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บาํรงุราษฎร ์การวจิยัน้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ศกึษาการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์แ ละ

สง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาล ชัน้นําในระเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล ทาํการศกึษา
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ขอ้มลูทีไ่ดม้าทาํการวเิคราะหแ์ละคดัเลอืก 1 รปูแบบ เพือ่นํามาเป็นตน้แบบของแนวทางในการ

สรา้งสรรคผ์ลงาน และพฒันารปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธท์ีม่คีวามสอดคลอ้งและตรงตามความตอ้งการ
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 This research aims to study design, media relations, branding and marketing to the 

leading hospitals in Thailand in support internationally competitive. Studies and analysis, 

designs, media relations, branding and marketing. By the study relating to all aspects of media 

forms to gather information to guide the design of media formats and design guidelines for 

signage branding and marketing, create queries to collect from patients and relatives of 

patients.The results showed that the Creative media for publicity to promote the image and 

marketability of the leading hospitals in Thailand to support internationally competitive. A 

creative designs for advertising and image building. According to the theory, design principles 

and design concepts to communicate. Design elements and principles of design, advertising. 

The researchers have determined the model used in the design of the data from the surveys 

collect information from consumer groups. The researchers have taken the approach to design 

and to produce a draft of 15 is 5 ideas to present to experts, the three of you to check and 

make conclusions select the appropriate model of 15 model 5 concepts accounted for the 

remaining one third concept model to the data obtained were analyzed and selected one model 

to the prototype of guidelines for creation and developed a media that is consistent and meets 

the needs of consumers and leading hospitals. 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภมิูหลงั 

 การท่องเทีย่วเชงิการแพทยห์รอืการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพถอืเป็นปรากฏการณ์การเดนิทาง

เพือ่รบับรกิารการรกัษาพยาบาล และการดแูล สง่เสรมิสขุภาพ ทีก่าํลงัมคีวามเดน่ชดัในปจัจบุนั และ

จะเพิม่ขึน้ในอนาคตและคงหลกีเลีย่งไมไ่ดส้าํหรบัประเทศไทยในการเป็นแหล่งทีช่าวต่างชาตจิะเดนิ

ทางเขา้มารบับรกิารการดแูลสขุภาพและการรกัษาพยาบาลจากสภาพความเป็นจรงิข องโลกที่

เปลีย่นไป สภาพเศรษฐกจิ และแนวนโยบายภาครฐัในดา้นต่างๆ เช่น การเปิดเสรกีารภาคบรกิาร 

เป็นตน้ ในปจัจบุนัมากกวา่ 50 ประเทศ ได้ใชก้ารท่องเทีย่วเชงิสขุภาพน้ีเป็นอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่วทีเ่ป็นยทุธศาสตรแ์ละดาํเนินการเพือ่พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ เน่ืองจากการท่ องเทีย่ว

เชงิสขุภาพสามารถสรา้งรายไดอ้ยา่งมากในอุตสาหกรรมดงักลา่ว รว่มกบัความตอ้งการของตลาด 

เฉพาะตลาดการท่องเทีย่วเชงิการแพทยน์ัน้ จากงานวจิยัของ Deloitte (2008) ระบุวา่ ตลาดการ

ท่องเทีย่วเชงิการแพทยม์อีตัราการเตบิโต ถงึปีละ 15 – 20 เปอรเ์ซน็ต ์ในปี พ.ศ. 2545 กรมส่งเสรมิ

การสง่ออกไดท้าํการสาํรวจโรงพยาบาลเอกชนทีช่าวต่างชาติ นัน้นิยมเขา้มารบับรกิาร จาํนวน 20 

แห่ง ในระเทศไทย พบวา่จาํนวนผูม้ารบับรกิารชาวต่างชาตมิจีาํนวนเพิม่ขึน้ถงึ 34 เปอรเ์ซน็ต ์จาก

ปี พ.ศ. 2546 ถงึ ปี  พ.ศ. 2547 และเพิม่เป็น 54 เปอรเ์ซน็ต ์ในปี  พ.ศ. 2548 และมแีนวโน้มทีจ่ะ

เพิม่ขึน้อยา่งต่อเน่ืองในทุกๆปีอกีทัง้ปจัจบุนัแนวโน้มของบรษิทัต่างๆใ นประเทศสหรฐัอเมรกิา

ตอ้งการทีจ่ะส่งต่อ การดแูลสขุภาพพนกังานไปยงัโรงพยาบาลทีม่คีณุภาพและไดม้าตรฐานทีอ่ยูใ่น

ต่างประเทศทีม่คีา่ใชจ้า่ยถกูกวา่โรงพย าบาลภายในประเทศ ซึง่เป้าหมาย สว่นใหญ่เป็นโรงพยาบาล

ทีอ่ยูใ่นภมูภิาคเอเชยี (ศูนยว์จิยักสกิรไทย, 2550) 

 ปี พ.ศ. 2553 ยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานฉบบัที ่ 2 ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิหรอื เมดิ

คลัฮบั (Medical Hub) หน่ึงในนโยบายของรฐับาล ซึง่ ได้มกีารรา่งยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานมาแลว้

ถงึ 2 ฉบบั ฉบบัแรก ในปี 2547-2551 ขณะน้ีอยูใ่นช่วงฉบบัที ่ 2 ปี 2553-2557 เป้าหมายหลกั

ตอ้งการนํารายไดเ้ขา้สูป่ระเทศไทย และก่อใหเ้กดิการพฒันาดา้นบรกิารสขุภาพในประเทศ ลา่สดุปี 

2554 มรีายไดป้ระมาณ 97,874 ลา้นบาท ซึง่มชีาวต่างชาตเิดนิทางเขา้มาในประเทศไทย และ เขา้

รบับรกิารดา้นสขุภาพ เป็นจาํนวนมากถงึ 2.2 ลา้นคน ถอืเป็นโอกาสทีด่ขีองเมอืงไทย สาํหรบั

ประเทศไทย ดว้ยคา่รกัษาพยาบาลในประเทศไทยทีต่ํ่ากวา่ประมาณ 1 ใน 8 ของคา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งใช้

รบัการรกัษาในประเทศสหรฐัอเมรกิา ซึง่ทาํใหป้ระเทศไทย นัน้เป็นประเทศทีน่่าสนใจอนัดบัตน้ๆ 

ของโลกในการเขา้มารบับรกิารทางการแพทย ์ทัง้น้ีเมือ่ ได้พจิารณาถงึการบรกิารการดแูลสขุภาพ

ของประชนในประเทศใน The World Health Organization's ranking of the world's health 

systems: World Health Report (2000) ซึง่จดัลาํดบัความสามารถในการใหบ้รกิารการดแูลสขุภาพ

แก่ประชาชน ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดถ้กูจดัลาํดบัการมรีะบบการดแูลสขุภาพอยูใ่นลาํดบัที ่ 37 



2 
 

ประเทศสหราชอาณาจกัร อยูใ่นลาํดบัที ่18 และสาํหรบัประเทศไทยนัน้ได้อยูใ่นลาํดบัที ่47 ซึง่แสดง

ใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการดแูลสขุภาพทีด่ขีองประเทศไทย สถติกิารใชบ้รกิารดา้นสขุภาพ ของ

ชาวต่างช าตใินประเทศไทย ประกอบดว้ย โรงพยาบาลเอกชนในไทย 333 แห่ง 35,792 เตยีง มี

จาํนวน 40 แหง่ทีม่ศีกัยภาพใหบ้รกิารรกัษาพยาบาลชาวต่างชาต ิ(สมชยั ภญิโญพรพาณชิย,์ 2555) 

        การพฒันาของประเทศไทยใหเ้ป็นศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาติ  (Medical Hub) เป็นหน่ึงใน

นโยบายสาํคญัของรฐับาล  ภายใตก้ารนําของ  นางสาวยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี ทีไ่ดแ้ถลง

ต่อรฐัสภา โดยการขบัเคลือ่นนโยบายทัง้  3 เรือ่ง คอื 1.ศนูยก์ลางบรกิารรกัษาพยาบาล  (Service 

Hub) ทัง้การแพทยแ์ผนปจัจบุนั  การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  2.ศูนยก์ลางบรกิาร

วชิาการทางการแพทยแ์ละงานวจิยั  (Academic Hub) และ 3.ศนูยก์ลางยาและผลติภณัฑส์ขุภาพ

(Product Hub) ทัง้ยาแผนปจัจบุนั ยาสมนุไพร เครือ่งมอืแพทย ์วคัซนี และอาหารเพือ่สขุภาพพรอ้ม

ไปกบัการจดับรกิารสขุภาพตามระบบหลกัประกนัสขุภาพใน  3 กองทุนแก่ประชาชนไทยใหส้ามารถ

เขา้ถงึบรกิารทีม่คีณุภาพและมาตรฐานในทุกภมูภิาค  รวมทัง้พฒันาสทิธปิระโยชน์ใหค้รอบคลมุและ

เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ประชาชนชาวไทย (สาร สธ. 2556) 

 ปจัจบุนัโรงพยาบาลเอกชนมอีตัราการแขง่ขนักนัอยา่งสงูทัง้ดา้นการรกัษาพยาบาลทีไ่ด้

กลา่วมาขา้งตน้ และดา้นการตลาดโดยจะอาศยัการสือ่สาร การประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งความเชือ่มัน่ 

ภาพลกัษณ์การจดจาํและผลกาํไรใหก้บับรษิทัดงันัน้การโฆษณาจงึเขา้มามบีทบาทสาํคญันอกเหนือ

คณุภาพดา้นการรกัษาทีเ่กอืบจะใกลเ้คยีงกนัของแต่ละโรงพยาบาล ดงัทีโ่ครง สรา้งปิรามดิตราสนิคา้ 

(Brand pyramid) ไดแ้สดงขบวนกา รในการสรา้งความสมัพนัธท์างอารมณ์ของตราสนิคา้ไวด้งั

ภาพประกอบ 1 

 

 

 

       

                
 

  

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสรา้งปิรามดิตราสนิคา้ ซึง่ผูว้จิยัปรบัปรงุแนวคดิมาจาก  

 

 ทีม่า: จริะเสกข ์ตรเีมธสุนทร. (2548). การสรา้งภาพลกัษณ์ตราสนิคา้. หน้า 11. 
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 กลยทุธท์ีส่าํคญัในการสรา้งตราสนิคา้ คอื การสรา้งสนิคา้นัน้ๆ ใหเ้กดิความสาํคญัอยา่ง

มากในดา้นอารมณ์ความรูส้กึของผูบ้รโิภคนัน่เอง  

 การพฒันาตราสนิคา้ใหแ้ขง็แกรง่จงึจะตอ้งมลีกัษณะสาํคญัทางอารมณ์ดงัน้ี  

 1. มคีวามสามารถในการปลกุเรา้อารมณ์และความตอ้งการ  

 2. มชีวีติชวีาและววิฒันาการ  

 3. มกีารสือ่สารทีด่เีหมาะกบักลุม่เป้าหมาย  

 4. มคีวามสามารถในการพฒันาใหล้กูคา้เกดิความเชือ่มัน่อยา่งมาก  

 5. มคีวามสามารถก่อใหเ้กดิความเป็นเพือ่นและความภกัด ี  

 

        กลุ่มธุรกจิโรงพยาบาลยงัคงตอ้งถกูจบัตามองวา่เป็นธรุกจิทีม่ ีการเตบิโตอยา่งต่อเน่ือง  ทัง้การ

ทีไ่ทยไดเ้ปรยีบเป็น ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาติ  มีความเชีย่วชาญของบุคลากร  และคา่

รกัษาพยาบาลทีถ่กู  เมือ่เทยีบกบัต่างประเทศ  จงึทาํใหห้ลายโรงพยาบาลตอ้งสรา้งจดุเด่น  เสรมิ

ความแขง็แกรง่  และปิดจดุอ่อน  ทัง้การขยายธรุกจิ  ซือ้กจิการ และหาพนัธมติรหรอืแมแ้ต่ยอมควบ

รวมกจิการเพือ่ลดความเสยีเปรยีบจากคูแ่ขง่ในตลาดระดบัเอเชยีและตลาดโลก  ในความทา้ทายตรง

น้ีเองจงึเป็นโจทยใ์หญ่ใหก้บั ผูว้จิยัทาํกรณศีกึษาการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้ภาพลกัษณ์

และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์เพือ่รองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล 

 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 

 ในงานวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1. เพือ่ศกึษาแนวทางการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธท์ีม่คีวามทนัสมยั สวยงาม และ

สอดคลอ้งกบัความเป็นองคก์รดา้นสขุภาพในระดบัสากล 

 2. สรา้งสรรคแ์ละออกแบบ สือ่ประชาสมัพนัธ์ ใหก้บัโรงพยาบาล ชัน้นําในระดบัสากล  โดย

ใชห้ลกัการออกแบบงานสรา้งสรรคส์ือ่ประชาสมัพนัธ ์

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 การศกึษาและ พฒันาสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บั

โรงพยาบาลชัน้นําในประเทศไทยเพือ่ รองรบัการแขง่ขนั ระดบัสากล และยกระดบัการสรา้งสือ่

ประชาสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานฉบบัที ่2 ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาติ ซึง่

เป็นหน่ึงในนโยบายของรฐับาล  

 

 

 

 



4 
 

ขอบเขตของการวิจยั 

 งานวจิยัเรือ่ง “การศกึษาและออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิ

การตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบั ชัน้นํา ในประเทศไทย เพือ่ รองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล  

กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร”์ เป็นการวจิยัเชงิคณุภาพ มขีอบเขตการศกึษาดงัน้ี 

1. ศกึษากระบวนการสรา้งสือ่ประชาสมัพนัธ ์

1.1 แนวคดิและการออกแบบเพื่อการสื่อสาร 

1.2 ศกึษาสือ่ประชาสมัพนัธท์ีใ่ชใ้นโรงพยาบาลบาํรงุราษฎรก์บัผูเ้ชีย่วชาญ 

2. ศกึษาขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

 

ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากร ของการวจิยัในครัง้น้ี คอื  ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยทีม่าใชบ้รกิารที่ โรงพยาบาล      

บาํรงุราษฎร์  ทีม่อีายตุัง้แต่ 30 – 65 ปี โดยไมจ่าํกดัเพศ การศกึษา และเชือ้ชาต ิและผูบ้รหิาร

โรงพยาบาลฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด  

  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งของ การวจิยัในครัง้น้ี คอื  ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยทีม่ารกัษาที่ โรงพยาบาล    

บาํรงุราษฎร ์ทีม่อีายตุัง้แต่ 30 – 65 ปี โดยไมจ่าํกดัเพศ การศกึษา และเชือ้ชาติ  จาํนวน 100 คน 

และผูบ้รหิารฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด จาํนวน 3 คน ทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานบรหิาร

มากกวา่ 5 ปี โดยเกบ็ขอ้มลูระหวา่งเดอืนพฤษจกิายนถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์พ.ศ.2557 

 

นิยามศพัทเ์ฉพาะในการวิจยั 

  1. โรงพยาบาลชัน้นํา หมายถงึ โรงพยาบาลทีไ่ดร้บัการรบัรองจากนานาชาต ิหรอื Join    

Commission International Accreditation (JCI)   
  2.  ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาติ หมายถงึ ศนูยก์ลางในการใหบ้รกิารการดแูลสขุภาพ 

และการรกัษาพยาบาลในระดบันานาชาต ิ   
  3.  คนไข้ หมายถงึ บุคคลทีเ่ขา้มารบัการรกัษาในโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ 

  4.  ผูบ้ริหารโรงพยาบาล หมายถงึ ผูท้ีม่ปีระสบการณ์การบรหิารโรงพยาบาลมากอยา่ง 

น้อย 5 ปี ในตาํแหน่งผูบ้รหิารผา่ยการตลาดและประชาสมัพนัธ ์

  5.  ผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบดว้ย 

   5.1 ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย 

   5.2 ผูบ้รหิารฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด 
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กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมมติุฐานการวิจยั  

 การศกึษาหลกัการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาด

ใหก้บัโรงพยาบาล ชัน้นําในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาล

บาํรงุราษฎร ์ เป็นการออกแบบ สือ่ประชาสมัพนัธ์ แบบสรา้งสรรค ์สรา้งภาพลกัษณ์ทีน่่าเชือ่ถอืและ

เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ตอบรบักบัแผนยทุธศาสตร์ ของรฐับาล ทัง้ทางดา้นการรกัษาพยาบาล

และการท่องเทีย่วภายในประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

   

ปัจจยัส่วนบคุคล 

เพศ 

อายุ 

ระดบัการศกึษา 

อาชพี 

รายได ้

ปัจจยัในการออกแบบส่ือประชาสมัพนัธ ์

ความเชือ่ มัน่ 

ความผกูพนั 

ความรว่มมอื 

ความพงึพอใจ 

ภาพลกัษณ์ 

การตดัสินใจเข้า

รบัการรกัษา 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 

 ในการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดศ้กึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  และไดนํ้าเสนอตามหวัขอ้

ต่อไปน้ี 

 1. การบรกิารดา้นสขุภาพและการรกัษาพยาบาลในประเทศไทย  

  1.1 ประวตัคิวามเป็นมาของการรกัษาพยาบาลในประเทศไทย 

  1.2 ประเภทของสถานพยาบาลในประเทศไทย 

 2.  นโยบายการพฒันาประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพนานาชาต ิ 

(เมดคิลัฮบั) 

2.1 การท่องเทีย่วเชงิการแพทยห์รอืการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ 

2.2 ขอ้มลูพืน้ฐานสถานการณ์สขุภาพ 

2.3 แผนยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิ

2.4 กลไกการขบัเคลือ่นการตลาดและกลุม่ประเทศลกูคา้สาํคญัดา้นการบรกิารสขุภาพ 

3. แนวคดิและทฤษฎกีารออกแบบ 

3.1 แนวคดิและการออกแบบเพื่อการสื่อสาร 

3.2 ศกึษาแนวคดิและหลกัการออกแบบโฆษณา 

3.3 การสรา้งภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาดของธรุกจิ 

4. ขอ้มลูของโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

4.1 ประวตัคิวามเป็นมาของโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

4.2 รปูแบบการออกแบบและสือ่ประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

5. มาตราฐานของสถานพยาบาล 

6. งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
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1. การบริการด้านสขุภาพและการรกัษาพยาบาลในประเทศไทย 

 1.1 ประวติัความเป็นมาของการรกัษาพยาบาลในประเทศไทย 

 หมอบรดัเลย ์หรอื แดน บชี แบรดลยี ์ แพทยศาสตรดุษฎบีณัฑติ 3(องักฤษ 3 :Dan Beach 

Bradley) หรอืบางคนเขยีนเป็น หมอบรดัเล หมอปลดัเล หมอปรดัเล หรอื หมอปรดัเลย ์เป็น

นายแพทยช์าวอเมรกินัทีเ่ขา้มาเผยแพรศ่าสนาครสิตใ์นประเทศสมยัรชักาลที ่ 3 และยงัเป็นผูเ้ริม่ตน้

การพมิพอ์กัษรไทยในประเทศไทยเป็นครัง้แรก และทาํการผา่ตดัในประเทศไทยเป็นครัง้แรก 

 พ.ศ. 2378 กรกฎาคม  แดน บชี บรดัเลย ์ถงึกรงุเทพฯ ในวนัทีซ่ึง่ตรงกบัวนัเกดิปีที ่ 18 

พอด ีโดยมาถงึพรอ้มภรรยา เอมลิ ีเขา้มาทาํงานในคณะหมอสอนศาสนา เพรส ไบทเีรยีน ตัง้แต่ 

เดอืนกรกฎาคม พ .ศ. 2379 ในสมยัรชักาลที ่ 3 พกัอาศยัอยูแ่ถววดัเกาะสาํเพง็ (วดัสมัพนัธวงศ์ ) 

โดยอาศยัพกัรวมกบัครอบครวัของศาสตนาอาจารยส์ตรเีฟน จอหน์สนั หมดบรดัเลยเ์ปิดโอสถศาลา

ขึน้เป็นทีแ่รกในสยาม เพือ่ทาํการรกัษา จา่ยยาและหนงัสอืเกีย่วกบัศาสนาใหก้บัคนไข ้  แต่เน่ืองจาก

ในยา่นนัน้มี 3Tชาวจนี 3 Tอาศยัอยู ่กจิการน้ีจงึถกูเพง่เลง็วา่อาจทาํใหช้าวจนีกระดา้งกระเดือ่งต่อรฐับาล

สยามได ้จงึกดดนัใหเ้จา้ของทีด่นิคอืนายกลิน่ ไมใ่ห้ 3Tมชิชนันารี 3 Tเช่าอกีต่อไป ต่อมาจงึยา้ยไปอยูแ่ถว

กุฎจีนี ทีเ่ป็นยา่นของชาว 3Tโปรตุเกส 3 T เช่าบา้นทีป่ลกูใหฝ้รัง่เช่าของเจา้พระยาพระคลงั ซึง่ต่อมาคอื 3T

สมเดจ็พระยาบรมมหาประยรูวงศ ์ )ดศิ บุนนาค(3 T บรเิวณหน้า 3Tวดัประยรุวงศาวาส 3 T โดยหมอบรดัเลย์

และคณะมชิชนันารดีดัแปลงบา้นเช่าทีพ่กัแหง่ใหมน้ี่เป็นโอสถศาลา เปิดทาํการเมือ่ 30 ตุลาคม 

2378ทีบ่า้นพกัแหง่ใหมน้ี่ หมอบรดัเลยไ์ดท้าํการผา่ตดัครัง้สาํคญัในประวตัศิาสตรก์ารแพทยข์อง

ไทย โดยตดัแขนใหแ้ก่ 3Tพระภกิษุ 3 Tรปูหน่ึง เมือ่วนัที ่ 13 มกราคม 2380 พระภกิษุรปูนัน้ประสบ

อุบตัเิหตุจากกระบอกบรรจดุนิดาํทาํพลแุตก ในงานฉลองทีว่ดัประยรุวงศ ์ซึง่ประสบความสาํเรจ็ดจีน

เป็นทีเ่ลื่องลอื เพราะแต่ก่อนคนไทยยงัไมรู่ว้ธิผี่าตดัรา่งกายมนุษยแ์ลว้ยงัมชีวีติอยูด่ ี(สารคด.ี 2547) 

 เมือ่ พ.ศ. 2395 จงึมาเช่าทีห่ลวง ตัง้โรงพมิพอ์ยูบ่รเิวณปาก 3Tคลองบางกอกใหญ่ 3 T ขา้ง 3Tป้อม

วชิยัประสทิธิ ์3 T ตดิกบั 3Tพระราชวงัเดมิ 3 T พกัอาศยัอยูท่ีน่ัน่จนเสยีชวีติเมือ่วนัที ่ 3T23 มถุินายน 3 T 3Tพ.ศ. 2416 3 T

อาย ุ69 ปี  ในรชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  เกดิอหวิาตกโรคระบาดชุกชุมเมือ่ 

พ.ศ. 2424 ในครัง้นัน้ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ  ใหจ้ดัตัง้โรงพยาบาลขึน้ชัว่คราวในทีชุ่มชนรวม 48 

ตาํบล ครัน้โรครา้ยเสือ่มถอยลง  โรงพยาบาลจงึไดปิ้ดทาํการ หากแต่ในพระราชหฤทยัทรงตระหนกั

ว่า โรงพยาบาลนัน้จะยงัประโยชน์บาํบดัทุกข ์บาํรงุสุข  ใหพ้สกนิกรและผูอ้ยูใ่ตร้ม่พระบรมโพธิ

สมภาร แต่การจดัตัง้โรงพยาบาลนัน้เป็นการใหญ่ จาํเป็นตอ้งมคีณะกรรมการเพื่อจดักา โรงพยาบาล

ใหส้าํเรจ็ 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C_(%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A8_%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B8�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/23_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2416�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2416�
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 ดงันัน้เมือ่วนัที่ 22 มนีาคม พ.ศ. 2429 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้เจา้อยูห่วั  จงึทรง

พระกรณุาโปรดเกลา้ฯ แต่งตัง้คณะกรรมการจดัสรา้งโรงพยาบาลขึน้  เพือ่ดาํเนินการก่อสรา้ง

โรงพยาบาลถาวรแหง่แรก ณ  บรเิวณวงัของกรมพระราชวงับวรสถานพมิขุ (วงัหลงั ) ทางฝ ัง่

ตะวนัตกของแมน้ํ่าเจา้พระยา  โดยพระราชทานพระราชทรพัยเ์ป็นทุนแรกเริม่ในการดาํเนินการ  

 ในระหวา่งทีเ่ตรยีมการก่อสรา้งโรงพยาบ าลนัน้ สมเดจ็พระเจา้ลกูยาเธอ เจา้ฟ้าศริริาช

กกุธภณัฑฯ์ พระราชโอรสอนัประสตูจิากสมเดจ็พระศรพีชัรนิทราบรมราชนีินาถ  ไดป้ระชวรโรคบดิ

สิน้พระชนมล์งเมือ่วนัที ่ 31 พฤษภาคม 2430 ยงัความอาลยัเศรา้โศกแห่งพระบาทสมเดจ็พระ

จลุจอมเกลา้ฯ  ยิง่นกัถงึกบัทรงมพีระราชปณธิานอยา่งแร งกลา้ทีจ่ะใหม้โีรงพยาบาลขึน้  ครัน้เสรจ็

งานพระเมรแุลว้ ทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหร้ือ้โรงเรอืนและเครือ่งใชต่้าง  ๆ ในงานพระเมรนํุาไป

สรา้งโรงพยาบาล ณ บรเิวณวงัหลงัดงักล่าว นอกจากน้ียงัพระราชทานทรพัยส์ว่นของสมเดจ็พระเจา้

ลกูยาเธอ เจา้ฟ้าศริริาชกกุธภณัฑฯ์  แก่โรงพยาบาลอกีดว้ย  ในระยะแรกคณะกรรมการจดัสรา้ง

โรงพยาบาล  ไดจ้ดัสรา้งเรอืนพกัผูป้ว่ยขึน้ 6 หลงั และเมือ่วนัที ่ 26 เมษายน พ .ศ. 2431 

พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้ฯ ทรงพระกรณุาเสดจ็พระราชดาํเนินทรงประกอบพธิเีปิด  และ

พระราชทานนามวา่ “โรงศริริาชพยาบาล ” หรอืทีช่าวบา้นนิยมเรยีก ว่า “โรงพยาบาลวงัหลงั ” โดยทาํ

การบาํบดัรกัษาผูป้ว่ยไขท้ัง้แผนปจัจบุนัและแผนโบราณของไทย 

 1.2 ประเภท ของสถานพยาบาลในประเทศไทย  โรงพยาบาล (หรอือาจใชว้า่ 

สถานพยาบาล หรอื ศนูยก์ารแพทย์ ) เป็นสถานทีส่าํหรบัการบรกิารทางดา้น สขุภาพ 3 โดยมกัทีจ่ะ

มุง่เน้นทางดา้นการสง่เสรมิ ป้องกนั รกัษา และฟ้ืนฟูภาวะความเจบ็ปว่ย หรอืโรคต่างๆ ทัง้ทาง

รา่งกายและทางจติใจ ในประเทศไทยมกีารใหบ้รกิา รทัง้โรงพยาบาลรฐับาล โรงพยาบาลเอกชน 

รวมทัง้คลนิิก 3ทีเ่ปิดบรกิารโดยทัว่ไป โรงพยาบาลสว่นใหญ่ในประเท ศไทยเป็นโรงพยาบาลรฐับาล

สงักดักระทรวงสาธารณสขุ 3 โดยโรงพยาบาลในสว่นภมูภิาคจะขึน้ตรงกบัสาํนกังานปลดักระทรวง

สาธารณสขุ เป็นโรงพยาบาลประจาํจงัหวดัหรอือาํเภอต่างๆ มหีลากหลายระดบัตามขดี

ความสามารถ แต่สาํหรบัโรงพยาบาลในสว่นกลาง (กรงุเทพมหานคร 3) จะขึน้ตรงกบักรมการแพทย ์

เช่น โรงพยาบาลราชวถิี3 โรงพยาบาลเลดิสนิ3 โรงพยาบาลนพรตันราชธานี 3 โรงพยาบาลสงฆ์ 3 เป็นตน้

สาํหรบัโรงพยาบาลเฉพาะทางอื่นๆ ในสงักดักระทรวงสาธารณสขุทัง้ในสว่นกลาง และในสว่น

ภมูภิาคจะขึน้ตรงกบักรมการแพทยท์ัง้หมด เช่น สถาบนัมะเรง็แหง่ชาติ 3 สถาบนัโรคทรวงอก 3 

สถาบนัประสาทวทิยา 3 สถาบนัโรคผวิหนงั 3 สถาบนัสขุภาพเดก็แหง่ชาตมิหาราชนีิ 3 เป็นต้น ยกเวน้

โรงพยาบาลเฉพาะทางทีด่แูลรกัษาผูป้ว่ยทางดา้นจติเวชจะขึน้ตรงกบักรมสขุภาพจติ เช่น สถาบนั

จติเวชศาสตรส์มเดจ็เจา้พระยา 3 โรงพยาบาลศรธีญัญา 3 สถาบนักลัยาณ์ราชนครนิทร์ 3 สถาบนัราชานุ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B5�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%81�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%9C%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1�
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กูล 3 เป็นตน้ นอกเหนือจากโรงพยาบาลรฐับาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุแลว้ ในประเทศไทยยงัมี

โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลสงักดัหน่วยงานอื่ นๆ เช่น สภากาชาดไทย 3 กระทรวงกลาโหม 3 

กระทรวงศกึษาธกิาร 3 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 3 รวมทัง้ กรงุเทพมหานคร 3

 ประเภทของโรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลต่างๆ แบ่งตามขดีความสามารถ และประเภท

ไดด้งัน้ี 

 อกีดว้ย โดย

โรงพยาบาลหรอืสถานพยาบาลรฐับาลทัง้หมดจะใหบ้รกิารประชาชนตามสทิธกิารรกัษาในโครงการ

หลกัประกนัสขุภาพถว้นหน้าโดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย 

 1. โรงพยาบาลมหาวทิยาลยั – วทิยาลยัแพทยศาสตร์  โรงพยาบาลประเภทน้ีเป็น

โรงพยาบาลในมหาวทิยาลยัและโรงเรยีนแพทยข์องคณะแพทยศาสตรห์รอืวทิยาลยัแพทยศาสตร์

ต่างๆ ซึง่ส่วนใหญ่สงักดักระทรวงศกึษาธกิาร3

 2. โรงพยาบาลและศนูยก์ารแพทยใ์นมหาวทิยาลยัทีไ่มไ่ดเ้ป็นสถาบนัผลติแพทย ์

 โดยเป็นศนูยบ์รกิารทางการแพทยร์ะดบัตตยิภมูขิ ัน้สงู 

(Super Tertiary Care) ทีม่ขีดีความสามารถในการใหบ้รกิารและมคีวามพรอ้มในการรกัษาสงูสดุ 

เน่ืองจากเป็นโรงพ ยาบาลทีใ่ชส้าํหรบัการเรยีนการสอนเพือ่ผลติบุคลากรทางดา้นการแพทย ์และ

เป็นโรงพยาบาลสาํหรบัการคน้ควา้วจิยัต่างๆ 

 โรงพยาบาลประเภทน้ีเป็นสถานพยาบาลในมหาวทิยาลยัทีต่ ัง้ขึน้เพือ่รองรบัการบรกิาร

ทางการแพทยท์ัว่ไป และการแพทยเ์ฉพาะทาง รวมทัง้การคน้ควา้วจิยัต่างๆ โดยไมไ่ดเ้ป็นสถาบนั

