จริ ง นอกจากตนก็มีคนผลิตสื่ อออกมามากมายเต็มไปหมด แต่ขอ้ มูล
บางส่ วนขาดความถูกต้องและมีการอวดอ้างสรรพคุณจนเกิ นจริ ง คนรับข่าวสารจึงไม่รู้ว่า
ใครถู ก ใครผิด จริ งไม่จริ งยังไง พอมีคนหลงเชื่ อแล้วเข้าไปรับการรักษาหรื อท าตามโดย
รู ้เท่าไม่ถึงการ จึงเกิ ดผลเสี ยตามมา ทาให้ภาพลักษณ์ ของวงการแพทย์แผนไทยขาดความ
น่าเชื่อถือ กลับย่าแย่ลงไปอีก
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผูป้ ระกอบการแพทย์แ ผนไทย โกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่ อสารทันสมัย คนในสังคมใช้สื่อ Social Media กันเยอะ เรากลับพบ
ปั ญหาการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ มากขึ้น โดยที่เราเองก็ไม่ส ามารถไปห้ามเขาได้ เราเผยแพร่ ให้
ความรู ้ เกี่ ย วกับ การดู แ ลรั ก ษาผู้ป่ วยมะเร็ ง ผ่ า นทางสื่ อ ต่ า งๆ เพื่ อ เป็ นภู มิ ปั ญ ญาที่ เป็ น
ประโยชน์กบั คนทัว่ ไป แต่ตอนนี้ เรากลับโดนคนบางกลุ่มนาสู ตรยาของเราที่เผยแพร่ ฟรี ไป
ทาการค้าโดยการแอบอ้างชื่อตาหรับยาของวัดคาประมง ทาให้ผปู้ ่ วยเกิดการสับสนและบาง
รายได้รับยาที่ไม่ได้มาตรฐาน
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ กทั้ง 3 องค์ก ร พบว่ามี เพี ยงโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง) เท่านั้น ที่มีการใช้สื่อต่างๆเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายและรวมไปถึงสื่ อมวลชนด้วย ซึ่ งแตกต่างจากโกมารภัจจ์สหคลินิกที่ใช้
สื่ อออนไลน์เพียงอย่างเดียว และบริ ษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด ก็ใช้สื่อ
บุคคลเพียงอย่างเดียวเช่นกัน เหตุที่เป็ นเช่นนั้นเพราะโครงสร้างด้านการบริ หารและงบประมาณของ
แต่ละองค์กรมีความแตกต่างกัน โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็ งสกลนคร(วัดคาประมง)ภายใต้การบริ หารงานของมูลนิธิอภิญญา อโรคยาศาล เป็ นองค์การสา
ธารณกุศล จะได้รับความร่ วมมือจากเหล่าจิตอาสาซึ่ งมีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่ อ
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สาขาต่างๆ คอยช่วยเหลื อ และมีเครื อข่ายที่กว้างขวาง รวมไปถึงในวงการสื่ อมวลชนอีกด้วย ทาให้
ได้รับการสนับสนุ นจากสื่ อโทรทัศน์สถานี ต่างๆอยูเ่ ป็ นระยะๆ ดังบทสัมภาษณ์ของคุณวิไลลักษณ์
ตันติตระกูล ความว่า
ข้อดีอย่างหนึ่งของเราคือ เรามีจิตอาสาที่มีความรู้ความชานาญด้านการผลิตสื่ อประเภทต่างๆ
ท าให้ เราไม่ เสี ย งบประมาณในเรื่ องการจ้างบุ ค ลากร และจิ ตอาสาของเราส่ วนหนึ่ ง ก็ มี
เครื อข่ ายอัน เป็ นที่ รู้จกั กัน ในวงการสื่ อโทรทัศ น์ส ถานี ต่างๆ ท าให้เรามัก จะได้รับ ความ
อนุเคราะห์ดว้ ยการติดต่อเข้ามาทาข่าวอยูเ่ สมอๆ
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
นอกจากนี้ โรงพยาบาลการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์แ บบผสมผสานด้านมะเร็ ง
สกลนคร(วัดคาประมง) ยังมีการร่ วมมือทางด้านงานวิจยั จากสถาบันการศึกษาและองค์การทางการ
แพทย์ต่ า งๆทั้ง ในและต่ า งประเทศ ส่ ง ผลให้ มี ก ารเผยแพร่ ง านวิจ ัย ออกไปในวงวิช าการอย่า ง
แพร่ หลาย ทาให้เป็ นอี กช่ องทางหนึ่ งทางด้านการประชาสัมพันธ์ และมีการต่อยอดงานวิจยั อย่าง
ต่อเนื่อง ดังบทสัมภาษณ์ของคุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ความว่า
ทางวัด ค าประมงได้ร่ ว มมื อ กับ ทางสถาบัน การศึ ก ษาต่ า งๆ และมี ก ารเปิ ดโอกาสให้
บุคคลากรทางการแพทย์มาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบนั มีงานวิจยั ที่ทาร่ วมกับองค์กร
ต่างๆรวม 31 เรื่ องแล้ว
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
4.2.2 การกาหนดกลุ่มเป้าเหมาย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายของแต่ละองค์กรมีความแตกต่าง
กัน อันเนื่องมาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านขององค์กร แต่ก็มีจุดร่ วมเดียวกันคือ การส่ งเสริ ม
ให้ผรู ้ ับสารเกิดความรู ้และเข้าใจการแพทย์แผนไทยในสาขาที่ตนถนัด โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง) เป็ นองค์กรที่มีความแตกต่าง
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จากองค์กรอื่นอีก 2 แห่ง กล่าวคือ เป็ นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกาไร ทาการรักษาฟรี การ
สื่ อสารจึงเป็ นไปเพื่อการสังคมสงเคราะห์ ไม่ใช่ในเชิงธุรกิจ กลุ่มเป้ าหมายจึงเป็ นคนกลุ่มใหญ่ ดัง
บทสัมภาษณ์ของผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย ความว่า
กลุ่มเป้ าหมายของอาจารย์คือ ผูป้ ่ วยโรคกระดูกและข้อโดยกลุ่มคนดังกล่าวจะดูขอ้ มูล
ตัวอย่างกรณี ศึกษาที่อาจารย์รักษาผ่านทางสื่ อ Youtube และรวมถึงผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาด้าน
การแพทย์แผนไทย
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผู้ป ระกอบการแพทย์แ ผนไทย โกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
บริ ษทั ของเราเน้นกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเสื่ อม หรื อโรคเรื้ อรังที่ไม่ใช่โรคที่เกิดจากการติดเชื้ อ และ
กลุ่มคนที่ตอ้ งการดูแลสุ ขภาพ ทุกเพศ ทุกวัย
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซล เอ็น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
การสื่ อสารของเราจะเน้นกลุ่มผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทัว่ ไป ไม่แบ่งแยกศาสนาและเชื้ อชาติ ซึ่ ง
ผูป้ ่ วยที่ตอ้ งการเข้ามารับการรักษาที่นี่จะต้องมีญาติผปู้ ่ วยมาคอยดูแลเอง และสามารถอยูใ่ น
กฎระเบี ยบที่ ตกลงกันได้ นอกจากนี้ ยงั เน้นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์รวมถึ งนักเรี ยน
นักศึกษาที่ ตอ้ งการมาศึ กษาดูงานอีกด้วย ปั จจุบนั นอกจากกลุ่ มเป้ าหมายที่เราวางไว้แล้ว
ส่ วนมากญาติผปู ้ ่ วยจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเรื่ องการรักษา โดยดูจากสื่ อเวปไซต์
ส่ วนหนังสื อที่เราตีพิมพ์ออกไปเพื่อเป็ นธรรมทานนั้นจะมีที่อยูท่ ี่ติดต่อตรงท้ายเล่ม มีบาง
รายที่ตอ้ งการสนับสนุนก็ติดต่อเข้ามาทาบุญกับทางเราก็มี
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
4.2.3 การกาหนดกลยุทธ์ ในการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
4.2.3.1 กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านสื่ อบุคคล
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สื บเนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายที่เข้มงวดด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับสรรพคุณยา ทาให้การใช้สื่อมวลชนรวมถึงสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆมีขอ้ จากัดเกี่ยวกับเนื้อหา ทาให้
องค์กรทางการแพทย์แผนไทยนิ ยมใช้สื่ อบุคคลเป็ นช่ องทางการสื่ อสารที่ส าคัญตั้งแต่อดี ต จวบ
จนถึ งปั จจุบนั เพราะเป็ นสื่ อที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างใกล้ชิดและสามารถโต้ตอบข้อ
สงสัยจากผูร้ ับสารได้ในทันที
1) โกมารภัจจ์สหคลินิก ถึงแม้ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา จะเน้นการ
สื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ (Online Media) เป็ นหลัก แต่ก็ยงั ให้ความสาคัญกับสื่ อบุคคลอยู่โดยเน้น
การต้อนรับเพื่อให้เกิ ดความประทับใจ ไม่มีการกระตุน้ ด้วยวิธีอื่นใด แต่จะเป็ นไปในลักษณะการ
บอกต่ อ แบบปากต่ อ ปากโดยธรรมชาติ ท าให้ ผู้ที่ เคยมารั บ การรั ก ษาจนเห็ น ผลแล้ว ก็ จ ะเป็ น
กระบอกเสี ยงแนะนาให้คนรู ้จกั กันมารับการรักษาที่นี่ ดังบทสัมภาษณ์ของหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์
ความว่า
เมื่อมีผปู ้ ่ วยเดินทางเข้ามารับการรักษาที่นี่ ทางเราจะต้อนรับเป็ นอย่างดี โดยจัดหาที่พกั และ
สิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ตอนนี้กาลังสร้างบ้านพักผูป้ ่ วยเพื่อรองรับคนที่จะมารักษาโดย
ไม่ตอ้ งไปพักที่อื่นไกลๆ
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผูป้ ระกอบการแพทย์แ ผนไทย โกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
2) บริ ษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด เป็ นบริ ษ ทั
ธุ รกิ จเครื อข่าย ที่ เน้นการสื่ อสารการตลาดผ่านทางสื่ อบุคคลเป็ นหลัก บริ ษทั แห่ งนี้ เป็ นผูผ้ ลิตและ
แปรรู ปเวชภัณฑ์สมุนไพร พร้ อมทั้งทาการตลาดเองโดยผ่านช่ องทางการบอกต่อในระบบสมาชิ ก
เพื่อส่ งเสริ ม การขยายตลาดด้วยการบอกต่อแบบปากต่อปากจึงมีระบบการกระจายรายได้จากค่ า
การตลาด มาจัดสรรให้กบั สมาชิ กเป็ นเงินตอบแทน (Commission) จากจุดเริ่ มต้นในปี 2538 ทาการ
ก่อตั้งจดทะเบียนที่จงั หวัดปั ตตานี จวบจนปั จจุบนั ปี 2558 ก็ยงั คงยึดแนวทางการตลาดแบบเดิม โดย
ไม่มีการโฆษณาผ่านสื่ อใดๆ ดังบทสัมภาษณ์ของคุณสาเล็ม อัลนะห์ดี ความว่า
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เราเป็ นบริ ษทั ที่มีความครบวงจร มีการผลิตวัตถุดิบเอง แปรรู ปเอง และจัดจาหน่ายเอง ผ่าน
ระบบการตลาดแบบเครื อข่ายโดยอาศัยการบอกต่อของสมาชิกเพียงช่องทางเดียว และไม่ทา
การโฆษณาผ่านทางสื่ ออื่นเลย จึงทาให้การขยายตลาดเป็ นไปอย่างค่อยเป็ นค่อยไป
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซล เอ็น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
3) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็ งสกลนคร(วัดคาประมง) เป็ นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกาไร มีการดาเนินงานภายใต้การ
บริ ห ารของมู ล นิ ธิ อ ภิ ญ ญาอโรคยาศาล โดยมี พ ระอธิ ก ารปพนพัช ร์ จิ ร ธัม มโม เป็ นประธาน
กระทรวงสาธารณสุ ข ได้ยกฐานะขึ้นเป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ในปี 2557 เป็ นสถานพยาบาล
ในสังกัดสานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดสกลนคร จากจุดเริ่ มต้นถึ งปั จจุบนั มีผูป้ ่ วยเข้ารับการรักษา
แล้วมากกว่า 4,000 คน ในจานวนนี้ มีผปู้ ่ วยประมาณร้อยละ 15 สามารถกลับไปใช้ชีวิตตามปกติที่
บ้านได้ เนื่ องจากที่นี่รับรักษาผูป้ ่ วยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย จึงจาเป็ นต้องมีระบบอาสาสมัครเพื่อเข้ามา
ช่วยเหลืองานในองค์กร เรี ยกว่า "จิตอาสา" ซึ่ งได้รับความร่ วมมือจากบุคคลากรทางการแพทย์และ
นักเรี ยนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ลว้ นเคยมาศึกษาดูงาน รวมไปถึงบรรดาผูป้ ่ วยและ
ผูต้ ิดตาม ที่เล็งเห็นถึงความสาคัญและเกิดจิตสานึก ต้องการช่วยเหลือเพื่อนผูป้ ่ วยด้วยกัน ทาให้เกิ ด
เหล่าจิตอาสาจากรุ่ นสู่ รุ่นหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันไปเป็ นจานวนมาก กลุ่มคนเหล่านี้กระจายอยูใ่ น
ทุกภาคส่ วนของประเทศ และเมื่อพบเจอผุป้ ่ วยมะเร็ งก็จะแนะนาและส่ งข่าวมาปรึ กษายังจิตอาสาที่
อยูป่ ั จจุบนั ซึ่ งนับว่าเป็ นกระบอก เสี ยงในการประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปากโดยธรรมชาติให้กบั
องค์กรเป็ นอย่างดี และมี บางคนที่ทางานในวงการสื่ อสารมวลชนก็ช่วยทาให้เกิ ดการส่ งเสริ มการ
ประชาสัมพันธ์ในวงกว้างได้อีกด้วย ดังบทสัมภาษณ์ของคุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ความว่า
ปั จจุบนั เราอยูไ่ ด้ดว้ ยความเกื้ อกูลกันและกันของผูป้ ่ วยและความช่วยเหลือจากจิตอาสาทา
ให้เราไม่มีจุดประสงค์การสื่ อสารเพื่อการระดมทุนหรื อเรี่ ยไรเงินใดๆ ตอนนี้ เราเองยังมีการ
ติดต่อกันอยูต่ ลอดทั้งจิตอาสาเก่าและจิตอาสาปั จจุบนั รวมถึงผูป้ ่ วยและญาติที่เคยมารักษา
โดยตั้งกลุ่ ม Line ชื่ อว่า กลุ่ ม คิดถึ งคาประมง เมื่อพบเจอผูป้ ่ วยมะเร็ งรายใหม่ ๆ จะมี ก าร
แลกเปลี่ยนสอบถามเรื่ องการรักษาโรคมะเร็ งอยูเ่ รื่ อยๆ
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(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
4.2.3.2 กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการศึกษา
ความรู้ทางด้านการแพทย์แผนไทยได้รับการฟื้ นฟูอย่างจริ งจังภายหลังการก่อตั้ง
กรมพัฒ นาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ท างเลื อก เมื่ อปี 2545 ท าให้ถื อเป็ นสิ่ งใหม่ สังคม
ประชาชนบางส่ วนยังไม่ มี ความรู ้ ความเข้าใจในศาสตร์ การแพทย์แผนไทยอย่างถู กต้อง ดังนั้น
วัตถุ ประสงค์ทางการสื่ อสารขององค์การทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง จึงมุ่งเน้นไปที่การให้
ความรู ้เป็ นหลัก และอีกประการหนึ่ งข้อกฎหมายเกี่ยวกับการโฆษณายาที่มีระเบียบที่เข้มงวดทาให้
การการสื่ อสารในเชิงการศึกษาจึงเป็ นหนทางที่ดีในการประชาสัมพันธ์
1) โกมารภัจจ์สหคลิ นิก โดยหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพ ย์ ผลิ ตสื่ อการสอน
ด้านการนวดแผนไทย ผ่านช่องทางสื่ อ Youtube โดยหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ จะกล่าวแทนตัวเองว่า
"อาจารย์" เสมอ จะไม่กล่าวแทนตัวเองว่า "หมอ" เพราะต้องการสร้างภาพลักษณ์ให้ผรู้ ับสารเห็นว่า
เป็ นบรรยากาศการเรี ยนการสอนการ แพทย์แผนไทย ไม่ใช่เพียงตัวอย่างการรักษาทัว่ ไปเท่านั้น ดัง
บทสัมภาษณ์ของหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ ความว่า
เวลาพูดในระหว่างอัดวีดีโอ ตนจะพูดแทนตัวเองว่า อาจารย์ เสมอๆ เพื่อต้องการให้คนดู
เข้าใจว่ากาลังอยูใ่ นบรรยากาศการเรี ยนการสอน และเป็ นการเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กบั ตน
อีกด้วย
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผู้ป ระกอบการแพทย์แ ผนไทย โกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)

