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การสร้างการรับรู้ข้อมูลผลติภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ 

Enhancing product perception an online platform for Healthcare Professional 

ฆฤณพศุตฒ์ ถิ่นกาแบง 

บทคัดย่อ 

 การศึกษาการสร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์แก่บุคลากรทางการแพทย ผู้วิจัยได้ก าหนด

วัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้ 1) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ในการเลือกใช้Platform ออนไลน์ที่

ส่งผลถึงการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ด้านความสนใจในรูปแบบข้อความที่

ส่งผลถึงการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 3) เพื่อศึกษาถึงการการรับรู้และจดจ าจากการที่ได้สัมผัสสินค้าในขั้นตอนการ

ให้ข้อมูลของผู้แทนยา 4) เพื่อศึกษาถึงการการรับรู้และจดจ าจากอรรถรสในการสนทนากับผู้แทนยาขณะให้

ข้อมูล ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย คือบุคลากรทางแพทยไดแกแพทย เภสัชกร และ พยาบาล ที่

ปฎิบัติงานทั้งใน โรงพยาบาลรัฐบาล และ เอกชน นอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล จ านวน 400 

ตัวอย่าง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ในลักษณะการวิจัยเชิงส ารวจ โดยใช้วิธีการเก็บรวมข้อมูลผ่านแบบสอบถาม 

Online (Google Form) 

 กลุ่มต้วอย่างการวิจัยส่วนใหญ่ เป็น  เภสัชกร  เพศหญิง ช่วงอายุ 40 – 49ปี และสถานที่ท างานส่วนใหญ่

คือโรงพยาบาลเอกชน ผลการวิจัยพบว่า วิชาชีพมีผลต่อการเลือกใช้ PLATFORM การใช้ SOCIAL MEDIA  ที่

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ < 0..05   ส่วนความพึงพอใจของรูปแบบข้อความที่ใช้นั้นไม่มีความ

แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  

 อรรถรสในการสนทนาระหว่างการให้ข้อมูลของผู้แทนยา พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อการรับรู้

และจดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ < 0.05 ในขณะที่วิชาชีพ ช่วงอายุ และสถานที่ท างานนั้นไม่

มีความแตกต่างกันต่อการรับรู้และจดจ าข้อมูลจากอรรถรสในการสนทนากับผู้แทนยา 

 การได้สัมผัสสินค้าแล้วส่งผลต่อการรับรู้และจดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์ พบว่าสถานที่ท างานที่แตกต่างกัน

นั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ < .05 ส่วนอายุ เพศ และ วิชาชีพนั้นไม่มีมีความแตกต่างกัน

ด้านการรับรู้ และจดจ าข้อมูลจากการได้สัมผัสสินค้าตัวอย่าง 
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ค าส าคัญ: การรับรู้/ บุคลากรทางการแพทย์/ ช่องทางออนไลน์/ รูปแบบของข้อมูล/ อรรถรสในการรับข้อมูล 

 

ABSTRACT 

 The purpose of this study is to enhance product perception an online platform for healthcare 

professionals to investigate the platform the frequency used, the type of messages that are preferred to 

receive, and the feeling when receiving product information for healthcare professionals. This is a 

quantitative study by the survey through google to healthcare professionals (doctors, Pharmacists, and 

Nurses) who are working in Government hospitals, Private hospitals, and clinics out of Bangkok and 

the boundary area for 400 samples, Doctors for 138 samples Pharmacists for 160 samples and Nurse 

for 102 samples. 

 The results showed that; at the statistically significant level of 0.05. Healthcare Professionals 

preferred social media platforms, Sex with feelings in conversation products of work with 

experiences to touch products are significant.  Platform LINE is still preferred using as a basic 

platform to connect in daily life for 50.5% and FACEBOOK for 25%. For the type of message, 

Healthcare Professionals preferred in the type of CLIP VIDEO for 42.5% and POSTER (SMS) for 

30. The factors that make Healthcare Professionals are acknowledged and remember the product 

details is they can see and touch products and feelings in conversation during Med Rep detailing 

product information. The Healthcare Professional advised that Medical Representatives should 

apparel detailing the product in person directly and additional by Social Media.   

