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บทคดัย่อ 

 

 งานวจิยัเรื5อง รูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์เพื5อการยอมรับทางการแพทย ์เป็นการ

วิจยัเชิงปริมาณ มีวตัถุประสงคเ์พื5อศึกษาการยอมรับทางการแพทยที์5มีต่อรูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์ที5แตกต่างกนั ดว้ยการเปรียบเทียบการใชว้ารสารการแพทยอิ์เลก็ทรอนิกส์ สื5อนาํเสนอขอ้มูล

เวชภณัฑย์าแบบทั5วไป และสื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑย์าแบบอินโฟกราฟิก โดยใชส้ถิติการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว งานวิจยันีS ใชแ้บบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณจากแพทยจ์าํนวน 400  

ตวัอยา่งโดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบหลายขัSนตอน 

 ผลการวจิยัพบวา่ จากแพทยผ์ูต้อบแบบสอบถามภายในระยะเวลาที5กาํหนดทัSงหมด 252 คน (63.0%)  

แพทยส่์วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54 และเพศหญิง ร้อยละ 46 โดยมีอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปีมากที5สุด ร้อย

ละ 47.6  แพทยส่์วนมากประกอบวิชาชีพในสาขาอายกุรรม ร้อยละ 35.3 โดยแพทยป์ระกอบวิชาชีพในเขต

กรุงเทพและปริมณฑลมากที5สุด ร้อยละ 28.2 และประกอบวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลมากที5สุด ร้อยละ 

44.8 ส่วนระยะเวลาการประกอบวชิาชีพ แพทยส่์วนใหญ่ประกอบวชิาชีพมาแลว้ 6 – 10 ปี ร้อยละ 39.7 

 ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า การยอมรับทางการแพทย์จาํแนกตามสื5อนําเสนอเวชภัณฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์แต่ละรูปแบบ พบวา่รูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑที์5แตกต่างกนัทาํใหเ้กิดการยอมรับทาง

การแพทยแ์ตกต่างกนั โดยที5วารสารการแพทยอิ์เล็กทรอนิกส์ และสื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑแ์บบอินโฟ

กราฟิกทาํให้เกิดการยอมรับทางการแพทยม์ากกว่าสื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑแ์บบทั5วไปอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที5ระดบั 0.05 

  

คาํสําคญั: สื5อนาํเสนอเวชภณัฑ ์การยอมรับทางการแพทย ์

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 The study on “Types of Electronic Detailing Media Impact on Physicians Adoption” is quantitative 

research. The objective of study is to examine the adoption of physicians classified by types of E-detailing 

media, namely E-medical journal, General E-detailing and Infographic E-detailing using One-Way 

ANOVA. A survey of 400 physicians across Thailand was conducted to collect information for quantitative 

part using multiple randomization method for sample selection. 

 The results showed that from 252 (63.0%) surveys of physician with in-time returned, 54% are 

men and 46% are women, Mostly aged between 30 to 39 years old (47.6%), practicing in internal medicine 

specialty (35 .3%) , working in Bangkok and metropolitans  (28 .2%) , servicing in government hospital 

(44.8%) and having experience as physician for 6 to 10 years (39.7%). 

 The test of hypothesis revealed that, the physician adoption classified by type showed that different 

types of E-detailing media result in difference of physician adoption. Physicians gain higher adoption from 

E-medical journal and Infographic E-detailing than General E-detailing, statistically significant at the 0.05 

level. 
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บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 ยารักษาโรคเป็นหนึ5 งในปัจจยัสี5 ที5จาํเป็นต่อการดาํรงชีวิตของมนุษยทุ์กคน เพราะใชบ้าํบดั รักษา

อาการของโรคและความเจบ็ป่วยทัSงหลาย ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย จิตใจใหเ้ป็นปกติ ตลอดจนทาํใหมี้อายขุยั

ที5ยาวนานขึSน ดงันัSนความตอ้งการใชย้ารักษาโรคจึงเกิดขึSนอยู่ตลอดเวลาควบคู่ไปกบัการดาํรงชีวิตของ