2) บริ ษ ัท กาโนเอ็ ก เซลเอ็ น เตอร์ ไ พร์ ส (ประเทศไทย)จ ากัด โดยการ
บริ หารงานของคุณสาเล็ม อัลนะห์ดี ให้ความสาคัญกับการสื่ อสารเพื่อให้ความรู้กบั ผูป้ ่ วย มากกว่า
การสื่ อสารเพื่ อการขายแบบ Hard Sell แต่ เน้นการเรี ย นรู้ วิธี ดูสุ ข ภาพด้วยยาสมุ น ไพรเป็ นหลัก
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ลักษณะของข้อมู ลที่ใช้ในการสื่ อสารจะเป็ นภาพพัฒนาการของผูป้ ่ วยกรณี ศึกษาตัวอย่าง มีการ
ติดตามอาการพร้อมทั้งเก็บข้อมูลโดยการถ่ายภาพและจดบันทึกอาการเป็ นระยะๆจนกระทัง่ ถึงภาพ
ที่ ผูป้ ่ วยเห็ นผลการรั กษาอย่างชัดเจนในการจัดประชุ มสัมมนาด้านผลิ ตภัณฑ์แต่ล ะครั้ง จะไม่ มี
เนื้ อหาเกี่ ยวกับแผนรายได้ แต่จะเน้นการนาเสนอเกี่ ยวกับวิธีใช้การผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องซึ่ งเป็ น
แนวคิดการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยพร้อมทั้งตัวอย่างผูป้ ่ วยที่เห็นผลชัดเจนมาอ้างอิงประกอบ
เพราะเห็ นว่า เป็ นแนวทางการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร หากพูดเรื่ องแผนรายได้ควบคู่
กัน จะทาให้ลดความน่าเชื่อถือด้านการรักษาทันที ดังบทสัมภาษณ์ของคุณสาเล็ม อัลนะห์ดี ความว่า
เนื้ อหาที่เราใช้จดั ประชุ ม จะเน้นการให้ความรู้ดา้ นการดูสุขภาพเป็ นหลัก ผมตัดไม่ให้พูด
เรื่ องแผนรายได้ออกไป เพราะเราเกรงว่าผูป้ ่ วยที่เขามานั่งฟั งล้วนอยากได้ยาที่ดีไปรักษา
เขาจะขาดความเชื่อถือในคุณภาพของตัวยาหากพูดเรื่ องรายได้
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซล เอ็น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
3) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง) นอกจากจะประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับองค์กรแล้ว ยังเน้นการเผยแพร่
ภูมิปัญญาทางการรักษาด้วยวิถีทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสาน โดยแรกเริ่ ม
ได้ มี ก ารจัด พิ ม พ์ ห นั ง สื อชื่ อ ว่ า "สมาธิ บ าบัด กับ การรั ก ษามะเร็ ง " ทั้ง ฉบับ บภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เพื่ อเผยแพร่ ความรู ้ สู่ ผูร้ ับ สารทุ กชาติทุ กศาสนา การสื่ อสารขององค์กรแห่ งนี้ จะมี
วัตถุ ประสงค์แตกต่างจาก 2 องค์กรแรก คือไม่ได้ทาการเผยแพร่ สื่อเพื่อการค้า แต่เป็ นไปเพื่อสา
ธารณกุศล
4.2.3.3 กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านเครื อข่ายและองค์กรพันธมิตร
จากการสัมภาษณ์ เชิงลึก พบว่านอกจากการสื่ อสารจากองค์กรโดยตรงสู่ ผรู้ ับสาร
แล้ว องค์กรทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการอาศัยความร่ วมมือจากเครื อข่ายองค์กรพันธมิตร
เพื่อการประชาสัมพันธ์การแพทย์แผนไทยอีกด้วย ดังบทสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง
3 แห่ง ความว่า
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ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ ตนจะไปช่วยรักษาคนไข้ที่คลินิกแพทย์แผนไทยแห่ งหนึ่ งแถวอ้อม
ใหญ่ จ.นครปฐม คนแถบนั้นก็รู้จกั อาจารย์มากขึ้น และที่เยอรมัน อาจารย์ก็มีลูกศิษย์คน
หนึ่ งเปิ ดร้ านนวดแผนไทยอยู่ เห็ น อาจารย์ท าง Youtube แล้วบิ น มาเรี ย นกับ อาจารย์ถึ ง
เมื อ งไทย และก็ ไ ปเปิ ดสอนการนวดแผนไทยตามแนวทางที่ อาจารย์ส อน มี ค นไทยที่
เยอรมันหลายคนดูสื่อ Youtube ของอาจารย์แล้วสนใจติดติอเข้ามา อาจารย์ก็ส่งต่อไปยังลูก
ศิษย์อีกที เป็ นการช่วยกันเผยแพร่ การแพทย์แผนไทยอีกทางหนึ่ง
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผู้ป ระกอบการแพทย์แ ผนไทย โกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
เราใช้ห ลัก การเป็ นพัน ธมิ ต รกับ ผูบ้ ริ โภค เสมื อ นเป็ นเจ้า ของร่ วมกัน มี ก ารจัด ตั้ง ศู น ย์
จาหน่ ายโดยสมาชิ กอยู่ทว่ั ประเทศ แล้วเราก็เข้าไปส่ งเสริ มจัดสรรงบประมาณให้ ซึ่ งศูนย์
จาหน่ายแต่ละแห่ งจะเป็ นจุดรวมคนในการจัดประชุมสัมมนากลุ่มย่อย หรื อเคลื่อนที่ไปยัง
ชุ มชนต่างๆ มีจานวนผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ไม่เกิน 20 คน โดยการบริ หารงานอย่างอิสระของผู้
เป็ นเจ้าของศูนย์น้ นั
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซลเอ็น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
เนื่ องจากเรามี ก ารท าวิจยั ร่ วมกับ สถาบันการศึ ก ษาต่ างๆอย่างต่ อเนื่ อง จึ งมี ก ารเผยแพร่
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้องออกไปเป็ นจานวนมาก และบางองค์กรก็มีการจัดทาสื่ อให้เรา อย่างเช่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทาสื่ อเกี่ยวกับอโรคยาศาลเผยแพร่ ทาง Youtube
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร,การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
4.2.3.4 กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์
1) โกมารภัจจ์สหคลินิก ใช้การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์เป็ นการช่องทาง
หลัก โดยมี การเชื่ อมโยงสื่ อระหว่างเวปไซต์ให้สามารถเชื่ อมถึ งกันได้ กล่ าวคือเมื่อมีคนเข้ามาดู
วีดีโอเกี่ยวกับการนวดแผนไทย ก็จะมีลิ้งค์เชื่อมโยงไปยังโรงเรี ยนสิ ริภจั จ์การแพทย์แผนไทยหาก
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ต้องการลงทะเบียนเรี ยน หรื อหมายเลขโทรศัพท์ของโกมารภัจจ์สหคลินิกเพื่อติดต่อเข้ามารับการ
รักษา ดังบทสัมภาษณ์ของหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ ความว่า
ทุ ก วัน นี้ ใช้สื่ อออนไลน์ เป็ นหลัก สื่ อที่ อ าจารย์ท าอยู่จะมี ท้ ัง Youtube, Facebook และก็
เว็บไซต์ของคลินิก ทุกๆสื่ อจะมีลิ้งค์ (Link) เชื่อมถึงกัน พร้อมทั้งที่อยูแ่ ละเบอร์ โทร ทาให้
สามารถดึงคนจากเว็บไซต์หนึ่ ง ไปอีกเว็บไซต์หนึ่ งได้ ซึ่ งแต่ละเว็บไซต์จะมีเนื้อหาเหมาะ
สาหรับกลุ่มเป้ าหมายต่างกัน
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผู้ป ระกอบการแพทย์แ ผนไทยโกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์วนั ที่, 29 มกราคม 2558)
2) บริ ษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จากัด มีการจัดทา
เว็บไซต์ขององค์กรเอาไว้เพื่อการสื บค้นหาข้อมูลพื้นฐาน เป็ นการยืนยันการมีตวั ตนและเพื่อสร้าง
ความน่าเชื่ อถือให้กบั สมาชิก
3) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง) ใช้สื่อออนไลน์ (Online Media) เป็ นจุดศูนย์รวมสื่ อประเภทต่างๆ
นามาเก็บ ไว้ในรู ปแบบสื่ อดิ จิท ลั (Digital Media) ทาให้ส ามารถดาวน์โหลดและดูซ้ าได้ ซึ่ งสื่ อที่
นามารวบรวมเอาไว้ ได้แก่ สื่ อวีดีทศั น์และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ บทความทางวิชาการและความรู้ดา้ น
แพทย์แผนไทย ข่าวสาร ภาพกิ จกรรม ตารางปฏิ บตั ิงานกระดานข่าวถาม-ตอบ และประวัติความ
เป็ นมาขององค์กร นอกจากนี้ยงั มีลิ้งค์ (Link) ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์เครื อข่ายต่างๆอีกด้วย
4.2.3.5 กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อรักษาความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย
องค์การทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์ก รให้ค วามส าคัญ กับ การสื่ อสารเพื่ อ
รักษาสายสัมพันธ์ที่ดีกบั กลุ่มเป้ าหมายที่ได้เข้ามารับบริ การทางการแพทย์แผนไทยจากองค์การของ
ตน ซึ่ งถือว่าได้วา่ เป็ นเครื อข่ายสมาชิกขององค์กรโดยมีการใช้สื่อรู ปแบบที่แตกต่างกันออกไป เป็ น
เครื่ อ งมื อ เชื่ อ มสายสั ม พัน ธ์ ที่ ดี เอาไว้ ทั้ง สื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ และสื่ อ สั ง คมออนไลน์ (Social Media)
ปั จจุ บ ัน บางองค์ก รที่ มี เครื อ ข่ ายผูร้ ั บ สาร จานวนไม่ ม ากนัก จะนิ ย มติ ดต่ อสื่ อสารโดยตรงผ่า น
แอพพลิ เคชัน่ Line และ Facebook ในการสนทนาผ่านแอพพลิเคชัน่ ดังกล่าวมีการจัดแบ่งประเภท
ของบุคคลออกเป็ นกลุ่ มเป้ าหมายที่มีลกั ษณะแตกต่างกันโดยมีการจัดตั้งกลุ่ มสนทนาเฉพาะ ตาม
วัตถุประสงค์ของกลุ่มเป้ าหมายนั้นๆ
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1) โกมารภัจจ์สหคลินิก โดยหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ มีสมาชิกในองค์กร
และเครื อข่ายผูร้ ับบริ การที่ไม่มากนัก จึงใช้การสื่ อสารผ่านทางสื่ อสังคมออนไลน์เป็ นหลัก เพราะมี
ความรวดเร็ วและเข้าถึงกลุ่มเป้ าหมายอย่างทัว่ ถึง ซึ่ งมีการจัดแบ่งกลุ่มบุคคลเป็ น 3 ประเภท ดังบท
สัมภาษณ์ของหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ ความว่า
ตนจะใช้ Facebook เอาไว้เป็ นช่องทางในการติดต่อกับผูป้ ่ วยและก็นกั เรี ยน โดยแบ่งจาแนก
คนออกเป็ น 3 กลุ่ ม กลุ่ มแรกคือ ผูป้ ่ วยที่รับการรักษากับอาจารย์ซ่ ึ งเราต้องติดตามอาการ
อย่างต่อเนื่ อง กลุ่มที่ 2 คือนักเรี ยนที่ลงทะเบียนเรี ยนแพทย์แผนไทย และกลุ่มสุ ดท้ายคือผุ ้
สนใจทัว่ ไปที่ติดต่อเข้ามา แล้วเราก็ค่อยแยกประเภทในภายหลัง
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผู้ป ระกอบการแพทย์แ ผนไทย โกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
2) บริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ส (ประเทศไทย)จากัด มีการจัดพิมพ์
วารสาร "กาโนรักคุณ" เป็ นวารสารรายเดือนจัดส่ งไปยังสมาชิ กทัว่ ประเทศ ซึ่ งเป็ นสื่ อสิ่ งพิมพ์หลัก
ในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆจากฝ่ ายบริ หารไปยังเครื อข่ายสมาชิก มีการรายงานสถานการณ์
ความเคลื่อนไหวของบริ ษทั และภาพกิจกรรมต่างๆของสมาชิกในแต่ละรอบเดือน
3) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็ งสกลนคร(วัดคาประมง) นอกจากจะมีการตั้งกลุ่มสนทนาทางแอพพลิเคชัน่ Line ดังที่ได้กล่าว
มาแล้วนั้น ยังมีการจัดทาวารสาร อโรคยาศาลสาร จัดพิมพ์ทุกๆ 3 เดือน แจกจ่ายให้กบั สมาชิ กใน
องค์กรและผูส้ นใจทัว่ ไปอีกด้วย ซึ่ งเนื้ อหาภายในจะเน้นข่าวและภาพกิจรรมต่างๆ รวมถึงบทความ
เกี่ยวกับการดูแลรักษาผูป้ ่ วย
4.2.4 การประเมินผลการทางาน
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า องค์กรทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง ไม่มีการประเมินผล
การทางานอย่างเป็ นทางการ ไม่มีการทาสถิติจากผลตอบรับของผูร้ ับสารอย่างเป็ นระบบ แต่จะเน้นที่
การตรวจวิเคราะห์เนื้ อหาอย่างเข้มงวดในกระบวนการผลิตสื่ อก่อนเผยแพร่ ออกไป บางองค์กรมีการ
รับฟั งการร้องเรี ยนจากผูร้ ับสื่ อในบางกรณี จากนั้นก็จะทาการปรับปรุ งแก้ไขตามจุดที่บกพร่ องนั้นๆ
ด้วยเหตุ ที่ บ างองค์ก รมี บุ ค ลากรน้อย ไม่ มี ก ารปรับ เปลี่ ยนแนวทางในการสื่ อสารมากนัก ดังบท
สัมภาษณ์ของผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง ความว่า
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ตนก็ทาไปเรื่ อยๆ ตามกาลังเท่าที่ทาได้ เพราะเรามีกนั แค่ 2 คน คือตัวอาจารย์เองและภรรยา
ไม่มีการวัดผลการสื่ อสารอย่างเป็ นทางาการ แต่อาจมีบา้ งที่ลูกศิษย์ร้องเรี ยนมาว่า บางคลิป
เสี ยงไม่ชดั ดูไม่ได้บา้ ง เราก็รับฟังแล้วก็มาแก้ไขปรับปรุ งทีละจุด
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผูป้ ระกอบการแพทย์แ ผนไทย โกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
วิทยากรของเราจะต้องผ่านการอบรมจากทางคณะกรรมการบริ หารก่อน หลังจากนั้นก็จะ
ประเมิ น ผลด้วยการสุ่ ม สอบถามสมาชิ ก ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ว่าเป็ นอย่างไร มี อะไรที่ ต้อ ง
ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในการบรรยายหรื อ ไม่ หากมี เราก็ จะเรี ย กวิท ยากรคนนั้น มาคุ ย กัน เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการสื่ อสารให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม หากหัวแข็ง ยังดื้อไม่ยอมรับฟัง
ทางฝ่ ายบริ หารเองก็จาเป็ นต้องระงับหน้าที่การเป็ นวิทยากร
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซล เอ็ น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
ทางอโรคยาศาลไม่ มี ก ารประเมิ น ผลการสื่ อสารอย่ า งเป็ นทางการ แต่ เราจะเน้ น ที่
กระบวนการผลิตสื่ อแต่ละอย่าง ก่อนจะมีการเผยแพร่ สื่อออกไปจะต้องผ่านการตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดจากทางคณะกรรมการมูลนิ ธิอภิญญา อโรคยาศาล เพื่อป้ องกันข้องผิดพลาด
และคาดการณ์ผลที่จะตามมา
( คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)

4.3 ส่ วนที่ 3 กระบวนการสร้ างการยอมรับ
อาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interviews) จากผูป้ ระกอบการและผูเ้ ข้ารับ
บริ การทางการแพทย์แผนไทย เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 ที่ตอ้ งการศึกษากระบวนการสร้างการ
ยอมรับ สามารถแบ่ง ออกเป็ น 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กระบวนการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness)
ขั้นตอนที่ 2 กระบวนการสร้างความสนใจ (Interesting)
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ขั้นตอนที่ 3 กระบวนการประ เมินผล (Evaluation)
ขั้นตอนที่ 4 กระบวนการทดลอง (Trial)
ขั้นตอนที่ 5 เกิดการยอมรับ (Adoption)
4.3.1 กระบวนการสร้ างความตระหนักรู้ (Awareness)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร มีกระบวนการ
สร้างความตระหนักรู ้ที่ต่างกัน และมีกลุ่มเป้ าหมายที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ผูว้ จิ ยั นอกจากจะทาการ
สัมภาษณ์ผปู ้ ระกอบการแพทย์แผนไทยแล้ว ยังได้เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผูร้ ับบริ การ
ทางการแพทย์แผนไทย แห่งละ 8 คน จากทั้ง 3 องค์กร เพื่อสามารถตอบวัตถุประสงค์การวิจยั ได้
แม่นยามากขึ้น
4.3.1.1 โกมารภัจจ์สหคลินิก โดยหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์
จะเน้นการใช้สื่อออนไลน์ (Online Media) เป็ นช่ องทางหลักในการสื่ อสาร ได้แก่
Youtube , Facebook และเว็บไซต์ขององค์กร โดยเน้นข้อมูลที่เป็ นสื่ อวีดีทศั น์และบทความเกี่ยวกับ
การแพทย์แผนไทย เน้นกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูป้ ่ วยโรคกระดูกและข้อ และผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาวิชาการ
แพทย์แผนไทย ผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทยของ โกมารภัจจ์สหคลินิกจานวน 8 คน มีการ
ประกอบอาชีพและอายุแตกต่างกัน ในจานวน 8 คนนี้ มีผรู้ ับรู้ข่าวสารจากสื่ อออนไลน์ จานวน 4 คน
มาจากการบอกต่อ จานวน 3 คน และมาจากการพบเห็นป้ ายหน้าคลินิกจานวน 1 คน โดยพบว่ากลุ่ม
คนที่ ม าจากสื่ อ ออนไลน์ (Online Media) จะเป็ นผู้ที่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ปริ ญ ญาตรี ข้ ึ น ไปและมี
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์เป็ นหลักอีกทั้งมีภูมิลาเนาอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดห่ างไกลกัน
ส่ วนคนที่ ม าจากการบอกต่ อแบบปากต่ อ ปาก จะเป็ นผูท้ ี่ มี ก ารศึ ก ษาระดับ ต่ ากว่าปริ ญ ญาตรี มี
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อดั้งเดิมเป็ นหลัก มีภูมิลาเนาในเขตพื้นที่จงั หวัดเดียวกัน ส่ วนผูท้ ี่มาจากการ
รับสื่ อทางป้ ายหน้าคลินิกนั้นเป็ นผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตละแวกใกล้เคียง และขับรถผ่านหน้าร้านเพื่อไป
ทางานประจาโดยจบการศึกษาระดับปริ ญญาโท มีพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์เป็ นหลัก แต่
เน้นสื่ อที่ มี แหล่ งที่ ม าที่ ชัดเจนข้อมูลถู กต้องน่ าเชื่ อถื อ และจากการสัม ภาษณ์ ผูร้ ับบริ การทางการ
แพทย์แผนไทยของโกมารภัจจ์สหคลินิกที่มาจากสื่ อออนไลน์ ทั้ง 4 คนดังที่กล่าวมา พบว่า หนึ่ งใน
สี่ คนดังกล่าวไม่ได้รับสื่ อของทางโกมารภัจจ์สหคลินิกโดยตรง แต่ได้รับข่าวสารผ่านทางการบอก
ต่ อจากบุ ค คลที่ รับ สื่ อออนไลน์ ข องทางคลิ นิ ก อี ก ทอดหนึ่ ง แสดงให้เห็ น ว่าการใช้สื่ อออนไลน์
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(Online Media) เป็ นเครื่ องมือทางการสื่ อสารช่วยทาให้เกิดการส่ งเสริ มการบอกต่อแบบปากต่อปาก
ได้อีกทางหนึ่งด้วย ดังบทสัมภาษณ์ของ หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ ความว่า
แรกเริ่ มเดิมที ตนต้องการเพียงเผยแพร่ ให้ความรู้ดา้ นการนวดแผนไทย โดยบันทึกตัวอย่าง
การรักษากรณี ผปู ้ ่ วยที่น่าสนใจ ให้นกั เรี ยนของอาจารย์ได้ดู โดยที่เขาไม่ตอ้ งเดินทางมาที่นี่
แต่ ก ลับ กลายเป็ นการสร้ างชื่ อเสี ยงให้ก ับ อาจารย์ ท าให้ค นรู้ จกั ในวงกว้าง ส่ ง ผลดี ด้าน
การตลาดตามมาในภายหลังโดยไม่คาดคิดเหมือนกัน
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผูป้ ระกอบการแพทย์แ ผนไทย โกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้เข้า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์แ ผนไทย ก็ มี ล ัก ษณะที่
สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ดังบทสัมภาษณ์ของผูป้ ่ วยบางส่ วน ความว่า
ปกติเป็ นคนชอบใช้สื่ อออนไลน์เป็ นหลักอยู่แล้ว โดยเฉพาะเว็บ ไซต์เกี่ ยวกับ สื่ อบันเทิ ง
ข่าวสารและกีฬา เมื่อ 3 เดือนก่อนตนยกกระสอบข้าวผิดท่าทาง ทาให้ปวดตรงสะโพก ไป
รักษากับหมอแผนปั จจุบนั ได้ยาคลายกล้ามเนื้ อให้ แต่ผา่ นไป 3 วันอาการปวดก็กลับมาเป็ น
อีก จึงลองเข้าไปดูข ้อมูล ในอินเตอร์ เน็ ต เลยได้มาพบสื่ อ Youtube ของอาจารย์ป ระสิ ท ธิ์
ติดตามดูมาระยะหนึ่งก่อนเดินทางมารักษาที่นี่
(ผูป้ ่ วย ก นามสมมุติ, ข้าราชการทหาร, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
มีอาการปวดเอวด้านซ้ายมาระยะเวลา 6 ปี รักษาที่โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ ขอนแก่น และ
คลินิกต่างๆ แต่ยงั มีอาการเจ็บเหมือนเดิม ไปรักษาที่วดั โพธิ์ และหมอพื้นบ้านในเขตจังหวัด
ขอนแก่น รู ้ สึกดี ข้ ึนแต่ดว้ ยขาดความต่อเนื่ องจึงไม่หาย วันหนึ่ งมีคนแถวบ้านเขาดูสื่อของ
หมอประสิ ทธิ์ จากอินเตอร์ เน็ต แล้วมาแนะนาให้แม่ทราบ แม่เลยบอกให้ตนลางานเดินทาง
มาจากขอนแก่น เพื่อมารักษาที่นี่
(ผูป้ ่ วย ข นามสมมุติ, ครู อตั ราจ้างโรงเรี ยนเอกชน, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)