 

Keywords: Healthcare Professional, Online Channel, Perception, Types of messages, and Feeling to 

Receiving 
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1. บทน า  

ปัจจุบันหลายๆบริษัทมีการท าการตลาดเชิงรุกโดยให้ตัวแทนฝ่ายขายเข้าพบลูกค้าโดยตรงเพื่อเสนอ

สินค้า ติดตามการใช้ และการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง เพื่อให้เกิดการจดจ าชื่อสินค้า และ

เลือกใช้สินค้าตัวนั้นๆ โดยเฉพาะบริษัทที่ด าเนินการด้านอุตสาหกรรมยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งถือว่า

เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าค่อนข้างสูงในตลาด ดังนั้นจึงมีการแข่งขันการท าการตลาดกันสูงขึ้นตามไปด้วย ไม่

ว่าจะเป็นการสร้างกลยุทธิ์ต่างๆเพื่อให้สินค้าแต่ละตัวนั้นโดดเด่นและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ในสถาณการณ์

ที่มีการระบาดของ covid-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อการท ากิจกรรมต่างๆทางการตลาด ท าให้แต่ละบริษัทนั้น

มีการคิดค้นกลยุทธิ์ต่างๆเพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์ที่ตัวแทนฝ่ายขายไม่สามารถเข้าพบลูกค้าได้โดยตรงแต่

ลูกค้ายังคงจดจ าชื่อสินค้าได้ ผนวกกับปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการสื่อสารได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดร็วท าให้

พฤติกรรมการสื่อสารของผู้บริโภคนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด นอกจากเทคโนโลยีจะช่วยให้การ

ติดต่อสื่อสารสะดวกมากขึ้นแล้วยังช่วยให้ผู้บริโภคทนั้นเข้าถึงข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้นด้วย จากการส ารวจ

พบว่าคนไทยมีการใช้สมาร์ทโฟน และ อินเตอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปี จึงเป็นโอกาสให้แก่นักการตลาดใน

การปรับกลยุทธิ์การท าตลาดให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันมากขึ้น 

ส าหรับกลุ่มธุรกิจยาก็เป็นอีกกลุมธุรกิจที่มีมูลค่าการตลาด และการแข่งขันที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึง

จ าเป็นต้องมีการปรับตัว และกลยุทธิ์ต่างๆในการท าการตลาด พบว่าช่องทาง Online เป็นช่องทางหนึ่งที่ได้รับ

ความนิยมอย่างแพร่หลายมากขึ้นเพราะสามารถส่งสาร์นโดยตรงถึงผู้บริโภคได้โดยเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่าย 

โดยมีหลายๆช่องทางในการจัดส่ง เช่น E-Mail, Line, Facebook และ Instagram เป็นต้น (ณัฐพันธุ์ ยกทอง และ 

กรเอก กาญจนาโภคิน, 2564) ในแต่ละช่องทางนั้นก็มีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป เช่น ช่องทาง E-Mail นั้น 

นิยมส่งเป็นข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งข้อมูลงานวิจัยต่างๆเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์นั้นๆด้วย รวมถึง

การส่ง Link เพื่อเข้าฟังการบรรยายผ่านทาง 

ออนไลน์ ที่เรียกว่า Webinar เป็นต้น ส่วนการส่งข้อมูลผ่านโปรแกรมLine นั้น มีการคิดค้นรูปแบบที่สร้างสรรค์

ต่างๆมากมาย เช่น การท าเป็นภาพโปสเตอร์ การอัดเป็นคลิปวีดิโอ การสร้างเป็นเกมส์พร้อมสอดแทรกข้อมูล