หลกัในการทาํการเรยีนการสอนของนิสติ และนกัศกึษาแพทย ์ 

 3. โรงพยาบาลศนูยแ์พทยศาสตรศกึษาชัน้คลนิิก 

 4. โรงพยาบาลสว่นกลาง  โรงพยาบาลรฐับาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุในสว่นกลาง จะ

ขึน้ตรงต่อกรมการแพทย ์กระทรวงสาธารณสขุ 

 5. โรงพยาบาลสว่นภมูภิาค เป็นโรงพยาบาลในสงักดัสาํนกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ 

เป็นโรงพยาบาลประจาํจงัหวดัหรอือาํเภอต่างๆ มหีลากหลายระดบัตามขดีความสามารถ 

 6. โรงพยาบาลศนูย ์ (รพศ .) เป็นโรงพยาบาลสงักดั กระทรวงสาธารณสขุ 3

 7. โรงพยาบาลทัว่ไป (รพท .) เป็นโรงพยาบาลสงักดั

 โดยเป็น

โรงพยาบาลประจาํจงัหวดัประจาํภมูภิาคทีม่ขีดีความสามารถระดบัตตยิภมู ิ (Tertiary Care) มี

จาํนวนเตยีงมากกวา่ 500 เตยีง 

กระทรวงสาธารณสขุ 3 โดยเป็น

โรงพยาบาลประจาํจงัหวดัทัว่ไปหรอืโรงพยาบาลประจาํอาํเภอขนาดใหญ่ทีม่ขีดีความสามารถระดบั

ทุตยิภมู ิ(Secondary Care) มจีาํนวนเตยีง 120 - 500 เตยีง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3_(%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99)�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82�
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 8. โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช (รพร .) เป็นโรงพยาบาลชุมชนประจาํอาํเภอสงักดั

กระทรวงสาธารณสขุ3 (ยกเวน้โรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช สระแกว้ทีเ่ป็นโรงพยาบาลทัว่ไปประจาํ

จงัหวดั มขีดีความสามารถระดบัปฐมภมู ิ (Primary Care) หรอืระดบัทุตยิภมู ิ (Secondary Care) ใน

บางแหง่ มจีาํนวนเตยีง 30 - 200 เตยีง ดาํเนินการโดย มลูนิธโิรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราช 3 โดย

โครงการก่อสรา้งโรงพยาบาลสมเดจ็พระยพุราชเริม่ขึน้ในปี พ.ศ. 25203

 9. โรงพยาบาลชุมชน (รพช .) เป็นโรงพยาบาลสงักดักระทรวงสาธารณสขุ โดยเป็น

โรงพยาบาลประจาํอาํเภอทัว่ไป มขีดีความสามารถระดบัปฐมภมู ิ (Primary Care) หรอืระดบัทุตยิ

ภมู ิ(Secondary Care) ในบางแหง่ มจีาํนวนเตยีง เตยีง 10-120 

  

 10. โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพตาํบล เดมินัน้คอืสถานีอนามยั หรอืศนูยส์ขุภาพชุมชน 

เป็นสถานพยาบาลประจาํตาํบลสงักดั กระทรวงสาธารณสขุ 3 หรอืองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 3

 11. โรงพยาบาลเฉพาะทาง 

 มขีดี

ความสามารถระดบัปฐมภมู ิ (Primary Care) โดยเกอืบทัง้หมดจะไมร่บัผูป้ว่ยใน และไมม่แีพทย์

ทาํงานอยูเ่ป็นประจาํ แต่จะอาศยัความรว่มมอืกบัแพทยใ์นโรงพยาบาลชุมชน 

 12. โรงพยาบาลสงักดัหน่วยงานอื่น  ๆเป็นโรงพยาบาลทีม่สีงักดัพเิศษ เช่น เป็นโรงพยาบาล

ของหน่วยงานทหารหนือสงักดักระทรวงต่างๆ อาท ิกรมแพทยท์หารบก กระทรวงกลาโหม กรมแพทย์

ทหารเรอื กระทรวงกลาโหม กรมแพทยท์หารอากาศ กระทรวงกลาโหม สาํนกัง านแพทยใ์หญ่ 

สาํนกังานตาํรวจแหง่ชาต ิ

13.  โรงพยาบาลเอกชน 

 

2. นโยบายการพฒันาประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการให้บริการด้านสขุภาพนานาชาติ 

(เมดิคลัฮบั) 

 2.1 การท่องเท่ียวเชิงการแพทยห์รือการท่องเท่ียวเชิงสขุภาพ 

 การท่องเทีย่วเชงิการแพทย์  ในประเทศไทยเริม่เป็นทีน่่าจบัตาดมูากขึน้  เน่ืองเพราะใน

ปจัจบุนั คา่ใชจ้า่ยดา้นการรกัษาพยาบาลในประเทศไทยมรีาคาถกูเมือ่เปรยีบเทยีบกบัโลกตะวนัตก  

กอปรกบัคณุภาพและความเชีย่วชาญของแพทยไ์ทยดา้นการรกัษามคีณุภาพไมเ่ป็นรองใครมกีารใช้

เครือ่งมอืและอุปกรณ์ทางการแพทยท์ีท่นัสมยัและไดม้าตรฐาน วฒันธรรมการใหบ้รกิารดว้ยไมตรจีติ  

มติรภาพ และความยิม้แยม้แจม่ใสของคนไทย และการเป็นประเทศทีม่แีหล่งท่องเทีย่วตดิอนัดบัตน้ ๆ 

ของโลก ทาํใหป้ระเทศไทยไดก้ลายเป็นจดุหมายปลายทางของการท่องเทีย่วเชงิการแพทยท์ีไ่ดร้บั

ความนิยมไมย่ิง่หยอ่นไปกวา่หลายๆ ประเทศในเอเชยี เช่น สงิคโปร ์ญีปุ่น่ และเกาหลใีต ้ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82�
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A&action=edit&redlink=1�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2520�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82�
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99�
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 ในสภาพความเป็นจรงิทีเ่กดิขึน้  การท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ  เป็นการเกดิการเดนิทางเพือ่

การรบับรกิารการดแูลสขุภาพและการรกัษาพยาบาล  ในต่างประเทศของตน ซึง่เป็นกลไกทาง

การตลาดปกต ิเน่ืองจากการมขีอ้จาํกดัในการรบัการดแูลสขุภาพ หรอืความตอ้งการการซือ้หา  หรอื

การรบับรกิารการดแูลสขุภาพ และ /หรอื การรกัษาพยาบาล  ในประเทศหรอืถิน่ทีต่นเองพาํนกัอาศยั  

ทัง้น้ีเกอืบทัง้หมดเป็นบรกิาร ทีไ่มม่ี หรอืไมส่ามารถรบับรกิารไดใ้นช่วงเวลาทีจ่าํเป็นและช่วงเวลาที่

ผูร้บับรกิารตอ้งการ  

 ตวัอยา่งในประเทศสหรฐัอเมรกิา หลงัจากทีป่ระธานาธบิดโีอบามาประกาศนโยบาย 

Health care reform นโยบายดงักลา่วมุง่หวงัเพือ่ทีจ่ะลดจาํนวนผูท้ีไ่มม่ปีระกนัสขุภาพของรฐั 

(Uninsured) แต่จะไปเพิม่จาํนวน ผูท้ีไ่ดร้บัสทิธกิารดแูลสขุภาพแต่อยูใ่นระดบัตํ่าลงมา (Underinsured) 

(เช่นหากมคีวามจาํเป็นตอ้งไดร้บัการผา่ตดัรกัษา ผูร้บับรกิารจะไดร้บัการคุม้ครองเพยีงบางสว่น ที่

เหลอืคอืคา่จา่ยทีต่อ้งรบัภาระเอง เป็นตน้ ) ทาํใหผู้ร้บับรกิารยงัมคีวามจาํเป็นตอ้งหาบรกิารนอก

ประเทศ  

 ความตอ้งการการรกัษาทีเ่ป็นมาตรฐาน เป็นสิง่ทีต่้ องการของผูร้บับรกิารทัว่โลก ปจัจบุนั 

มาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัสาํหรบัผูป้ว่ย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในแถบประเทศสหรฐัอเมรกิา ไดแ้ก่ 

มาตรฐาน Joint International Commission (JCI) ซึง่ต่างกบัในประเทศองักฤษและประเทศฮ่องกง 

รวมทัง้ประเทศในแถบทวปียโุรป the Trent International Accreditation Scheme ซึง่ไดพ้ฒันามา

เป็น QHA Trent Accreditation, based in the UK, เป็นมาตรฐานทีไ่ดร้บัการยอมรบัอยา่งกวา้งขวาง  

 สาํหรบัประเทศไทย ดว้ยคา่รกัษาพยาบาลในประเทศไทย ทีต่ํ่ากวา่ประมาณ 1 ใน 8 ของ

คา่ใชจ้า่ยทีต่อ้งใชร้บัการรกัษาในประเทศสหรฐัอเมรกิา  ทาํใหป้ระเทศไทยเป็นประเทศทีน่่าสนใจ

อนัดบัตน้ๆ ของโลกในการเขา้มารบับรกิารทางการแพทย ์

 ทัง้น้ีเมือ่พจิารณาถงึการบรกิารการดแูลสขุภาพของประชนในประเทศ ใน The World 

Health Organization's ranking of the world's health systems: World Health Report 2000 ซึง่

จดัลาํดบัความสามารถในการใหบ้รกิารการดแูลสขุภาพแก่ประชาชน ประเทศสหรฐัอเมรกิาไดถ้กู

จดัลาํดบัการมรีะบบการดแูลสขุภาพอยูใ่นลาํดบัที ่ 37 ประเทศสหราชอาณาจกัร อยูใ่นลาํดบัที ่ 18 

และสาํหรบัประเทศไทยนัน้อยูใ่นลาํดบัที ่ 47 ซึง่แสดงใหเ้หน็ถงึศกัยภาพในการดแูลสขุภาพทีด่ขีอง

ประเทศไทย 

  โดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานพยาบาลภาคเอกชนและมหาวทิยาลยั  ปจัจบุนัไดร้บัการรบัรอง

มาตรฐาน ระดบันานาชาต ิหรอืมาตรฐาน เจซไีอเอ (Joint Commission International on Accrediation) 

แลว้ 21 แห่ง ภาครฐัสนบัสนุนการเดนิทางของผูป้ว่ยต่างชาตเิขา้มาใชบ้รกิารดา้นน้ี  โดยกระทรวง
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สาธารณสขุเสนอใหม้กีารขยายเวลาพาํนกัในประเทศไทยของกลุม่ประเทศตะวนัออกกลาง 5 ประเทศ 

คอื สหรฐัอาหรบัเอมเิรสต์  กาตาร์ คเูวต โอมาน และบาหเ์รน  จาก 30 วนั เป็น 90 วนั และขยาย

เวลาต่อเน่ืองรวมแลว้ไมเ่กนิ  1 ปี กรณทีีเ่ดนิทางเขา้มาเพือ่รบัการรกัษาพยาบาล  โดยอนุญาตใน

ส่วนของผูป้ว่ย ครอบครวั ผูต้ดิตามรวมไมเ่กนิ 3-5 คน 

 ทัง้ 5 ประเทศตะวนัออกกลาง  ใหค้วามนิยมในการเดนิทางเขา้มารบัการรกัษาพยาบาลใน

ประเทศไทยพรอ้มครอบครวั  จาํนวนเพิม่สงูขึน้ทุกปี  และอยูใ่นประเทศไทยต่อแบบระยะยาว  จาก

สถติกิารเดนิทางเขา้ -ออกประเทศไทยของสาํนกังานตรวจคนเขา้เมอืง  ระหวา่งเดอืนมกราคม -

ธนัวาคม  2554 พบวา่ คนสญัชาตบิาหเ์รนเดนิทางเขา้ทัง้หมด  22,873 ราย คเูวต 59,557 ราย 

โอมาน 57,571 ราย กาตาร์ 20,280 ราย และสหรฐัอาหรบัเอมเิรสต์  109,362 ราย สว่นจาํนวน

ผูป้ว่ยชาวตะวนัออกกลางทีเ่ขา้มารกัษาพยาบาลในไทยเพิม่ขึน้จาก  20,004 รายในปี 2545 เป็น 

169,091 รายในปี 2550 ทีส่าํคญัยงัไมป่รากฏชดัในฐานขอ้มลูอาชญากรรม  หรอืการก่อการรา้ยจาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 ในปจัจบุนัมากกวา่  50 ประเทศใชก้ารท่องเทีย่วเชงิสขุภาพน้ีเป็นอุตสาหกรรมการ

ท่องเทีย่ว ทีเ่ป็นยทุธศาสตรแ์ละดาํเนินการเพือ่พฒันาเศรษฐกจิของประเทศ  เน่ืองจากการท่องเทีย่ว

เชงิสขุภาพสามารถสรา้งรายไดอ้ยา่งมากในอุตสาหกรรมดงักลา่ว  รว่มกบัความตอ้งการของตลาด  

เฉพาะตลาดการท่องเทีย่วเชงิการแพท ยน์ัน้ จากบทวจิยัของ  Deloitte 2008 ระบุว่า  ตลาดการ

ท่องเทีย่วเชงิการแพทยม์อีตัราการเตบิโต ถงึปีละ 15 – 20 เปอรเ์ซน็ต ์(จติศิกัดิ ์พนูศรสีวสัดิ.์ 2554) 

2.2 ข้อมลูพืน้ฐาน สถานการณ์สขุภาพ 

 แนวโน้มของโลก  และประเทศไทย  จากการทีป่จัจบุนั  การดาํเนินการดา้นสขุภาพ  ของ

ประเทศต่างๆ  ในโลกมกีารเปลีย่นแปลงไป  จากระบบสขุภาพพืน้ฐาน  ซึง่จดัใหโ้ดยภาครฐั  และ

ปรบัเปลีย่นเป็นการนําระบบความรว่มมอืกนัระหวา่ง  รฐั เอกชน  และประชาชนมากขึน้  ปจัจยัที่

สาํคญัในการทาํใหเ้กดิการปรบัเปลีย่นระบบการใหก้ารดแูลสขุภาพ และการรกัษาพยาบาล ไดแ้ก่ 

 1. คา่ใชจ้า่ยต่างๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการรกัษาพยาบาลและการดแูลสขุภาพ  ทัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม มปีรมิาณมากขึน้ คา่ใชจ้า่ยเหลา่น้ีประกอบดว้ย  คา่ใชจ้า่ยในการรกัษาพยาบาล  จากทัง้ยา 

และอุปกรณ์ทางการแพทย์  และเทคโนโลยต่ีางๆ  รวมถงึความตอ้งการสว่นบุคคลในการทีจ่ะไดร้บั

บรกิารที่ ดเีท่าทีจ่ะเป็นไปไดใ้นการดแูลสขุภาพ  รว่มกบันโยบายของประเทศต่างๆ  ทีมุ่่งเน้นการ

พฒันาคน ใหม้สีขุภาพ  แต่อยา่งไรกต็าม  คา่ใชจ้า่ยดา้นสขุภาพ  กาํลงัเป็นปญัหาทีก่าํลงัขยายตวัใน

ประเทศต่างๆ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน  ประเทศสหรฐัอเมรกิา  ซึง่เป็นผลมาจากราคายาและคา่ใชจ้า่ย

ของเทคโนโลยใีนการรกัษาทีม่คีวามเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็  และมแีนวโน้มจะเพิม่ขึน้ทัง้น้ีดว้ย
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ความเชือ่วา่จะใหผ้ลการรกัษาทีด่ขี ึน้  การมตีวักลางเพือ่การบรหิารจดัการ  รว่มกบั  การทีก่าร

รกัษาพยาบาลมกีารดาํเนินการในระบบธรุกจิ  มากขึน้ ซึง่ในขณะเดยีวกบัทีป่ระชาชนมคีวามเหลื่ อม