103

เคยรักษาอาการปวดหลังกับหมอแผนปั จจุบนั หมอบอกว่ากระดูกทับเส้นประสาท อาการ
ปวดไม่หายได้เพียงทุเลา แพทย์แผนปัจจุบนั แนะนาให้ทาการผ่าตัด แต่ตนกลัวไม่ยอมผ่าตัด
ตามคาแนะนาดังกล่าว ต่อมามีเพื่อนที่ป่วยด้วยอาการเดียวกันมารักษากับหมอประสิ ทธิ์ แล้ว
2 คน เขารั ก ษาแล้วหายจึ ง แนะน ากัน มา ตนเองเห็ น คนหายป่ วยจริ ง ๆกับ ตาตัว เอง เลย
ตัดสิ นใจมารักษา
(ผูป้ ่ วย ค นามสมมุติ, ช่างเย็บผ้าอิสระ, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
4.3.1.2 บริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย)จากัด
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก พบว่า ผู้บ ริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ ก เซลเอ็ น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จ ากัด เน้ น กระบวนการสร้ า งการตระหนัก รู้ ไ ปสู่ ก ลุ่ ม เป้ าหมายโดยวิธี ก ารจัด
ประชุ มสัมมนาเพื่อให้ความรู้ดา้ นการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษทั ซึ่ งมีวิทยากรที่เชี่ ยวชาญ
ทางด้านการแพทย์แผนไทยเป็ นผูถ้ ่ ายทอดข้อมูลสู่ ผรู้ ับสาร จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูร้ ับบริ การ
ทางการแพทย์แผนไทยของบริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย)จากัด จานวน 8 คน
พบว่า ผูร้ ับบริ การทางการทั้ง 8 คน ล้วนมีการตระหนักรู้สื่อของบริ ษทั ผ่านการบอกต่อจากตัวแทน
จาหน่ายที่เข้ารับฟังข้อมูลในการประชุม เพราะบริ ษทั ไม่ได้ทาการสื่ อสารผ่านทางสื่ อรู ปแบบอื่นเลย
ดังบทสัมภาษณ์ของ คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี ความว่า
เราจัดประชุ มให้ความรู้ ประมาณ 300 แห่ งต่อเดือนทัว่ ประเทศ เพื่อส่ งเสริ มให้เกิ ดความรู้
ความเข้าใจกับผูป้ ่ วยโดยตรง เรามีนโยบายในการสื่ อสารการตลาดเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
คือทาการตลาดแบบปากต่อปาก ผ่านทางตัวแทนจาหน่ายที่เป็ นสมาชิกของเรา ไม่มีการทา
โฆษณาผ่านทางสื่ ออื่นๆเลย
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซล เอ็น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้เข้า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์แ ผนไทย ก็ มี ล ัก ษณะที่
สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ดังบทสัมภาษณ์ของผูป้ ่ วยบางส่ วน ความว่า
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ตอนที่ ป่ วยเป็ นมะเร็ ง และต้อ งให้ย าเคมี บ าบัด รอบที่ ส าม เกิ ด อาการแพ้ย า ผมร่ วง และ
อ่ อนเพลี ย มาก ป้ าแนะน าให้ใ ช้ยานี้ ก็ เลยซื้ อมาแต่ ส ามี ไ ม่ ให้กิ น เพราะกลัวโดนหลอก
เพราะไม่ใช่ยาจากโรงพยาบาล จึงเก็บไว้เฉยๆไม่ได้กิน จากนั้นก็ไปให้ยาเคมีบาบัดรอบที่สี่
คราวนี้ เกิ ดอาการอ่อนเพลี ยมากกว่าเดิ ม ลุ กขึ้นนัง่ ไม่ได้เลยต้องนอนตลอด อาการแย่มาก
หากไปรับยาเคมีบาบัดอีกรอบตนคงทนไม่ไหว จึงตัดสิ นใจกิ นยาที่ป้าเอามาให้ จึงได้หาย
จนถึงวันนี้
(ผูป้ ่ วย ง นามสมมุติ, นักธุ รกิจอิสระ, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
ตอนที่เป็ นมะเร็ งที่ปาก ตนรักษาตัวอยูท่ ี่โรงพยาบาลชลประทาน จังหวัดนนทบุรีหมอบอก
ให้ทาการผ่าตัดขากรรไกรล่างเพื่อคว้านเอาเนื้ อมะเร็ งออกมา แต่ตนปฏิเสธการรักษา ต่อมา
เพื่อนของลูกสาวได้แนะนาให้รู้จกั ยานี้ ว่าสามารถรักษามะเร็ งได้ ตนเลยทดลองใช้มาเรื่ อยๆ
ในระยะเวลา 3 เดื อนก้อนเนื้ อ ที่ ป ากก็ ค่ อยๆหลุ ดออกมาจนหมด อาการป่ วยก็ ดี ข้ ึ น เป็ น
ลาดับๆ
(ผูป้ ่ วย จ นามสมมุติ, แม่บา้ นวัยเกษียณ, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
ป่ วยเป็ นโรคพุ่มพวงมา 6 ปี ทาการรักษาโดยใช้ยาสเตอร์ รอยมาตลอด มีอาการบวมทั้งตัว
ขาบวมมากจนพับขาไม่ได้ แพทย์แจ้งว่าควรทาการฟอกไต แต่ตนและญาติไม่อยากฟอก
ต่ อ มามี ค นมาแนะน ายาตัว นี้ ญาติ จึ ง พาไปที่ เขาจัด ประชุ ม ของบริ ษ ัท และก็ ไ ปถาม
รายละเอียดเพิ่มเติม จึงตัดสิ นใจรักษาด้วยยานี้ต้ งั แต่ตอนนั้น
(ผูป้ ่ วย ฉ นามสมมุติ, พนักงานบริ ษทั เอกชน, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
4.3.1.3 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ ง
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก เจ้าหน้าที่ ผูร้ ั บ ผิด ชอบด้า นการประชาสั ม พัน ธ์ พบว่า
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง) มี
การใช้สื่อรู ปแบบต่างๆที่ หลากหลายในการสื่ อสารไปยังกลุ่ มเป้ าหมาย จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ ก
ผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทย จานวน 8 คน พบว่า ผูร้ ับบริ การทั้งหมดให้ผลการสัมภาษณ์ใน
ท านองเดี ยวกัน คื อ เกิ ดการตระหนัก รู้ จากสื่ อบุ ค คลซึ่ งเป็ นการบอกต่ อแบบปากต่ อปาก ดังบท
สัมภาษณ์คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ความว่า
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ปั จจุบนั เราอยู่ได้ดว้ ยความเกื้ อกูลกันและกันของผูป้ ่ วยและความช่ วยเหลือจากจิตอาสาทา
ให้เราไม่มีจุดประสงค์การสื่ อสารเพื่อการระดมทุนหรื อเรี่ ยไรเงินใดๆ ตอนนี้เราเองยังมีการ
ติดต่อกันอยูต่ ลอดทั้งจิตอาสาเก่าและจิตอาสาปั จจุบนั รวมถึงผูป้ ่ วยและญาติที่เคยมารักษา
โดยตั้งกลุ่ ม Line ชื่ อว่า กลุ่ ม คิ ดถึ งค าประมง เมื่ อพบเจอผูป้ ่ วยมะเร็ งรายใหม่ ๆ จะมี ก าร
แลกเปลี่ยนสอบถามเรื่ องการรักษาโรคมะเร็ งอยูเ่ รื่ อยๆ
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้เข้า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์แ ผนไทย ก็ มี ล ัก ษณะที่
สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ดังบทสัมภาษณ์ของผูป้ ่ วยบางส่ วน ความว่า
มีลุงซึ่ งเป็ นกานันป่ วยเป็ นโรคมะเร็ งตับ มารับการรักษาที่นี่ได้ 9 วัน แล้วอาการดีข้ ึนมาก จึง
รับยาสมุนไพรของที่นี่ไปต้มทานเองที่บา้ น อาการของลุ งก็ระยะสุ ดท้ายแล้ว แต่ก็หายได้
ต่อมา พอรู ้วา่ แม่ป่วยป่ วยเป็ นมะเร็ งท่อน้ าดี จึงตัดสิ นใจพาแม่มาที่นี่ทนั ที
(ผูป้ ่ วย ช นามสมมุติ, ผูป้ ระกอบอาชีพรับจ้างทัว่ ไป, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558)
เมื่อ 7 ปี ก่ อน เพื่ อนของลู กชายพาญาติมารักษาโรคมะเร็ งที่นี่แล้วหาย เห็ นตัวอย่างกับ ตา
ตัวเอง พอวันหนึ่งตนตรวจพบว่าเป็ นมะเร็ งต่อมน้ าเหลือง ก็เลยตัดสิ นใจเดินทางจากจังหวัด
พิจิตร มารักษาที่นี่โดยยังไม่ผา่ นการรักษากับหมอโรงพยาบาลแผนปัจจุบนั เลย
(ผูป้ ่ วย ซ นามสมมุติ, ชาวนาจังหวัดพิจิตร, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558)
ตนเคยพาภรรยาไปรักษากับแพทย์แผนปั จจุบนั มาโดยตลอด 17 ปี ทั้งผ่าตัดและให้ยาเคมี
บาบัด อาการสงบมาโดยตลอด แต่พ่ ึงตรวจเจออีกครั้งเมื่อ 2 ปี ที่ผ่านมา มีการให้ยามาโดย
ตลอดแต่อาการไม่ดีข้ ึนเริ่ มมีอาการปวดมากจนต้องให้มอร์ ฟีนตนมีคนรู้จกั ที่สนิทสนมกัน
แนะนาให้พาภรรยามารักษาที่นี่ แต่ตนไม่เชื่อถือ เพราะเห็นว่าเป็ นวัด ไปรักษากับพระ มัน
จะหายได้อย่างไร จนกระทัง่ ได้ทราบข่าวว่า ถูกยกฐานะขึ้นเป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
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ทาให้ตนเกิดความสนใจ เลยขับรถมาคนเดียวจากสระบุรี มาดูสถานที่ครั้งหนึ่ งหลังจากนั้น
ตนจึงกลับไปพาภรรยามารักษาที่นี่
(ผูป้ ่ วย ฌ นามสมมุติ, นักธุ รกิจเจ้าของบริ ษทั รับเหมาก่อสร้าง, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม
2558)
4.3.2 กระบวนการสร้ างความสนใจ (Interesting)
จากการสั มภาษณ์ ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร พบว่า มีวิธีการสร้างความ
สนใจแก่ผรู ้ ับสารต่างกัน เพราะกลุ่มเป้ าหมายและจุดประสงค์การสื่ อสารของแต่ละองค์กรมีความ
แตกต่างกัน โดยโกมารภัจจ์สหคลินิก จะให้ความสาคัญกับการโต้ตอบกับผูร้ ับสารอย่างรวดเร็ ว เพื่อ
เป็ นการแสดงความเอาใจใส่ ต่อผูเ้ ข้ามาติดต่อ เป็ นการดึงความสนใจของผูร้ ับสารเอาไว้เพื่อพัฒนาสู่
การตัดสิ นใจเข้ามารับบริ การ
4.3.2.1 โกมารภัจจ์สหคลินิกโดยหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยของโกมารภัจจ์สหคลิ นิก จานวน 8 คน พบว่า ผูม้ ารับ บริ ก ารจานวน 4 คนที่ มาจากสื่ อออนไลน์ มี ความเห็ นเป็ นไป
ในทางเดี ย วกัน ว่า เกิ ดความสนใจ หมอประสิ ท ธิ์ คงทรัพ ย์ เพราะการน าเสนอที่ มี ก ารเชื่ อมโยง
ความรู ้ระหว่างการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์ กายวิภาค และมีการบอกหลักการนวดพื้นฐาน
เพื่อแก้อาการได้ดว้ ยตนเอง ส่ วนผูร้ ับบริ การที่มาจากสื่ อบุคคลจานวน 3 คน เกิ ดความสนใจเพราะ
เห็ นผูป้ ่ วยที่เคยมารักษาเห็ นผลจริ ง ส่ วนผูร้ ับบริ การที่มาจากสื่ อป้ ายหน้าคลินิก จานวน 1 คน เกิ ด
ความสนใจเพราะสถานที่ ไ ด้ม าตรฐาน ผู้ป ระกอบการมี ใ บรั บ รองคุ ณ วุ ฒิ แ ละจดทะเบี ย น
สถานพยาบาลถูกต้องตามกฎหมาย ดังบทสัมภาษณ์ของ หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ ความว่า
ตนจะให้ ค วามส าคัญ กับ ผูท้ ี่ ติดต่ อเข้ามาผ่านทางสื่ อต่ างๆ จะพยายามตอบค าถามที่ ฝาก
ข้อความไว้ให้เร็ วที่สุด เพื่อดึงความสนใจของเขาเอาไว้ ถ้าเราติดต่อไปช้า เขาอาจไม่สนใจ
เราแล้วก็ได้ ดังนั้นพอเสร็ จงานตอนเย็นหรื อมีเวลาว่า ตนจะต้องตรวจดูขอ้ ความที่ถูกส่ งมา
อยูเ่ สมอๆ
(หมอประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์, ผูป้ ระกอบการแพทย์แ ผนไทย โกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก , การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
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จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้เข้า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์แ ผนไทย ก็ มี ล ัก ษณะที่
สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ดังบทสัมภาษณ์ของผูป้ ่ วยบางส่ วน ความว่า
พอเริ่ มป่ วยก็สืบหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต และไปรักษามาหลายที่ และเห็นการรักษามาหลาย
แบบ ต่อมาเห็ นสื่ อ Youtube ของอาจารย์ป ระสิ ทธิ์ ก็เกิ ดความสนใจเพราะมีแนวทางการ
สอนที่ ไม่ เหมื อนใคร มี การเรี ยกกล้ามเนื้ อมัดต่ างๆเป็ นภาษาอังกฤษตามหลัก กายวิภาค
ศาสตร์ มีการอธิ บายอย่างละเอียดประกอบระหว่างรักษา ทาให้คนรุ่ นใหม่อย่างตนเองเกิ ด
ความเชื่อถือ
(ผูป้ ่ วย ก นามสมมุติ, ผูป้ ระกอบการร้านค้าจังหวัดเพชรบูรณ์, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม
2558)
ตนได้ดูสื่อ Youtube ของหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ หลายรอบ พบว่ามีการอธิ บายรายละเอียด
โดยใช้ห ลัก การของแพทย์แผนปั จจุ บ นั ร่ วมด้วย และได้ท าตามวิธี ก ารพื้ นฐานที่ ท าด้วย
ตัวเองได้ และผลเห็ น ระดับ หนึ่ ง จริ ง ท าให้เกิ ด สนใจและตัดสิ น ใจเดิ น ทางจากจัง หวัด
ศรี สะเกศมารักษาที่นี่
(ผูป้ ่ วย ข นามสมมุติ, ข้าราชการทหาร, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
ตนเป็ นคนที่อาศัยอยูใ่ นเขตจังหวัดชัยภูมิ ไปรับการรักษามาหลายแห่ งแล้วทั้งแผนปั จจุบนั
และแผนโบราณ อาการก็ดีข้ ึนสัปดาห์แรก หลังจากนั้นก็กลับมาเป็ นอีก ต่อมาเพื่อนบ้านที่
เขาเคยมารักษากับหมอประสิ ทธิ์ เขามาแนะนาให้มารักษาที่นี่เพราะเขาเห็นผล จึงทาให้ตน
ตัดสิ นใจมารักษาโดยไม่ลงั เล
(ผูป้ ่ วย ค นามสมมุติ, แม่บา้ นวัยเกษียณ, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
ตนเป็ นผูอ้ านวยการโรงเรี ยนประถมศึกษาในแถบนี้ ขับรถผ่านหน้าคลินิกเป็ นประจา พอมี
โอกาสจึ งได้เข้ามาติ ดต่อดู มีการต้อนรับที่เป็ นกันเอง ได้เห็ นสถานที่ภายในได้มาตรฐาน
และข้อมูลของหมอที่มีใบรับรองถูกต้องน่าเชื่อถือ ทาให้ตนเกิดความสนใจที่จะรักษา
(ผูป้ ่ วย ง นามสมมุติ, ผูอ้ านวยการสถานศึกษาของรัฐ, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
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4.3.2.2 บริ ษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จากัด
จากการสัม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูบ้ ริ ห ารบริ ษ ัทกาโนเอ็ก เซล เอ็นเตอร์ ไ พร์ ส (ประเทศ
ไทย) จากัด พบว่ามีการสร้างความสนใจแก่ผรู้ ับสารโดยการใช้ภาพพัฒนาการด้านการรักษาผูป้ ่ วยที่
เห็ น ผลจริ ง อย่า งชัด เจน ซึ่ งใช้ เวชภัณ ฑ์ ข องบริ ษ ัท ในการรั ก ษา และจากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก
ผูร้ ับ บริ ก ารทางการแพทย์แผนไทยของบริ ษ ทั กาโนเอ็ก เซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด
จานวน 8 คน พบว่า มีความเห็นเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เกิดความสนใจเพราะเห็นผูป้ ่ วยที่เคย
รักษาแล้วได้ผลโดยมีภาพยืนยันประกอบ ดังบทสัมภาษณ์ของคุณสาเล็ม อัลนะห์ดี ความว่า
ทางบริ ษ ทั ใช้ข ้อมูลในเชิ ง ประจักษ์ หมายถึ ง ข้อมูลที่ ได้จากการรัก ษาผูป้ ่ วยตัวอย่างจริ ง
โดยมีการเก็บภาพตัวอย่างการรักษาอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ตน้ จนเห็นผลอย่างชัดเจน เพื่อเป็ น
การยืนยันและเพิ่มความเชื่อมันให้กบั ผูป้ ่ วยที่มานัง่ ฟัง
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ ก เซล เอ็น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้เข้า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์แ ผนไทย ก็ มี ล ัก ษณะที่
สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ดังบทสัมภาษณ์ของผูป้ ่ วยบางส่ วน ความว่า
หลังจากมีผมู ้ าแนะนาให้ใช้ยาเห็ดหลินจือนี้ จึงได้เห็นตัวอย่างของผูป้ ่ วยที่เคยรักษาหายแล้ว
จากสื่ อเอกสารที่ เขาน ามาเป็ นตัวอย่าง ยิ่งเกิ ดก าลังใจและมี ค วามหวังว่าตัวเองจะต้องมี
อาการดีข้ ึนได้
(ผูป้ ่ วย ร นามสมมุติ, นักธุ รกิจอิสระ, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)

มีคนมาแนะนาให้ใช้ยานี้ และได้เชิญวิทยากรของบริ ษทั มาให้ขอ้ มูลที่บา้ น จึงได้เห็นข้อมูล
ต่างๆรวมถึงภาพผูป้ ่ วยที่เคยรักษาแล้วเห็นผล จึงเชื่ อมัน่ และตัดสิ นใจใช้ยานี้ ควบคู่กบั การ
ให้ยาเคมีบาบัด
(ผูป้ ่ วย ป นามสมมุติ, ช่างตัดเย็บกระเป๋ าหนัง, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
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ป่ วยเป็ นสะเก็ดเงินปี กว่า รักษาที่โรงพยาบาลเกาะจันทร์ และคลินิกแถวพนัสนิคม ชลบุรี ดี
ขึ้นได้สามอาทิตย์ แต่อาการก็กลับมาเป็ นอีก ต่อมามีคนรู้จกั กันแนะนาให้ใช้ยานี้ และก็ได้
เห็ นข้อมูลของผูป้ ่ วยที่เคยรักษาแล้วหาย และทาความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ ยวกับการใช้ยาจาก
วิทยากรของบริ ษทั จึงตัดสิ นใจกินยานี้อย่างเชื่อมัน่
(ผูป้ ่ วย อ นามสมมุติ, พนักงานบริ ษทั เอกชน, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
4.3.2.3 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ ง
จากการสั ม ภาษณ์ เจ้าหน้าที่ ผู้รับ ผิ ด ชอบฝ่ ายประชาสั ม พัน ธ์ ข องโรงพยาบาล
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ ง สกลนคร(วัดคาประมง) พบว่า มีการ
สร้ างความสนใจแก่ ผรู ้ ับสารโดยการป้ อนข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่ อต่างๆอย่างต่อเนื่ องเพื่อรักษา
ความนิ ยมของผูรับสารให้น่าติดตามอยูต่ ลอด แต่จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูร้ ับบริ การทางการแพทย์
แผนไทยของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร(วัด
คาประมง) จานวน 8 คน กลับพบว่า มีความเห็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือ เกิ ดความสนใจเพราะ
เห็นตัวอย่างผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งบางคนได้ผล ดังบทสัมภาษณ์ของคุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล ความว่า
ทางองค์กรของตน มีการกระตุน้ ความสนใจของผูร้ ับสารโดยการป้ อนข้อมูลข่าวสารอย่าง
ต่อเนื่องเป็ นประจา ไม่ให้ขาดช่วงนาน เพื่อให้เกิดการติดตามจากผูร้ ับสื่ ออย่างต่อเนื่อง
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
จากการสั ม ภาษณ์ ก ลุ่ ม ผู้เข้า รั บ บริ ก ารทางการแพทย์แ ผนไทย ก็ มี ล ัก ษณะที่
สอดคล้องไปในทางเดียวกัน ดังบทสัมภาษณ์ของผูป้ ่ วยบางส่ วน ความว่า

ตอนที่ตนมาสารวจดูพ้ืนที่ของทางโรงพยาบาล ได้พูดคุยกับจิตอาสาและผูป้ ่ วยที่นี่ คาถามที่
ตนได้คาตอบสาคัญคือ มีบางคนหาย ทาให้ตดั สิ นใจพาภรรยามารักษา
(ผูป้ ่ วย ส นามสมมุติ , นักธุ รกิ จเจ้าของบริ ษ ทั รับ เหมาก่ อสร้ าง, การสัมภาษณ์ , 5 มีนาคม
2558)
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เดิมทีมีคนแถวบ้านมารักษาโรคมะเร็ งกันที่นี่ แล้วหายป่ วย พอตนตรวจพบว่าเป็ นมะเร็ ง จึง
รี บเดินทางมารักษาที่นี่ทนั ที โดยไม่ลงั เลเพราะเห็นตัวอย่างคนป่ วยที่เคยรักษาหายมาแล้ว
(ผูป้ ่ วย อ นามสมมุติ, ชาวนาจังหวัดอุดรธานี, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558)
4.3.3 กระบวนการประ เมินทางเลือก (Evaluation )
จากการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง พบว่า มีผลการสัมภาษณ์
ไปในแนวทางเดียวกัน คือ จะเน้นการตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลเป็ นหลัก เพื่อมิ
ให้ผิดหลักกฎหมายและเป็ นแนวทางเลือกให้กบั ผูป้ ่ วย ส่ วนการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ข้ารับบริ การทาง
การแพทย์แผนไทยของทั้ง 3 องค์กร แห่งละ 8 คน รวม 24 คน พบว่า ผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผน
ไทยจานวน 18 คน ตัดสิ นใจเข้ารับบริ การทันที เพราะเห็นตัวอย่างผูป้ ่ วยที่รับการรักษาแล้วอาการดี
ขึ้นจริ ง ส่ วนผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยจานวน 6 คน มีการประเมินทางเลือก โดยการหา
ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดและเดินทางมาดูสถานที่จริ งก่อนเข้ามารับการรักษา อีกสาเหตุหนึ่งที่ทา
ให้ผปู ้ ่ วยต้องเกิดการประเมินทางเลือกในการรักษาคือ การนาเสนอแนวทางในการรักษาของแพทย์
แผนไทยที่ มี ค วามเสี่ ย งอัน ตรายน้ อ ยกว่ า แนวทางของแพทย์แ ผนปั จ จุ บ ัน ดัง บทสั ม ภาษณ์
ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร ความว่า
เมื่ อมี ผปู ้ ่ วยเข้ามาสอบถามถึงแนวทางการรักษา ตนจะบอกกับผูป้ ่ วยแต่ละราย ตามความ
เป็ นจริ ง ว่าแต่ละคนควรรับการรักษาอย่างเหมาะสมด้วยวิธีใด ผูป้ ่ วยบางราย แพทย์แผน
ปั จจุ บนั แนะนาให้ผ่าดัด แต่ดูอาการแล้วเราสามารถรักษาเขาได้โดยไม่ต้องผ่าตัดก็มี แต่
ไม่ใช่ ทุกราย บางรายอาการหนักและเรื้ อรังมากแล้ว ควรรับการผ่าตัด ตนก็จะแจ้งให้เขา
ทราบตามความเป็ นจริ ง
(หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์, ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)