มนุษย ์ตลาดเวชภณัฑย์าในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 มีมูลค่าโดยรวมประมาณ 1.84 แสนลา้นบาท มีอตัรา

การเติบโตเฉลี5ย 4.5% ในช่วง 5 ปีที5ผา่นมา จดัเป็นตลาดที5ใหญ่เป็นอนัดบั 2 ในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใตร้องจากอินโดนีเซีย โดยการใชย้าส่วนใหญ่ 80% เป็นการจาํหน่ายผา่นโรงพยาบาล และอีก 20% เป็นการ

จาํหน่ายผา่นร้านขายยา ประกอบกบัความกา้วหนา้ของระบบประกนัสุขภาพแห่งชาติที5ครอบคลุมการรักษา

ประชากรถึง 99.78% (นรินทร์ ตนัไพบูลย,์ วิจยักรุงศรี, 2563) ทาํใหก้ารบริโภคเวชภณัฑผ์า่นโรงพยาบาลมี

อตัราที5สูงขึSน จึงอาจกล่าวได้ว่าตลาดเวชภณัฑ์ยาหลกัในประเทศไทยคือ ตลาดโรงพยาบาล (Hospital 

Channel หรือ Ethical Channel) การทาํการตลาดยาจึงมุ่งเน้นแข่งขนักันในตลาดโรงพยาบาลเป็นหลัก 

อยา่งไรกต็ามยาจดัเป็นสินคา้ที5มีจริยธรรมทางการคา้ (Ethical product) เนื5องจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและ

ชีวิตของผูใ้ชย้าโดยตรง และอาจเกิดอนัตรายต่อผูใ้ชย้าไดห้ากเกิดความผิดพลาดหรือความไม่เหมาะสมจาก

การใช้ยา ดัS งนัS นแนวทางในการดาํเนินธุรกิจยาจึงค่อนข้างแตกต่างจากการดาํเนินธุรกิจทั5วไปและมี

หน่วยงานที5เกี5ยวขอ้งกาํกบัดูแล เช่น สํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และ สมาคมผูว้ิจยัและ

ผลิตเภสัชภณัฑ ์(PReMA) เป็นตน้ การทาํการตลาดยาหรือการส่งเสริมการขายสินคา้เวชภณัฑย์า ไดรั้บการ

นิยามว่า การกระทาํใดๆก็ตามที5เกี5ยวขอ้งกบัการให้ขอ้มูลและชกัชวนหรือล่อใจทุกวิถีทางโดยผูผ้ลิตและผู ้

จดัจาํหน่าย เพื5อชกันาํใหเ้กิดการสั5งใชย้า การจดัหายา การสั5งซืSอยา และการใหย้าเพิ5ม (WHO, 1988) และไม่

อนุญาตใหมี้การโฆษณาและส่งเสริมการขายเวชภณัฑย์าซึ5 งตอ้งใชต้ามใบสั5งแพทยถึ์งผูบ้ริโภคโดยตรง จาก

นิยามดงักล่าว ทาํใหส่้วนประสมการส่งเสริมการตลาดเวชภณัฑย์า (Promotion mix) มุ่งเนน้ไปที5การโฆษณา 

ส่งเสริมการขาย ประชาสมัพนัธ์ และการใชผู้แ้ทนเวชภณัฑย์าใหข้อ้มูลแก่แพทยผ์ูใ้ชย้าโดยตรงเท่านัSน  

 การส่งเสริมการตลาดเวชภณัฑย์าที5ไดรั้บความนิยมมากที5สุดในอุตสาหกรรมยาคือ การใชผู้แ้ทน

เวชภณัฑย์าให้ขอ้มูลแก่แพทยผ์ูใ้ชย้าโดยตรง ผูแ้ทนเวชภณัฑย์าจะพยายามสื5อสาร ให้ขอ้มูลประสิทธิภาพ

ของยารวมถึงขอ้ดีต่างๆเพื5อใหเ้กิดกระบวนการตดัสินใจทางการแพทยห์รือที5ตรงกบักระบวนการสร้างการ