ลํา้ดา้นรายได ้และการเขา้ถงึไดข้องการรกัษาพยาบาล 

 2. แนวโน้มประชากรของประเทศต่างๆ  ทัว่โลกกําลงัเปลีย่นไป  จากการทีป่ระชากรมอีายุ

ยนืยาวขึน้  และภาวะความเจบ็ปว่ยเป็นโรคเรือ้รงั  ทีต่อ้งการการดแูลรกัษาเป็นเวลานาน  เช่น 

โรคหวัใจ  โรคความดนัโลหติสงู  โรคหลอดเลอืดสมอง  โรคมะเรง็  เป็นตน้  ส่งผลกระทบทัง้ทางตรง

และทางออ้ม ต่อสถานการณ์ดา้นสขุภาพ อยา่งชดัเจน 

 3. การเคลือ่นยา้ยของประชากรในการแสวงหาการรกัษาพยาบาลนอกประเทศตน  จาก

การมขีอ้จาํกดัต่างๆ ในการรบับรกิาร 

 4. กระแสความตอ้งการและความจาํเป็นในการแสวงหาบรกิารทีม่คีา่ใชจ้า่ยทีส่ ามารถ

เขา้ถงึบรกิารได้  จากประเทศต่างๆ  ทีร่ฐับาล  และระบบสขุภาพ  มปีญัหาในการรอคอย  และระบบ

ประกนัสขุภาพ ทีม่ขีอ้จาํกดัหลายประการ เช่น กลุ่มประเทศในแถบสแกนดเินเวยี  ทีม่คีวิการรบัการ

รกัษาพยาบาลจาํเพาะทีต่อ้งใชเ้วลารอคอยเป็นเวลานาน 

 5. การรกัษาพยาบาล  และการรบับรกิารการแพทยเ์ฉพาะดา้น  เช่นการผ่าตดัแปลงเพศ  

การผา่ตดัหว้ใจ  การรกัษาทางทนัตกรรม  และการเสรมิความงาม  ซึง่บางประเทศ  มขีอ้จาํกดัทาง

กฎหมายและเชงิศลีธรรมในการใหบ้รกิาร 

 6. การท่องเทีย่วเพื่อการพกัผ่อน รว่มกบัความตอ้งการการสง่เสรมิสขุภาพ และรกัษาพยาบาล 

 2.3 แผนยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาติ 

 ในปี พ.ศ. 2546 ประเทศไทยมกีารวางแผนยทุธศาสตรเ์พือ่การพฒันาประเทศเพือ่ไปสู่  

การเป็นศนูยก์ลางความเป็นเลศิดา้นสขุภาพของเอเชยี  “Thailand Center of Excellent Health 

Care of Asia” ซึง่มหีน่วยงานทีด่าํเนินการหลายหน่วยงาน เช่น กระทรวงพาณชิย ์กระทรวง

สาธารณสขุกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา เป็นตน้ ในแผนของกระทรวง

สาธารณสขุ ระหวา่งปี 2547 – 2551 ซึง่มุง่เน้นในสามมติหิลกั ไดแ้ก่ ธรุกจิบรกิารการรกัษาพยาบาล 

ธรุกจิบรกิาร ส่งเสรมิสขุภาพ และ ธุรกจิผลติภณัฑส์ุขภาพและ สมนุไพรไทย  ในแผนดาํเนินงานของ

กระทรวงสาธารณสขุ ปี พ .ศ. 2553 -2557 การดาํเนินการเพือ่การสง่เสรมิประเทศไทยเป็น

ศนูยก์ลางการดแูลสขุภาพฯ นัน้ ไดม้กีารกาํหนดวสิยัทศัน์เพิม่เตมิในมติขิองการพฒันาบรกิาร

การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก 
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ภาพประกอบ 2 Thailand medical hub expo 2012 

 

 ทีม่า: www.yingluck.blogspot.com 

 

 ปี พ.ศ. 2553 ยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานฉบบัที ่ 2 ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิหรอื เมดิ

คลัฮบั (Medical Hub) หน่ึงในนโยบายของรฐับาล ปี 2553-2557 เป้าหมายหลกัตอ้งการนํารายได้

เขา้สูป่ระเทศไทย และก่อใหเ้กดิการพฒันาดา้นบรกิารสขุภาพในประเทศ  การพฒันาประเทศไทยให้

เป็นศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาติ  (Medical Hub) เป็นหน่ึงในนโยบายสาํคญัของรฐับาล  ภายใตก้าร

นําของ นางสาวยิง่ลกัษณ์  ชนิวตัร นายกรฐัมนตรี ทีไ่ดแ้ถลงต่อรฐัสภา  โดยการขบัเคลือ่นนโยบาย

ทัง้ 3 เรือ่ง คอื  

 1.  ศนูยก์ลางบริการรกัษาพยาบาล  (Service Hub) ทัง้การแพทยแ์ผนปจัจบุนั  

การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลอืก  

 2.  ศนูยก์ลางบริการวิชาการทางการแพทยแ์ละงานวิจยั (Academic Hub)  

 3.  ศนูยก์ลางยาและผลิตภณัฑส์ขุภาพ  (Product Hub) ทัง้ยาแผนปจัจบุนั  ยาสมนุไพร 

เครือ่งมอืแพทย์  วคัซนี  และอาหารเพือ่สขุภาพพรอ้มไปกบัการจดับรกิารสขุภาพตามระบบ

หลกัประกนัสขุภาพใน  3 กองทุนแก่ประชาชนไทยใหส้ามารถเขา้ถงึบรกิารทีม่คีณุภาพและ

มาตรฐานในทุกภมูภิาค  รวมทัง้พฒันาสทิธปิระโยชน์ใหค้รอบคลมุและเกดิประโยช น์สงูสุดแก่

ประชาชนชาวไทย 
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 กจิกรรมการพฒันาประเทศไทยเป็นศนูยก์ลางการดแูลสขุภาพฯ โดยภาพรวมควร

ประกอบดว้ย  

 1. การพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐานและการพฒันาศกัยภาพการใหก้ารรกัษาพยาบาลและการ

ดแูลสขุภาพในประเทศ โดยพฒันาบุคลากร ในดา้นปรมิาณใหม้จีาํนวนเพยีงพอกบัความตอ้งการใน

ประเทศและสามารถขยายไปสูก่ารบรกิารในภาคอื่นๆ การพฒันาความรูค้วามสามารถและทกัษะใน

การใหบ้รกิารทีด่แีละมคีณุภาพ มมีาตรฐานและเป็นทีย่อมรบัจากสากล ความพรอ้มดา้นสถานที ่

เครือ่งมอื และอุปกรณ์การใหก้ารใหก้ารรกัษาพยาบาลและการดแูลสขุภาพ และเวชภณัฑต่์างๆ 

 2. การพฒันาสถานบรกิารภาครฐัและเอกชนทีม่ศีกัยภาพใหม้คีวามพรอ้มมากขึน้ มรีะบบ

รองรบัในการใหบ้รกิาร เช่นดา้นระบบการจดัเกบ็ การดแูล และการรกัษาความปลอดภยัของขอ้มลู 

การใช ้ Telemedicine การพฒันาสิง่อาํนวยความสะดวก การเดนิทาง และความรวดเรว็ในการ

ใหบ้รกิาร การคุม้ครองสทิธกิารรกัษาพยาบาลแก่ผูม้ารบับรกิาร ระบบประกนัสขุภาพ  

 3. การประสานความรว่มมอืของผูใ้หบ้รกิารการรกัษาพยาบาลและการดแูลสขุภาพใน

ประเทศ และดาํเนินการต่อใหเ้ชือ่มโยงกบัผูใ้หบ้รกิารในต่างประเทศ บรษิทัประกนัสขุภาพ การ

พฒันามาตรฐานการรกัษาพยาบาลในประเทศ เพือ่ใหก้ารบรกิารทีเ่ป็นมาตรฐานสากล 

 4. การพฒันาการใชท้รพัยากร บุคคลและ ทรพัยากรดา้นสิง่แวดลอ้มและการท่องเทีย่ว

ของประเทศไทย เพือ่การเป็นแหลง่พาํนกัระยะยาวของชาวต่างประเทศ ทีค่นไทย สามารถรว่มรบั

บรกิารได ้โดยมกีระบวนการการจดัการทีเ่หมาะสม 

 5. การพฒันาศกัยภาพทีม่อียูข่องประเทศไทย เช่น การแพทยแ์ผนไทย การแพทย์

ทางเลอืกทีม่คีวามโดดเดน่ มผีลการดแูลสขุภาพ เป็นทีย่อมรบั เพือ่การพฒันาเป็นธรุกจิบรกิารที่

สรา้งรายได ้และดา้นการใชส้มนุไพรไทย โดยมกีารปรบัปรงุกระบวนการผลติ ตัง้แต่ขัน้วตัถุดบิ 

จนกระทัง่เขา้สูต่ลาด ใหเ้ป็นทีย่อมรบัในระดบันานาชาต ิ

 6. การสรา้งเครอืขา่ยความรว่มมอื (Cluster) ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น สภา

อุตสาหกรรม ผูผ้ลติ ยา อุปกรณ์การแพทย ์เครือ่งมอืแพทย ์และผูใ้หบ้รกิารสขุภาพ ทัง้โรงพยาบาล 

คลนิิก สถานพยาบาลดา้นทนัตกรรม เสรมิสวย ศลัยกรรมตกแต่ง เป็นตน้ ทัง้ยงัควรทีจ่ะมขีอ้ส รปุ

การสง่เสรมิการลงทุน การใหส้ทิธปิระโยชน์ ดา้นการพาํนกัอาศยัในประเทศไทย ในระยะเวลาและมี

การจดัการองคป์ระกอบอื่นๆ อยา่งเหมาะสม 

 7. การพฒันาศกัยภาพในการใหบ้รกิารการดแูลสขุภาพที ่เน้นการสง่เสรมิสขุภาพ และใช้

ทรพัยากร เครือ่งมอืและอุปกรณ์การแพทยท์ีม่ากและว่างจาก การใชง้านเช่น เครือ่งมอืการตรวจ

วนิิจฉยั ทีม่รีาคาแพง เพือ่การกระจายการใชง้านและนํามาเป็นสนิคา้หรอืบรกิาร เพือ่การใหบ้รกิาร

ผูร้บับรกิารต่างชาต ิต่อไป 

 8. การสนบัสนุนการพฒันาบุคลากร การสนบัสนุนและพฒันาบุคลากรเฉพาะดา้น 

(โดยเฉพาะดา้นการแพทย ์การใหบ้รกิาร และผู้ มทีกัษะทางภาษาต่างประเทศ ) ใหม้พีรอ้มและ

ความรูค้วามสามารถ  (คอลมัน์สมัภาษณ์พเิศษ : นพ.สมชยั ภญิโญพรพาณชิย ์อธบิดกีรมสนบัสนุน

บรกิารสขุภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสขุ) 
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 2.4 กลไกการขบัเคล่ือนการตลาด และกลุ่มประเทศลกูค้าสาํคญั ด้านการบริการ

สขุภาพ 

 กลไกการตลาดทีผ่ลกัดนัการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ  เมือ่พจิารณาถงึสภาพความเป็นจรงิ

ของผูร้บับรกิารทีส่ามารถแบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น  

 1. ผูท้ีต่อ้งการรบับรกิารการรกัษาพยาบาล  (ตัง้ใจเดนิทางเขา้มาเพือ่รบับรกิารทาง

การแพทย ์หรอืการดแูลสขุภาพอื่นๆ โดยตรง)ทัง้จากความตอ้งการของผูร้บับรกิารเอง  หรอืเป็นการ

สง่ต่อการรกัษาจากแพทย ์ในต่างประเทศ 

 2. นกัท่องเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาเทีย่วในประเทศนัน้ ๆ  และมคีวามตอ้งการหรอืมคีวาม

จาํเป็นตอ้งใชบ้รกิารทางการแพทย ์(สว่นใหญ่เป็นกรณ ีเหตุฉุกเฉิน เช่นอุบตัเิหตุ เป็นตน้) 

 3. ชาวต่างชาตทิีเ่ขา้มาทาํงาน ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 

 4. ชาวต่างชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศเพือ่นบา้น  หรอืพาํนกัอยูใ่นประเทศใกลเ้คยีง  (ซึง่

กลุม่น้ีจะมจีาํนวนมากขึน้ หากประเทศไทยเขา้สูก่ารดาํเนินนโยบายเขตการคา้เสร ีภาคบรกิาร

สขุภาพ) 

 ตลาดเป้าหมายสาํ คญัของการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ สว่นทีใ่ชบ้รกิารในโรงพยาบาลของ

ไทย ไดแ้ก่ ประเทศญีปุ่น่ เน่ืองจากมชีาวญีปุ่น่เขา้มาทาํงานอยูใ่นประเทศไทยและประเทศใกลเ้คยีง

ในภมูภิาคเอเชยีจาํนวนมาก ประกอบกบัรฐับาลญีปุ่น่อนุญาตใหป้ระชาชนเบกิคา่รกัษาพยาบาลใน

โรงพยาบาลในต่างประเทศได ้และ ประเทศในแถบตะวนัออกกลาง ซึ่ งหนัมาใชบ้รกิารทาง

การแพทยใ์นภมูภิาคเอเชยีรวมทัง้ประเทศไทย หลงัจากประสบปญัหาการขอวซ่ีาเขา้ประเทศ

สหรฐัอเมรกิาและหลายประเทศในยโุรปหลงัเกดิเหตุการณ์ 11 กนัยายน 2544 ซึง่มาเลเซยีเองกใ็ห้

ความสาํคญักบัตลาดตะวนัออกกลาง เพราะเป็นตลาดทีม่กีาํลงัซือ้สงู และเป็นชาตมิสุลมิเหมอืนกนั 

ประเทศในกลุม่สแกนดเินเวยี ในอนาคตหากมกีารเปิดเสรภีาคบรกิาร ประเทศต่างๆรอบประเทศ

ไทยจะเป็นอกีกลุม่ผูร้บับรกิารสาํคญัในการใหบ้รกิารการดแูลสขุภาพ หรอืการออกไปลงทุนเป็นผูใ้ห้

การดแูลสขุภาพนอกประเทศ 

          การขยายตลาดท่องเทีย่วเชงิสขุภาพ ไมเ่พยีง แต่จะเพิม่พนูรายไดด้า้นบรกิารทาง

การแพทยเ์ขา้ประเทศปีละจาํนวนมาก แต่ยงัมรีายไดใ้นสว่นบรกิารดา้นการท่องเทีย่วตามมาอกี

จาํนวนไมน้่อย จากการพกัผอ่นท่องเทีย่วของผูท้ีเ่ขา้รบับรกิารทางการแพทยเ์อง และบรรดาญาตพิี่

น้องทีต่ดิตามเขา้มา ซึง่จะตอ้งมกีารใชจ้า่ยในดา้นต่างๆระ หวา่งทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย ทาํให้

โรงพยาบาลเอกชนบางแหง่ใหพ้นัธมติรทางธรุกจิ คอื บรษิทันําเทีย่วชัน้นํามาตัง้เคาน์เตอรภ์ายใน

โรงพยาบาลเพือ่ขายโปรแกรมนําเทีย่วในประเทศไทยแก่คนไขแ้ละญาตทิีต่ดิตามมา และโรงพยาบาล

หลายแหง่ขยายการลงทุนในธรุกจิทีต่่อเน่ือง อาท ิ ธรุกจิดา้นทีพ่กัในรปูแบบเซอรว์สิอพารท์เมนท ์

และธรุกจินําเทีย่วเชงิสขุภาพ เป็นตน้ 
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 นอกจากน้ี ยงัมกีารขยายตวัของบรกิารดา้นสขุภาพนอกโรงพยาบาลในเมอืงท่องเทีย่ว

สาํคญั เช่น ภเูกต็ และเชยีงใหม ่เพือ่รองรบัลกูคา้ชาวต่างชาต ิอาทิ เช่น คลนิิกทาํฟนั และคลนิิก