ของผลิตภัณฑ์เข้าไป เป็นต้น 

2. วตัถุประสงค์การวจัิย 
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1. เพื่อศึกษาว่าช่องทางออนไลน์ (Platform) ในการส่งสาร์นมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของ

บุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ 

 2. เพื่อศึกษาว่ารูปแบบของสาร์นมีผลต่อการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ 

 3. เพื่อศึกษาว่าการได้สัมผัสสินค้าตัวอย่างนั้นมีผลต่อการรับรู้ จดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบุคลากรทาง

การแพทย์หรือไม่ 

 4. เพื่อศึกษาว่าอรรถรสในการสนทนามีผลรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่ 

3. การด าเนินการวจัิย 

 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 300 คน ที่ปฎิบัติงานในพื้นที่

ต่างจังหวัด ทั้งในโรงพยาบาลรัฐบาล โรงพยาบาลเอกชน และคลินิคส่วนตัว ที่มีโอกาสได้พบปะกับผู้แทนยา 

หรือตัวแทนบริษัทที่เข้าไปน าเสนอ และสร้างการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อยู่อย่างสม่ าเสมอ ผู่วิจัยก าหนดแนวทาง

ตาม (Taro Yamane, 1973 อ้างอิงจาก ธันยา นาคบุตร, 2556) 

                                   

   

 ดังนั้นที่ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ได้ตัวอย่างจากการค านวณ 399 ตัวอย่าง และเพื่อป้องกันความ

ผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่สมบูรณ์ของแบบสอบถาม ผู้วิจัยจึงก าหนดกลุ่มตัวอย่างเป็น 400 ตัวอย่าง  

 ผู้วิจัยรวรวมข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามออนไลน์ (Online Questionnaires) ให้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

บุคลากรทางการแพทย์ ได้แก่แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล โดยผู้วิจัยท าการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) จ านวน 400 ตัวอย่าง ซึ่งมุ่งเน้นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่มีโอกาสได้พบปะกับกับ

ผู้แทนยา หรือตัวแทนบริษัทที่เข้าไปน าเสนอ และสร้างการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์อยู่อย่างสม่ าเสมอ 

 3.2 ตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ตัวแปรต้น (Independent Variable) 



 5 

ลักษณะประชากรศาสตร์ประกอบด้วย  

ข้อมูลของบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์ เภสัชกร และพยาบาล) ที่ปฏิบัติงานนอกเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 

และปริมณฑลได้แก่ ช่วงอายุ เพศ และหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน 

 การส่งข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ประกอบด้วย 

 1. แอปพลิเคชั่น หรือช่องทางที่ใช้ (Platform), 2. รูปแบบของข้อความ, 3. อรรถรสในการรับข้อมูลผ่าน

ทางสื่อออนไลน์ และจากตัวแทนบริษัท 

 ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  

 การรับรู้และจดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้รับจากสื่อออนไลน์ และจากตัวแทนบริษัท 

 3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

 งานวิจัยฉบับนี้ใช้วิธีการวิจัยลักษณะเชิงส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ก าหนดค าถาม 5 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที ่1 ค าถามคัดกรองแบบสอบถาม (Screening Questions) จ านวน 3 ข้อ เพื่อคัดกรองประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างให้ได้ข้อมูลตามที่ก าหนด 

 ส่วนที ่2 ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ หน่วยงานที่

ท างาน และประเภทของวิชาชีพ จ านวน 4 ข้อ เป็นการวัดระดับข้อมูลแบบนามบัญญัติ (Nominal Scale) จ านวน 

3 ข้อ และช่วงอายุ เป็นการวัดระดับข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) จ านวน 1 ข้อ 

 ส่วนที ่3 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการพบปะตัวแทน

บริษัท จ านวน 4ข้อ เป็นการวัดระดับข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale) 

 ส่วนที ่4 เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และอรรสในการรับข้อมูล  