ยอมรับผลิตภณัฑข์องผูบ้ริโภค (Roger E., 1976 หนา้ 290 - 301) ไดแ้ก่ การรับรู้เกี5ยวกบัขอ้มูลยา การสนใจ

ในตวัเวชภณัฑย์า การประเมินทางเลือกการใชย้า การทดลองใชย้า และเกิดการยอมรับทางการแพทยใ์นที5สุด 

จึงกล่าวไดว้่าเครื5องมือที5สาํคญัที5สุดที5จะก่อให้เกิดการยอมรับทางการแพทย ์คือ ขอ้มูลเวชภณัฑย์า ดัSงนัSน

การนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑย์า (Detailing) จึงจดัเป็นเครื5องมือส่งเสริมการตลาด (Promotional tool) ที5สาํคญั

อย่างหนึ5 งในอุตสาหกรรมยา มีการศึกษาทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบพบว่า มี 4 ใน 6 การศึกษาที5

รายงานว่าการนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑย์าต่อแพทยโ์ดยตรงมีผลทาํให้เกิดการยอมรับทางการแพทยข์องยา



ใหม่ไดร้วดเร็วกว่าอย่างมีนยัสําคญั (Lubroy A., 2014, หน้า 2) ในช่วงหลายทศวรรษที5ผ่านมานิยมใชก้าร

นําเสนอข้อมูลเวชภัณฑ์ยาผ่านวารสารการแพทย์ (Medical journal) แต่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

สารสนเทศในปัจจุบนัทาํให้การนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑ์ยานัSนสามารถกระทาํไดผ้่านสื5ออิเล็กทรอนิกส์ 

ไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ แทบเล็ต รวมถึงโทรศพัทมื์อถือ และกลายมาเป็นเครื5องมือส่งเสริมการตลาดที5สําคญั

ที5สุดในปัจจุบัน งานวิจัยของบริษทัไฟเซอร์พบว่า 97% ของแพทย์ชอบการนําเสนอข้อมูลยาผ่านสื5อ

อิเลก็ทรอนิกส์มากกว่าการนาํเสนอผ่านสื5อสิ5งพิมพ ์(Wolters Kluwer, 2019) ทาํให้ในปัจจุบนันกัการตลาด

ยาหันมาใช้การนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑ์ยาผ่านสื5ออิเล็กทรอนิกส์ (E-detailing) เกือบทัSงหมด โดยใช้สื5อ

นาํเสนอเวชภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที5แตกต่างกนัออกไป เช่น การใช้วารสารการแพทยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-

medical journal) หรือนําข้อมูลจากวารสารการแพทยม์าผลิตสื5อนําเสนอข้อมูลเวชภณัฑ์ยาแบบทั5วไป 

(General E-detailing media) ตลอดจนนาํขอ้มูลจากวารสารการแพทยม์าผลิตสื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑย์า

ในรูปแบบใหม่ที5เรียกว่าอินโฟกราฟิก (Infographic E-detailing media) ซึ5 งเป็นการนาํขอ้มูลสาระสาํคญัมา

สรุปและจดัทาํเป็นสื5อกราฟิกแทนการบรรยายดว้ยขอ้ความหรือตวัหนงัสือ  

 ดงันัSน ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจที5จะศึกษาการยอมรับทางการแพทยที์5มีต่อรูปแบบของสื5อนาํเสนอ

เวชภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ที5แตกต่างกนั โดยทาํการเปรียบเทียบการใชว้ารสารการแพทยอิ์เล็กทรอนิกส์ สื5อ

นาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑย์าแบบทั5วไป และสื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑย์าแบบอินโฟกราฟิก เพื5อเป็นขอ้มูล

และแนวทางพฒันาการผลิตสื5อนาํเสนอเวชภณัฑย์าของนกัการตลาดใหมี้ประสิทธิภาพมากขึSนและสามารถ

สร้างการยอมรับทางการแพทยไ์ดดี้ยิ5งขึSน รวดเร็วมากขึSน ตลอดจนทาํใหผู้ป่้วยซึ5 งเป็นผูใ้ชที้5แทจ้ริงไดรั้บยา