ศลัยกรรมความงามทีไ่ดม้าตรฐานสากล ซึง่ขยายตวัอยา่งรวดเรว็         

 ขอ้มลูจากกรมส่งเสรมิการส่งออกปี พ .ศ. 2551 ระบุการท่องเทีย่วเชงิสุขภาพโดยเฉพาะที่

ใชบ้รกิารทางการแพทยใ์นโรงพยาบาลและนอกโรงพยาบาลยงัมลีูท่างทีข่ยายตวัไดอ้กีมาก และ

สรา้งรายไดจ้าํนวนมากเขา้ประเทศ ทัง้ในสว่นของ บรกิารทางการแพทยแ์ละบรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่ว หากภาครฐัใหก้ารสนบัสนุนดว้ยการเจรจาในระดบัรฐับาลต่อรฐับาล เพือ่ขยายตลาด

ท่องเทีย่วเชงิสขุภาพในกลุม่ทีภ่าครฐัมสีวสัดกิารดา้นการรกัษาพยาบาล เช่น ประเทศในแถบยโุรป 

ญีปุ่น่ และกลุ่มประเทศสแกนดเินเวยี เป็นตน้ รวมทัง้เร่ งแกไ้ขระเบยีบต่างๆและการส่งเสรมิดา้น

ความสะดวกในการรบับรกิาร ทัง้น้ีเพือ่อาํนวยความสะดวกแก่คนไขช้าวต่างประเทศทีเ่ดนิทางเขา้มา

เพือ่รบัการรกัษาในประเทศไทย ขณะทีภ่าคเอกชนทัง้โรงพยาบาลเอกชน ธรุกจิบรกิารทาง

การแพทยน์อกโรงพยาบาล และธรุกจิบรกิารดา้นแพทยท์างเลอืก ตลอ ดจนธรุกจิบรกิารดา้นการ

ท่องเทีย่วทีเ่กีย่วขอ้ง จาํเป็นตอ้งเรง่พฒันาผติภณัฑแ์ละบรกิารทีม่ศีกัยภาพในการนําเสนอต่อตลาด

บรกิารดงักลา่ว (The Asian Medical Tourism Analysis. 2008 - 2012) 

 จากสถติกิารใชบ้รกิารดา้นสขุภาพของชาวต่างชาตใินประเทศไทย  ประกอบดว้ย 

โรงพยาบาลเอ กชนในไทย  333 แห่ง 35,792 เตยีง มจีาํนวน  40 แห่งทีม่ศีกัยภาพใหบ้รกิาร

รกัษาพยาบาลชาวต่างชาต ิในปี  2550 มชีาวต่างชาตเิดนิทางมาใชบ้รกิารโรงพยาบาลเอกชนไทย  

1.37 ลา้นคน เพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.14 จากปี 2549 (1.33 ลา้นคน) แบ่งเป็นชาวญีปุ่น่  รอ้ยละ 17 สหรฐัฯ 

รอ้ยละ 10 เอเชยีใต้ รอ้ยละ 6 องักฤษ รอ้ยละ  8 สหรฐัอาหรบัเอมเิรตสร์อ้ยละ  7 อาเซยีน รอ้ยละ  8 

และอื่นๆ สรา้งรายไดใ้หป้ระเทศไมต่ํ่ากวา่ 35,000 ลา้นบาท ปี 2551 คาดว่าจะเพิม่เป็น  1.4 ลา้นคน 

และปี 2552 คาดวา่จะเพิม่ขึน้เป็น  1.5 ลา้นคน ขยายตวัไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ  10 ต่อปี ตามอตัราการ

ขยายตวัของนกัท่องเทีย่วต่างชาตใินประเทศไทย นอกเหนือจากโรงพยาบาลเอกชน  ยงัมคีลนิีค

เฉพาะทางอกี  17,396 แหง่ ประมาณรอ้ยละ  20 ใหบ้รกิารแก่คนไขช้าวต่างชาต ิในดา้นทนัตกรรม  

รกัษาดา้นผวิหนงั ดแูลความงาม ตรวจสายตา ตรวจเชค็สุขภาพ ตรวจเลอืด  ทีส่ามารถทราบผลใน

เวลาน้อยวนัโดยไมต่อ้งพกัคา้งคนื (สาร สธ. 2556) 

 โอกาสของประเทศไทยใน การดาํเนินธรุกจิดา้นการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพและการแพทย์

แก่ชาวต่างชาติ  ซึง่การดาํเนินธรุกจิดงักลา่ว ใหเ้กดิความแขง็แกรง่และยัง่ยนืสามารถวเิคราะหต์าม

ปจัจยัทีเ่กีย่วขอ้งต่างๆ ไดแ้ก่  
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 1.  ทรพัยากรบุคคลซึง่มคีวามหมายรวมถงึ ปรมิาณ  ความสามารถและทกัษะ และความ

เป็นผูนํ้าในเชงิธรุกจิ 

 2.  ระบบการใหบ้รกิารดา้นสขุภาพ นโยบายและแนวทางยทุธศาสตรก์ารพฒันา  

 3.  คณุภาพการใหบ้รกิาร ประสทิธภิาพ ความรวดเรว็ และความแมน่ยาํ ในการรกัษาพยาบาล 

การมรีะบบตดิตามตรวจสอบการดาํเนินการ 

 4. ระบบขอ้มลูขา่วสาร  การประชาสมัพนัธ ์การเชือ่มต่อ และการมเีครอืขา่ย การเกบ็

รวบรวมขอ้มลูองคค์วามรู ้การรกัษาและการต่อยอด 

 5.  แหล่งเงนิทุนและงบประมาณทีม่าสนบัสนุนอยา่งเพยีงพอและต่อเน่ือง 

 6. ความพรอ้มของผูใ้หบ้รกิารในประเทศทัง้ภาครฐัและเอกชน ในการใหบ้รกิารรกัษาพยาบาล

และดแูลสขุภาพทัง้ดา้นจาํนวนบุคลากร ความรูค้วามสามารถ ทกัษะวชิาชพีของบุคลากร ความมุง่มัน่ใน

การใหบ้รกิาร น้ําใจไมตร ีและในดา้นสถานที ่สิง่อาํนวยความสะดวก และเวชภณัฑต่์างๆ 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบ 

  3.1 แนวคิดและการออกแบบเพ่ือการส่ือสาร  

 หลกัการออกแบบ หมายถงึ  การนําองคป์ระกอบมลูฐานมาจดัหรอืรวบรวมเขา้ดว้ยกนั

อยา่งมรีะบบในงานออกแบบ  ไมว่า่จะเป็นตวัอกัษร ภาพ หรอืพืน้ทีว่า่ง ๆ เพื่อใหก้ารออกแบบสื่อ

สิง่พมิพเ์ป็นไปตามวตัถุประสงคท์ีต่อ้งการ ดงัน้ี (จริะเสกข ์ตรเีมธสุนทร. 2548) 

            1.  หลกัความสมดลุ (balance) หมายถงึ การกาํหนดและการจดั วางองคป์ระกอบมลูฐาน

ใหม้น้ํีาหนกัและสดัส่วนทีเ่ท่าๆ  กนัทัง้สองขา้ง  งานออกแบบขาดความสมดลุจะก่อใหเ้กดิความรูส้กึ

ไมม่ ัน่คงแต่ผูพ้บเหน็ 

 2.  ความมเีอกภาพ (Unity) หมายถงึ การจดัวางองคป์ระกอบใหม้กีารรวมตวัเป็นอนัหน่ึง

อนัเดยีวกนั โดยจะไมแ่ตกแยก  กระจดักระจาย  งานออกแบบขาดเป็นเอกภาพจะทาํใหผู้อ่้านเกดิ

ความรูส้กึแตกแยกและไมน่่าสนใจ 

 3.  การเน้นจดุแหง่ความสนใจ (Emphasis) หมายถงึ การสรา้งจดุแหง่ความสนใจใหเ้กดิขึน้ใน

งานออกแบบ  โดยการกําหนดบรเิวณใดบรเิวณหน่ึงในภาพทีเ่หมาะสม ใหม้ลีกัษณะพเิศษกว่า

บรเิวณอื่น เพื่อใหด้งึดดูความสนใจแก่ผูอ่้าน 

 4. ความมสีดัสว่น (Proportion) หมายถงึ การจดัวางองคป์ระกอบ โดยคาํนึงถงึความสมัพนัธ์

ของขนาด รปูรา่งขององคป์ระกอบ  เช่น ตวัอกัษร รปูภาพ  และความสมัพนัธร์ะหวา่งดา้นกวา้งและ

ดา้นยาวของสิง่พมิพ ์
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 5.  จงัหวะ (Rhythm) ไดแ้ก่ การวางองคป์ระกอบมลูฐานทางศลิปะใหม้รีะยะตาํแหน่งของ

องคป์ระกอบเป็นช่วงๆ  ซึง่จะก่อใหเ้กดิความรูส้กึเคลื่อนไหวต่อเน่ืองและความมทีศิทางแก่ผูอ่้าน

 6.  ความเรยีบงา่ย (Simplicity) การวางองคป์ระกอบในการจดัภาพ  ควรเน้นทีค่วามเรยีบ

งา่ยไมร่กรงุรงั  เพราะแมว้่านกัออกแบบจะสามารถออกแบบใหผ้ลงานหรหูราแต่หากไมส่ามารถสื่อ

ความ หมายไดต้ามทีต่อ้งการกส็ญูเปลา่ ดงันัน้  หลกัความเรยีบงา่ยของการออกแบบสื่อสิง่พมิพ์  ก็

เพื่อใหง้า่ยต่อการรบัรูข้องผูอ่้าน 

องคป์ระกอบของการออกแบบ (The Elements of Design) 

      องคป์ระกอบต่างๆ ของการออกแบบสามารถนํามาใชป้ระกอบกนัเมือ่เริม่คดิแบบและวาง

รปูแบบ 3

 เส้น  (Line) เสน้คอืการเชื่อมต่อของจดุสองจดุดว้ยจดุหรอืเครือ่งหมายใดๆ โดย

ต่อเน่ืองกนั   เสน้มหีลายลกัษณะ เช่น เสน้ตรง เสน้โคง้ เสน้หนา เสน้บาง  เสน้ประ เป็นตน้  

การใชเ้สน้ในงานออกแบบสิง่พมิพ ์

 เป็นสิง่ทีช่่วยใหม้จีดุยนืในการเริม่ตน้ออกแบบ และ จะเพิม่ความหลากหลายของงาน  

องคป์ระกอบของการออกแบบ ไดแ้ก่ 

    • เป็นเสน้กรอบของรปูภาพหรอืขอ้ความ 

    • สรา้งกรดิ (Grid) 

   • จดัขอ้มลูใหเ้ป็นระเบยีบ 

    • เน้นสว่นสาํคญั 

    • เชื่อมส่วนประกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

    • สรา้แบบงกราฟหรอืผงัขอ้มลู 

    • สรา้งลวดลายดว้ยเสน้สายรปูแบบต่างๆ 

    • นําสายตาผูด้ไูปยงัจดุทีต่อ้งการ หรอืสรา้งความรูส้กึถงึการเคลื่อนไหว 

    • สรา้งอารมณ์หรอืโน้มนําความรูส้กึ 

 รปูทรง (Shape) รปูทรงคอืสิง่ทีม่คีวามกวา้งและความสงู ม ี3 แบบคอื  

    1. รปูทรงเรขาคณติ  ไดแ้ก่ สามเหลีย่ม สีเ่หลีย่ม วงกลม เป็นตน้ 

    2. รปูทรงตามธรรมชาต ิเช่น ภเูขา รปูรา่งของคนและสตัวต่์าง ๆ 

    3. รปูทรงดดัแปลงซึง่ไดม้าจากการนํารปูรา่งธรรมชาตมิาทาํใหเ้รยีบงา่ยขึน้  

       การใชร้ปูรา่งในงานออกแบบสิง่พมิพ์ 

 • จดัวางขอ้ความอยูภ่ายในกรอบทีม่รีปูทรงแบบต่างๆ 

   • สรา้งรปูแบบใหม่ๆ 

http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617�
http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617�
http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617�
http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617#Grid�
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   • ใสส่เีป็นรปูทรงต่างๆ บนขอ้ความทีต่อ้งการเน้นหรอืดงึดดูความสนใจ 

   • ทาํรปูทรงเฉพาะขึน้แทนสญัลกัษณ์ต่างๆ 

   • ตดักรอบภาพเป็นรปูทรงทีแ่ปลกออกไปเพื่อใหด้นู่าสนใจขึน้ 

 พืน้ผิว  (Texture) พืน้ผวิคอืสิง่ทีม่องเหน็หรอืสมัผสัไดบ้นผวิหน้าของงาน  พืน้ผวิทีไ่ม่

เหมอืนกนัจะทาํใหง้านออกแบบเดยีวกนัดแูตกต่างกนั พืน้ผวิจะเพิม่มติใิหก้บังาน และผูด้สูามารถจะ

สมัผสักบัพืน้ผวิทีน่กัออกแบบใชก้บังานได ้

การใชพ้ืน้ผวิในงานออกแบบสิง่พมิพ์ 

    • เพือ่กระตุน้อารมณ์และความรูส้กึ 

    • สรา้งความแตกต่างเพื่อดงึดดูความน่าสนใจ 

   • ทาํใหง้านมเีอกลกัษณ์ 

   • ลวงสายตาโดยใชล้วดลายและแสงเงาของพืน้ผวิ 

    • สรา้งมติแิละความลกึ 

 ช่องไฟ (Space) ช่องไฟคอืพืน้ทีว่่างทีอ่ยูร่ะหว่างหรอืโดยรอบวตัถุ  หรอืตวัอกัษร ช่องไฟ

จะทาํใหส้ิง่ทีนํ่ามาใสไ่วใ้นหน้างานแยกออกจากกนั หรอืดเูป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ทาํใหเ้กดิการเน้น  

และเป็นจดุพกัสายตา 

 การใช้ช่องไฟในงานออกแบบส่ิงพิมพ์ 

 • ช่วยใหเ้รือ่งราวในเลยเ์อา้ท3์

 • ช่วยใหแ้ต่ละองคป์ระกอบของงานดเูสมอกนั 

  • เป็นจดุพกัสายตา 

งา่ยต่อการตดิตาม 

  • ช่วยเน้นสว่นประกอบทีส่าํคญั เช่น ปล่อยใหม้ช่ีองว่างรอบๆส่วนประกอบนัน้ มากกวา่ทีอ่ื่น

 • ทาํใหต้วัอกัษรดเูดน่ชดัขึน้ 

 ขนาด (Size) ขนาดของวตัถุทัง้ใหญ่หรอืเลก็ ลว้นเป็นสว่นประกอบกนัทีท่าํให้ เลยเ์อา้ท์ 3มี

รปูแบบขึน้มา  การจดัขนาดสว่นประกอบต่างๆ ไดด้จีะทาํให้ เลยเ์อา้ท์ 3น่าสนใจยิง่ขึน้และดเูป็น

ระเบยีบขึน้ ขนาดจะทาํใหเ้หน็ความสาํคญัของสิง่ทีต่อ้งการเน้น ช่วยดงึดดูความสนใจ และช่วยให้

เลยเ์อา้ท3์

  สี (Color) สเีป็นองคป์ระกอบของการออกแบบทีม่คีวามสาํคญัมาก  เพราะสีนัน้มผีลดา้น

อารมณ์ และความรูส้กึ สยีงั จะทาํใหเ้กดิภาพ ดงึดดูความสนใจ  และจะบอกความรูส้กึของสิง่ต่าง ๆ  

ก่อนจะเลอืกใชส้ตีอ้งพจิารณาก่อนวา่ตอ้งใชส้ทีาํใหเ้กดิผลในลกัษณะ แบบใด และสใีดที่จะเหมาะกบั

วตัถุประสงคน์ัน้ๆ 

ประกอบเขา้ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเหมาะสม 

http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617�
http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617�
http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617�
http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617�
http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617�
http://www.supremeprint.net/index.php?lay=show&ac=article&Id=538976617�
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  การใช้สีในงานออกแบบส่ิงพิมพ ์