จ านวน  7 ข้อ ได้แก่ Platform (LINE, TIKTOK, YOUTUBE, FACEBOOK และINSTAGRAM (IG) รูปแบบ

ของเนื้อหาหรือข้อความที่สนใจ และความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้แทนยา หรือตัวแทนบริษัท เป็นการวัดข้อมูลแบบ

อันตรภาค (Interval Scale) จ านวน 7 ข้อ  
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ส่วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับการรับรู้และจดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์ และข้อมูลเกี่ยวกับอรรถรสในการรับข้อมูล

ระหว่างได้รับข้อมูลผ่านทางSocial Media กับทางผู้แทนยา มีความเหมือนหรือแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร เป็น

การวัดข้อมูลแบบอันตรภาค (Interval Scale)   จ านวน 7 ข้อ โดยทั้งส่วนที่4 และ 5 นั้นมีการแบ่งระดับของ

พฤติกรรมมี 5 ระดับ ดังต่อไปนี้5 หมายถึง ใช้งานบ่อยที่สุด / พึงพอใจที่สุด, 4 หมายถึง ใช้งานบ่อยมาก / พึง

พอใจมาก, 3 หมายถึง ใช้งานบ่อย / พึงพอใจ, 2 หมายถึง ไม่ค่อยได้ใช้งาน / ไม่ค่อยพึงพอใจ, 1 หมายถึง ไม่ได้

ใช้เลย / ไม่พึงพอใจเลย 

 3.4 การทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

  แบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อให้กลุ่มตัวอย่างตอบนั้นผู้วิจัยได้กทดสอบความเที่ยงตรง 

(Validity) และความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถามก่อนน าไปสอบถามจริง ดังนี้ 

  1. การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการสร้างแบบสอบถาม หลังจากนั้นได้ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญตรวจ

คุณภาพเครื่องมือวิจัย โดยพิจารณาความสอดคล้องของข้อค าถามและภาษาที่ใช้กับประเด็นที่ต้องการประเมิน 

โดยน าความคิดเห็นที่ได้มาเป็นข้อมูลในการแก้ไข ปรับปรุงให้เคร่ืองมือมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีผู้เชี่ยวชาญท า

การตรวจค าถามงานวิจัยจ านวน 3 ท่าน ด้วยวิธีการค านวณหาดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับเน้ือหา

หรือวัตถุประสงค์ (Item Object Congruence : IOC) โดยการให้คะแนนรายข้อของผู้ทรงคุณวุฒิ จะมีค่า คือ 

สูตร IOC   = ∑R 

 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ในภาพรวม 

ตารางที่ 3.1 การหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างค าถามกับวัตภุประสงค์ (IOC) ในภาพรวม 
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            2. การทดสอบความน่าเชื่อถือ (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้

ปรับปรุงแล้วไปท าการทดลองกับกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 30 ท่าน (Pre-Test) จากนั้นน าผลที่ได้ไป

วิเคราะห์ความเชื่อมั่น โดยใช้สูตรการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach’s alpha coefficient)  

  Andrew Garth (2008) กล่าวว่าการประเมินความเที่ยงสัมประสิทธิ์ แอลฟ่า ของครอนบัค ที่อยู่ในระดับ

ที่ยอมรับได้ คือ 0.70 จากการทดสอบความเชื่อมั่นแบบสอบถามการสร้างการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อ

ออนไลน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ จ านวน 30 ตัวอย่าง ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยภาพรวมทั้งฉบับได้

ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัค α-Coefficient เท่ากับ 0.946 ซึ่งหมายถึงแบบสอบถามมีค่าของความเชื่อมั่น 

สูงกว่า 0.70 จึงถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินความเที่ยงของครอนบัค 

  

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล และสถิติทีใ่ช้ 

  เมื่อมีการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยจะน ามาประมลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี

ทางสถิติโดยใช้โปรแกรม

ส าเร็จรูป SPSS เพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อใช้ในการอธิบาย ตัวแปรด้านคุณสมบัติ

ของตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ หน่วยงานที่ท างาน และประเภทของวิชาชีพ จึงใช้มาตรวัดแบบนามบัญญัติ และ

ผู้วิจัยจะน ามาบบรรยายเพื่อให้ทราบถึงจ านวนตัวอย่างที่ได้ท าการสอบถามมา (วรางคณา จิตราภัณฑ์, 2562) 

โดยการหาร้อยละ (Percentage) และหาความสัมพันธ์ (Chi-square)  

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับตัวแปร ได้แก่ตัวแปรต้น คือช่องทางออนไลน์ในการส่งข้อมูล รูปแบบของ

ข้อมูล และอรรถรสในการรับข้อมูล และตัวแปรตามคือ การรับรู้และจดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์ของบุคลากรทาง

การแพทย์ โดยผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าร้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์การ

ถดถอย (Linear Regression) ระหว่างตัวแปรที่ได้ได้ท าการวิจัย 

 3.การวิเคราะห์เชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multi 

Regression) เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรที่ท าการศึกษา และก าหนดการวัดระดับความน่าเชื่อมั่น 
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ที่ 95% หรือ ระดับนัยส าคัญทางสถิติ (Significant Level) เท่ากับ 0.05 เพื่อศึกษาปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว

แปรต้นและตัวแปรตาม 

4. ผลการวจัิย 

 4.1 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล แสดงจ านวนความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ข้อมูลส่วนบุคคลของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามวิชาชีพ เพศ ช่วงอายุ และหน่วยงานที่ท างาน

  

  

   

  

  

 จากตารางที่4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าข้อมูลด้านประชากรศาสตร์นั้น วิชาชีพ ส่วนใหญ่เป็น%  

เภสัชกร จ านวน 160 ตัวอย่าง คิดเป็น 40% รองลงมาเป็นวิชาชีพแพทย์ จ านวน 138 ตัวอย่าง คิดเป็น 34.5%  เพศ

ชาย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 260 ตัวอย่าง คิดเป็น 65%  รองลงมาเป็นชาย จ านวน 124 ตัวอย่าง คิดเป็น 

31%  ส่วนใหญ่ช่วงอายุ 40 – 49ปี จ านวน 149 ตัวอย่าง คิดเป็น 37.3%  รองลงมาคือช่วงอายุ 30 –39ปี จ านวน 

117 ตัวอย่าง คิดเป็น 29.3%  สถานที่ท างานส่วนใหญ่คือโรงพยาบาลเอกชน จ านวน 196 ตัวอย่าง คิดเป็น 49% 

รองลงมาคือ โรงพยาบาลรัฐบาล จ านวน 109 ตัวอย่าง คิดเป็น 27.3%   

 4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับตัวแปรทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ผลการวิเคราะห์แสดงระดับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ การสร้างการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์แก่บุคลากรทางการพทย์ 
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จากตารางที่ 4.2.1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างพบว่า PLATFORM ที่ใช้มากที่สุดคือ LINE มีจ านวน 202 ตัวอย่าง 
คิดเป็น 50.5% รองลงมาคือ FACEBOOK จ านวน 100 ตัวอย่าง คิดเป็น 25% ตามล าดับ 
 กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจข้อความในรูปแบบ CLIP VIDEO มากที่สุด จ านวน 170 ตัวอย่าง คิดเป็น 

42.5%  รองลงมาคือรูปแบบ POSTER หรือภาพนิ่ง จ านวน 120 ตัวอย่าง คิดเป็น 30% ตามล าดับ 

 การได้สัมผัสสินค้าตัวอย่างนั้น มีความคิดเห็นว่าส่งผลให้รับรู้และจดจ าได้อย่างดีเยี่ยม จ านวน 142 