อยา่งมีประสิทธิภาพและเขา้ถึงยารักษาโรคไดอ้ยา่งรวดเร็วมากขึSนดว้ย 

 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื5อศึกษาปัจจยัส่วนบุคคลของแพทยที์5ตอบแบบสอบถาม 

 2. เพื5อศึกษาการยอมรับทางการแพทยที์5มีต่อรูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที5

แตกต่างกนั 

 

สมมติฐานการวจัิย 

 1. รูปแบบของสื5อนําเสนอเวชภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที5แตกต่างกันจะส่งผลต่อการยอมรับทาง

การแพทยที์5แตกต่างกนั 

 

 

 

 



ขอบเขตการวจัิย 

 1. ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยันีS คือแพทยที์5ประกอบวชิาชีพเวชกรรม โดยทาํการสุ่มตวัอยา่ง

ใหต้อบแบบสอบถามจาํนวน 400 ตวัอยา่ง  

 2. ขอบเขตของเนืSอหา 

 2.1 ตวัแปรอิสระ 

  2.1.1 รูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ มุ่งศึกษาเฉพาะรูปแบบการนาํเสนอ

เวชภณัฑ ์“ยา” ใน 3 รูปแบบ คือวารสารการแพทยอิ์เลก็ทรอนิกส์ สื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑย์าแบบทั5วไป 

และสื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑย์าแบบอินโฟกราฟิก โดยใชก้ารนาํเสนอเวชภณัฑว์คัซีนป้องกนัมะเร็งปาก

มดลูกชนิด 4 สายพนัธ์ุเป็นตวัอย่างในการศึกษาวิจยัครัS งนีS  เนื5องจากแพทยทุ์กสาขาสามารถเขา้ถึงการใช้

เวชภณัฑป์ระเภทวคัซีนได ้

 2.2 ตวัแปรตาม 

  2.2.1 การยอมรับทางการแพทย ์

 3. ขอบเขตของสถานที5 

 แพทยที์5ประกอบวชิาชีพเวชกรรมในประเทศไทยแบ่งตามภูมิภาค  

 4. ขอบเขตของช่วงเวลา 

 ผูว้จิยัจะดาํเนินการเกบ็ขอ้มูลในระหวา่งเดือน พฤศจิกายน 2563 - ธนัวาคม 2564 

 

กรอบแนวคดิการวจิยั 

 

  ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบของสื+อนําเสนอเวชภัณฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์ 

1. วารสารการแพทยอิ์เล็กทรอนิกส์  

(E-medical journal) 

2. สื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑแ์บบทั5วไป 

(General E-detailing material) 

3. สื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑแ์บบอินโฟ

กราฟิก  

(Infographic E-detailing material) 

การยอมรับทางการแพทย์  

(Roger & Shoemaker, 1968) 

1. ขัSนสนใจ 

2. ขัSนประเมิณคุณค่า 

3. ขัSนทดลองใช ้

4. ขัSนยอมรับ 



วธีิการดาํเนินวจัิย 

 

 การศึกษาวิจยัเรื5อง “รูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์เพื5อการยอมรับทางการแพทย”์ 

เ ป็นการวิจัย เ ชิงปริมาณ  (Quantitative Research) โดยใช้การวิจัย เ ชิงสํารวจแบบวัดครัS ง เ ดียวด้วย

แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเกบ็รวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ  

 ประชากรกลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที5ใชใ้นการศึกษาวิจยัครัS งนีS คือ แพทยที์5ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและใชเ้วชภณัฑย์าใน

ประเทศไทยทุกสาขา ดงันัSนจึงทราบจาํนวนประชากรทัSงสิSน 39,156 คน จึงคาํนวณตามสูตรของ Taro 

Yamane เพื5อนาํมาใชใ้นการกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง โดยกาํหนดค่าความเชื5อมั5นที5ระดบั 95% ทาํให้

ไดข้นาดตวัอยา่งในการศึกษาครัS งนีS จาํนวน 396 ตวัอยา่ง ผูว้ิจยัจึงกาํหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งที5ใชใ้นการ