     • สามารถจะดงึดดูสายตาใหเ้กดิความสนใจ 

     • ช่วยสรา้งอารมณ์ ความรูส้กึ 

     • ช่วยดงึดดูสายตาวา่จดุใดเป็นจดุแรกทีต่อ้งการใหม้อง 

     • สามารถจดัองคป์ระกอบของงานรวมกลุม่กนั หรอืจะแยกมนัออกจากกนัดว้ยการเลอืกใช้

สทีีต่่างกนัไป 

     • ช่วยผสมผสานใหภ้าพรวมนัน้มคีวามสมดลุ 

     • ใชเ้น้นขอ้ความทีส่าํคญัหรอืหวัเรือ่ง 

  ตวัอกัษร (Typography) ตวัอกัษรเป็นองคป์ระกอบทีแ่ตกต่างไปจากองคป์ระกอบอื่น 

ตวัอกัษรสามารถเรยีงรอ้ยบอกเลา่เรือ่งราวใหผู้อ่้านไดโ้ดยตรง โดยไมต่อ้งแปลความหมายเหมอืน

เช่นองคป์ระกอบอื่น ในขณะเดยีวกนัเรากส็ามารถตกแต่งตวัอกัษรโดยใชร้ปูแบบ ขนาด และสสีนั 

มาจดัวางเป็นรปูแบบต่าง ๆ สรา้งแรงดงึดดูใหส้นใจและน่าตดิตาม 

  การใช้ตวัอกัษรในงานออกแบบส่ิงพิมพ์  

     • ใชบ้อกกลา่วขอ้ความทีอ่งคป์ระกอบอื่นไมส่ามารถสือ่ออกมาได้ 

     • ดงึดดูใหเ้กดิความสนใจดว้ยขนาด สสีนัและขอ้ความทีเ่รา้ใจ 

     • จดัลาํดบัความสาํคญัและบอกเลา่รายละเอยีดโดยจดัทาํหวัขอ้หลกั หวัขอ้รอง และเน้ือหา  

ฯลฯ 

     • สามารถจดัเรยีงตวัอกัษรประกอบเป็นภาพ หรอืรปูทรงต่าง ๆ โดยใชแ้บบอกัษร  ขนาด 

และสสีนัทีต่่าง ๆ กนั 

     • สามารถจดัแบ่งเป็นกลุ่มกอ้น จดัวางและใชช่้องไฟ สสีนัตลอดจนองคป์ระกอบอื่นในการ  

แบ่งแยกใหเ้ป็นระเบยีบ งา่ยต่อการสือ่สาร และดสูวยงาม 

    • ใชข้ยายความ หรอือธบิายภาพประกอบต่างๆ 

3.2  แนวคิดหลกัการออกแบบโฆษณา 

 การสรา้งสรรคง์านโฆษณาเป็นความพยายามในการใชก้ารโฆษณาผา่นสือ่ต่างๆ  โดยมี

จดุมุง่หมายเพือ่ใหข้อ้มลูขา่วสารเกีย่วกบัสนิคา้หรอืบรกิาร  ตลอดไปจนแนวคดิไปสูผู่บ้รโิภคตาม

เป้าหมายทีก่ําหนดไว้   การโฆษณาจงึตอ้งมลีกัษณะสรา้งสรรค์  โดยการวเิคราะหส์ถานการณ์ต่างๆ  

ไมว่า่จะเป็นดา้นการตลาด ดา้นผูบ้รโิภคและดา้นสือ่โฆษณา  เพือ่นํามาใชเ้ป็นขอ้มลูในการสรา้งงาน

โฆษณาใหบ้รรลผุลตามวตัถุประสงคท์ีต่ ัง้ไว ้
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 กลยทุธใ์นการสร้ างสรรคง์านโฆษณา  (Creative Strategy) เป็นขัน้ตอนในการสรา้งงาน

โฆษณาทีม่คีณุภาพ สามารถสรา้งความแปลกใหม ่โดยใชค้วามรู ้ เหตุผล  จนิตนาการสรา้งเอกลกัษณ์

และแนวความคดิทีเ่หมาะสม สรา้งความรูส้กึต่อเน่ืองและแสดงใหเ้หน็ความแตกต่างระหวา่งความคดิ

หรอืสิง่ของ  ประเดน็สาํคญัในการสรา้งสรรคง์านโฆษณามดีงัน้ี 

 1. การวิเคราะหล์กัษณะของผูร้บัข่าวสาร 

 การวเิคราะหล์กัษณะของผูร้บัขา่วสาร  (Audience Characteristics) ซึง่อาจจะเป็นผูฟ้งั 

ผูอ่้านหรอืผูช้มทีเ่ป็นกลุม่เป้าหมายในการโฆษณา เพือ่ใหท้ราบถงึปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตอบสนอง

ความตอ้งการของผูบ้รโิภค  โดยจะศกึษาพฤตกิรรมผูบ้รโิภค (Consumer Behavior) ผลติภณัฑ์ 

(Product) และคูแ่ขง่ขนั (Competitor) 

2. การกาํหนดวตัถปุระสงคใ์นการโฆษณา 

วตัถุประสงคข์องการสรา้งสรรคง์านโฆษณา  (Creative Objective) สามารถกาํหนดโดยถอืเกณฑ์  3 

ดา้นคอื 

  2.1 วตัถุประสงคด์า้นการตลาด  (Marketing Objective) โดยจะมุง่ทีจ่ะกระตุน้ยอดขาย

จากผูบ้รโิภค พอ่คา้ปลกี ตวัแทนจาํหน่ายหรอืพนกังานขาย 

  2.2 วตัถุประสงคด์า้นพฤตกิรรม (Action Objective) เพือ่จะกระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิการ

ตอบสนองเช่น การทดลองใช ้การตดัสนิใจซือ้หรอืการซือ้ในปรมิาณทีม่ากขึน้ 

  2.3 วตัถุประสงคท์างดา้นจติวทิยาและภาพพจน์ (Psychological and Image Objective) 

เพือ่กระตุน้ใหผู้บ้รโิภคเกดิความเขา้ใจ เกดิความรูส้กึทีด่หีรอืเกดิความภมูใิจเมือ่ไดใ้ชส้นิคา้ 

3. การสร้างความคิดในการโฆษณา 

 การสรา้งแนวความคดิหลกัในการโฆษณา  (Advertising Concept) เป็นสิง่สาํคญัทีสุ่ด  เพือ่

ดงึความสนใจ สรา้งปฏกิริยิาและทาํใหส้นิคา้มคีวามแตกต่างจากคูแ่ขง่ขนัไดแ้ก่ 

  3.1 จดุขายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์  (Unique Selling Promotion) หรอื USP ในการคน้หาจุด

ขายทีเ่ป็นเอกลกัษณ์  โดยการคน้หาคณุสมบตัิ  ผลประโยชน์และจดุเดน่ของสนิคา้หรอืบรกิารนัน้  

เพื่อชีใ้หเ้หน็ถงึความเหนือกว่าคู่แขง่ขนัอยา่งไร  เช่น ความปลอดภยั  ความคงทน  ความสะดวก  

ความประหยดั 

  3.2 การกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑ ์(Product Positioning) หมายถงึการกาํหนดตาํแหน่ง

ของสนิคา้หรอืบรกิารทีม่คีณุคา่ต่อจติใจของผูบ้รโิภคและเป็นคณุสมบตัทิีผู่บ้รโิภคยอมรบัได้  รวมทัง้

ยงัมลีกัษณะทีแ่ตกต่างจากคู่แขง่ขนัดว้ยการกําหนดตําแหน่งผลติภณัฑอ์าจกําหนดไดจ้ากราคา

กลุ่มเป้าหมาย สว่นผสมผลประโยชน์ หรอืลาํดบัชัน้ของผลติภณัฑ ์
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  3.3 การสรา้งบุคลกิภาพในตราสนิคา้  (Brand Personality)เพือ่ใหต้ราสนิคา้มคีวาม

เหมาะสมและแตกต่างจากสนิคา้คู่แขง่ขนั  สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความมัน่คงสรา้งความน่าเชือ่ถอื  สรา้ง

ความจดจาํในตราสนิคา้และเกดิความภาคภมูใิจเมือ่ใชส้นิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

  3.4 การสรา้งภาพพจน์ในตราสนิคา้  (Brand Image) หมายถงึ  ความรูส้กึนึกคดิของ

กลุม่เป้าหมายทีม่ต่ีอตราสนิคา้  ทางดา้นคณุสมบตัิ  บุคลกิ  อารมณ์และการผสมผสานในจติใจของ

ผูบ้รโิภค  การโฆษณาเพือ่ จะสรา้งภาพพจน์จะพฒันาโครงรา่งดา้นชือ่เสยีงของตราสนิคา้  เช่น สาย

การบนิ สถาบนัการเงนิ สรุา บุหรี ่

  3.5 การสรา้งเรือ่งราวประจาํตวัสนิคา้  (Inherent Drama) หมายถงึ การสรา้ง เรือ่งราว

ประจาํตวัสนิคา้หรอืลกัษณะของผลติภณัฑท์ีจ่ะทาํใหผู้บ้รโิภคเกดิความสนใจ ตดิตามและเกดิการซือ้ 

 4. การจงูใจการโฆษณา 

 การจงูใจการโฆษณา  (Advertising Appeals) หมายถงึ  หลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการโฆษณา

เพือ่ใหเ้กดิการตอบสนองหรอืสรา้งอทิธพิลต่อความรูส้กึของผูบ้รโิภคทีม่ต่ีอสนิคา้หรอืบรกิาร  

ประกอบดว้ยหลกัเกณฑด์งัน้ี 

  4.1 การจงูใจดา้นเหตุผล (Rational Appeals) หมายถงึ ลกัษณะทีนํ่าไปใชป้ระโยชน์ได้

จรงิ เหตุผลในการเป็นเจา้ของสนิคา้ โดยมเีน้ือหามุง่ทีข่อ้เทจ็จรงิการเรยีนรู้  หลกัเหตุผลในการจงูใจ

เช่น รปูลกัษณ์ ขอ้ด ีราคา ความนิยม 

  4.2 การจงูใจดา้นอารมณ์ (Emotional Appeals) เน้นการใหข้า่วสารทีม่ไิดมุ้ง่ขายสนิคา้

โดยตรง แต่เป็นการสรา้งภาพพจน์และการตอบสนองความรูส้กึหรอืทศันคตเิช่น  การตอบสนองดา้น

ความปลอดภยั ความรกัในครอบครวัหรอืการประสบความสาํเรจ็ในชวีติ 

  4.3 การจงูใจดา้นเหตุผลรว่มกบัการจงูใจดา้นอารมณ์  (Combining Retional Appeal 

and Emotional Appeals) คอื การใชก้ารจงูใจทัง้ดา้นเหตุผลและดา้นอารมณ์รว่มกนั 

  4.4 การจงูใจดา้นสงัคม  ศลีธรรมและสิง่แวดลอ้ม  (Social Morals and Environment 

Appeals) เป็นการเสนอขา่วสารเพือ่แสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคม  อนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม  เช่น การ

โฆษณาสถาบนั โฆษณารณรงคข์องเรือ่งต่างๆ 

 หลกัการสร้างสรรคง์านโฆษณา 

 งานโฆษณาเป็นงานทีจ่ะตอ้งใชค้วามคดิสรา้งสรรค ์(Creativity) การสรา้งสรรคง์านโฆษณา 

ทีด่ ีควรกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการโฆษณาและการสง่เสรมิการตลาดโดยใชห้ลกั  AIDA MODEL ซึง่

จะทาํใหเ้กดิผล 4 ประการ ดงัน้ี 
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 1. การดงึเพือ่ใหเ้กดิความตัง้ใจ การโฆษณาทีด่ตีอ้งสามารถดงึดดูความสนใจ  (Attention) 

ไดเ้ช่น การใชเ้สยีงเพลงการใชน้กัแสดงทีม่ชีื่อเสยีง 

 2. การทาํเพือ่ใหเ้กดิความสนใจตดิตาม การโฆษณาตอ้งเน้นใหผู้บ้รโิภคเหน็ถงึผลประโยชน์

ทีจ่ะไดร้บัจากสนิคา้หรอืบรกิารเพือ่ทาํใหเ้กดิความสนใจตดิตาม (Interest) 

 3. การกระตุน้ เพือ่ ใหเ้กดิความตอ้งการ  การเสนอจดุขายทีช่ดัเจน  แสดงใหเ้หน็ความ

แตกต่างของการมสีนิคา้กบัการไมม่สีนิคา้หรอืความแตกต่างจากสนิคา้ประเภทเดยีวกนั  ทาํให้

ผูบ้รโิภคเกดิความตอ้งการ (Desire) ในสนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

 4. การกระตุน้ เพือ่ใหเ้กดิการซือ้  การโฆษณาตอ้งเชญิชวนใหผู้บ้รโิภคกลุม่เป้าหมายเกดิ

พฤตกิรรมการตอบสนอง(Action) โดยการซือ้สนิคา้หรอืใชบ้รกิาร  หลกัการสรา้งสรรคง์านโฆษณาที่

ทาํใหห้ลกั AIDA MODEL มคีวามสมัฤทธผิลควรมลีกัษณะ ดงัน้ี 

  4.1 สรา้งความไวว้างใจ  การโฆษณาตอ้งใหข้อ้เทจ็จรงิ  ไมเ่กนิจากความเป็นจรงิ  โดย

จะอาศยัสิง่ทีค่นเชื่อถอือยูแ่ลว้ มาเป็นจดุขายในการโฆษณาเช่น  มะนาวใชใ้นการทาํความสะอาดได้  

แสตนเลสทาํใหไ้มเ่กดิสนิม 

  4.2 มแีบบฉบบัของตนเองทีแ่ตกต่าง  การโฆษณาตอ้งมแีบบฉบบัของตนเองทีไ่มซ่ํ้า

แบบใคร  เมือ่ผูบ้รโิภคดแูลว้จดจาํไดว้า่เป็นการโฆษณาสนิคา้หรอืบรกิารใด 

  4.3 จดุขายทีช่ดัเจนเพยีงจดุเดยีว  การโฆษณาตอ้งสรา้งจดุขายทีจ่งูใจ  และชดัเจน

เพยีงจดุเดยีว เพือ่จะทาํใหผู้บ้รโิภคสามารถจดจาํได ้

  4.4 โฆษณาตอ้งน่าเชื่อถอื  โฆษณานอกจาก ไมเ่กนิจรงิแลว้  ยงัจะตอ้งมเีหตุผล

สนบัสนุนจดุขายของโฆษณานัน้ดว้ย 

  4.5 โฆษณาตอ้งเขา้ถงึความคดิและอารมณ์  การโฆษณาทีเ่น้นเหตุผลเพยีงอยา่งเดยีว

จะไมม่เีรือ่งของอารมณ์มาเกีย่วขอ้งเลย  อาจไมไ่ดร้บัความสนใจหรอืสรา้งความตอ้งการได้  ส่วน

โฆษณาทีใ่ชอ้ารมณ์เพยีงอยา่งเดยีว ไมม่เีหตุผลมาจงูใจ กอ็าจไมไ่ดผ้ลเช่นกนั 

  4.6 สะทอ้นบุคลกิภาพของสนิคา้  การโฆษณาจะตอ้งแสดงออกซึง่บุคลิ กของสนิคา้วา่

เป็นสนิคา้แบบไหนเช่น ความแขง็แรงทนทาน ขนาดทีเ่ลก็กะทดัรดัรปูแบบทีท่นัสมยั 

  4.7 สะทอ้นตําแหน่งครองใจผลติภณัฑ์  การโฆษณาจะตอ้งแสดงใหเ้หน็ตําแหน่งครอง

ใจของผลติภณัฑท์ีช่ดัเจน เช่น สบู่ชนิดน้ีใชแ้กส้วิ สบู่ชนิดน้ียบัยัง้แบคทเีรยีสบู่ชนิดน้ีมสี่วนผสมข อง

วติามนิอ ี
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  4.8 โฆษณาทีม่คีวามกลมกลนื การโฆษณาตอ้งมอีงคป์ระกอบต่างๆ  ทีเ่หมาะสมกนัทัง้