วิทยากรของเราจะต้องผ่านการอบรมจากทางคณะกรรมการบริ หารก่อน หลังจากนั้นก็จะ
ประเมิ น ผลด้วยการสุ่ ม สอบถามสมาชิ ก ผูเ้ ข้า ร่ วมประชุ ม ว่าเป็ นอย่างไร มี อะไรที่ ต้อ ง
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ปรั บ ปรุ ง แก้ไ ขในการบรรยายหรื อ ไม่ หากมี เราก็ จะเรี ย กวิท ยากรคนนั้น มาคุ ย กัน เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนแนวทางการสื่ อสารให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม หากหัวแข็ง ยังดื้อไม่ยอมรับฟัง
ทางฝ่ ายบริ หารเองก็จาเป็ นต้องระงับหน้าที่การเป็ นวิทยากร
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซล เอ็น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
ทางอโรคยาศาลไม่ มี ก ารประเมิ น ผลการสื่ อสารอย่ า งเป็ นทางการ แต่ เราจะเน้ น ที่
กระบวนการผลิตสื่ อแต่ละอย่าง ก่อนจะมีการเผยแพร่ สื่อออกไปจะต้องผ่านการตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดจากทางคณะกรรมการมูลนิ ธิอภิญญา อโรคยาศาล เพื่อป้ องกันข้องผิดพลาด
และคาดการณ์ผลที่จะตามมา
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
จากการสัมภาษณ์กลุ่มผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทย ก็มีลกั ษณะที่สอดคล้องไป
ในทางเดียวกัน ดังบทสัมภาษณ์ของผูป้ ่ วยบางส่ วน ความว่า
มีเพื่อนบ้านที่รู้จกั กัน เขามารักษากับหมอประสิ ทธิ์ แล้ว 2 คน อาการป่ วยเขาหาย ตนเห็นกับ
ตา จึงเดินทางมารักาโดยไม่ลงั เล เพราะคิดว่าคงได้ผลเหมือนกัน
(ผูป้ ่ วย ป นามสมมุติ, ช่างเย็บผ้าอิสระ, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
ก่อนที่จะเข้ามารับการรักษาจากหมอประสิ ทธิ์ ก็ได้ทาการหาข้อมูลเพิ่มเติมและตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลที่หมอประสิ ทธิ์ เผยแพร่ ว่ามีความถูกต้องหรื อไม่ เมื่อแน่ใจแล้วจึง
เดินทางจากนครราชสี มาเพื่อมารักษาที่นี่ (จ.ชัยภูมิ)
(ผูป้ ่ วย ย นามสมมุติ, ข้าราชการ, การสัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
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ตอนที่ซ้ื อยาของกาโนมานั้น สามีไม่อยากให้กินเนื่องจากว่ากลัวโดนหลอก เพราะไม่ใช่ยาที่
โรงพยาบาลจ่ายให้ แต่ตอนนั้นอาการก็แย่มากแล้ว หาไปรับยาเคมีบาบัดรอบที่ 5 คิดว่าคง
ไม่ไหว จึงตัดสิ นใจ ตายเป็ นตาย เพราะคิดว่าไหนๆก็จะไม่รอดอยูแ่ ล้ว จึงทดลองกินดู
(ผูป้ ่ วย ร นามสมมุติ, นักธุ รกิจอิสระ, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
ก่ อนที่ จะพาสามี ม ารั บ การรักษาที่ วดั ค าประมงก็ ม าดู สถานที่ ก่ อนและค้นข้อมูลเพิ่ม เติ ม
รวมทั้งสอบถามความสมัครใจของผูป้ ่ วยเองว่าตกลงจะมาหรื อเปล่า เพราะเป็ นแนวทางใหม่
ที่ยงั ไม่เคยรักษามาก่อน เมื่อตัวผุป้ ่ วยตกลงแล้วจึงค่อยตัดสิ นใจมา
(ผูป้ ่ วย พ นามสมมุติ, นักธุ รกิจ, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558)
4.3.4 กระบวนการทดลอง (Trial)
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึ กผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง พบว่า ผลการสัมภาษณ์
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ไม่มีตวั อย่างสิ นค้าหรื อบริ การให้กลุ่มเป้ าหมายได้ทดลอง และจาก
การสัมภาษณ์เชิ งลึกผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร องค์กรละ 8 คน รวม 24 คน
พบว่า ผลการสั ม ภาษณ์ ก็มี ค วามสอดคล้องกันกับ ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย และเป็ นไปใน
แนวทางเดี ยวกันคือ ไม่เคยทดลองสิ นค้าหรื อรับบริ การใดๆเลย โกมารภัจจ์สหคลินิก ก็ไม่มีการให้
ผูป้ ่ วยเข้ามาทดลองรั ก ษาฟรี ใ ดๆ แต่ จะให้ ก ลวิธี ใ นการยวดคลายเส้ น ด้วยตนเองผ่านทางสื่ อ ที่
เผยแพร่ ในเว็บ ไซต์ ดังคากล่ าวของหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพ ย์ ความว่า "ทางคลิ นิก ไม่มี ยาหรื อให้
ผูป้ ่ วยมาทดลองนวดรักษาฟรี ใดๆ" ซึ่ งสอดคล้องไปในทางเดียวกันกับผูป้ ระกอบการแพทย์แผน
ไทยอีก 2 แห่ง ดังบทสัมภาษณ์ ความว่า
บริ ษ ทั ของเราไม่ มีเวชภัณ ฑ์ให้ผูป้ ่ วยทดลองทาน เพราะว่า การรัก ษาต้องใช้เวลาทานยา
ต่อเนื่องไม่สามารถนามาทดลองได้ ผูป้ ่ วยต้องมีความเข้าใจอย่างแท้จริ ง
(คุ ณ สาเล็ ม อัล นะห์ ดี , ประธานกรรมการบริ ห ารบริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซล เอ็น เตอร์ ไ พร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)

113

ทางอโรคยาศาล ไม่มียาที่ ตม้ สาเร็ จไปแจกคนป่ วยทัว่ ไป แต่เราเน้นการนาเสนองานวิจยั
เกี่ ยวกับยาสมุ นไพร เพื่อเป็ นมรดกทางความรู้มากกว่า เพื่อให้ผูป้ ่ วยสามารถนาความรู ้ไป
ช่วยเหลือตนเองได้
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
4.3.5 เกิดการยอมรับ (Adoption )
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร พบว่า มีกระบวนการ
สร้ างการยอมรับ แก่ ผูม้ ารั บ บริ ก ารที่ ต่างกัน กล่ าวคือ โกมารภัจจ์ส หคลิ นิก จะเน้นการต้อนรับ ที่
อบอุ่นพูดคุยอย่างสุ ภาพพร้อมทั้งจัดเตรี ยมหาที่พกั และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆ ส่ วนบริ ษทั กาโนเอ็ก เซลเอ็น เตอร์ ไ พร์ ส (ประเทศไทย) จากัด จะเน้น การติ ดตามผลอย่างใกล้ชิ ดโดยตัวแทน
จาหน่ ายของบริ ษทั ซึ่ งระหว่างการรักษาจะมีการปรับยาตามอาการของผูป้ ่ วยโดยมีแพทย์แผนไทย
จากส่ วนกลางคอยเป็ นที่ ป รึ กษาและให้กาลังใจแก่ ผูป้ ่ วย พร้อมทั้งคอยตอบปั ญหาหรื อข้อสงสัย
ตลอดการรัก ษา และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ ง
สกลนคร จะเน้นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการหล่อหลอมผูป้ ่ วยให้มีจิตใจที่อ่อนโยน เกิด
การเห็นอกเห็นใจกันระหว่างผูป้ ่ วยด้วยกันเองและเหล่าจิตอาสา ดังบทสัมภาษณ์ผปู้ ระกอบการทั้ง 3
แห่ง ความว่า
เมื่อผูป้ ่ วยเข้ามารับการรักษาที่นี่ เราจะต้อนรับอย่างเป็ นกันเอง เราจะพูดคุยกับคุยอย่าง
สุ ภาพ รวมทั้งการจัดหาที่พกั และสิ่ งอานวยความสะดวกให้ในกรณี ที่เป็ นผูเ้ ดินทางมาจาก
ต่างจังหวัด
(หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์, ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย โกมารภัจจ์สหคลินิก, การ
สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2558)
ทางบริ ษทั จะทาการติดตามผลการรักษาและคอยดูแลตลอด ซึ่งเราจะมีสมาชิกที่เป็ นตัวแทน
จาหน่ายคอยตามอาการผูป้ ่ วย และถ้าใครอยากพาผุป้ ่ วยมาพบ CEO เพื่อขอความมัน่ ใจ ก็พา
มาได้ทุกวันอังคารและพฤหัสบดี
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(คุณสาเล็ม อัลนะห์ดี, ประธานกรรมการบริ หารบริ ษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ไพร์ส
(ประเทศไทย) จากัด, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
ผูป้ ่ วยที่เข้ามารับการรักษาที่นี่ เราจะทาการสอบถามก่อนว่ารับกับระเบียบของที่นี่ได้ไหม
และต้องมี ญ าติ ข องตนมาคอยดู แล หลังจากนั้นเราจะหล่ อหลอมจิ ตใจผูป้ ่ วยที่ เข้ามาให้
เป็ นไปในแนวทางที่ดีมีความเอื้อเฟื้ อต่อกัน และมีความเข้าใจในชีวติ ด้วยการสร้างกิจกรรม
และบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับการรักษาด้วยการใช้ยา
(คุณวิไลลักษณ์ ตันติตระกูล, จิตอาสาด้านการประชาสัมพันธ์, โรงพยาบาลการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร, การสัมภาษณ์, 25 เมษายน 2558)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยของทั้ง 3 องค์กร องค์กรละ8 คน
รวม 24 คน พบว่า ผลการสัมภาษณ์เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน คือ เกิดการยอมรับการแพทย์แผนไทย
เพราะการเห็นผลการรักษาที่ดีข้ ึนเป็ นหลัก ซึ่ งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั 24 คนที่เข้ารับบริ การทางการแพทย์
แผนไทยล้วนเกิดการยอมรับเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการรักษาโรคมะเร็ งโดย
ไม่ตอ้ งทาการผ่าตัดและไม่ตอ้ งการได้รับผลข้างเคียงจากการให้ยาเคมีบาบัด แต่ในวันที่ผวู้ ิจยั เก็บ
ข้อมูลนั้น ผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยแต่ละคนได้ผลมากน้อยแตกต่างกัน เพราะปั จจัยทาง
ร่ างกายและระยะเวลาในการรั ก ษาที่ แตกต่ า งกัน ขึ้ น อยู่ก ับ แต่ ล ะบุ ค คล ดังบทสั ม ภาษณ์ ผูป้ ่ วย
บางส่ วน ความว่า
เกิดการยอมรับการรักษาด้านการแพทย์แผนไทยของหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ เพราะว่า เห็น
ผลการรักษาที่ดีข้ ึน จากตอนแรกที่มา เวลาเดินจะต้องให้สามีคอยประคองตลอดพอมารับ
การรักษาอย่างต่อเนื่ องได้ 3 วัน สามารถเดินเองได้ หมอประสิ ทธิ์ สามารถวินิจฉัยโรคและ
อธิ บายรายละเอียดได้อย่างชัดเจน แสดงให้เห็นว่าเป็ นอาจารย์หมอที่มีประสบการณ์สูง ทา
ให้เกิดความน่าเชื่ อถือ มีการบูรณาการความรู้ท้ งั หลักกายภาพบาบัดและการแพทย์แผนไทย
เข้าด้วยกัน
(ผูป้ ่ วย น นามสมมุติ, ผูป้ ระกอบการร้านค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ , การสัมภาษณ์, 29 มกราคม
2558)
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จากวันนั้นที่หมอบอกว่าจะอยูต่ ่อได้อีกเพียง 3 เดือน ตนสิ้ นหวังไปแล้วว่าจะมีชีวติ รอด เมื่อ
ได้รักษาตามแนวทางการแพทย์แผนไทยของบริ ษทั กาโน อาการต่างๆก็ดีข้ ึนตามลาดับ จน
ผ่านมาได้ 6 ปี กับอีก 3 เดือนไปตรวจล่าสุ ดไม่พบเชื้ อมะเร็ งแล้ว ดีใจมาก ยิง่ ทาให้เกิดความ
เชื่อมัน่ และยอมรับการรักษาในแนวทางการแพทย์แผนไทย
(ผูป้ ่ วย ฟ นามสมมุติ, นักธุ รกิจอิสระ, การสัมภาษณ์, 12 กุมภาพันธ์ 2558)
ตอนที่ตนพาภรรยามารักษาวัดคาประมงแห่ งนี้ ตอนนั้นแพทย์แผนปั จจุบนั หมดทางรักษา
แล้ว แพทย์พูดในทานองว่าทั้งโลกนี้ คงไม่มียารักษาแล้ว ให้แต่ยาระงับอาการปวดในกลุ่ม
มอร์ ฟีนเพื่อบรรเทาอาการ เพราะภรรยาของตนมีเชื้ อมะเร็ งลามไปทัง่ ร่ างกาย ตนยอมรับ
การรักษาทางด้านการแพทย์แผนไทยที่นี่ก็เพราะว่า ถึงแม้อาการป่ วยของภรรยาจะยังไม่หาย
เพราะพึ่ งมาได้ไม่นาน แต่อย่างน้อยอาการเจ็บปวดทรมานของภรรยาลดน้อยลงมาก จน
ปั จจุบนั ไม่ได้พ่ งึ ยาระงับปวดแล้ว ซึ่ งปกติตอ้ งทานวันหนึ่ง 6 เม็ด
(ผูป้ ่ วย ส นามสมมุติ , นักธุ รกิ จเจ้าของบริ ษ ทั รับ เหมาก่ อสร้ าง, การสัมภาษณ์ , 5 มีนาคม
2558)
ป่ วยเป็ นแผลในปากรับการรักษากับแพทย์แผนปั จจุบนั มา 5 ปี แพทย์บอกว่าเป็ นร้อนในมา
ตลอด สุ ดท้ายไปตรวจชิ้นเนื้ อที่โรงพยาบาลศรี นคริ นทร์ จงั หวัดขอนแก่น แพทย์แจ้งว่าเป็ น
มะเร็ งระยะแรกแนะนาให้ผ่าตัดเอาลิ้ นออก แต่ตน ตัดสิ นใจไม่ ผ่า เพราะไม่ต้องการกิ น
อาหารทางสายยาง กลัวกินข้าวไม่อร่ อย ที่ตนยอมรับการรักษาทางการแพทย์แผนไทยของ
วัดคาประมงเพราะว่า เมื่อได้มารับการรักษาที่วดั คาประมงแห่ งนี้ ร่ างกายดีข้ ึนทุกอย่าง แต่
ก่อนร่ างกายมีจุดดาๆโดยไม่ทราบสาตุก็หายไปหมด ตอนนี้ อาการโดยรวมดีข้ ึ นประมาณ
80% ส่ วนแผลในปากนั้น แต่ก่อนมีขนาดใหญ่อยูท่ ี่เดิมตลอดไม่หายสักที แต่ตอนนี้ มีขนาด
เล็กลงกว่าแต่ก่อน ปั จจุบ นั แผลนี้ ยังเป็ นๆหายๆอยู่ และเปลี่ ยนที่เป็ นภายในบริ เวณปาก
เพราะหลวกตา (พระอธิ การ ปพนพัชร์ ) บอกว่า ตอนที่เราไปตัดชิ้นเนื้อเหมือนการไปแหย่
รังแตนให้ตื่นตกใจ มันเลยเกิดการกระจาย
(ผูป้ ่ วย ด นามสมมุติ, นักธุ รกิจส่ วนตัว, การสัมภาษณ์, 5 มีนาคม 2558)
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บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การศึกษาวิจยั เรื่ อง กระบวนการสื่ อสารและการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย
การวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วธิ ี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก มีการสัมภาษณ์จาก
ผูป้ ระกอบการด้านการการแพทย์แผนไทยและผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยจากทั้ง 3 องค์กร
องค์กรละ 8 คน รวมทั้งสิ้ น 24 คนและทาการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ซึ่ งผูว้ ิจยั
ได้ทาการวิเคราะห์ ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์ ร่วมกับข้อมูลที่ ได้ศึกษาจากแหล่ งข้อมูลเอกสารเป็ น
ประกอบเพื่ อสรุ ปประเด็นสาคัญ และนาเสนอข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descriptive Statistics) ในการ
วิเคราะห์ และได้นามาสรุ ปผลการศึกษาดังนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
5.1.1 สรุ ปลักษณะทัว่ ไปขององค์ กรการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง
5.1.1.1 โกมารภัจจ์สหคลินิก
เป็ นคลินิกแพทย์ทางเลือกที่ผสมผสานศาสตร์ การรักษาแบบแพทย์แผนไทยและ
กายภาพบาบัด เพราะผูป้ ระกอบการของคลินิกคือ หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการศึกษา
และมี ใ บประกอบโรคศิ ล ปะทั้ง 2 สาย ท าให้ ส ถานะของสถานพยาบาลเห่ ง นี้ จดทะเบี ย นเป็ น
แบบสหคลินิก หมายถึง มีการรักษาโดยมีใบอนุ ญาต 2 แขนงขึ้นไป ปั จจุบนั โกมารภัจจ์สหคลินิก
รับรักษาผูป้ ่ วยในกลุ่มโรคกระดูกและข้อ มีประสบการณ์ดา้ นการรักษามายาวนานกว่า 30 ปี แต่เดิม
เป็ นสถานพยาบาลที่ต้ งั อยู่ในเขตตัวเมืองชัยภูมิ แต่ภายหลังได้มีการขยายกิ จการ จึงได้ยา้ ยออกมา
นอกเขตตัวเมือง ประมาณ 10 กิโลเมตร ติดถนนที่มุ่งหน้าไป อ. บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
5.1.1.2 บริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ส(ประเทศไทย)จากัด
เป็ นบริ ษทั ผูผ้ ลิต และจัดจาหน่ายยาแผนโบราญ เกิดขึ้นภายใต้โครงการ
สามเหลี่ยมเศรษฐกิจ ไทย มาเลเซี ย และอินโดนีเซีย ภายใต้การบริ หารงานของคุณสาเล็ม อัลนะห์ดี
ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2538 เป็ นบริ ษทั ธุ รกิจเครื อข่าย เน้นทาการตลาด แบบปากต่อปาก (Word of Mouth )

เป็ นหลักโดยไม่ใช้สื่อเพื่อทาการตลาดในรู ปแบบอื่นเลย ปัจจุบนั มีผแู้ ทนจาหน่ายกระจายอยูท่ ว่ั
ประเทศ มีการก่อตั้งศูนย์กระจายสิ นค้าตามพื้นที่ทอ้ งถิ่นต่างๆโดยสมาชิก ทาการจัดประชุมเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เดือนละประมาณ 300 แห่ง ทัว่ ประเทศ
5.1.1.3 โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ ง
สกลนคร
เป็ นสถานพยาบาลที่เน้นรักษาผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งโดยเฉพาะ ภายใต้การบริ หารงาน
ของมูลนิ ธิอภิญญา อโรคยาศาล ซึ่ งเป็ นองค์กรสาธารณกุศลทาการรักษาผูป้ ่ วยโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
มีพ ระอธิ การ ปพนพัชร์ จิ รธัมโม เป็ นประธาน ตั้งอยู่ในเขต อ.พรรณานิ คม จ.สกลนคร เดิ มเป็ น
สถานที่ รั บ ดู แ ลผู้ป่ วยโรคมะเร็ ง ในบริ เวณอาณาบริ เวณของวัด ค าประมง ปั จ จุ บ ัน กระทรวง
สาธารณสุ ขได้ยกฐานะขึ้นเป็ นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง เมื่อ ปี 2557 ที่ผ่านมามีผปู้ ่ วยที่ผา่ นการ
รักษาจากที่นี่แล้วประมาณ 4,000 คน ในจานวนนี้ ประมาณร้อยละ 15 สามารถกลับไปใช้ชีวติ ที่บา้ น
ได้ตามปกติ
5.1.2 กระบวนการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
จากการศึกษากลยุทธ์การสื่ อสารการแพทย์แผนไทยโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ระกอบการ
แพทย์แผนไทย ทั้ง 3 แห่ ง ได้แก่ หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ จากโกมารภัจจ์สหคลินิก คุณสาเล็ม อัล
นะห์ดี ประธานกรรมการบริ หารบริ ษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ ไพร์ ส(ประเทศไทย) จากัด และพระ
อธิ ก ารปพนพัท ร์ จิ รธัม โม และคณะ จากโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบ
ผสมผสานด้า นมะเร็ ง สกลนคร(วัด ค าประมง) และและการวิเคราะห์ เนื้ อ หาของสื่ อ (Content
Analysis)ที่ใช้ในการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย สามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดกลุ่มเป้ าเหมาย
ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์ในการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการทางาน
5.1.2.1 ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง พบว่า สถานกรณ์
ปั จจุบนั ของการสื่ อสารการแพทย์แผนไทยอยูภ่ ายใต้กรอบบังคับของกฎหมายด้านการโฆษณายาซึ่ ง
ห้ามการอวดอ้างสรรพคุ ณ โดยมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดจากกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งเป็ นการ

ป้ องกันไม่ให้ผปู ้ ระกอบการที่ ไร้ จรรยาบรรณกระทาผิด ดังนั้นการสื่ อสารการแพทย์แผนไทยจึง
ไม่ ไ ด้มี จุด ประสงค์ก ารสื่ อ สารเพื่ อ การขายเป็ นหลัก แต่ จะเน้น เป็ นการให้ ค วามรู้ แ ละสะท้อ น
ภาพลักษณ์ ไปยังองค์กร ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร มีรูปแบบการใช้สื่อที่
ต่างกัน โดยโกมารภัจจ์สหคลิ นิกจะเน้นการสื่ อสารผ่านทางสื่ อออนไลน์เป็ นหลัก ส่ วนบริ ษทั กา
โนเอ็ก เซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย)จากัด เน้นการสื่ อสารผ่านทางสื่ อบุ ค คลเป็ นหลัก และ
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร(วัดคาประมง) จะ
เป็ นองค์การเดียวที่มีการใช้สื่อที่หลากหลาย แต่ก็เป็ นองค์กรสาธารณกุศล ที่ไม่แสวงหาผลกาไร ซึ่ ง
ต่างจากสององค์กรแรก ซึ่ งเป็ นองค์กรเอกชนที่ประกอบกิจการทางด้านการแพทย์แผนไทยในเชิ ง
ธุ รกิจ ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยมีการใช้สื่อออนไลน์ (Online Media) เป็ นช่องทางใหม่
ในการสื่ อสารเพื่อปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมผูบ้ ริ โภคในยุคปั จจุบนั อีกด้วย แต่สื่อออนไลน์ไม่ใช่
สื่ อที่ ใช้เพื่อการโฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขายหรื อนาเสนอด้านสรรพคุณของยา แต่เป็ นช่ องทางในการ
ประชาสัม พันธ์ ข่ าวสารเกี่ ยวกับ องค์กร พร้ อมทั้งนาเสนอความรู้ซ่ ึ งถ่ ายทอดโดยองค์กรของตน
ให้แก่สาธารณะ และใช้เป็ นช่องทางในการติดต่อเข้ามารับบริ การอีกทางหนึ่ ง แต่ในด้านผลเสี ยอัน
เกิ ดจากสื่ อออนไลน์ก็มีเช่ นกัน กล่าวคือ ด้วยเหตุที่สื่อออนไลน์ เป็ นสื่ อที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้
และยังขาดระบบการกลัน่ กรองข้อเท็จจริ งและความถูกต้องของข้อมูลทาให้แหล่งข่าวบางแหล่ง มี
การเผยแพร่ ขอ้ มูลที่ผิดเพี้ยนจากความเป็ นจริ งหรื อมีการอวดอ้างสรรพคุณจนเกินความเป็ นจริ ง ซึ่ ง
เมื่ อ มี ก ารหลงเชื่ อ ตามค าโฆษณาของผูป้ ระกอบการที่ ไ ร้ จ รรยาบรรณ จึ ง ก่ อ ให้ เกิ ด ผลเสี ย แก่
ผูบ้ ริ โภคและความเสื่ อมเสี ยภาพลักษณ์ของวงการแพทย์แผนไทย นอกจากนี้ยงั มีการคัดลอกเนื้ อหา
สื่ อและการแอบอ้างอันเป็ นการละเมิดลิขสิ ทธิ์ อีกด้วย
5.1.2.2 ขั้นตอนที่ 2 การกาหนดกลุ่มเป้ าหมาย
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผู้ป ระกอบการแพทย์แ ผนไทยทั้ ง 3 แห่ ง พบว่ า
กลุ่มเป้ าหมายทางการสื่ อสารของแต่ละองค์กรมีความแตกต่างกันกล่าวคือ โกมารภัจจ์สหคลินิกมี
การกาหนดกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูป้ ่ วยโรคกระดูกและข้อ และผูส้ นใจศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทย
ส่ วนบริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด จะเน้นกลุ่มผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ที่ไม่โรค
อันเกิ ดจากการติดเชื้ อ และผูต้ อ้ งการดูแลสุ ขภาพโดยแพทย์ทางเลือก และโรงพยาบาลการแพทย์

แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร (วัด ค าประมง) จะเน้น กลุ่ ม ผูป้ ่ วย
โรคมะเร็ งทัว่ ไป และบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงนักเรี ยนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั้ง
ในและต่างประเทศที่ตอ้ งการติดต่อเข้ามาทาการวิจยั และศึกษาดูงาน
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก (In-Depth Interviews) ผูป้ ระกอบการแพทย์แ ผนไทย
พร้ อมทั้งการวิเคราะห์ เนื้ อหาของสื่ อที่ใช้ในการสื่ อสาร (Content Analysis) พบว่า ผูป้ ระกอบการ
แพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง ให้ความสาคัญกับการสื่ อสารในเชิงบวกเป็ นอย่างยิง่ ถึงแม้วา่ หลักแนวคิด
ของวิชาการแพทย์แผนไทยจะมีความผูกพันกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แต่กลุ่มเป้ าหมาย
ทางการสื่ อสารขององค์กรทั้ง 3 แห่ ง ไม่ได้จากัดอยูเ่ พียงแต่ชาวพุทธในประเทศไทยเท่านั้น ดังนั้น
เนื้ อหาของสื่ อที่ ใช้ในการสื่ อสารจะไม่มีการแบ่งแยกศาสนาและเชื้ อชาติ รวมถึงการไม่กล่าวร้าย
หรื อการหยิบ ยกประเด็ นที่ เป็ นเหตุ การณ์ ความขัดแย้งอันจะส่ งผลให้เกิ ดความแตกแยกในด้าน
การเมืองและสังคม เพราะเป็ นการขัดกับหลักจรรยาบรรณวิชาชี พทางการแพทย์อนั ดี อีกทั้งการ
นาเสนอข้อมูลข่าวสารในเชิงบวก ยังทาให้เกิดการส่ งเสริ มภาพลักษณ์ที่ดีให้กบั องค์กร ส่ งผลให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงการรักษาทางด้านการแพทย์แผนไทยได้อย่างทัว่ ถึง
5.1.2.3 ขั้นตอนที่ 3 การกาหนดกลยุทธ์ในการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
ถึงแม้วา่ องค์กรทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่งจะมีรูปแบบการใช้สื่อเพื่อการ
สื่ อสารที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็มีการกาหนดกลยุทธ์การสื่ อสารที่สอดคล้องกัน ดังนี้
1) กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านสื่ อบุคคล
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง พบว่า มี
การใช้กลยุทธ์การสื่ อสารผ่าสื่ อบุคคลเหมือนกัน แต่มีรูปแบบต่างกันในแง่วธิ ี การ กล่าวคือ โกมารภัจจ์สหคิ นิก ถึ งแม้ในช่ วงเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา จะเน้นการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ (Online Media)
เป็ นหลัก แต่ก็ยงั ให้ความสาคัญกับสื่ อบุคคลอยู่ แต่จะเป็ นในลักษณะการบอกต่อโดยธรรมชาติ จาก
ผูป้ ่ วยที่รับการรักษาจนได้ผลน่ าพอใจแล้ว ก็จะมีการบอกต่อญาติหรื อคนรู้จกั ให้มารักษาที่นี่ หมอ
ประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ จะเน้นการต้อนรับที่เป็ นกันเองพร้อมทั้งการอานวยความสะดวกในด้านต่างๆ
เพื่อให้เกิดความประทับใจแก่ผมู ้ ารับบริ การที่คลินิกของตน ส่ วนบริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ ส
(ประเทศไทย)จากัด เป็ นบริ ษทั ธุ รกิจเครื อข่ายที่เน้นการทาการตลาดผ่านสื่ อบุคคล ดังนั้นจึงมีระบบ

การกระจายรายได้จากค่าการตลาด มาจัดสรรให้กบั สมาชิกเป็ นเงินตอบแทน (Commission) ขยาย
ตลาดโดยผ่านการบอกต่อของสมาชิ กเท่านั้น มีการจัดประชุ มสัมมนาด้านผลิตภัณฑ์เพื่อส่ งเสริ ม
การขยายตลาดด้วยการบอกต่อแบบปากต่อปาก โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร(วัดคาประมง) เป็ นสถานพยาบาลที่มีผปู้ ่ วยเข้ามารับบริ การแล้ว
มากกว่า 4,000 ราย และมีผปู้ ่ วยประมาณร้อยละ 15 อาการดีข้ ึนจนสามารถกับไปใช้ชีวิตตามปกติได้
นอกจากนี้ ยัง มี เครื อ ข่ า ยของเหล่ า จิ ต อาสา ซึ่ งเกิ ด จากบรรดาญาติ ผู้ป่ วยที่ ติ ด ตามเข้า มาดู แ ล
บุคคลากรทางการแพทย์และนักเรี ยนนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่เคยเข้ามาศึกษาดูงานจากรุ่ นสู่ รุ่น
ทาให้เกิ ดเป็ นเครื อข่ายองค์กรที่กระจายไปในวงกว้างของสังคม เมื่อพบเห็นผูป้ ่ วยรายใหม่ๆก็จะ
แนะนาบอกต่อกันมารับการรักษาที่นี่
2) กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการศึกษา
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ ระกอบการแพทย์แผน
ไทย พร้อมทั้งการวิเคราะห์เนื้ อหาของสื่ อที่ใช้ในการสื่ อสาร (Content Analysis) พบว่า องค์กรทาง
การแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง มี ลกั ษณะการสื่ อสารในเชิ งให้ความรู้ หรื อเพื่อเป็ นประโยชน์ท าง
การศึกษาทั้งสิ้ น ไม่มีการโฆษณาเพื่อการอวดอ้างสรรพคุณอย่างโจ่งแจ้ง แต่จะเน้นให้ผรู้ ับสารได้
ประโยชน์ จากสื่ อในด้านที่ องค์กรของตนเชี่ ยวชาญ ผูร้ ับ สารก็จะเกิ ดความเชื่ อถื อ และสะท้อน
ภาพลักษณ์ มายังผูส้ ่ งสารโดยอัตโนมัติ อาทิ โกมารภัจจ์สหคลินิก จะให้ความรู้ดา้ นการนวดแผน
ไทยเป็ นหลัก มี ก ารสื่ อสารด้วยสื่ อวีดีท ัศ น์ ผ่านเว็บ ไซต์ Youtube เป็ นเหตุ ก ารณ์ ในขณะที่ ห มอ
ประสิ ท ธิ์ คงทรั พ ย์ ก าลัง รั ก ษาผูป้ ่ วยพร้ อ มทั้ง อธิ บ ายรายละเอี ย ดการวินิ จฉัย อาการพร้ อ มทั้ง
แนวทางในการรักษาแก่ลูกศิษย์ โดยมีการบูรณาการความรู้ตามหลักกายภาพบาบัดกับการแพทย์
แผนไทยร่ วมด้วยกัน จากการศึกษาพบว่า หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ จะใช้คาสรรพนามแทนตัวเองว่า
"อาจารย์" ไม่ ใช่ "หมอ" เพราะต้องการให้ผูร้ ั บ สารเกิ ดความเชื่ อถื อตนมากขึ้ น ส่ วนบริ ษ ทั กา
โนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด จะตัดเนื้ อหาที่เกี่ ยวกับแผนรายได้ออกจากเนื้ อหา
การประชุ ม และเน้นการให้ค วามรู้ และวิธีการใช้ยาเพื่อรักษาโรคอย่างถู กต้อง พร้ อมภาพผูป้ ่ วย
ตัวอย่างมาเป็ นหลัก ฐานประกอบการน าเสนอ เพราะต้อ งการรั ก ษาไว้ซ่ ึ งความน่ า เชื่ อ ถื อ ของ
ภาพลักษณ์ องค์กร และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ ง

สกลนคร (วัดคาประมง) เน้นหลักการสื่ อสารเพื่อการศึกษาอย่างชัดเจน โดยมีการจัดพิมพ์หนังสื อ
"สมาธิ บาบัดกับการรักษามะเร็ ง" ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้ความรู้แก่คนทัว่ ไป ไม่
มี ก ารแบ่ ง เชื้ อชาติ แ ละศาส นา รวมถึ ง การเปิ ดโอกาส ให้ บุ คลากรทางการแพ ทย์ แ ละ
สถาบัน การศึ ก ษาต่างๆ มาศึ ก ษาดูงานและวิจยั พัฒ นาองค์ความรู้ ด้านการรัก ษาโรคมะเร็ งอย่าง
ต่อเนื่ องและเป็ นรู ปธรรม ทาให้เกิดการเผยแพร่ งานวิจยั ออกไปอย่างกว้างขวาง ปัจจุบนั มีงานวิจยั ที่
ทาร่ วมกับสถาบันการศึกษาต่างๆรวมแล้ว 31 เรื่ อง ซึ่ งก็เป็ นอีกช่ องทางหนึ่ งที่ช่วยประชาสัมพันธ์
และส่ งเสริ มภาพลักษณ์องค์กรได้เป็ นอย่างดี
3) กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านเครื อข่ายและองค์กรพันธมิตร
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ ระกอบการแพทย์แผน
ไทยทั้ง 3 แห่ ง พบว่า นอกจากการสื่ อสารจากองค์กรโดยตรงสู่ ผรู้ ับสารแล้ว องค์กรทางการแพทย์
แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง มีการอาศัยความร่ วมมือจากเครื อข่ายองค์กรพันธมิตรเพื่อการประชาสัมพันธ์
การแพทย์แ ผนไทยอี ก ด้ว ย กล่ า วคื อ โกมารภัจ จ์ส หคลิ นิ ก จะอาศัย ความร่ ว มมื อ กับ คลิ นิ ก
การแพทย์แผนไทยแห่ งหนึ่ งในจังหวัดนครปฐม และศูนย์การเรี ยนรู้การนวดแผนไทยแห่ งหนึ่ งใน
ประเทศเยอรมัน ซึ่ งจะมี ก ารแลกเปลี่ ย นองค์ค วามรู้ ซ่ ึ งกัน และกัน โดยเป็ นอี ก ช่ อ งทางการ
ประชาสัมพันธ์หนึ่งเพื่อช่วยทาให้ผปู้ ่ วยได้รู้จกั การแพทย์แผนไทยโดยหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ มาก
ขึ้ น ส่ วนบริ ษ ทั กาโนเอ็ก เซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย)จากัด จะมี ก ารสื่ อสารผ่านทางศูน ย์
จาหน่ า ยซึ่ งบริ ห ารงานอย่า งอิ ส ระโดยสมาชิ ก เป็ นหน่ วยกระจายสิ น ค้าย่อยในพื้ น ที่ มี ก ารจัด
ประชุ ม สั ม มนากลุ่ ม ย่อ ย จ านวนผู้เข้า ร่ ว มการประชุ ม ไม่ เกิ น 20 คน ทางบริ ษ ัท จะจัด จัด สรร
งบประมาณจากทางบริ ษทั มาสนับสนุ นจานวนหนึ่ ง แต่ไม่ใช่ การสื่ อสารผ่านทางวิทยากรของทาง
บริ ษทั โดยตรง ดังนั้นจึงไม่มีในหมายกาหนดการของบริ ษทั ส่ วนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร(วัดค าประมง) มีก ารร่ วมมื อทางวิช าการกับ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ทาให้เกิ ดการกล่าวถึงวัดคาประมงจากหน่ วยงานด้านการศึกษาหลายแห่ ง
อย่างต่อเนื่อง ส่ งผลทาให้เกิดการยอมรับในวงวิชาการมากขึ้น
4) กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ ระกอบการแพทย์แผน
ไทย พร้อมทั้งการวิเคราะห์เนื้ อหาของสื่ อที่ใช้ในการสื่ อสาร (Content Analysis) พบว่า องค์กรทาง
การแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง มีการปรับตัวให้เข้ากับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของผูบ้ ริ โภค โดยการ

ใช้สื่อออนไลน์ (Online Media) เป็ นอีกช่องทางในการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย กล่าวคือ โกมาร
ภัจจ์สหคลิ นิก ใช้การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์เป็ นช่ องทางหลักในการสื่ อสาร โดยมีการจัดทาสื่ อ
เว็บไซต์ส่วนบุคคล สื่ อ Youtube และ Facebook Fanpage โดยมีการเชื่อมโยงให้แต่ละสื่ อสามารถ
ลิ้งค์ (Link) เข้าถึ งกันได้ เพื่อเป็ นการดึงผูร้ ับสารจากสื่ อหนึ่ งไปยังอีกสื่ อหนึ่ งเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การเปิ ดรับสื่ อของผูบ้ ริ โภคที่ ต่างกันโดยสามารถแบ่งได้เป็ น 2 กลุ่ ม ได้แก่ กลุ่ มผูป้ ่ วยที่ ตอ้ งการ
ติดต่อเข้ารับการรักษาโรคเกี่ ยวกับกระดูกและข้อ (Orthopedic) และกลุ่มผูท้ ี่ตอ้ งการเรี ยนทางด้าน
วิชาการแพทย์แผนไทยสาขาการนวดไทย ส่ วนบริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพร์ ส (ประเทศไทย)
จากัด จะสื่ อสารผ่านทางสื่ อออนไลน์ (Online Media) เพียงเพื่อเป็ นการยืนยันหลักฐานการมีตวั ตน
เมื่อสมาชิ กต้องการสื บค้นหาข้อมูลพื้นฐานของทางบริ ษทั เป็ นการสื่ อสารเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้ ก ับ องค์ก ร และโรงพยาบาลการแพทย์แ ผนไทยและการแพทย์แ บบผสมผสานด้านมะเร็ ง
สกลนคร (วัดคาประมง) มีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ ความรู้ดา้ นการแพทย์แผนไทย และ
กิ จกรรมความเคลื่ อนไหวทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเกี่ ยวข้อง ซึ่ งลักษณะของสื่ อจะ
เป็ นในรู ปแบบของการรวบรวมเนื้ อหาจากสื่ อเก่า นามาประยุกต์เป็ นสื่ อดิจิทลั สามารถดาวน์โหลด
ข้อมูลบางส่ วนเพื่อการศึกษาและเป็ นช่องทางหนึ่ งในการเปิ ดรับคาถามเพื่อการแลกเปลี่ยนสนทนา
และรับฟังข้อคิดเห็นจากผูร้ ับสาร
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ ระกอบการแพทย์แผน
ไทย พร้อมทั้งการวิเคราะห์เนื้ อหาของสื่ อที่ใช้ในการสื่ อสาร (Content Analysis) พบว่า องค์กรทาง
การแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง ให้ความสาคัญกับความถี่ดา้ นการสื่ อสาร เพราะต้องการรักษาความ
สนใจของผูร้ ับสารให้ยงั คงติดตามข่าวสารจากองค์กรของตนอย่างต่อเนื่ อง อาทิ โกมารภัจจ์สหคลิ นิก จะบันทึ กตัวอย่างการรักษากรณี ผปู้ ่ วยที่ น่าสนใจ และเผยแพร่ ผ่านทางสื่ อ Youtube อย่าง
ต่อเนื่ อง เพื่อเป็ นแนวทางการศึกษาแก่นกั ศึกษาแพทย์แผนไทยที่ลงทะเบียนเรี ยนกับหมอประสิ ทธิ์
คงทรัพย์ และผูส้ นใจทัว่ ไป ส่ วนบริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส(ประเทศไทย)จากัด จะมีการ
ส่ งเสริ มการตลาด ด้วยการจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของทางบริ ษทั ซึ่ งกระจายอยู่
ทัว่ ทุ ก ภู มิ ภ าคของประเทศ ประมาณ 300 แห่ ง/เดื อน และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง) มีการสื่ อสารผ่านทางสื่ อออนไลน์
(Online Media) อย่างต่อเนื่ องโดยเน้นการนาเสนอข่าวสารและกิจกรรมต่างๆของทางโรงพยาบาล
เป็ นหลัก
5) กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อรักษาความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ ระกอบการแพทย์แผน
ไทย พร้อมทั้งการวิเคราะห์เนื้อหาของสื่ อที่ใช้ในการสื่ อสาร (Content Analysis) พบว่า ผู้ ประกอบ
การแพทย์แผนไทยทั้ง 3แห่ง มีการใช้สื่อในรู ปแบบต่างๆเพื่อรักษาความสัมพันธ์ของกลุ่มเป้ าหมาย
ที่เข้ามาเป็ นสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ โดยแต่ละองค์กรจะใช้สื่อที่มีความเหมาะสมกับจานวนสมาชิก
ทั้งในรู ปแบบสื่ อสิ่ งพิมพ์และสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) ดังนี้ โกมารภัจจ์สหคลินิก จะ
แบ่งกลุ่มผูร้ ับสารออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้แก่
(1) ผูป้ ่ วยที่เข้ามารักษา ต้องการรับคาปรึ กษาและติดตามอาการ
(2) นักศึกษาวิชาแพทย์แผนไทยที่ลงทะเบียนเรี ยน
(3) ผูส้ นใจทัว่ ไป
จากนั้นจึงทาการจัดแบ่งกลุ่มเป้ าหมายดังกล่าวเอาไว้ในกลุ่มการสนทนาที่
มีวตั ถุประสงค์ทางเนื้อหาต่างกัน ผ่านทางสื่ อ Facebook ทาให้สามารถจัดสรรข้อมูลเพื่อการสื่ อสาร
ได้ตรงกับ ความต้องการของกลุ่ มเป้ าหมายมากยิ่งขึ้ น ส่ วนบริ ษ ัท กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ ไพร์ ส
(ประเทศไทย) จากัด จะใช้วารสาร "กาโนรักคุณ" เป็ นสื่ อที่เชื่ อมประสารระหว่างฝ่ ายบริ หารกับ
สมาชิ ก โดยเนื้ อหาภายในจะเน้นนาเสนอข่าวสารและภาพกิจกรรมความเคลื่อนไหวของสมาชิก ซึ่ ง
จะเป็ นวารสารรายเดื อ น กระจายแจกจ่ า ยไปยัง สมาชิ ก ทั่ว ประเทศ นอกจากนี้ ทางประธาน
คณะกรรมการบริ หารบริ ษทั ยังเปิ ดโอกาสให้กบั สมาชิกเข้ามาแลกเปลี่ยน โรงพยาบาลการแพทย์
แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร(วัดคาประมง) ก็มีวารสารเช่ นกัน คือ
"อโรคยาศาลสาร" เป็ นวารสารรายปั กษ์ ออกทุกสามเดื อน เน้นการนาเสนอกิ จกรรมภายในและ
ข่าวสารความเคลื่ อนไหวต่างๆขององค์กร อีกทั้งปั จจุบนั ยังมีการสนทนาผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
(Social Media) มีการตั้งกลุ่ มสนทนาผ่านทางแอพพลิเคชั่น Line ชื่ อว่า "กลุ่มคิดถึงคาประมง" ซึ่ ง
เป็ นการรวมตัวกันของผูป้ ่ วยและญาติผปู้ ่ วยทั้งเก่าและปั จจุบนั และเหล่าจิตอาสาในส่ วนงานต่างๆ
จากกลยุทธ์การสื่ อสารรู ปแบบดังกล่าวส่ งผลให้เป็ นการรักษาความสนใจของผูร้ ับสารในองค์กร
เอาไว้ดว้ ยข่าวสารที่มีเนื้อหาเกี่ยวพันกับผูร้ ับสาร ทาให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่ วมระหว่างองค์กร
ทางการแพทย์แผนไทยกับสมาชิ กหรื อผูท้ ี่เข้ารับบริ การของแต่ละองค์กรให้มีความเหนียวแน่นมาก
ขึ้น
5.1.2.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการทางาน

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย ทั้ง
3 แห่ ง พบว่า ไม่มีการประเมินผลทางด้านการสื่ อสารขององค์กรอย่างเป็ นทางการ โดยมีเพียงการ
รับ ข้อเสนอแนะจากผูร้ ั บ สารในกรณี ที่ เกิ ดข้อผิดพลาดที่ จะต้องแก้ไขปรับ ปรุ่ งเท่ านั้น กล่ าวคื อ
โกมารภัจจ์สหคลิ นิก จะไม่มีการประเมินผลการทางานโดยอ้างอิงข้อมูลทางสถิติหรื อการประมิน
ผลความพึงพอใจของผูร้ ับสารอย่างเป็ นทางการ หากผูร้ ับสารพบข้อพกพร่ องใดๆ ก็จะแจ้งมาทาง
หมอประสิ ทธิ์ คงทรั พย์ เพื่ อทาการปรับปรุ งหรื อแก้ไขในจุดนั้นๆ ส่ วนบริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็น
เตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด ก็ไม่มีการประเมินผลการทางานอย่างเป็ นทางการเช่ นกัน แต่จะ
เป็ นการสุ่ ม ถามผูเ้ ข้าร่ วมรั บ ฟั งการประชุ ม เป็ นบางคน โดยเน้นความพึงพอใจของผูร้ ับ สารจาก
กระบวนการสื่ อสารและเนื้ อหาของวิทยากรเป็ นหลัก แต่ไม่ได้ทาอย่างต่อเนื่ องเป็ นการสุ่ มเพียง
ช่วงแรกของการปฏิบตั ิงานของวิทยากรเท่านั้น เพราะว่าทางฝ่ ายบริ หารจะคัดเลือกบุคลากรและทา
การฝึ กอบรมอย่างเข้มงวดก่อนออกไปปฏิบตั ิหน้าที่วทิ ยากร หากต่อมามีเรื่ องร้องเรี ยนจากสมาชิก ก็
จะมีการเรี ยกตัววิทยากรมาปรับปรุ งแนวทางการนาเสนอที่ถูกต้อง และถ้าหากไม่ยอมรับฟั งก็จะ
ระงับหน้าที่การเป็ นวิทยากรของบริ ษทั ส่ วนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบ
ผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง) ก็ไม่มีการประเมินผลการสื่ อสารอย่างเป็ นทางการ
เช่ น เดี ย วกัน กับ สององค์ก รแรก แต่ จะให้ ค วามส าคัญ กับ กระบวนการตรวจสอบความถู ก ต้อ ง
เหมาะสมของข้อมูลก่อนการเผยแพร่ ออกสู่ สาธารณะ โดยสื่ อต่างๆจะต้องผ่านการกลัน่ กรองจาก
คณะกรรมการมูล นิ ธิอ ภิ ญญา อโรคยาศาล ซึ่ งเป็ นฝ่ ายบริ หารองค์กรเกิ ดความเห็ นชอบร่ วมกัน
เสี ยก่อนจึงจะอนุ มตั ิทาการเผยแพร่ ได้ แต่ยกเว้นข่าวสารและภาพกิจกรรมต่างๆที่นาเสนอผ่านทาง
สื่ อสังคมออนไลน์ (Online Media) ซึ่ งสามารถนาเสนอได้เลยโดยไม่ตอ้ งผ่านคณะกรรมการของ
มูลนิธิ แต่ก็อยูใ่ นความดูแลของเจ้าหน้าที่จิตอาสาที่รู้แนวทางการสื่ อสารที่เหมาะสม
5.1.3 กระบวนการสร้ างการยอมรับการแพทย์แผนไทย
5.1.3.1 กระบวนการสร้างความตระหนักรู้ (Awareness)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย ทั้ง
3 องค์กร และผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทย แห่งละ 8 คน รวมทั้งสิ้ น 24 คน พบว่า

กระบวนการสร้างความตระหนักรู ้การแพทย์แผนไทยสู่ กลุ่มเป้ าหมาย ของทั้ง 3 องค์กร มีความ
แตกต่างกัน
1) โกมารภัจจ์สหคลินิกเน้นการใช้สื่อออนไลน์ (Online Media) เป็ นหลัก
ในช่ วงระยะเวลา 3 ปี ที่ ผ่านมา โดยเน้น การน าเสนอผ่านทางสื่ อ เว็บ ไซต์ส่ วนตัว Youtube และ
Facebook เพื่ อสร้ างการรั บ รู ้ ไปยังกลุ่ ม เป้ าหมาย ซึ่ งเน้นกลุ่ ม ผูป้ ่ วยที่ ตอ้ งการติ ดต่ อเข้ามารับ การ
รักษาโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ และผูท้ ี่ตอ้ งการศึกษาวิชาการแพทย์แผนไทยกับหมอประสิ ทธิ์ คง
ทรัพย์ จากการศึกษาพบว่า ผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทยของ โกมารภัจจ์สหคลินิกจานวน
8 คน เป็ นผูท้ ี่ติดต่อมาจากการรับรู ้ ข่าวสารผ่านสื่ อออนไลน์ จานวน 4 คน มาจากการบอกต่อแบบ
ปากต่อปาก จานวน 3 คน และมาจากการพบเห็นป้ ายหน้าคลินิกจานวน 1 คน
2) บริ ษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด จะเน้นการ
สร้ างความตระหนักรู ้ สู่กลุ่ มเป้ าหมายโดยการจัดประชุ มสัมมนาให้ความรู้ เกี่ ยวกับ การรักษาโดย
การแพทย์แผนไทยโดยการใช้เวชภัณฑ์ของทางบริ ษทั ปั จจุบนั มีการจัดประชุ มประมาณ 300 แห่ ง
ต่อเดื อน เพื่อส่ งเสริ มการแนะนาบอกต่อของเหล่ าสมาชิ กและเป็ นการทาความเข้าใจศาสตร์ การ
รั ก ษาโดยการใช้ ก ระบวนการทางการแพทย์แ ผนไทยร่ ว มกับ การแพทย์แ ผนปั จ จุ บ ัน ให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด จากการศึกษา พบว่า ผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยของบริ ษทั กาโนเอ็ก
เซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด จานวน 8 คน ล้วนมาจากการแนะนาบอกต่อแบบปากต่อ
ปากทั้งสิ้ นเพราะทางบริ ษทั ทาการขยายตลาดผ่านทางสื่ อบุคคลเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น
3) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง) จะมีการใช้สื่อที่ หลากหลาย ทั้งสื่ อสิ่ งพิมพ์ สื่ อโทรทัศน์ และสื่ อ
ออนไลน์ แต่ จากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก ผูร้ ั บ บริ ก ารทางการแพทย์แ ผนไทย จ านวน 8 คน พบว่า
ผูร้ ับบริ การทั้งหมดให้ผลการสัมภาษณ์ ในทานองเดี ยวกัน คือ เกิ ดการตระหนักรู้จากสื่ อบุคคลซึ่ ง
เป็ นการบอกต่อแบบปากต่อปากทั้งสิ้ น ซึ่ งผูม้ ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทยของที่นี่ลว้ นทราบ
ข่าวจากผูป้ ่ วยหรื อญาติของผูท้ ี่เคยมารักษาที่นี่แล้วเห็นการรักษาเป็ นที่น่าพอใจ รวมถึงเหล่าจิตอาสา
และผูท้ ี่เคยเข้ามาศึกษาดูงานในองค์กร เหตุที่เป็ นเช่นนั้น เพราะว่าองค์กรแห่ งนี้ เป็ นองค์กรสาธารณ
กุศลที่ไม่แสวงหาผลกาไร ไม่ได้ทาการสื่ อสารในเชิ งธุ รกิ จเช่ นเดียวกับสององค์กรที่ผ่านมาและมี
อัตราการรองรั บ ผูป้ ่ วย จานวนจากัด พร้ อมทั้งมีก ระบวนการคัดเลื อกผูป้ ่ วยก่ อนเข้ารับการรักษา
ดังนั้นจึงทาการสื่ อสารผ่านทางสื่ อต่างๆ เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ งานวิจยั ด้านการแพทย์แผนไทย
เป็ นหลัก ไม่ใช่ เพื่อการค้าที่เน้นปริ มาณผูร้ ับบริ การจานวนมาก และอีกสาเหตุหนึ่ งคือ มีการตั้งเป้ า

กลุ่มเป้ าหมายในการสื่ อสารเป็ นผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทัว่ ไปทั้งในและต่างประเทศ ซึ่ งเป็ นกลุ่มเป้ าหมาย
ที่ใหญ่มาก เมื่อเทียบกับปริ มาณสื่ อที่เผยแพร่ ออกไป
5.1.3.2 กระบวนการสร้างความสนใจ (Interesting)
จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-Depth Interviews) ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย ทั้ง
3 พบว่า มีกระบวนการสร้างความสนใจแก่ผรู้ ับสารต่างกัน ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วจะเน้นกระบวนการการ
ทางการสื่ อสาร แต่จากการศึกษาพบว่า ผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยส่ วนมาก กลับให้ความ
สนใจเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพด้านการรักษาขององค์กรที่สะท้อนออกมาผ่านทางเนื้อหาในการสื่ อสาร
มากกว่า
1) โกมารภัจจ์สหคลิ นิก จะให้ความสาคัญกับการโต้ตอบกับผูร้ ับสารที่
ติดต่อเข้ามาผ่านทางสื่ อออนไลน์ดว้ ยความรวดเร็ วและเป็ นกันเอง เพื่อดึ งดูดความสนใจของผูร้ ับ
สารเอาไว้และต่อยอดสู่ การตัดสิ นใจเข้ามารับบริ การทางการแพทย์แผนไทยขององค์กร แต่จากการ
สัมภาษณ์ เชิ งลึกผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทย จานวน 8 คน ของโกมารภัจจ์สหคลินิก กลับ
พบว่า ผูม้ ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทย ไม่ได้ให้ความสาคัญในจุดที่ผปู้ ระกอบการเน้นเลย แต่
ให้ความสนใจกับเนื้อหาที่หมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ สื่ อออกมาด้วยการอธิบายขั้นตอนการวินิจฉัยโรค
อย่างละเอี ย ดพร้ อ มทั้ง มี ก ารบู ร ณาการความรู้ ท างด้า นกายภาพบ าบัด กับ การรั ก ษาด้ว ยศาสตร์
การแพทย์แผนไทย ทาให้แสดงออกถึงความรู้ลึกรู้จริ งอย่างเชี่ยวชาญ เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารที่ช่วย
กระตุน้ ความน่ าสนใจและสร้ างความน่ าเชื่ อถือให้กบั ผูส้ ่ งสาร ส่ วนผูม้ ารับการรักษาที่มาจากการ
บอกต่อผ่านสื่ อบุคคลก็ให้ความสนใจกับประสิ ทธิผลทางการรักษาเป็ นสาคัญ
2) บริ ษ ัท กาโนเอ็ก เซลเอ็น เตอร์ ไ พร์ ส (ประเทศไทย) จากัด เน้น การ
สื่ อสารเพื่อสร้ างความสนใจแก่ผรู ้ ับสารโดยการใช้ภาพที่เป็ นพัฒนาการด้านการรักษาของผูป้ ่ วย
ด้ว ยการใช้เวชภัณ ฑ์ แผนไทยของทางบริ ษ ัท มาประกอบการบรรยายของวิท ยาการเพื่ อยืน ยัน
ประสิ ทธิ ผลและเพิ่มความเชื่ อมันจากผูร้ ับสาร จากการศึกษาด้วยการสัมภาษณ์เชิ งลึกผูร้ ับบริ การ
ทางการแพทย์แผนไทยของ บริ ษทั กาโนเอ็กเซล เอ็นเตอร์ ไพร์ส (ประเทศไทย)จากัด จานวน 8 คน
พบว่ามีความสอดคล้องกับแนวทางการสร้างความสนใจของผูป้ ระกอบการ กล่าวคือ ผูร้ ับสารจะให้
ความสนใจในประสิ ทธิ ผลของเวชภัณฑ์เป็ นหลักเช่นกัน ภาพผูป้ ่ วยตัวอย่างที่ใช้อา้ งอิงประกอบการ
บรรยาย
3) โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้าน
มะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง) เน้นการนาเสนอข่าวสารที่ต่อเนื่องเพื่อช่วยกระตุน้ ความสนใจให้กบั

ผูร้ ับสารให้ยงั คงติดตามอย่างต่อเนื่ อง แต่จากการสัมภาษณ์ เชิ งลึกผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผน
ไทยขององค์กรกลับพบว่า เกิ ดความสนใจเพราะเห็ นตัวอย่างผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งบางคนเข้ารับการ
รักษาแล้วได้ผลจริ ง
5.1.3.3 กระบวนการประเมินทางเลือก (Evaluation )
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง พบว่า องค์กรทั้ง
สามไม่มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผูร้ ับสารอย่างเป็ นทางการ แต่จะเน้นการตรวจสอบความ
ถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลเป็ นหลัก ส่ วนการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์แผน
ไทยของทั้ง 3 องค์กร แห่งละ 8 คน รวม 24 คน พบว่า ผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยจานวน 18
คน ไม่มีการทบทวนความพึงพอใจก่อนเข้ารับบริ การ เพราะเห็นตัวอย่างผูป้ ่ วยที่เห็นผลการรักษา
จริ ง ส่ วนผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยจานวน 6 คน มีการทบทวนความพึงพอใจ โดยการหา
ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างละเอียดและเดินทางมาดูสถานที่จริ งก่อนเข้ามารับการรักษา
5.1.3.4 กระบวนการทดลอง (Trial)
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง พบว่า ผลการ
สัมภาษณ์เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน คือ ไม่มีตวั อย่างสิ นค้าหรื อบริ การให้กลุ่มเป้ าหมายได้ทดลอง
และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ข้ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กร องค์กรละ 8 คน
รวม 24 คน พบว่า ผลการสัมภาษณ์ก็มีความสอดคล้องกันกับผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย และ
เป็ นไปในแนวทางเดียวกันคือ ไม่เคยทดลองสิ นค้าหรื อทดลองรับบริ การทางการแพทย์แผนไทย
ใดๆจากทั้ง 3 องค์กรดังกล่าวเลย
5.1.3.5 เกิดการยอมรับ (Adoption)
จากการสั ม ภาษณ์ เชิ ง ลึ ก ผูป้ ระกอบการแพทย์แ ผนไทยทั้ง 3 องค์ก ร พบว่า มี
กระบวนการสร้างการยอมรับ แก่ผมู ้ ารับบริ การที่ต่างกัน กล่าวคือ โกมารภัจจ์สหคลินิก จะเน้นการ
ต้อนรับที่ อบอุ่นพูดคุ ยอย่างสุ ภาพพร้อมทั้งจัดเตรี ยมหาที่พ กั และสิ่ งอานวยความสะดวกต่างๆให้
เพื่อเป็ นการสร้างความประทับใจแก่ผมู้ ารับบริ การ และเป็ นแรงผลักดันอันจะส่ งผลดีต่อการแนะนา
บอกต่อแก่ ผปู ้ ่ วยรายอื่ นๆต่อไป ส่ วนบริ ษทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด จะ
เน้นการติดตามผลอย่างใกล้ชิดโดยตัวแทนจาหน่ ายของบริ ษทั ซึ่ งระหว่างการรักษาจะมีการปรับยา
ตามอาการของผูป้ ่ วยโดยมีแพทย์แผนไทยจากส่ วนกลางคอยเป็ นที่ปรึ กษาและให้กาลังใจแก่ผปู้ ่ วย
พร้ อมทั้งคอยตอบปั ญหาหรื อข้อสงสัยตลอดการรักษา ส่ วนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร จะเน้นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการหล่อ

หลอมผูป้ ่ วยให้มีจิตใจที่ อ่อนโยน เกิ ดการเห็ นอกเห็ นใจกันระหว่างผูป้ ่ วยด้วยกันเองและเหล่าจิต
อาสา
แต่จากการสั มภาษณ์ เชิ งลึ กผูร้ ับ บริ การทางการแพทย์แผนไทยของทั้ง 3 องค์ก ร
องค์ก รละ8 คน รวม 24 คน กลับ พบว่า ผลการสัม ภาษณ์ เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ยวกัน คื อ เกิ ดการ
ยอมรับการแพทย์แผนไทย เพราะเห็นผลการรักษาที่ดีข้ ึน ซึ่ งผูใ้ ห้สัมภาษณ์ท้ งั 24 คนที่เข้ารับบริ การ
ทางการแพทย์แผนไทยล้วนเกิ ดการยอมรับเพราะประสิ ทธิ ผลของการรักษาโดยศาสตร์ การแพทย์
แผนไทยที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผูป้ ่ วยเป็ นหลัก

5.2 อภิปรายผล
5.2.1 กระบวนการสื่ อสารการแพทย์ แผนไทย
กระบวนการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย เป็ นการประยุกต์ใช้เครื่ องมือการสื่ อสารการตลาด
เพื่ อส่ งเสริ ม ให้กลุ่ มเป้ าหมายรั บ รู ้ ขอ้ มูล การสื่ อสารทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยการสื่ อสารนั้น
มุ่งเน้นให้เกิดการรับรู ้ เกิดความสนใจ และความต้องการเข้ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทย หรื อก็
คือการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าและบริ การขององค์กรนัน่ เอง (คมสันต์ ตันสกุล, 2553, น.218) แต่ภายใต้
กรอบระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดด้านกฎหมายทาให้การสื่ อสารโดยการโฆษณาสรรพคุณโดยตรง
ไม่ส ามารถท าได้ดังเช่ นธุ รกิ จที่ จาหน่ ายสิ นค้าหรื อบริ หารทัว่ ไป ท าให้ก ระบวนการการสื่ อสาร
การแพทย์แผนไทยจึงมีลกั ษณะผสมผสาน เน้นสื่ อสารในเชิ งการประชาสัมพันธ์ ซึ่ งมีลกั ษณะการ
สื่ อสารที่ตอ้ งวางแผนอย่างรอบคอบ และควบคุมเนื้ อหาให้สะท้อนถึงภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรสู่
สาธารณชน แต่ในอีกมุมหนึ่ งก็หวังผลประกอบการในเชิงธุ รกิจด้วยเช่นกัน จากการศึกษาในครั้งนี้
สามารถแบ่งรายละเอียดกลยุทธ์การสื่ อสารออกเป็ น 4 ประเด็น ดังนี้
5.2.1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์ทางสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
จากการศึกษาการสื่ อสารการแพทย์แผนไทยในปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการแพทย์แผน
ไทยต้องผลิ ตสื่ อโดยมีกระบวนการกลัน่ กรองเนื้ อหาอย่างรอบคอบตามกรอบของกฎหมายว่าด้วย
หลักเกณฑ์การโฆษณายา ซึ่ งทาให้ไม่สามารถบอกสรรพคุณด้านการรักษาได้อย่างโจ่งแจ้ง ส่ งผล
ให้ผปู้ ระกอบการแพทย์แผนไทย เบี่ ยงเบนประเด็นการสื่ อสารไปในลักษณะการประชาสัมพันธ์
องค์กรเป็ นหลัก โดยพยายามหลีกเลี่ยงการโฆษณาชวนเชื่ อที่อวดอ้างสรรพคุณ แต่หากมองในอีก
มุมหนึ่งก็เป็ นผลดีต่อการรักษาภาพลักษณ์ของวงการแพทย์แผนไทยโดยรวม

ถึงแม้ผปู ้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์กรมีช่องทางการสื่ อสารแตกต่างกัน
เนื่ องจากมีกลุ่ม เป้ าหมายทางการสื่ อสารที่ต่างกันออกไปจึงมีการใช้กลยุทธ์การสื่ อสารที่เหมาะสม
กับพฤติกรรมการรับสื่ อของกลุ่มเป้ าหมายของแต่ละองค์กร แต่ผปู้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3
แห่ ง ก็มีการประยุกต์ลกั ษณะการสื่ อสารการตลาดเชิงเนื้ อหา โดยมีการระบุกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน
และทาการการสร้างเนื้อหาการสื่ อสารในด้านที่กลุ่มเป้ าหมายต้องการ มีการจัดการข้อมูลให้มีความ
เกี่ ยวข้องกับผูร้ ับสารหรื ออาการของผูป้ ่ วยที่มีลกั ษณะอาการของโรคที่องค์กรตนเชี่ ยวชาญ เพื่อ
ต้องการเปลี่ยนแปลงแนวคิดให้หนั มายอมรับการรักษาตามแนวทางการแพทย์แผนไทยขององค์กร
ตนผ่านการใช้สื่อหลากหลายรู ปแบบ เช่ น สื่ อสิ่ งพิมพ์ หรื อภาพเคลื่อนไหว เป็ นต้น เพื่อดึงดูดให้
ผูร้ ับสารตัดสิ นใจเข้ารับการบริ การทางการแพทย์แผนไทย ไม่วา่ จะเป็ นในเชิงธุ รกิจหรื อในลักษณะ
การกุ ศ ล ซึ่ งสอดคล้อ งกับ หลัก การ ของการตลาดเชิ ง เนื้ อ หา 5 ประการ (Lankow, Ritchie, &
Crooks, 2012, p.11) คือ
1) การจัดการข้อมูลให้เป็ นข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องกับผูร้ ับสาร
2) ต้องการรักษาหรื อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูร้ ับสาร
3) มีการระบุกลุ่มเป้ าหมายที่ชดั เจน
4) ใช้สื่อที่มีความหลากหลายรู ปแบบ ทั้งสื่ อภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
5) เป็ นการสื่ อสารที่วตั ถุประสงค์เพื่อการตลาด
จากการศึกษาพบว่า ปั จจุบนั ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยใช้ช่องทางการสื่ อสาร
ทางสื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) มากขึ้น เพื่อปรับตัวตามพฤติกรรมของผูร้ ับสาร เพราะจาก
ผลส ารวจของส านัก งานพัฒ นาธุ รกรรมทางอิ เล็ก ทรอนิ ก ส์ (องค์ก ารมหาชน) (สพธอ.) (2557)
พบว่า ภายในระยะเวลา 12 ปี คือตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2556 ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตมีอตั ราชัว่ โมงการใช้งาน
ต่อวันเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.3 ระยะเวลาการใช้งานที่นานขึ้นอาจเกิดจาก
การพัฒนาอุปกรณ์การสื่ อสารที่ทนั สมัยและมีขนาดเล็ก สามารถพกพาได้อย่างสะดวกสบายกว่าแต่
ก่อนที่ มกั จะใช้สื่ออินเทอร์ เน็ตผ่านทางคอมพิวเตอร์ แบบตั้งโต๊ะเป็ นส่ วนมาก จากสถิติดงั กล่าว
นอกจากจะเกิดผลดีในแง่การใช้สื่อออนไลน์เป็ นช่ องทางในการสื่ อสารที่ดีแล้ว แต่ก็ย่อมมีผลเสี ย
เช่ น กัน เพราะผูป้ ระกอบการบางรายที่ ห วังผลก าไรจนขาดจรรยาบรรณท าการป้ อนข้อ มู ล ใน
ลักษณะการอวดอ้างสรรพคุณจนเกินจริ ง เพียงเพื่อหวังผลกาไรทางการค้า ทาให้เกิดการสับสนด้าน
ข้อมูลจากความเป็ นจริ ง สอดคล้องกับ Williamson and Andy (2013 อ้างถึงใน แสงเดือน ผ่องพุฒ,
2556) ซึ่ งได้จาแนกข้อดี และเสี ยของสื่ อออนไลน์ ได้ดังนี้ ข้อดี ของสื่ อสั งคมออนไลน์ (Social