ตัวอย่าง คิดเป็น 35.5% รองลงมาคือรับรู้และจดจ าได้มาก จ านวน 122 ตัวอย่างคิดเป็น 35.5%  

 อรรถรสในการสนทนานั้นส่งผลให้รับรู้และจดจ าได้ดีเยี่ยมมากที่สุด จ านวน 154 ตัวอย่าง คิดเป็น 

38.5% รองลงมาคือรับรู้แต่จดจ าไม่ค่อยได้ จ านวน 119 ตัวอย่าง คิดเป็น 29.8% ตามล าดับ 

5. การอภิปรายผล 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง การสร้างการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ 

สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 5.2.1 ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ ของบุคลากรแพทย์ส่งผลต่อพฤติกรรมการเลือก Platform ในการใช้ 

Social Media และความสนใจในรูปแบบข้อความผ่านทาง Social Media นั้นพบว่า กลุ่มวิชาชีพที่แตกต่างกัน 

ได้แก่ แพทย์ เภสัชกร และพยาบาลนั้น มีพฤติกรรมการเลือก PLATFORM ในการใช้ Social Media ที่แตก 
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แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ส่วน เพศ ช่วงอายุ และ สถานที่ท างานนั้นพบว่า การเลือกใช้ PLATFORM 

นั้นไม่มีความแตกต่างกัน  

 จากกลุ่มตัวอย่างของบุคลากรแพทย์ทั้ง วิชาชีพ เพศ ช่วงอายุ และสถานที่ท างานถึงความสนใจใน

รูปแบบข้อความผ่านทาง Social Media ส่งผลต่อการรับรู้และจดจ าข้อมูลนั้นพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 

 5.2.2 การรับรู้และจดจ าข้อมูลผลติภัณฑ์ 

 อรรถรสในการสนทนาระหว่างการให้ข้อมูลของผู้แทนยา พบว่า เพศ ที่แตกต่างกันนั้นมีผลต่อการรับรู้

และจดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ในขณะที่วิชาชีพ ช่วงอายุ และสถานที่ท างานนั้นไม่มีความ

แตกต่างกันต่อการรับรู้และจดจ าข้อมูลจากอรรถรสในการสนทนากับผู้แทนยา การได้สัมผัสสินค้าแล้วส่งผลต่อ

การรับรู้และจดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์ พบว่าสถานที่ท างานที่แตกต่างกันนั้นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิติ ส่วนอายุ เพศ และ วิชาชีพนั้นไม่มีมีความแตกต่างกันด้านการรับรู้ และจดจ าข้อมูลจากการได้สัมผัสสินค้า

ตัวอย่าง 

 5.3 ข้อเสนอแนะในการน างานวจัิยไปใช้ 

 การศึกษาวิจัยเร่ือง การสร้างการรับรู้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์แก่บุคลากรทางการแพทย์ 

ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

  5.3.1 ลักษณะประชากรศาสตร์ ของบุคลากรต่อพฤติกรรมการเลือกใช้ PLATFORM ของ 

Social Media นั้นมีความแตกต่างกัน ฉะนั้นการที่ผู้ประกอบการ หรือนักการตลาดจะวางแผนท าการตลาดใน

กลุ่มลูกค้าที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นั้น ควรเลือก PLATFORM และรูปแบบของข้อความที่ใช้ให้เหมาะสม 

จากการวิจัยพบว่า LINE นั้นยังเป็น PLATFORM พื้นฐานที่ประชากรกลุ่มบุคลากรทางแพทย์ยังคงใช้เป็น

พื้นฐาน รองลงมาคือ FACEBOOK ในกรณีท าการตลาดผ่านทั้ง 2 PLATFORM นี้ก็สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้า

กลุ่มนี้ได้ นอกจากนี้นักการตลาดยังต้องค านึงถึงรูปแบบของข้อความ หรือรูปแบบของสื่อด้วยเพื่อให้เหมาะสม