ภาพ เสยีง ส ีถอ้ยคาํ รวมทัง้การโฆษณาในทุกสือ่ทีใ่ชด้ว้ย  การสรา้งสรรคง์านโฆษณา  เริม่ตน้จาก

การกาํหนดวตัถุประสงคใ์นการโฆษณา  โดยอาศยัพืน้ฐานของการโฆษณา  ผูบ้รโิภคกลุม่เป้าหมาย

และขอ้มลูสนบัสนุนอื่นๆ ผูส้รา้งสรรคง์านโฆษณาจะตอ้งพยายามคน้หาแนวทางในการสรา้งสรรคท์ี่

เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการโฆษณา  เพือ่ใหก้ารโฆษณานัน้มสีมัฤทธผิลตาม  ที่

วางไว ้ 

 กระบวนการสร้างสรรคง์านโฆษณา 

 1. การรวบรวมขอ้มลู  (Immersion) คอืการรวบรวมขอ้มลูโดยอาศยัการวจิยั  เช่น ขอ้มลู

ดา้นผลติภณัฑ ์ขอ้มลูดา้นผูบ้รโิภค ขอ้มลูดา้นการตลาด โดยทาํการวจิยัดงัน้ี 

  1.1 การวจิยัผลติภณัฑแ์ละบรกิาร  (Product Research) ในการโฆษณานัน้จาํเป็น

อยา่งยิง่ทีน่กัโฆษณาจะตอ้ง รูใ้นรายละเอยีดทัง้หมดของตวัสิ นคา้ และบรกิารในเชงิเปรยีบเทยีบกบั

สนิคา้คู่แขง่เช่น  คุณลกัษณะเฉพาะของสนิคา้  ขนาดบรรจุ  ตราสนิคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้  ราคา 

การนําไปใชแ้ละจนิตภาพของสนิคา้นัน้ๆ 

  1.2 การวจิยัผูบ้รโิภค  (Consumer Research) เพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจถงึความรูส้กึนึกคดิ

และสามารถตอบสนองความตอ้งการของกลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมายหลกัเช่น  เพศ  อายุ  การศกึษา  

อาชพี รายได้ ภมูลิาํเนา ขนาดครอบครวัลกัษณะทางจติวทิยา  ความตอ้งการ  แรงจงูใจ บุคลกิภาพ 

การรบัรู ้เจตคตแิละวฒันธรรม 

  1.3 การวจิยัตลาด  (Market Research) เพื่อใหท้ราบถงึสภาพตลาดของคู่แขง่ขนัเช่น  

สภาวะของการแขง่ขนั การวางตาํแหน่งของสนิคา้ ระบบการจดัจาํหน่าย สว่นประกอบตลาด แนวโน้ม

ของตลาด การเปลีย่นแปลงของตลาด กจิกรรมสง่เสรมิการตลาด  งบประมาณโฆษณาและระยะเวลา

ของแผนรณรงคท์างการโฆษณา 

 2. การแยกแยะขอ้มลู  (Digestion) เป็นการนําขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการรวบรวมขอ้มลูในขัน้ที่

หน่ึงมาแยกประเภทและวเิคราะหป์ระเดน็สาํคญั  การวเิคราะหข์อ้มลูดา้นสนิคา้และบรกิาร  ทัง้ใน

ทางบวกและทางลบ  นอกจากน้ียงั จะตอ้งเปรยีบเทยีบกบัคูแ่ขง่ขนัดว้ย  ทางดา้นกลุม่ผูบ้รโิภค  

เป้าหมายตอ้งศกึษาวเิคราะหถ์งึพฤตกิรรมการตดัสนิใจ  ซือ้และสิง่จงูใจต่างๆ  ทีม่อีทิธพิลต่อการ

ตดัสนิใจซือ้  สว่นทางดา้นตลาดกจ็ะวเิคราะห์ ไปถงึความเป็นไปไดข้องตลาดสนิคา้ชนิดนัน้ๆ  วา่มี

แนวโน้มการขยายตวัหรอืมปีญัหาอุปสรรคอยา่งไร  ยิง่ไดข้อ้มลูมากเท่าใดก็ จะสามารถนํามาใ ชใ้น

การตดัสนิใจวางแผนกลยทุธไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี
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 3. การใชค้วามคดิ  (Incubation) โดยคาํนึงถงึขอ้มลูทีไ่ด้  เพื่อเปลีย่นแปลงขอ้มลูเป็น

แนวคดิในการโฆษณา ผูโ้ฆษณาจะตอ้งวางยทุธวธิแีผนรณรงคโ์ฆษณา (Advertising Campaign) ซึง่

ประกอบดว้ย  3 แผนคอื  แผนงานตลาด  แผนงานสรา้งสรรคแ์ล ะแผนงานซือ้สื่อโฆษณา  โดยมกีาร

กําหนดหลกักวา้งๆ ไวว้า่ตอ้งทาํกจิกรรมอะไรบา้ง เพือ่ใหบ้รรลผุลตามเป้าหมายทีว่างไว ้ 

 4. การสรา้งความคดิใหก้ระจา่ง  (Illumination) นัน้เป็นขัน้ของการเกดิความคดิทีส่าํคญัใน

การโฆษณา  รายละเอยีดต่างๆ  ทีว่างไวใ้นหลกัการ  เช่น แผนงานตลาดจะมกีารจดัสรรงบประมาณ

ในการสรา้งงาน ค่าสื่อโฆษณา ในดา้นการสรา้งสรรคจ์ะมกีารสรา้งเน้ือเรือ่งตามแนวทางทีก่าํหนดไว้  

ส่วนแผนงานซือ้สื่อโฆษณาจะกําหนดสื่อทีใ่ช้  เน้ือที่ ระยะเวลา ในการโฆษณา  เพือ่ใหไ้ดส้ือ่ทีด่ ี โดย

เป็นเครีอ่งนําทางโฆษณาไปสู่ผูบ้รโิภคอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 5. การสรา้งใหเ้ป็นจรงิ  (Reality) หรอืการพสิจูน์วา่เป็นจรงิ  (Verification) โดยการใชก้ล

ยทุธ์ (Strategy) และยทุธวธิี (Tactics) เพื่อใหค้วามคดิในงานโฆษณามคีวามสมเหตุสมผลและเป็น

จรงิขึน้มา ได้ โดยทางบรษิทัตวัแทนโฆษณา จะเริม่ปฏบิตังิานตามแผนทีไ่ดร้บัอนุมตัิ  ไมว่่าจะเป็น

งานทางดา้นสิง่พมิพ์  บทโฆษณาทางวทิยกุระจายเสยีง  การถ่ายทาํภาพยนตรห์รอืงานสง่เสรมิการ

ขายอยา่งอื่น  รวมทัง้การซือ้สื่อโฆษณา  แลว้จงึจะนําเสนอคณะกรรมการบรษิทั  เจา้ของสนิคา้  เพือ่

พจิารณา อกีครัง้ก่อนการเผยแพรต่ามสื่อต่างๆ 

 การสรา้งสรรคง์านโฆษณา  เป็นกลยทุธท์างการตลาดทีช่่วยใหก้ารขายสนิคา้หรอืบรกิาร

บรรลตุามเป้าหมายก่อนทีจ่ะมกีารสรา้งสรรคง์านโฆษณา  จงึตอ้งมกีารวางแผนการตลาดเริม่ตัง้แต่

การตัง้นโยบายการตลาด  นโยบายผลติภณัฑ์  เป้าหมายการโฆษณาและกลยทุธใ์นการโฆษณา  ซึง่

นโยบายเหลา่น้ีจะนําไปสูก่ารสรา้งสรรคง์านโฆษณาทีม่ปีระสทิธภิาพ 

 3.3 การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของธรุกิจ 

 ภาพลกัษณ์ขององคก์าร หรือภาพลกัษณ์ของบริษทั (Corporate Image) 

      เป็นคาํทีนิ่ยมเรยีกกนัในแวดวงวชิาการจนเป็นทีย่อมรบัโดยทัว่ไป หรอือกีนยัหน่ึงนัน้

หมายถงึ กติตศิพัทข์ององคก์าร (Corporate Reputation) (Morley. 1998: 8) นัน่เองในแวดวงการ

บรหิารธรุกจิสมยัใหม ่คาํวา่ ภาพลกัษณ์ ถกูนํามาพจิารณาเป็นองคป์ระกอบประการหน่ึงในการ

บรหิาร ช่ วยเอือ้ใหอ้งคก์ารธรุกจิดาํเนินไปไดอ้ยา่งกา้วหน้าและมัน่คง โดยเฉพาะอยา่งยิง่สาํหรบั

ธรุกจิขนาดใหญ่ซึง่เกีย่วพนักบักลุม่ประชาชนจาํนวนมาก และยิง่ไปกวา่นัน้ในทางการบรหิารธรุกจิ

ยงัอาจตคีา่ไดว้า่ภาพลกัษณ์ของบรษิทัปรยีบเสมอืนสนิทรพัย ์ (Asset) อนัมคีา่ซึง่ยากจะประเมิ น

ออกมาเป็นตวัเลขทางบญัชไีด ้
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 Philip Kotler (2000: 553) ได้อธบิายถงึคาํ ภาพลกัษณ์ (Image) วา่ เป็นองคร์วมของ

ความเชื่อ ความคดิ และความประทบัใจของบุคคลทีม่ต่ีอสิง่ใดสิง่หน่ึง ซึง่ทศันคตแิละการกระทาํใด ๆ 

ทีค่นเรามต่ีอสิง่นัน้ๆ จะมคีวามเกีย่วขอ้งกนัอยา่งสงูกบัภาพลกัษณ์ของสิง่นัน้ๆ 

 Frank Jefkins (1993: 21-22) ไดอ้ธบิายภาพลกัษณ์ขององคก์ารธรุกจิไวว้า่ ภาพลกัษณ์

ของบรษิทัหรอืภาพลกัษณ์ขององคก์ารธรุกจิ (Corporate Image) หมายถงึภาพลกัษณ์ขององคก์าร

ใดองคก์ารหน่ึง ซึง่หมายรวมทุกสิง่ทุกอยา่งเกีย่วกบัองคก์ารทีป่ ระชาชนรูจ้กั เขา้ใจ และไดม้ี

ประสบการณ์ ในการสรา้งภาพลกัษณ์ขององคก์ารนัน้ สว่นหน่ึงทาํไดโ้ดยอาศยัการนําเสนออตัลษัณ์

ขององคก์าร (Corporate Identity) ซึง่ไดป้รากฏแก่สายตาคนทัว่ไปไดง้า่ย เช่น สญัลกัษณ์ เครือ่งแบบ ฯลฯ 

  วริชั ลภริตันกุล  (2540: 81-83) ได้อธบิายวา่ ภาพลกัษณ์ของบรษิทั (Corporate Image) 

คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในจติใจของประชาชนทีม่ต่ีอบรษิทัหรอืหน่วยงานธรุกจิแหง่ใดแหง่หน่ึง หมายรวม

ไปถงึดา้นการบรหิารหรอืการจดัการ (Management) ของบรษิทัแห่งนัน้ดว้ย และหมายรวมไปถงึ

สนิคา้ผลติภณัฑ ์ (Product) และบรกิาร (Service) ที่บรษิทันัน้จาํหน่าย ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ของ

บรษิทั จงึมคีวามหมายคอ่นขา้งกวา้ง โดยครอบคลมุทัง้ตวัหน่วยงานธรุกจิ ฝา่ยจดัการ และสนิคา้

หรอืบรกิารของบรษิทัแหง่นัน้ดว้ย 

     ดงันัน้ เมือ่กลา่วถงึภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาด จงึ มคีวามหมายรวมถงึภาพลกัษณ์

ทุกดา้นทีป่ระกอบขึน้จากสว่นต่าง ๆ ของธุรกจิ และสามารถส่งผลต่อความเคลื่อนไหวของภาวะ

ทางดา้นการตลาดของธรุกจิทัง้ในทางตรงและทางออ้ม เช่น เมือ่ผลติภณัฑม์ภีาพลกัษณ์ทีด่ ีช่วยให้

ผูบ้รโิภคตอ้งการซือ้ สง่ผลใหย้อดจาํหน่ายเพิม่ขึน้ และหากภาพลกัษณ์ของตวัองคก์ารดดีว้ยอกี ส่วน

หน่ึง ยอ่มก่อใหเ้กดิความเชื่อถอืไวว้างใจ จนอาจถงึขัน้ชื่นชมและศรทัธา จงึมผีลต่อความจงรกัภกัดี

ในตรายีห่อ้ของสนิคา้ (Brand Loyalty) ทาํใหส้นิคา้อยูใ่นตลาดอยา่งยัง่ยนืและ ยดึครองตลาด 

(Market Share) เตบิโตกา้วหน้า 

 ท่ีมาและพฒันาการของการสร้างภาพลกัษณ์ทางธรุกิจ 

 ในอดตี การสรา้งชือ่เสยีงและสง่เสรมิภาพลกัษณ์เป็นเรือ่งทีเ่น้นดาํเนินการ โดยอาศยั

วธิกีารสือ่สารประชาสมัพนัธเ์ป็นเครือ่งมอืหลกั นบัตัง้แต่ Ivy Ledbetter Lee อดตีนกัหนงัสอืพมิพ์

ซึง่ไดช้ือ่วา่เป็นผูบุ้กเบกิวงการประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์ โดยไดร้บัการว่ าจา้งจาก John 

D. Rockefeller มหาเศรษฐีของโลกชาวอเมรกินั เมือ่ปี ค .ศ. 1914 ใหช่้วยดาํเนินการแกไ้ขชือ่เสยีง

ในทางลบ (Bad Reputation) จากภาพของชายแก่ทีถ่กูรงัเกยีจวา่เป็นนายทุนเฒา่หน้าเลอืดและเอา

เปรยีบผูใ้ชแ้รงงาน (Greedy Old Capitalist) มาเป็น ภาพของชายชราผูใ้ จด ี(Kindly Old Man) ผู้

ชอบบาํรงุกจิกรรมเพือ่สงัคมสงเคราะหแ์ละบรจิาคช่วยเหลอืสาธารณกุศลต่างๆ และรกัเดก็ วธิกีารที ่
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Lee ใชแ้กไ้ขชือ่เสยีงในทางลบและสรา้งภาพลกัษณ์ใหมน่ัน้ เป็นทีย่อมรบักนัวา่คอืวธิกีารสือ่สาร

ประชาสมัพนัธโ์ดยอาศยัสือ่มวลชนเป็นเครือ่งมอืสาํคญั แมใ้นอดตี เรือ่งของการประชาสมัพนัธจ์ะถกู

คละปนดว้ยเทคนิคของการโฆษณาชวนเชื่ ออยูด่ว้ย แต่การดาํเนินงานดว้ยวธิใีด ๆ กต็ามจะไม่

สามารถบรรลชุือ่เสยีงทีย่ ัง่ยนืไดเ้ลย หากปราศจากรากฐานทีม่าของความเป็นจรงิทีถ่กูตอ้ง ดงีาม

และมัน่คง ดงันัน้ การที ่Lee สามารถทาํไดส้าํเรจ็แ ละภาพลกัษณ์ทีด่ขีอง Rockefeller กย็นืยงอยูไ่ด้

นัน้ เน่ืองจากมหาเศรษฐผีูน้ี้มกีารปฏบิตัตินและดาํเนินงานธรุกจิในลกัษณะทีน่กัประชาสมัพนัธส์รา้ง

ภาพขึน้จรงิอยูด่ว้ย 

 ดงัทีม่ผีูก้ล่าวถงึในแวดวงการ บรหิารการภาพลกัษณ์ (Image Management) หรอืการ

จดัการชื่อเสยีงขององค์ การ (Corporate Reputation Management) ว่า ภาพลกัษณ์หรอืชื่อเสยีง