วจิยัเชิงปริมาณไวที้5 400 ตวัอยา่ง  

 การสุ่มตวัอย่างผูว้ิจยัใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างแบบหลายขัSนตอน ดงันีS  ขัSนที5 1 สุ่มตวัอย่างแบบกลุ่ม 

(Area Sampling) โดยพิจารณาจากการแบ่งพืSนที5เก็บขอ้มูลจาํนวนแพทยข์องสาํนกังานสถิติแห่งชาติที5แบ่ง

ออกเป็น 5 ภูมิภาค ขัSนที5 2 สุ่มตวัอยา่งแบบกาํหนดจาํนวนตวัอยา่ง (Quota Sampling) จากขนาดกลุ่มตวัอยา่ง

ทัSงหมด 400 ตวัอยา่ง กาํหนดใหเ้กบ็ขอ้มูลจากตวัอยา่งแบ่งตามสดัส่วนภูมิภาค และขัSนที5 3 สุ่มตวัอยา่งแบบ

ตามสะดวก (Convenience Sampling)  

 เครื+องมือที+ใช้ในการวจัิย 

 1 .  แบบสอบถาม  (Questionnaire) ที5 ให้ผู ้ตอบแบบสอบถามกรอกข้อมูลด้วยตนเอง  โดย

แบบสอบถามหลกัประกอบดว้ยคาํถาม 3 ส่วน  

 ส่วนที5 1 คาํถามเกี5ยวกบัขอ้มูลทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอย่างไดแ้ก่ เพศ อายุ สาขาการ

ประกอบวิชาชีพ พืSนที5การประกอบวิชาชีพ ประเภทของสถานที5ประกอบวิชาชีพ และระยะเวลาการ

ประกอบวชิาชีพ 

 ส่วนที5 2 คาํถามเกี5ยวกบัการยอมรับทางการแพทยที์5มีต่อสื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์รูปแบบ  

 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลและสถิติที5ใชใ้นงานวิจยัเชิงปริมาณ ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรม

สาํเร็จรูปทางสถิติ Statistical Package for the Social Science (SPSS) ดงันีS  

 1. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา 

 1.1 วเิคราะห์ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดยใชก้ารแจกแจงความถี5 (Frequency) และ

ค่าร้อยละ (Percentage)  

 1.2 วิเคราะห์การยอมรับทางการแพทย์ของแพทย์ที5 มีต่อรูปแบบของสื5 อนําเสนอเวชภัณฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์ต่างๆ และ โดยใชค่้าเฉลี5ย (Mean)   

 2. วเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน 



 2.1 วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี5ยการยอมรับทางการแพทยข์องแพทย ์ที5มีต่อสื5อนาํเสนอ

เวชภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์รูปแบบที5ต่างกนั ไดแ้ก่ วารสารการแพทยอิ์เล็กทรอนิกส์ (E-medical journal) สื5อ

นาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑ์แบบทั5วไป (General E-detailing material) และสื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑ์แบบ

อินโฟกราฟิก (Infographic E-detailing material) โดยใชก้ารวเิคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) 

  

ผลการวจัิย 

 

 แพทยผ์ูต้อบแบบสอบถามทัSงหมด 252 คน แพทยส่์วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 54 และเพศหญิง 

ร้อยละ 46 โดยมีอายรุะหวา่ง 30 – 39 ปีมากที5สุด ร้อยละ 47.6  แพทยส่์วนมากประกอบวชิาชีพในสาขาอายุ

กรรม ร้อยละ 35.3 โดยแพทยป์ระกอบวชิาชีพในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมากที5สุด ร้อยละ 28.2 และ

ประกอบวชิาชีพในโรงพยาบาลรัฐบาลมากที5สุด ร้อยละ 44.8 ส่วนระยะเวลาการประกอบวชิาชีพ แพทย์

ส่วนใหญ่ประกอบวชิาชีพมาแลว้ 6 – 10 ปี ร้อยละ 39.7 ดงัแสดงในตารางดา้นล่างนีS  

 