และตรงกับความสนใจของลูกค้ากลุ่มนี้ จากการวิจัยพบว่าการให้ข้อมูลที่อยู่ในรูป CLIP VIDEO นั้นได้รับความ

สนใจมากที่สุด รองลงมาคือคือในรูปแบบ POSTER หรือภาพนิ่ง 

  5.3.2 การรับรู้และจดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์ จาการวิจัยพบว่านอกเหนือจาก PLATFORM และ

รูปแบบข้อความที่ เหมาะสมแล้ว การที่ได้สัมผัสสินค้าตัวอย่าง และ อรรถรสในการสนทนานั้นมีผลต่อการรับรู้ 
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และจดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้อย่างมากเช่นกัน การให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่บุคลากรทางการแพทย์นั้นควรมีการ

ผสมสานกันระหว่างการให้ข้อมูลโดยผู้แทนยาโดยตรง และการให้ข้อมูลผ่าน SOCIAL MEDIA เพิ่มเติม จะ

ส่งผลต่อการรับรู้และจดจ าข้อมูลผลิตภัณฑ์ได้มากขึ้น 

 

 5.4 ข้อเสนอแนะการท างานวิจัยคร้ังต่อไป 

 1. ควรมีรูปแบบในการวิจัยที่หลากหลายประกอบ เช่นการสัมภาษณ์ เชิงลึก สัมภาษณ์เป็นกลุ่ม เพื่อเป็น

การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกได้มากขึ้น โดยคัดเลือกจากพื้นที่ และหลายช่วงอายุเพื่อข้อมูลที่หลากหลาย 

 2. ควรศึกษาพฤติกรรมด้านอ่ืนๆในเร่ืองการใช้ SOCIAL MEDIA ของบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อจะ

เป็นประโยชน์ในการวิจัยให้สมบูรณ์มากขึ้น 

 

เอกสารอ้างองิ 

 กนกพร ค าชั่ง. ผลของการใช้กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบไม่มีตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ของยาคอ

ลาแรนต่อการรับรู้ จดจ าและสั่งจ่ายยาในอายุรแพทย์โรคหัวใจในเขตกรุงเทพมหานคร. สารนิพนธ์ปริญญา

มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. 

 ก่อพงษ์ พลโยราช. กรณีศึกษา: การสื่อสาร การตลาดออนไลน์ของร้าน ป.ศิริวัชการเกษตร, คณะ

บริหารธุรกิจหมาวิทยาลัยขอนแก่น, หน้า 22. 

 ชัยชาญ หล้าสุวงษ์. การรับรู้กระบวนการตัดสินใจซื้อและความคิดเห็นที่มีต่อการสื่อสารการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรตีนส าหรับผู้ป่วยโรคไตวายเร้ือรัง. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัญฑิตคณะนิเทศศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. หน้า 10 – 13. 

 ณัฐพันธุ์ ยกทอง และ กรเอก กาญจนาโภคิน. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการตลาดออนไลน์กับการ

ตัดสินใจเลือกสถาบันติวกฎหมายในประเทศไทย. วารสารรัชต์ภาคย์ ปีที่15 ฉบับที่ 42, (กันยายน – ตุลาคม) 

2564, หน้า 319 – 320. 
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 ดาริกา แสนพวง และคณะ. ปัจจัยเชิงสาเหตุพฤติกรรมการรับรู้การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ

ต่อส่วนประสมการตลาดในการตัดสินใจซื้อสินค้าส าหรับตลาดออนไลน์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร

การบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 13 ฉบับที่ 4 (เดือนตุลาคม – ธันวาคม), 2564) หน้า 78. 

 นิรัชยา เลิศเรืองฤทธิ์. การรับรู้ตราสินค้านกแอร์ของผู้โดยสารชาวไทย. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัย

ราชภัฎพระนคร. หน้า 163 – 166. 