Media) สามารถสร้ างเป็ นพื้ นที่ ในการสื่ อสารระหว่างองค์กรกับ สาธารณชนได้ ดังนั้นจึง ท าให้
หน่ วยงานหรื อองค์กรต่างๆ สามารถสร้างความใกล้ชิดกับสาธารณชนมากยิ่งขึ้น และเพื่อสามารถ
สร้ างความน่ าเชื่ อถื อ และความไว้วางใจให้กบั องค์กร แต่ขอ้ เสี ยคือ กฎกติกามารยาทซึ่ งขาดการ
ควบคุ ม และรู ป แบบการใช้งานแตกต่างจากสื่ อรู ปแบบอื่น อีกทั้งมี ความเสี่ ยงต่อการหลอกลวง
ความซื่ อสัตย์ และความไม่โปร่ งใสในการใช้งาน
5.2.1.2 การกาหนดกลุ่มเป้ าเหมาย
จากการศึกษาพบว่า กลุ่มเป้ าหมายทางการสื่ อสารการแพทย์แผนไทยขององค์กร
ทั้ง 3 แห่ ง มี ล ักษณะต่ างกัน เพราะแต่ ละองค์กรมี ความเชี่ ยวชาญในสาขาที่ แตกต่ างกัน ออกไป
กล่าวคือ โกมารภัจจ์สหคลินิก เน้นกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูป้ ่ วยโรคเกี่ยวกับกระดูกและข้อ ส่ วนบริ ษทั
กาโนเอ็กเซลเอ็น เตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด เน้นกลุ่ มเป้ าหมายเป็ นผูป้ ่ วยโรคเสื่ อมเรื้ อรังที่
ไม่ ใช่ โรคอัน เกิ ดจากเชื้ อโรค และกลุ่ ม ผูต้ ้องการรั ก ษาสุ ข ภาพด้วยการใช้ส มุ นไพรที่ ป ราศจาก
สารเคมี ส่ วนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร(วัด
คาประมง) จะเน้นกลุ่มเป้ าหมายที่เป็ นผูป้ ่ วยโรคมะเร็ งทัว่ ไป และกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และ
นักเรี ยนนักศึกษาที่ตอ้ งการเข้ามาศึกษาดูงาน จากที่กล่าวมา จะเห็นได้วา่ ผูป้ ระกอบการแพทย์แผน
ไทยทั้ง 3 แห่ ง มี การวางกลุ่ มเป้ าหมายทางการสื่ อสารที่กว้างมาก ซึ่ งไม่สอดคล้องกับหลักการตั้ง
กลุ่มเป้ าหมายทางการสื่ อสาร โดยจาเป็ นต้องเลือกกลุ่มผูร้ ับสารที่มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ทางการสื่ อสารขององค์กรและจะต้องพิ จารณาลัก ษณะทางประชากรศาสตร์ เป็ นองค์ป ระกอบ
ได้แก่ อายุ เพศ ขนาดของครอบครัว การศึกษา รายได้ และระดับสังคม จากนั้นจึงอาศัยการวิจยั ด้าน
การตลาดเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับทัศนคติและพฤติกรรมของผูร้ ับสาร อันจะนาไปสู่ การ
กาหนดวัตถุประสงค์ในการสื่ อสาร (ชื่นจิตต์ แจ้งเจนกิจ, 2556, น.24) ได้อย่างชัดเจนและช่วยทาให้
บริ หารค่าใช้จ่ายในการสื่ อสารได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด ดังนั้น จากการศึกษาจึงพบว่า องค์กร
ทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง มีการกระจายสื่ อออกไปในวงกว้างเป็ นจานวนมาก โดยไม่มีการ
เจาะจงไปยังกลุ่มเป้ า-หมายอย่างชัดเจนเท่าที่ควร และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกผูร้ ับบริ การทางด้าน
การแพทย์แ ผนไทยของทั้ง 3 องค์ก ร พบว่าผูร้ ั บ บริ ก ารทางการแพทย์แ ผนไทยส่ วนใหญ่ รับ รู้
ข่าวสารจากการบอกต่อแบบปากต่อปาก ทั้งๆที่บางองค์กรให้ความสาคัญกับสื่ อออนไลน์ (Online
Media) เป็ นหลัก
5.2.1.3 การกาหนดกลยุทธ์ในการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย
1) กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านสื่ อบุคคล

จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง มี
การใช้สื่อบุ คคลเพื่อทาการตลาดแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) โดยใช้กลวิธีที่แตกต่างกัน มี
ลักษณะการส่ งเสริ มการบอกต่อโดยธรรมชาติและทาอย่างเป็ นระบบ กล่าวคือ โกมารภัจจ์สหคลินิก
และโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร (วัดคา
ประมง) จะเป็ นไปในลักษณะแบบธรรมชาติ โดยผูป้ ่ วยที่เคยมารักษาแล้วเห็นผลหรื อจิตอาสาที่รู้จกั
ที่ นี่ ก็จะแนะนาผูป้ ่ วยรายอื่ นๆมารัก ษา ส่ วนบริ ษ ทั กาโนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย)
จากัด จะมีระบบการจัดจ่ายรายได้ให้กบั ผูแ้ นะนาบอกต่อ เป็ นค่าการตลาด (Commission) มาเป็ น
แรงผลักดันกระตุน้ ทาให้เกิ ดการบอกต่ออย่างเป็ นระบบ ซึ่ งมีความสอดคล้องกับ หลักการตลาด
แบบผึ้งแตกรัง (Buzz Marketing) หมายถึง การที่ผบู้ ริ โภครายหนึ่งให้ขอ้ มูลไปยังผูบ้ ริ โภครายอื่นๆ
และถ้ า หากเป็ นการบอกต่ อ ผ่ า นทางสื่ ออิ น เทอร์ เน็ ต จะเรี ยกว่ า การบอกต่ อ ผ่ า นทางสื่ อ
อิเล็ก ทรอนิ ก ส์ E-Word of Mouth (e-WOM) แต่ ข ้อมูล ที่ ใช้ในการบอกต่ อนั้นสามารถเป็ นได้ท้ ัง
ข้อมูลในเชิ งบวกและเชิ งลบก็ได้ ในการสื่ อสารระหว่างบุคคลนั้นความเข้มแข็งของความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล (Tie Strength) ที่ทาการติดต่อสื่ อสารกัน ยิง่ มีความสัมพันธ์แนบแน่นมากเท่าใด ก็ยิ่ง
ได้รับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ(Trust)และความเชื่ อ ในความเชี่ ย วชาญ (Experts) มากขึ้ น เท่ านั้น และจะ
นาไปสู่ การบอกต่อและตัดสิ นใจเข้ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทย
2) กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อการศึกษา
จากการศึ ก ษาพบว่า ผูป้ ระกอบการแพทย์แ ผนไทยทั้ง 3 แห่ ง ท าการ
สื่ อสารในเชิ งการให้ ค วามรู ้ ท างด้านการแพทย์แผนไทย ซึ่ งไม่ ใ ช้ก ารสื่ อ สารเพื่ อการขายอย่า ง
โจ่งแจ้ง (Hard Sell) เหตุที่เป็ นเช่นนั้นก็เพื่อการสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั ผูส้ ่ งสารหรื อองค์กร และ
เป็ นการสื่ อสารภายใต้กรอบบังคับของกฎหมายที่ห้ามโฆษณาสรรพคุณยาโดยตรง การสื่ อสารใน
เชิงการศึกษาจึงเป็ นทางออกที่ดีสาหรับการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย เพราะนอกจากจะสร้างความ
น่ า เชื่ อ ถื อ ให้ ก ับ ผู ้ส่ ง สารแล้ว ยัง ท าให้ ผู้รับ สารเกิ ด ความรู้ แ ละเข้า ใจในศาสตร์ ก ารรั ก ษาด้ว ย
การแพทย์แ ผนไทยมากขึ้ น การสื่ อสารเพื่ อ การศึ ก ษาไม่ ใ ช่ ก ารสื่ อสารเพื่ อ กระตุ ้น ให้ เกิ ด
กระบวนการซื้ อในระยะเวลาอันสั้น แต่เป็ นเพียงขั้นแรกในกระบวนการสื่ อสารเพื่อสร้างการรับรู้
(Awareness) เพื่อนาไปสู่ การประกอบการตัดสิ นใจเข้ารับบริ การทางาการแพทย์แผนไทยในอนาคต
สอดคล้องกับแบบจาลองลาดับขั้นของผลกระทบ (Hierarchy of Effect Model) โดยมีสมมติฐานว่า
ผูบ้ ริ โภคจะผ่านขั้นตอนต่างๆ ตั้งแต่ข้ นั การตระหนักรับรู้ (Awareness) เกี่ยวกับสิ นค้าและบริ การไป
จนถึ งขั้นตอนการซื้ อจริ ง ดังนั้นการสื่ อสารเพื่อการศึกษารายละเอียดในช่ วงแรกอาจไม่สามารถ

น าไปสู่ ก ารตอบสนองทางพฤติ ก รรมหรื อ การซื้ อ ทัน ที แต่ จ ะต้อ งมี ล าดับ ขั้น ตอนต่ า งๆเพื่ อ
ประกอบการตัดสิ นใจจนผูร้ ับ สารก้าวข้ามไปยังขั้นตอนการซื้ อได้ในที่ สุ ด (นธกฤต วันต๊ะเมล์,
2555, น.141) ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การรู้จกั (Awareness) เป็ นขั้นตอนที่ทาให้ผบู้ ริ โภครู้จกั สิ นค้า แต่ยงั
ไม่ มี ค วามรู ้ โดยมัก จะเป็ นการแนะน าผลิ ต ภัณ ฑ์ ห รื อ การบริ ก ารใหม่ ๆ ขั้น ตอนที่ 2 ความรู้
(Knowledge): ขั้นตอนนี้ ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความรู้ เกี่ ยวกับ คุ ณ สมบัติต่างๆ ของผลิ ตภัณ ฑ์ห รื อ การ
บริ การ ขั้นตอนที่ 3 ความชอบ (Liking) ผูบ้ ริ โภคจะเกิดความรู้สึกที่ดีต่อสิ นค้า ขั้นตอนที่สี่ ความพึง
พอใจ (Preference) การจะเกิ ดความพึงพอใจกับ ผูบ้ ริ โภคได้น้ ันนักการตลาดจาเป็ นต้องชี้ ให้เห็ น
จุดเด่นของตราสิ นค้าที่เหนื อกว่าคู่แข่ง ขั้นตอนที่ 4 ความเชื่อมัน่ ที่จะซื้ อ (Conviction) ผูบ้ ริ โภคจะ
เกิ ดความมัน่ ใจในการซื้ อ สิ น ค้าหรื อ การบริ ก าร และขั้น ตอนที่ 5 การซื้ อ (Purchase) ขั้น ตอนนี้
พนักงานขายมีบทบาทสาคัญต่อการเร่ งรัดให้ผบู้ ริ โภคตัดสิ นใจซื้ ออย่างรวดเร็ ว
3) กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านเครื อข่ายและองค์กรพันธมิตร
จากการศึ ก ษาพบว่า ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 องค์ก ร มี ก าร
สื่ อสารผ่านการบอกต่อระหว่างองค์กร โดยองค์กรเครื อข่ายพันธมิตร เป็ นอีกช่องทางหนึ่ งที่ช่วยใน
การประชาสัมพันธ์การแพทย์แผนไทย โดยเกิดจากการร่ วมมือกันระหว่างองค์กรเพื่อสนับสนุนกัน
ในด้านการสื่ อสาร อาทิ โกมารภัจจ์สหคลินิก อาศัยความร่ วมมือร่ วมมือกับคลินิกแพทย์แผนไทย
แห่ งอื่น ที่อยูใ่ นเขตพื้นที่คนละจังหวัดหรื อในต่างประเทศ นาสื่ อและแนวทางการรักษาของโกมาร
ภัจจ์สหคลินิกไปเผยแพร่ ส่ งผลให้ผมู้ ารับบริ การทางการแพทย์แผนไทยในพื้นที่อื่นๆสามารถรับรู้
ข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยของหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ ได้กว้างขวางมากขึ้น ส่ วน บริ ษทั กา
โนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด ก็มีการจัดทาสื่ อ และนาสื่ อของทางบริ ษทั ที่จดั ทา
ขึ้นจากส่ วนกลางเผยแพร่ โดยองค์กรที่เป็ นตัวแทนจาหน่ายที่กระจายอยูท่ ว่ั ประเทศ โดยทางบริ ษทั
เป็ นพันธมิตรทางการค้ากับเจ้าของศูนย์จาหน่ ายซึ่ งทาหน้าที่กระจายสิ นค้าในระดับท้องถิ่น ส่ วน
โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร(วัดคาประมง)
ได้รับ ความร่ วมมื อจากสถาบันการศึก ษาต่างๆในการผลิ ตผลงานวิจยั ร่ วมกัน เมื่อมี การเผยแพร่
งานวิจยั ออกไปในวงกว้าง ก็ ส่ ง ผลให้ท างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบ
ผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง) ได้รับการกล่าวถึงและเป็ นที่รู้จกั มากขึ้น ทาให้ต่อมา
สถาบันการศึกษาอื่นๆที่สนใจติดต่อเข้ามาประสานงานเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ จวบจนปั จจุบนั มีงานวิจยั ที่
ร่ วมมือกับสถาบันต่างๆรวม 31 เรื่ องแล้ว

จากการสื่ อสารในลักษณะดังกล่ าวแสดงให้เห็ นว่า แท้จริ งแล้วเป็ นการ
ประยุกต์หลักการสื่ อสารการตลาดแบบผึ้งแตกรัง (Buzz Marketing) หมายถึ ง การที่ผูร้ ับสารราย
หนึ่งให้ขอ้ มูลไปยังผูร้ ับสารรายอื่นๆที่เป็ นเครื อข่ายทางการสื่ อสารของตน แต่กรณี น้ ี เป็ นการบอก
ต่อในระดับ ระหว่างองค์กร ไม่ ใช่ เพียงในระดับระหว่างบุ ค คลเท่านั้น ยิ่งความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ ก รใกล้ชิ ด มากเท่ า ใด ก็ ยิ่ ง ได้รั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ (Trust) และความเชื่ อ ในความเชี่ ย วชาญ
(Experts) มากขึ้นเท่านั้น อันจะนาไปสู่ การบอกต่อ และการตัดสิ นใจเข้ามารับบริ การทางการแพทย์
แผนไทย หรื อซื้อสิ นค้าและบริ การนั้นๆ
4) กลยุทธ์การสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์
จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง มีการใช้สื่อ
ออนไลน์ (Online Media) เป็ นช่องทางใหม่ในการสื่ อสารไปยังกลุ่มเป้ าหมาย กล่าวคือ โกมารภัจจ์
สหคลินิกโดยหมอประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ จะใช้สื่อเว็บไซต์ส่วนบุคคลร่ วมกับ Youtube และ Facebook
เป็ นช่ องทางในการกระจายสื่ อ โดยรู ปแบบของสื่ อจะเป็ นภาพเคลื่อนไหวที่สาธิ ตการวินิจฉัยและ
แนวทางในการรักษาผูป้ ่ วยโรคกระดูกและข้อเป็ นหลัก โดยการสื่ อสารผ่านสื่ อออนไลน์ของหมอ
ประสิ ทธิ์ คงทรัพย์ ได้จดั ทามาเป็ นระยะเวลาประมาณ 3 ปี จึงเริ่ มเป็ นที่รู้จกั และแพร่ หลาย ส่ วน
บริ ษ ัท กาโนเอ็ ก เซลเอ็ น เตอร์ ไ พร์ ส (ประเทศไทย) จ ากัด ท าการสื่ อ สารผ่านทางสื่ อ ออนไลน์
(Online Media) เพื่ อประชาสัม พันธ์ องค์ก รเป็ นหลัก ยืนยันการมี ตวั ตนจริ งให้แก่ เหล่ าสมาชิ ก ที่
ต้องการค้นหาข้อมูลพื้นฐานเกี่ ยวกับบริ ษทั แต่จะเน้นการขยายตลาดผ่านการบอกต่อของด้วยสื่ อ
บุ ค คลเป็ นหลัก ส่ วนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบผสมผสานด้านมะเร็ ง
สกลนคร(วัดค าประมง) ก็ จะมี การนาเอาสื่ อสิ่ งพิ มพ์และภาพเคลื่ อนไหวมาจัดท าเป็ นสื่ อดิ จิทลั
รวบรวมไว้ใ นเว็ บ ไซต์ ข ององค์ ก ร เพื่ อ สามารถให้ ผู้รั บ สารดาวน์ โ หลดข้ อ มู ล และดู สื่ อ
ภาพเคลื่ อนไหวย้อนหลังได้ เป็ นต้น จากลักษณะการให้ความสาคัญกับการสื่ อสารผ่านสื่ อดิจิทลั
ดัง กล่ า วของผูป้ ระกอบการแพทย์แ ผนไทยทั้ง 3 องค์ก ร แสดงให้เห็ น ว่า สื่ อออนไลน์ เข้ามามี
บทบาทอย่างมากต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อของกลุ่มเป้ าหมาย บางองค์กรถึงแม้จะไม่ได้เน้นการ
ขยายตลาดผ่านทางสื่ อประเภทนี้ แต่ก็ยงั จาเป็ นต้องจัดทาเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการในนามขององค์
เพื่ อยืน ยัน การมี ตวั ตน ถื อเป็ นมาตรฐานทางการสื่ อสารในยุ ค ปั จจุ บ ัน เหตุ ที่ เป็ นเช่ น นั้น เพราะ
พฤติกรรมในการเปิ ดรับสื่ อของผูร้ ับสารได้เปลี่ยนไป นิยมใช้สื่อออนไลน์มากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับ
สถิ ติ ก ารส ารวจพฤติ ก รรมผู้ใ ช้อิ น เทอร์ เน็ ต โดยส านัก งานพัฒ นาธุ ร กรรมทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(องค์การมหาชน) (สพธอ.) (2557) พบว่า ภายในระยะเวลา 12 ปี คือตั้งแต่ปี 2544 ถึงปี 2556 ผูใ้ ช้

อินเทอร์ เน็ตมีอตั ราชัว่ โมงการใช้งานต่อวันเพิ่มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่ อง โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 76.3 และ
พบว่ากลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตนั้น มักใช้เพื่อการพูดคุยสนทนาผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดย
ผูใ้ ช้งานผ่านทางอุปกรณ์ เคลื่ อนที่ คิดเป็ นร้อยละ 78.2 ส่ วนผูใ้ ช้งานผ่านทางคอมพิวเตอร์ คิดเป็ น
ร้อยละ 59.6 ดังนั้นจึงเป็ นเหตุผลทาให้ผปู้ ระกอบการแพทย์แผนไทยต้องปรับรู ปแบบการสื่ อสารให้
เข้ากับพฤติกรรมผูร้ ับสารที่เปลี่ยนไปดังกล่าว
5) กลยุทธ์การสื่ อสารเพื่อรักษาความสัมพันธ์กบั กลุ่มเป้ าหมาย
จากการศึกษาพบว่า ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ง มีการสื่ อสาร
เพื่ อรั ก ษาความสั ม พัน ธ์ ก ับ ผูร้ ั บ สาร โดยมี การใช้สื่ อในรู ป แบบที่ ต่างกัน ขึ้ นอยู่ก ับ จานวนและ
โครงสร้างองค์กร กล่าวคือ โกมารภัจจ์สหคลินิก จะใช้สื่อ Facebook จาแนกกลุ่มผูร้ ับสารออกเป็ น
3 กลุ่มเพื่อจัดสรรข้อมูลในการสื่ อสารให้เหมาะสมกับความต้องการของผูร้ ับสาร ส่ วนบริ ษทั กา
โนเอ็กเซลเอ็นเตอร์ ไพร์ ส (ประเทศไทย) จากัด มีการจัดทาวาสาร "กาโนรักคุณ" เป็ นสื่ อหลักอย่าง
เป็ นทางการที่ใช้ในการสื่ อสารระหว่างฝ่ ายบริ หารกับสมาชิก และเปิ ดโอกาสให้สมาชิกสามารถเข้า
มาสนทนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่างๆโดยตรงกับประธานคณะกรรมการบริ หารเป็ นการส่ วนตัว ใน
ในวันอังคารและวันพฤหัส บดี อีก ด้วย ส่ วนโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แบบ
ผสมผสานด้านมะเร็ งสกลนคร (วัดคาประมง) ก็มีการจัดทาวารสาร ชื่อว่า "อโรคยาศาลสาร" เป็ น
สื่ อที่เชื่ อมประสานระหว่างสมาชิ กในองค์กร และมีการจัดตั้งกลุ่มสนทนาผ่านทางแอพพลิ เคชัน่
Line ชื่ อว่า กลุ่ม "คิดถึ งคาประมง" เพื่อเป็ นช่ องทางการสื่ อสารเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่าง
สมาชิกขององค์กรทั้งเก่าและปั จจุบนั จากลักษณะการสื่ อสารของผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยทั้ง
3 องค์ก ร ดัง กล่ าว แสดงให้ เห็ น ว่าสอดคล้อ งกับ หลัก การบริ ห ารความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า ดัง ที่
Reinartz, and Venkatesan (2008) ซึ่งระบุไว้ 4 ประการ คือ
(1) การบริ ห ารความสั ม พัน ธ์ ก ับ ลู ก ค้า องค์ก รจะต้อ งด าเนิ น การ
เพื่อให้ได้ลูกค้า (Customer Acquisition)
(2) ทาการรักษาลูกค้า (Customer Retention)
(3) ขยายกลุ่มลูกค้า (Customer Growth)
(4) ท าให้ ก ลุ่ ม ลู ก ค้า กลับ มาซื้ อ สิ น ค้า หรื อ รั บ บริ ก ารซ้ า (Winning
Back of Customer)
ซึ่ งการที่ จะสามารถท าได้ดัง ขั้น ตอนดัง กล่ า วผูป้ ระกอบการจะต้องมี
ข้อมูลด้านต่างๆเกี่ ยวกับลู กค้า เช่ น รู ปแบบการใช้ชีวิต รู ปแบบการซื้ อสิ นค้า และพฤติกรรมการ