ลกัษณะทั+วไปทางประชากร จํานวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 

ชาย 

หญิง 

รวม 

 

136 

116 

252 

 

54.0 

46.0 

100.0 

อายุ 

20 – 29 ปี 

30 – 39 ปี 

40 – 49 ปี 

50 – 59 ปี 

60 ปีขึSนไป 

รวม 

 

40 

120 

78 

14 

0 

252 

 

15.9 

47.6 

31.0 

5.6 

0 

100.0 

สาขาการประกอบวชิาชีพ 

เวชกรรมทั5วไป 

อายรุกรรม 

ศลัยกรรม 

สูตินรีเวชกรรม 

เวชกรรมครอบครัว 

 

38 

89 

36 

38 

15 

13 

 

15.1 

35.3 

14.3 

15.1 

6.0 

5.2 



กมุารเวชกรรม 

อื5นๆ 

รวม 

23 

252 

9.1 

100.0 

พืRนที+การประกอบวชิาชีพ 

ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร แ ล ะ

ปริมณฑล 

ภาคกลาง 

ภาคเหนือ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ภาคใต ้

รวม 

 

71 

37 

69 

39 

36 

252 

 

28.2 

14.7 

27.4 

15.5 

14.3 

100.0 

ประเภทของสถานที+ประกอบวชิาชีพ 

โรงเรียนแพทย ์

โรงพยาบาลรัฐบาล 

โรงพยาบาลเอกชน 

อื5นๆ 

รวม 

 

84 

113 

52 

3 

252 

 

33.3 

44.8 

20.6 

1.2 

100.0 

ระยะเวลาการประกอบวชิาชีพ 

นอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 5 ปี 

6 – 10 ปี 

11 – 15 ปี 

15 – 20 ปี 

มากกวา่ 20 ปี 

รวม 

 

40 

100 

72 

32 

8 

252 

 

15.9 

39.7 

28.6 

12.7 

3.2 

100.0 

 

 

 

 

 

 

 



ค่าเฉลี5ยความคิดเห็นของแพทยที์5มีต่อการยอมรับทางแพทยจ์าํแนกตามสื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์

แต่ละรูปแบบมีดงันีS  

 

การยอมรับทางการแพทย์ ค่าเฉลี+ย (𝑿") 

 วารสาร

การแพทย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

สื+อนําเสนอข้อมูล

เวชภัณฑ์แบบ

ทั+วไป 

สื+อนําเสนอข้อมูล

เวชภัณฑ์แบบ

อนิโฟกราฟิก 

- สื5 อนําเสนอเวชภัณฑ์ทาํให้เกิดความ
สนใจในเวชภณัฑม์ากขึSน 

- สื5อนาํเสนอเวชภณัฑมี์ส่วนช่วยในการ
ประเมินคุณค่าเพื5อเลือกใชเ้วชภณัฑ ์

- สื5อนาํเสนอเวชภณัฑ์มีส่วนช่วยทาํให้
อยากลองใชเ้วชภณัฑม์ากขึSน 

- สื5อนาํเสนอเวชภณัฑ์มีส่วนช่วยทาํให้
ใชเ้วชภณัฑใ์นปริมาณที5มากขึSน   

- ในภาพรวมสื5อนาํเสนอเวชภณัฑ์มีผล
ต่อการเลือกใชเ้วชภณัฑ ์

3.69 

 

4.17 

 

4.06 

 

3.98 

 

4.06 

3.46 

 

3.40 

 

3.38 

 

3.29 

 

3.31 

4.27 

 

3.87 

 

3.94 

 

3.83 

 

3.91 

 

เมื5อนาํค่าเฉลี5ยความคิดเห็นของแพทยที์5มีต่อการยอมรับทางแพทยจ์าํแนกตามสื5อนาํเสนอเวชภณัฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์แต่ละรูปแบบมาแปลความหมายจะไดร้ะดบัความคิดเห็นที5มีต่อการยอมรับทางแพทยจ์าํแนก

ตามสื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์แต่ละรูปแบบดงันีS  

 