 เนติรัตน์ พุทธา และ ผศ. ดร. ธรรญธร ปัญญโสภณ. การรับรู้การสื่อสารตราสินค้าผ่านสื่อดิจิทัลกับ

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันการเงินของทายาทนักธุรกิจกลุ่มเมเลนเนียล ก่อนการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อ เพื่อ

ธุรกิจรายใหญ.่ ในการประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัญฑิตศึกษา ครั้งที่11 วันที่11 (สิงหาคม, 2561). หน้า 

2106 – 2107.  

 ปาริชาติ ประภาสัย. การรับรู้ถึงความเสี่ยง และการรับรู้คุณค่าผลิตภัณฑ์กัมบการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร. การค้นคว้าอิระ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย

กรุงเทพ, 2557. หน้า ง. 

 พัชณี มาเสถียร. การรับรู้คุณค่าด้านผลิตภัณฑ์และทัศนคติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์

เคร่ืองดื่มเสริมอาหารที่ใช้สารให้ความหวานแทนน้ าตาลของผู้บริโภค. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัญฑิต คณะการ

จัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล. หน้า 19 – 22.  

 ภัทรภร จิรมหาโภคา และ พัทรียา หลักเพ็ช. การศึกษาความคาดหวังและการรับรู้คุณภาพการบริการ

ทางการแพทย์. วารสารมนุษยศาสตร์ ปีที่22 ฉบับที่2 (เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม), 2558. หน้า  185 – 186.  

 ภรันยา เปรมสวัสดิ์. ความไว้วางใจ การรับรุ้ด้านราคาและประสิทธิภาพของเว็บไซต์ที่ส่งผลต่อความ

ตั้งใจซื้อ สินค้าผ่านทางออนไลน์จากห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียงโดยผู้ซื้อในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร. การ

ค้นคว้าอิสระตามหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 2561. หน้า 2 -3.  

 เยาวา ปฐมศิริกุล. การสื่อสารการตลาดกับพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดบริการ สุขภาพ. วารสารวิชาการ

มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย. หน้า 8 – 10. 
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รินทร์ลภัส จันทนะทรัพย์. การรับรู้คุณภาพความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์เสริม Mega We Care. ในการ

ประชุมน าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 14 วันที่ 13 (สิงหาคม, 2563). หน้า 1054 – 1056. 

 วิชชุกร ปานเดชพงศ์. การรับรู้ข้อมูลผ่านสื่อโทรทัศน์ที่มีผลต่อการยอมรับการท าศัลยกรรมใบหน้าของ

ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัญฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, 

2552. หน้า 8 – 15. 

 วรางคณา จิตราภัณฑ์. ปัจจัยเชิงสาเหตุของช่องทาง การกระจายยาและเวชภัณฑ์ที่ส่งผลต่อสมรรถนะ

ของร้านค้าปลีก. บทความวิจัยวารสารสังคมศาสตร์และมนุษยวิทยาเชิงพุทธ ปีที่7 ฉบับที่2 (กุมภาพันธ์, 2562).

หน้า 264. 

 วิสา การบุญ. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับข้อมูลข่าวสาร ผ่าน LINE OFFICIAL ACCOUNT ของบุคลากร

ทางการแพทย์. สารนิพนธ์ปริญญาการจัดการมหาบัญฑิต หมาวิทยาลัยมหิดล, 2560. หน้า 1 – 11. 

 ศิราณี เชื้อกลาง. กลยุทธ์การใช้เคร่ืองมืสื่อสารการตลาดออนไลน์ของกลุ่มผู้ค้าเสื้อผ้า ออนไลน.์ 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัญฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, 2562. หน้า 16 – 18. 

 อิทธิเชษฐ์ พนิตชัยศักดิ์. ความคิดเห็นบุคลากรทางการแพทย์ต่อการบริโภคอาหารชะลอวัยเพื่อการรักษา

ในประเทศไทย. สารนิพนธ์ปริญญาการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล, 2563. หน้า 6. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 