ตัด สิ นใจซื้ อ เป็ นต้ น ตลอดจนการบริ หารงบประมาณในการสื่ อสารกั บ ลู ก ค้า ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิภาพ ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ในระยะยาว
5.2.1.4 การประเมินผลการทางาน
จากการศึกษา พบว่า ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทย ทั้ง 3 องค์กร มีการประเมินผล
การท างานผ่า นการรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ย นจากผูร้ ั บ สารโดยตรงอยู่เป็ นระยะๆ เพื่ อ น าข้อ มู ล ที่ ไ ด้ม า
ปรับปรุ งแก้ไขในจุดที่บกพร่ อง และเน้นการตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของข้อมูลก่อนการ
เผยแพร่ เพื่อป้ องกันผลเสี ยที่ตามมาจากการสื่ อสารที่ผดิ พลาด ซึ่ งสอดคล้องกับหลักการประเมินผล
การท างาน (Evaluation) ยุบ ล เบ็ ญ จรงค์กิ จ (2554, น.28-29) ที่ ก ล่ า วว่า การประเมิ น ผลระหว่า ง
ดาเนิ นกิ จกรรมนั้นเพื่อให้ทราบถึ งปั ญหาอุปสรรคที่เกิ ดขึ้ นและนามาปรับปรุ งแก้ไขในครั้งหน้า
องค์กรทางการแพทย์แผนไทยทั้ง 3 แห่ ง ยังให้ความสาคัญกับการประเมินผลการทางานค่อนข้าง
น้อย มีการใช้ช่องทางการสื่ อสารในลักษณะเดิมๆ แต่จะเน้นที่การปรับปรุ งเนื้อหาของสื่ อให้ทนั ต่อ
ความต้องการของผูร้ ับสารเป็ นหลัก
5.2.2 กระบวนการสร้ างการยอมรับ
จากการศึกษาพบว่า กระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทยของทั้ง 3 องค์กร มี
ลักษณะที่สอดคล้องกัน จะเน้นการให้ความรู้ดา้ นการรักษา และการเสนอทางเลือกให้กบั ผูป้ ่ วยที่
ก าลังมองหาทางออกที่ ส ามารถตอบโจทย์ค วามต้องการของผูป้ ่ วยได้อย่างแท้จริ ง โดยเป็ นการ
สื่ อสารในเชิงบวก ไม่กล่าวโจมตีการแพทย์แผนปั จจุบนั และจากการศึกษาพบว่า ผูป้ ่ วยส่ วนใหญ่
ล้วนเคยผ่านการรักษากับแพทย์แผนปั จจุบนั มาก่ อน โดยผูท้ ี่เปลี่ ยนแนวทางการรักษาจากแพทย์
แผนปั จจุบนั มักจะประสบปั ญหาเกี่ยวกับการรักษา เช่น แพทย์แผนปัจจุบนั ไม่สามารถรักษาให้เห็น
ผลที่ ดีข้ ึ นได้ หรื อบางรายกาลังลังเลใจกับการรักษาที่มีความเสี่ ยงสู ง ทาให้เกิ ดความไม่มน่ั ใจใน
ความปลอดภัย จึงเป็ นที่มาของจุดเปลี่ยนดังกล่าว ผูป้ ่ วยบางรายประเมินทางเลือกก่อนทดลองเข้ารับ
การรักษา แต่บางรายก็เข้ามารบการรักษาทันที เพราะขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายด้าน เช่ น ค่านิ ยม ความ
เชื่ อ และงบประมาณ เป็ นต้น แต่เมื่อผูป้ ่ วยได้รับการทดลองรักษาด้วยแนวทางการแพทย์แผนไทย
แล้ว หากได้รับผลการรักษาที่ดีข้ ึน ก็จะเกิดความเชื่อถือ เรี ยกว่า "เวชศรัทธา" เพราะเห็นว่าเป็ นการ
รักษาแนวใหม่ที่ตนเองก็พ่ ึงได้สัมผัสนอกเหนื อจากการแพทย์แผนปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นการแพทย์สาย
หลักของประเทศ ทาให้เกิ ดเป็ นวงจรการสร้างการรับรู้ให้กว้างขวางออกไป ซึ่ งมีความสอดคล้อง
กับ กระบวนการยอมรั บ นวัต กรรมใหม่ (Stage in the Adoption Process) ซึ่ งกระบวนการการ

ตัดสิ นใจนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็ นระบบและต้องอาศัยเวลาขั้นตอนในกระบวนการยอมรับ
(Rogers, 2003) ดังตารางที่ 5.1 และภาพที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 สรุ ปลักษณะกระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย
ลาดับ
1

กระบวนการการ
ยอมรับ
สร้างการรับรู ้

ผู้ประกอบการ
แพทย์ แผนไทย
ผ ลิ ต สื่ อ เพื่ อ ใ ห้ ค ว า ม รู ้ ด้ า น
การแพทย์แผนไทยอย่างลึกซึ้ งและ
เป็ นประโยชน์ต่อผูร้ ับสาร สะท้อน
ถึ งความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้านของ
ตน โดยไม่นาเสนอด้วยการโฆษณา
ชวนเชื่ อ แต่รักษาไว้ซ่ ึ งภาพลักษณ์
อันดี มีความน่าเชื่อถือเป็ นหลัก
น าเสนอผลการรั ก ษาจากผู ้ป่ วยที่
เห็นผลแล้ว

ผู้รับบริการ
แพทย์ แผนไทย
ได้ รั บ รู ้ ข ้อ มู ล ผ่ า นทางสื่ อที่ ต นให้
ความเชื่ อ ถื อ หรื อ บุ ค คลใกล้ชิ ด มี
แหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงชัดเจน

2

สร้างความสนใจ

3

ประเมินทางเลือก

นาเสนอข้อดี ของการรั กษาโดยใช้
แนวทางการแพทย์แ ผนไทย ซึ่ ง มี
ความปลอดภัยจากผลข้างเคียง และ
มีความเสี่ ยงน้อยกว่า

4

ทดลองรับการรักษา

5

เกิดการยอมรับ
การแพทย์แผนไทย

นาเสนอความน่าเชื่อถือขององค์กร
และความปลอดภัย ทางด้า นการ
รั ก ษาให้ เป็ นผู ้ป่ วยเห็ น ประจัก ษ์
ชัดเจน หากเป็ นสถานพยาบาลต้อง
สะอาด ได้ ม าตรฐาน มี การจด
ทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ท าการติ ด ตามผลการรั ก ษาอย่า ง ได้รับ การรั กษาโดยหมอ และยาที่ มี
ใกล้ชิดอย่างเป็ นกันเอง มีการใช้สื่อ คุ ณ ภาพ พร้ อ มทั้งมี เวลามากขึ้ น ท า

พบเห็ นตัวผูป้ ่ วยที่ รักษาแล้วเห็ นผล
และมี ง านวิ จั ย เชิ ง วิ ช าการอ้ า งอิ ง
ชัดเจน น่าเชื่อถือ
แพทย์แผนปั จจุ บันปฏิ เสธการรั กษา
หรื อเสนอแนวทางการรักษาที่มีความ
เสี่ ย งและมี ร าคาสู ง เช่ น การผ่ า ตัด
อวัย วะส าคัญ การให้ ย าเคมี บ าบั ด
เป็ นต้น
แสวงหาทางเลื อกอื่นนอกเหนื อ จาก
การรักษาด้วยการแพทย์แผนปั จจุบนั
ซึ่ งไม่ ส ามารถตอบโจทย์ การรั กษา
ของตนได้

เพื่ อ สร้ า งความ สั ม พัน ธ์ อ ัน ดี ต่ อ
ผู ้ รั บ บ ริ ก าร เพื่ อ แ ล ก เป ลี่ ย น
ข้อคิดเห็นและนามาปรับปรุ งแก้ไข
จุด บกพร่ อง

ให้ได้พูดคุยสอบถามปั ญหาต่างๆจาก
แพทย์ อ ย่ า งเป็ น กั น เอง เมื่ อ เห็ น
ผลการรั ก ษาที่ ดี ข้ ึ นแล้ว ท าให้ เกิ ด
"เวชศรั ท ธา" ซึ่ งเป็ นแรงผลักดัน ให้
ผูป้ ่ วยบางรายที่หายป่ วยแล้ว ต้องการ
บอกต่อ สร้างการรับรู ้แก่ผอู ้ ื่น จึงเกิ ด
เป็ นวงจร ดังภาพที่ 5.1

สร้างการ
รับรู้
แนะนา

สร้างความ

บอกต่อ

สนใจ

เกิดความ

ประเมิน

ศรัทธา

ทางเลือก

เข้ารับการ
รักษา

ภาพที่ 5.1 วงจรกระบวนการสร้างการยอมรับการแพทย์แผนไทย

5.3 ข้ อเสนอแนะในการประยุกต์ ใช้ ผลการวิจัย
การวางแผนการสื่ อสารการแพทย์แผนไทยเป็ นสิ่ งที่มีความละเอียดอ่อนและรอบคอบ ใน
การวางแผนการสื่ อสารต้องคานึงถึงข้อบังคับของกฎหมายอย่างเข้มงวดประกอบกับช่องทางในการ
สื่ อสารที่ เหมาะสมเข้ารู ปแบบการใช้ชีวิตของกลุ่มเป้ าหมาย จากการศึกษาพบว่า ผูร้ ับบริ การทาง
การแพทย์แผนไทยรับรู ้ข่าวสารเกี่ ยวกับการแพทย์แผนไทยจากสื่ อต่างๆ ที่มีความหลากหลาย แต่
หัวใจของการสื่ อสารคือการสร้างความเชื่ อถือให้กบั ผูร้ ับสารเป็ นสาคัญ ซึ่ งเป็ นกุญแจด่านแรกใน

การสื่ อสารเพื่อให้เกิ ดการยอมรับการแพทย์แผนไทยตามมา การแพทย์แผนไทยในยุคปั จจุบนั ยัง
นั บ ว่ า เป็ นสิ่ งใหม่ ใ นสั ง คม และที่ ผ่ า นมาสั ง คมเกิ ด ความแคลงใจและขาดความเชื่ อ ถื อ อัน
เนื่ องมาจากแพทย์แผนไทยบางคนโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกิ นจริ ง ดังนั้น การสื่ อสารเพื่อให้เกิ ด
การยอมรับ จึงต้องเน้นที่การทาความเข้าใจและการให้ความรู้เป็ นหลัก จากการศึกษาในครั้งนี้ ผวู้ ิจยั
จึงมีขอ้ เสนอแนะในการประยุกต์ใช้ผลการวิจยั ดังต่อไปนี้

5.3.1 ไม่ ทาการโฆษณาชวนเชื่อ
การสื่ อสารการแพทย์แผนไทยที่มีประสิ ทธิภาพ จะไม่ทาการสื่ อสารในลักษณะการโฆษณา
ชวนเชื่ อ เพื่อบ่งบอกสรรพคุ ณอย่างโจ่งแจ้ง เพราะจะเข้าข่ายการกระทาความผิดพระราชบัญญัติยา
มาตรา 88 ว่าด้วยการโฆษณายา ฉบับ ร่ างแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม 2557 (กระทรวงสาธารณสุ ข ส านัก ยา,
2557) นอกจากนี้ ยงั ทาให้ผรู ้ ับสารขาดความเชื่อถืออีกด้วย ดังนั้นผูป้ ระกอบการควรทาการสื่ อสาร
ผ่านทางสื่ อต่างๆโดยเน้นเนื้ อหาที่มีความเหมาะสม ควรใช้กลยุทธ์หลักการตลาดเชิงเนื้ อหา มาเป็ น
แนวทางในการสื่ อสารโดยเลี่ยงการบอกสรรพคุณโดยตรง และไม่เน้นการสื่ อสารเพื่อการขายมาก
เกินไป จะทาให้การสื่ อสารการแพทย์แผนไทยมีประสิ ทธิผลสู งสุ ด
5.3.2 การใช้ สื่อออนไลน์ (Online Media)
การสื่ อสารการแพทย์แผนไทยผ่านทางสื่ อออนไลน์ (Online Media) เป็ นอีกช่ องทางการ
สื่ อสารที่สามารถเข้าถึ งกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างกว้างขวาง และมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าสื่ อมวลชน แต่
ข้อเสี ยก็เป็ นผลพวงมาจากข้อดีดว้ ยเช่นกัน กล่าวคือ เมื่อมีคนเข้าถึงสื่ อชนิดนี้จานวนมาก ย่อมทาให้
เกิ ดการเผยแพร่ ขอ้ มูลที่หลากหลายจนเกิ นไป และขาดการกลัน่ กรองข้อมูลที่ถูกต้องและมักมีการ
ละเมิดลิขสิ ทธิ์ โดยการคัดลอกข้อมูลนาไปเผยแพร่ โดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนั้นผูป้ ระกอบการจึงควร
สื่ อสารผ่านทางสื่ อออนไลน์ (Online Media) โดยผลิตเนื้อหาที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะของตนเองเพื่อการ
จดจาได้ง่ายแก่ผรู ้ ับสารซึ่ งจะส่ งผลทาให้เกิดการติดตามรับสื่ อขององค์กรอย่างต่อเนื่อง ควรจัดทา
เนื้ อหาเพื่อการสื่ อสารอันสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของสิ นค้าและบริ การขององค์กรตนอย่างชัดเจน มี
การตราสัญลักษณ์เครื่ องหมายขององค์กรไว้เพื่อแสดงความเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในสื่ อนั้นๆ

5.3.3 สื่ อประเภทบุคคลมีความสาคัญ
ผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยส่ วนใหญ่ มักให้ความเชื่ อถือต่อสื่ อบุคคลมากกว่าสื่ อ
อื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผูส้ ่ งสารที่เคยเป็ นผูป้ ่ วยซึ่ งผ่านการรักษาจนเห็ นผลดี แล้วและมี สถานะ
เปรี ยบดังตัวแทนขององค์กรแพทย์แผนไทยนั้นๆ ดังนั้น นอกจากการสื่ อสารผ่านทางสื่ ออื่นๆแล้ว
ผูป้ ระกอบการแพทย์แผนไทยควรให้ความสาคัญกับการสื่ อสารโดยการบอกต่อแบบปากต่อปาก
(Word of Mouth) ผ่านทางสื่ อบุคคลด้วยเช่นกัน ประสิ ทธิ ผลและคุณภาพด้านการรักษาที่ดี จึงเป็ น
หัวใจหลักสาคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดการบอกต่อ

5.4 ข้ อเสนอแนะเพือ่ การวิจัยครั้งต่ อไป
สาหรับการศึกษาวิจยั ในอนาคตควรมีการพัฒนากระบวนการสื่ อสารและสร้างการยอมรับ
การแพทย์แผนไทยให้มีความครอบคลุมและทันต่อความเปลี่ยนแปลงของบริ บททางสังคมในแต่ละ
ยุคสมัย รวมทั้งการนาแนวคิดทางด้านการสื่ อสารการตลาดอื่นๆมาประยุกต์ใช้ ไม่ว่าจะเป็ นการ
สื่ อสารการตลาดแบบดั้งเดิมและการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็ นต้น การศึกษาในครั้งนี้ มี
การเก็บข้อมูลในเชิ งคุ ณ ภาพ แต่ขาดการทดสอบในเชิ งปริ มาณ ดังนั้นจึงควรมี การศึกษาเพื่อลด
ข้อจากัดดังกล่าว อันจะนาไปสู่ การพัฒนาองค์ความรู้ดา้ นการสื่ อสารธุ รกิ จสุ ขภาพและการแพทย์
แผนไทยที่ ค รอบคลุ ม มากยิ่ ง ขึ้ น อัน จะส่ ง ผลดี ต่ อ การน าไปต่ อ ยอดเพื่ อ การประยุก ต์ใ ช้ใ ห้ มี
ประสิ ทธิภาพสู งสุ ด ซึ่ งผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะเพื่อการวิจยั ครั้งต่อไปดังนี้
5.4.1 ศึกษาเพิม่ เติมด้ านการสื่ อสารการตลาดเชิงเนือ้ หา
กระบวนการสื่ อ สารการแพทย์แผนไทยจะใช้ก ลยุท ธ์ ก ารสื่ อสารการตลาดเชิ ง เนื้ อ หา
ผูส้ นใจควรทาการศึกษาเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับลักษณะกลยุทธ์การตลาดเชิ งเนื้ อหากับการสื่ อสารธุ รกิ จ
สุ ขภาพ เพื่อศึกษาแนวคิดและการประยุกต์ใช้กลยุทธ์การสื่ อสารการตลาดเชิงเนื้ อหาเพื่อการสื่ อสาร
การแพทย์แผนไทยอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.4.2 สื่ อออนไลน์ เข้ ามามีบทบาทในการสื่ อสารการแพทย์แผนไทย

ทาให้เกิดทั้งผลดีและผลเสี ย ดังที่ได้กล่าวมาในหัวข้อ 5.3.2 ดังนั้นผูส้ นใจควรศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรู ปแบบการแก้ปัญหาการสื่ อสารอันเกิดจากสื่ อออนไลน์ (Online Media)
5.4.3 ผู้สนใจควรศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ วกับกลยุทธ์ การสื่ อสารแบบปากต่ อปาก
จากการศึกษาพบว่า ผูร้ ับบริ การทางการแพทย์แผนไทยส่ วนมาก ให้ความสาคัญกับการ
บอกต่อผ่านทางสื่ อบุคคล ดังนั้นผูส้ นใจควรศึกษาเพิม่ เติมเกี่ยวกับประสิ ทธิผลของการสื่ อสารด้วย
กลยุทธ์การสื่ อสารแบบปากต่อปาก (Word of Mouth) เพื่อศึกษาทัศนคติและพฤติกรรมของผูร้ ับ
สารอันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการรับบริ การทางการแพทย์แผนไทย
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตัวอย่ างแนวคาถามชุดที่ 1 แบบสั มภาษณ์ สาหรับผู้ประกอบการแพทย์ แผนไทย
1. แนวคาถามด้านกระบวนการสื่อสาร
1) ปั จจุบนั องค์กรของท่านมีสถานการณ์เป็ นอย่างไร
2) กลุ่มเป้ าหมายหรื อผูร้ ับข่าวสารจากองค์กรท่าน มีลกั ษณะอย่างไร
3) ท่านมีกลยุทธ์ในการสื่ อสารอย่างไร
4) ท่านทาการประเมินผลการสื่ อสารอย่างไร
2. แนวคาถามด้านกระบวนการสร้างการยอมรับ
1) ท่านมีกระบวนการสร้างความตระหนักรู้การแพทย์แผนไทย อย่างไร
2) ท่านมีกระบวนการสร้างความสนใจการแพทย์แผนไทย อย่างไร
3) ท่านมีกระบวนการอย่างไร เพื่อให้ผปู้ ่ วยเกิดการประ เมินทางเลือก ก่อนเข้ามารับการรักษา
4) ท่านมีวธิ ี อย่างไร เพื่อให้ผปู ้ ่ วยอยากเข้ามาทดลองรับการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทย
5) ท่านมีกระบวนอย่างไรเพื่อให้ผปู้ ่ วยเกิดการยอมรับ การแพทย์แผนไทย

ภาคผนวก ข
ตัวอย่ างแนวคาถามชุดที่ 2 แบบสัมภาษณ์ สาหรับผู้รับบริการแพทย์ แผนไทย
1. แนวคาถามเชิงประชากรได้แก่ อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา และภูมิลาเนา
2. แนวคาถามเกี่ยวกับประวัติการรักษา
1) ท่านเคยรักษากับแพทย์แผนปัจจุบนั มาก่อนหรื อไม่ ได้ผลเป็ นอย่างไร
2) ท่านรับการรักษาโดยแพทย์แผนไทยเมื่อใด และผลเป็ นอย่างไร
3) เหตุใดท่านจึงหันมารับการรักษาด้วยแนวทางแพทย์แผนไทย
3. แนวคาถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่อ
1) ท่านนิยมใช้สื่อชนิดใดมากที่สุด
2) สื่อชนิดใดที่ท่านให้ความเชื่อถือมากที่สุด
3) ท่านรับรู้ข่าวสารด้านการแพทย์แผนไทยจากสื่อใดบ้าง
4. แนวคาถามเกี่ยวกับ กระบวนการยอมรับการแพทย์แผนไทย
1) ท่านทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยอย่างไร
2) ท่านมีความสนใจเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยหรื อไม่ อย่างไร
3) ท่านมีการประเมินทางเลือกก่อนมารักษากับแพทย์แผนไทยอย่างไร
4) ท่านได้ทดลองรับบริ การทางการแพทย์แผนไทยหรื อไม่ อย่างไร
5) ท่านยอมรับการรักษาทางการแพทย์แผนไทยหรื อไม่ เพราะเหตุใด

ประวัติผู้เขียน
ชื่อ ชื่อสกุล
ประวัตกิ ารศึกษา

ประสบการทางาน

นายกฤษฎา มอมุงคุณ
ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคาแหง
ปี ที่สาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2542
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