การยอมรับทางการแพทย์ ระดบัความคดิเห็น 

 วารสาร

การแพทย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

สื+อนําเสนอข้อมูล

เวชภัณฑ์แบบ

ทั+วไป 

สื+อนําเสนอข้อมูล

เวชภัณฑ์แบบ

อนิโฟกราฟิก 

- สื5 อนําเสนอเวชภัณฑ์ทาํให้เกิดความ
สนใจในเวชภณัฑม์ากขึSน 

- สื5อนาํเสนอเวชภณัฑมี์ส่วนช่วยในการ
ประเมินคุณค่าเพื5อเลือกใชเ้วชภณัฑ ์

เห็นดว้ย 

 

เห็นดว้ย 

 

เห็นดว้ย 

เห็นดว้ย 

 

เฉยๆ 

 

เฉยๆ 

เห็นดว้ยอยา่งยิ5ง 

 

เห็นดว้ย 

 

เห็นดว้ย 



- สื5อนาํเสนอเวชภณัฑ์มีส่วนช่วยทาํให้
อยากลองใชเ้วชภณัฑม์ากขึSน 

- สื5อนาํเสนอเวชภณัฑ์มีส่วนช่วยทาํให้
ใชเ้วชภณัฑใ์นปริมาณที5มากขึSน   

- ในภาพรวมสื5อนาํเสนอเวชภณัฑ์มีผล
ต่อการเลือกใชเ้วชภณัฑ ์

 

เห็นดว้ย 

 

เห็นดว้ย 

 

เฉยๆ 

 

เฉยๆ 

 

เห็นดว้ย 

 

เห็นดว้ย 

 

 สมมติฐานที+ 1 รูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ที5แตกต่างกนัจะส่งผลต่อการยอมรับ

ทางการแพทย์ที5แตกต่างกัน ผลการศึกษาการยอมรับทางการแพทย์จาํแนกตามสื5อนําเสนอเวชภัณฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์แต่ละรูปแบบ พบวา่รูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑที์5แตกต่างกนัทาํใหเ้กิดการยอมรับทาง

การแพทยแ์ตกต่างกนั โดยที5วารสารการแพทยอิ์เล็กทรอนิกส์ และสื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑแ์บบอินโฟ

กราฟิกทาํให้เกิดการยอมรับทางการแพทยม์ากกว่าสื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑแ์บบทั5วไปอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที5ระดบั 0.05 

 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบค่าเฉลี5ยการยอมรับทางแพทยจ์าํแนกตามสื5อนาํเสนอเวชภณัฑ์

อิเลก็ทรอนิกส์แต่ละรูปแบบ 

 

 ค่าเฉลี+ย 𝑿"  (S.D.)   

วารสาร

การแพทย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

สื+อนําเสนอ

ข้อมูลเวชภัณฑ์

แบบทั+วไป 

สื+อนําเสนอข้อมูล

เวชภัณฑ์แบบ

อนิโฟกราฟิก 

F Sig. 

การยอมรับทางการแพทย์ 3.99 (0.64) 3.37 (0.58) 3.97 (0.59) 85.715 .000 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี5ยการยอมรับทางแพทยจ์าํแนกตามสื5อ

นาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์แต่ละรูปแบบเป็นรายคู่ดว้ยวธีิ Scheffe 

 

 

Mean Difference (Sig.) 

วารสารการแพทย์

อเิลก็ทรอนิกส์ 

สื+อนําเสนอข้อมูล

เวชภัณฑ์แบบทั+วไป 

สื+อนําเสนอข้อมูล

เวชภัณฑ์แบบ

อนิโฟกราฟิก 

การยอมรับทางการแพทย์ 

วารสารการแพทยอิ์เลก็ทรอนิกส์ 

สื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑแ์บบทั5วไป 

สื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑแ์บบ

อินโฟกราฟิก 

 

-0.62* (.000) 

-0.02 (.882) 

0.62* (.000) 

 

0.60* (.000) 

0.02 (.882) 

-0.60* (.000) 

* มีนยัสาํคญัที5ระดบั .05 

  

 

อภิปรายผล 

  

 การศึกษาวิจยัเรื5อง “รูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์เพื5อการยอมรับทางการแพทย”์ 

มีวตัถุประสงคเ์พื5อศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เล็กทรอนิกส์ที5มีผลต่อการยอมรับ

ทางแพทยเ์มื5อนาํผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมาเปรียบเทียบทฤษฎีและงานวจิยัที5เกี5ยวขอ้งสามารถอธิบายไดด้งันีS  

 รูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ที5แตกต่างกนัจะส่งผลต่อการยอมรับทางการแพทย์

ที5แตกต่างกนั ผลการศึกษาพบว่า รูปแบบของสื5อนาํเสนอเวชภณัฑที์5แตกต่างกนัทาํให้เกิดการยอมรับทาง

การแพทยแ์ตกต่างกนั โดยที5วารสารการแพทยอิ์เล็กทรอนิกส์ และสื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑแ์บบอินโฟ

กราฟิกทาํให้เกิดการยอมรับทางการแพทยม์ากกว่าสื5อนาํเสนอขอ้มูลเวชภณัฑแ์บบทั5วไปอยา่งมีนยัสาํคญั

ทางสถิติที5ระดบั 0.05 สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อริสรา ไวยเจริญ (2558) ที5ทาํการศึกษารูปแบบการโฆษณา

บนโทรศพัท์มือถือที5มีผลต่อการตดัสินใจซืSอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ5 งพบว่า รูปแบบการ

โฆษณาบนโทรศพัท์มือถือที5แตกต่างกนั มีผลต่อการตดัสินใจซืSอของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกนั โดยรูปแบบโฆษณาผา่นทางไลน์ มีผลต่อการตดัสินใจซืSอมากกวา่การโฆษณาผา่นทางเอสเอม็

เอส อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติที5ระดบั 0.05 นอกจากนีS ยงัสอดคลอ้งกบัทฤษฎีของ Greenberg and Kates 

(2014) ที5กล่าวถึงการตลาดผา่นอุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ เช่น โทรศพัทมื์อถือวา่ การส่งเนืSอหาหรือขอ้มูลที5ตรง

ประเด็น มีคุณค่า ดึงดูดใจ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมกบักลุ่มเป้าหมายและให้ลูกคา้เกิดการกระทาํได ้



เช่นเดียวกบัรูปแบบสื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ที5แตกต่างกนันัSน มีเนืSอหา ความน่าสนใจ ที5แตกต่าง

กนัออกไป จึงทาํใหเ้กิดการการกระทาํหรือการยอมรับทางการแพทยที์5แตกต่างกนัออกไปไดเ้ช่นกนั 

 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 การศึกษานีS ยงัมีข้อจํากัดด้านจํานวนกลุ่มตัวอย่างที5ใช้ในการศึกษา เนื5องจากแพทย์ผูไ้ด้รับ

แบบสอบถามทัSงหมด 400 ตวัอย่าง มีแพทยต์อบแบบสอบถามภายในระยะเวลาที5กาํหนดไวจ้าํนวน 252 

ตวัอยา่ง คิดเป็นร้อยละ 63 ทาํให้กลุ่มตวัอยา่งที5ใชใ้นการศึกษาครัS งมีมีจาํนวนนอ้ยกว่าที5ควรจะเป็น ซึ5 งอาจ

ส่งผลต่อการวเิคราะห์ขอ้มูลได ้จึงเสนอแนะใหเ้พิ5มจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งใหค้รบตามการคาํนวณ Sample size 

 สื5อนาํเสนอเวชภณัฑอิ์เลก็ทรอนิกส์ที5ใชใ้นการศึกษาวิจยัครัS งนีS  เลือกใชสื้5อนาํเสนอเวชภณัฑว์คัซีน

ป้องกนัมะเร็งปากมดลูก (Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine) เป็นตวัแทนเวชภณัฑใ์นการศึกษา 

ซึ5 งหากเปลี5ยนเป็นการนาํเสนอเวชภณัฑช์นิดอื5นอาจใหผ้ลการศึกษาที5เหมือนหรือแตกต่างออกไปได ้
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