ขององคก์ารนัน้ ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานทีว่า่ องคก์ารธรุกจินัน้มกีารดาํเนินงานทีแ่ทจ้รงิอยา่งไร (How the 

company conducts) หรอื ประชาชนจะรบัรูก้ารดาํเนินงานของธรุกจิวา่อยา่งไร (How the company 

is perceived as conducting its business) (Morley. 1998) 

 ในปจัจบุนัการสรา้งภาพลกัษณ์เป็นแนวคดิทีอ่งคก์ารธรุกจิต่างตระหนกัถงึความสาํคญั

อยา่งสงู โดยพยายามพฒันากลยทุธก์ารสรา้งภาพลกัษณ์อยา่งเป็นระบบ จากเดมิทีอ่าศยัการ

ประชา-สมัพนัธเ์ป็นเครือ่งมอืหลกั มาเป็นการประยกุตแ์ล ะผสมผสานกลยทุธก์ารสือ่สารหลากหลาย

รปูแบบ โดยใช้ เทคนิควธิต่ีาง ๆ อยา่งเป็นเอกภาพ เพือ่สนบัสนุนการดาํเนินงานสูเ่ป้าหมาย

ภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคข์ององคก์าร 

 องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ และการเกิดภาพลกัษณ์ 

 Kenneth E. Boulding (1975: 91) ไดอ้ธบิายวา่ “ภาพลกัษณ์” เป็นความรู ้ความรูส้กึของ

คนเราทีม่ต่ีอสิง่ต่าง ๆ โดยเฉพาะความรูน้ัน้เป็นความรูท้ีเ่ราสรา้งขึน้มาเองเฉพาะตน เป็นความรู้

เชงิอตัวสิยั (Subjective Knowledge) ซึง่ประกอบดว้ย “ขอ้เทจ็จรงิ คุณค่าทีเ่ราเป็นผูก้ําหนด โดยแต่

ละบุคคลจะเกบ็สะสมความรูเ้ชงิอตัวสิยัเกีย่วกบัสิง่ต่างๆทีม่รีอบตวัทีไ่ดป้ระสบและมคีวามเชือ่วา่จรงิ 

เน่ืองจากคนเราไมส่ามารถทีจ่ะรบัรูแ้ละทาํความเขา้ใจกบัทุกสิง่ไดค้รบถว้นเสมอไป เรามกัจะได้

เฉพาะ ภาพ บางสว่นหรอืลกัษณะกวา้งๆ ของสิง่เหล่านัน้ ซึง่อาจไมช่ดัเจนแน่นอนเพยีงพอ แลว้มกั

ตคีวามหมาย (Interpret) หรอืใหค้วามหมายแก่สิง่นัน้ ดว้ยตวัเราเอง ความรูเ้ชงิอตัวสิยัน้ีจะประกอบ

กนัเป็นภาพลกัษณ์ของสิง่ต่าง ๆ ทีอ่ยูใ่นโลกตามทศันะของเรา และพฤตกิรรมทีเ่ราแสดงออกกจ็ะ

ขึน้อยูก่บัภาพลกัษณ์ของสิง่นัน้ ๆ ทีเ่รามอียูใ่นสมองดว้ย เพือ่ใหง้า่ยแก่การทาํความเขา้ใจ อาจแยก

องคป์ระกอบของภาพลกัษณ์ไดเ้ป็น 4 สว่น แต่ในความเป็นจรงิองคป์ระกอบทัง้ 4 สว่นน้ีจะมคีวาม

เกีย่วขอ้งสมัพนัธก์นัอยา่งไมอ่าจแบ่งแยกได ้คอื 
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 1.  องคป์ระกอบเชิงการรบัรู ้ (Perceptual Component) เป็นสิง่ทีบุ่คคลไดจ้ากการ

สงัเกตโดยตรง แลว้นําสิง่นัน้ไปสู่การรบัรู ้ สิง่ทีถ่กูรบัรูน้ี้อาจจะเป็นบุคคล สถานที ่เห ตุการณ์ 

ความคดิ หรอืสิง่ของต่าง ๆ เราจะไดภ้าพของสิ่ งแวดลอ้มต่างๆ เหล่าน้ี ดดยจะ ผา่นการรบัรูเ้ป็น

เบือ้งแรก 

 2.  องคป์ระกอบเชิงความรู ้ (Cognitive Component) ไดแ้ก่ สว่นทีเ่ป็นความรูเ้กีย่วกบั

ลกัษณะ ประเภท ความแตกต่างของสิง่ต่าง ๆ ทีไ่ดจ้ากการสงัเกตและรบัรู ้

 3.  องคป์ระกอบเชิงความรูสึ้ก (Affective Component) ไดแ้ก่ ความรูส้กึของบุคคลทีม่ ี

ต่อสิง่ต่างๆ อาจจะเป็นความรูส้กึผกูพนัยอมรบัหรอืไมย่อมรบั ชอบหรอืไมช่อบ 

 4.  องคป์ระกอบเชิงการกระทาํ (Cognative Component) เป็นความมุง่หมายหรอื

เจตนา ทีเ่ป็นแนวทางในการปฏบิตัติอบโตส้ิง่เรา้นัน้ โดยเป็นผลของปฏสิมัพนัธร์ะหวา่งองคป์ระกอบ

เชงิความรูแ้ละเชงิความรูส้กึ 

 องคป์ระกอบเชงิการรบัรู ้เชงิความรู ้เชงิความรูส้กึ และเชงิการกระทาํนั ้ นจะผสมผสานกนั

เป็นภาพทีบุ่ คคลไดม้ปีระสบการณ์ในโล ก ดงันัน้ภาพลกัษณ์ทีด่ี ในธุรกจิจงึสมัพนัธโ์ดยตรงกบั

พฤตกิรรมของผูบ้รโิภค ซึง่กวา่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย (Target Consumer) แต่ละราย จะเปลีย่นฐานะ

มาเป็นลกูคา้ (Customer) นัน้ จะผา่นการรบัรู้ (Perception) จนเกดิความรู ้ (Knowledge) และ

ความรูส้กึ (Affection) ทีด่ต่ีอผลติภณัฑแ์ละองคก์ารธรุกจิ จนกระทัง่เกดิพฤตกิรรมการซือ้ (Buying) 

มาบรโิภคในทีส่ดุ 

 ประเภทของภาพลกัษณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัองคก์ารธรุกิจ 

 Kotler (2000: 296) ไดก้ล่าวถงึ  ภาพลกัษณ์ในปรบิทของการตลาดไวว้า่ ภาพลกัษณ์ 

(Image) เป็นวถิขีองประชาชนทีร่บัรูเ้กีย่วกบับรษิทัหรอืผลติภณัฑข์องบรษิทั และภาพลกัษณ์เป็นสิง่

ทีเ่กดิขึน้ไดจ้ากปจัจยัหลายประการภายใตก้ารควบคมุของธรุกจิเมือ่พจิารณาภาพลั กษณ์ทีอ่งคก์าร

ธรุกจิจะสามารถนําเป็นองคป์ระกอบทางการบรหิารจดัการไดแ้ลว้ อาจจะจาํกดัขอบเขตประเภทของ

ภาพลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่เสรมิการตลาดใหช้ดัเจนโดยจาํแนกเป็น 3 ประเภทดว้ยกนัคอื 

 1.  ภาพลกัษณ์ผลิตภณัฑห์รือบริการ (Product or Service Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้

ในใจของประชาชนทีม่ต่ีอผลติภณัฑห์รอืบรกิารของบรษิทัเพยีงอยา่งเดยีว ไมร่วมถงึตวัองคก์ ารหรอื

ตวัธรุกจิ ซึง่บรษิทัหน่ึง ๆ อาจมผีลติภณัฑห์ลายชนิดและหลายยีห่อ้จาํหน่ายอยูใ่นทอ้งตลาด ดงันัน้ 

ภาพลกัษณ์ประเภทน้ีจงึเป็นภาพโดยรวมของผลติภณัฑห์รอืบรกิารทุกชนิดและทุกตรายีห่อ้ ทีอ่ยู่

ภายใตค้วามรบัผดิชอบของบรษิทัใดบรษิทัหน่ึง 
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 2.  ภาพลกัษณ์ตราย่ีห้อ (Brand Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจของประชาชนทีม่ต่ีอ

สนิคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงหรอืตรา (Brand) ใดตราหน่ึง หรอืเครือ่งหมายการคา้ (Trademark) ใด

เครือ่งหมายการคา้หน่ึง สว่นมากมกัอาศยัวธิกีารโฆษณาและการสง่เสรมิการขาย เพือ่บ่งบอกถงึ

บุคลกิลกัษณะของสนิคา้ โดยการเน้นถงึคุณลกัษณะเฉพ าะหรอืจดุขาย แมส้นิคา้หลายยีห่อ้จะมา

จากบรษิทัเดยีวกนั แต่กไ็มจ่าํเป็นตอ้งมภีาพลกัษณ์เหมอืนกนั เน่ืองจากภาพลกัษณ์ของตรายีห่อ้ถอื

วา่เป็นสิง่เฉพาะตวั โดยขึน้อยูก่บัการกาํหนดตาํแหน่งครองใจ (Positioning) ของสนิคา้ยีห่อ้ใดยีห่อ้

หน่ึง ทีบ่รษิทัตอ้งการใหม้คีวามแตกต่าง (Differentiation) จากยีห่อ้ต่างๆ 

 3.  ภาพลกัษณ์ของสถาบนัหรือองคก์าร (Institutional Image) คอื ภาพทีเ่กดิขึน้ในใจ

ของประชาชนทีม่ต่ีอองคก์ารหรอืสถาบนั ซึง่เน้นเฉพาะภาพของตวัสถาบนัหรอืองคก์ารเพยีงสว่น

เดยีว ไมร่วมถงึสนิคา้หรอืบรกิารทีจ่าํหน่าย ดงันัน้ ภาพลกัษณ์ ประเภทน้ีจงึเป็นภาพทีส่ะทอ้นถงึ

การบรหิารและการดาํเนินงานขององคก์าร ทัง้ในแงร่ะบบบรหิารจดัการ บุคลากร  (ผูบ้รหิารและ

พนกังาน) ความรบัผดิชอบทีม่ต่ีอสงัคม และการทาํประโยชน์แก่สาธารณะ 

 ภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดท่ีพึงประสงคส์าํหรบัองคก์ารธรุกิจ 

      การกาํหนดภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงค ์ (Wish Image or Desired Image) เพื่อสนบัสนุน

การตลาดขององคก์ารธรุกจิไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพนัน้ ตอ้งคาํนึงถงึความต่าง (Differentiation) จาก

ภาพลกัษณ์ของคูแ่ขง่ในตลาดเดยีวกนั 

 พรทพิย ์พมิลสนิธุ์  (2540: 107-108) ไดก้ล่าวไวว้่า อน่ึง ภาพลกัษณ์ขององคก์ารทีส่งัคม

ตอ้งการ ซึง่มปีระสบการณ์ทาํงานทัง้ภาครฐัและเอกชนระบุไวด้งัน้ี  

 1.  เป็นองคก์ารทีเ่จรญิกา้วหน้าทนัโลก 

 2.  มบีรกิารและสมัพนัธอ์นัดกีบัลกูคา้ 

 3.  มรีะบบบรหิารและฝา่ยจดัการทีส่งูดว้ยประสทิธภิาพ 

 4.  ทาํคณุประโยชน์ทางเศรษฐกจิใหแ้ก่ส่วนรวม 

 5.  ปฏบิตังิานภายในกรอบกฎหมายของบา้นเมอืง 

 6.  มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมในระดบัสงู 

 ในการกาํหนดภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาดทีพ่งึประสงคน์ัน้ อาจเริม่ตน้จากการ

วเิคราะหจ์าํแนกภาพลกัษณ์แต่ละดา้นโดยอาศยักรอบทฤษฎสีว่นผสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ทัง้ 4 ส่วน คอื ผลติภณัฑ ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการจาํหน่าย (Place) และการ

สง่เสรมิการตลาด (Promotion) 
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 สาํหรบัองคก์ารธรุกจิโดยทัว่ไป สามารถกาํหนดภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคโ์ดยอาศยั

สว่นผสมทางการตลาดรวมไปถงึมติอิื่น ๆ ของธรุกจิมาเป็นแนวทางการพจิารณา ดงัน้ี 

 1.  ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด้์านสินค้าหรือบริการท่ีจาํหน่าย  เช่น สนิคา้มคีณุภาพด ี

น่าเชือ่ถอื สนิคา้มคีวามทนัสมยั สนิคา้มเีอกลกัษณ์โดดเดน่ สนิคา้มคีวามกา้วหน้าทางเทคโนโลย ี

 2.  ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด้์าน ราคา โดยทัว่ไป ผูบ้รโิภคจะเริม่ตน้จากจดุแรกคอื 

คาํนึงถงึราคาสนิคา้หรอืคา่บรกิารทีม่คีวามเหมาะสมและยตุธิรรม แต่ในภาวะการแขง่ขนัทีร่นุแรง

สาํหรบัตลาดสนิคา้บางประเภทนัน้ เป้าหมายของภาพลกัษณ์ดา้นราคาอาจตอ้งปรบัตวัสูอ่กีมติหิน่ึง 

นัน่คอืราคายอ่มเยา 

 3.  ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด้์านช่องทางการกระจาย สนิคา้ มกัจะมุง่ในประเดน็เรือ่ง

สถานทีจ่าํหน่ายและระยะเวลาทีผู่บ้รโิภคสามารถเขา้ถงึไดโ้ดยสะดวก เช่น ตวัแทนจาํหน่าย

ครอบคลมุพืน้ทีก่วา้งขวางและทัว่ถงึ เป็นตน้ 

 4.  ภาพลกัษณ์ท่ีพึ งประสงคด้์านการส่งเสริมการตลาด  อาจจาํแนกออกเป็นสว่นยอ่ย  

คอื 

  4.1 ภาพลกัษณ์ของกจิกรรมการสือ่สารการตลาด เช่น สือ่โฆษณาและประชาสมัพนัธท์ี่

ใชม้คีวามทนัสมยั มรีสนิยมทีด่ ีนอกจากน้ี ในแงข่า่วสารกต็อ้งมคีวามเป็นเอกภาพ จรงิใจ ไมโ่ออ้วด 

  4.2 ภาพลกัษณ์ของกจิกรรมสง่เสรมิการขาย ในแงร่ปูแบบและอรรถประโยชน์ต่อ

ผูบ้รโิภค ทัง้น้ี ยงัครอ บคลมุไปถงึกจิกรรมและอุปกรณ์สง่เสรมิการขายวา่มคีวามทนัสมยัและหมาะ

สมกบัสนิคา้ เช่น การจดัวางสนิคา้ แคตตาลอ็ก พรเีซน็เตอร ์ดสิเพลย ์

แต่อยา่งไรกต็าม ความประทบัใจของผูบ้รโิภคที่ มีผลต่อการตดัสนิใจซือ้สนิคา้หรอืบรกิารนัน้ 

บางครัง้กม็ไิดเ้กดิจากจุดแขง็ดา้นการตลาดของผลติภณัฑเ์พยีงอยา่งเดยีว แต่หากยงัขึน้อยูก่บัสว่น

ทีเ่ป็นคุณค่าเพิม่ (Value Added) อกีดว้ย นัน่คอื 

 5. ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด้์าน บรกิาร ประสทิธภิาพของบรกิารเกดิขึน้จาก

องคป์ระกอบสาํคญัสองสว่นคอื พนกังานบรกิารและระบบบรกิาร ธรุกจิจงึตอ้งพฒันาทัง้ระบบบรกิาร

เพือ่ใหม้ภีาพของความทนัสมยั กา้วหน้า รวดเรว็ และถกูตอ้งแมน่ยาํ พรอ้ม ๆ กบัพนกังานบรกิารที่

มคีวามเชีย่ว- ชาญ คลอ่งแคลว่ สภุาพ มบุีคลกิภาพและอธัยาศยัไมตรอีนัด ีเพือ่ใหบ้รรลเุป้าหมาย

ของการสรา้งภาพลกัษณ์ดา้นบรกิารไดเ้ตม็ที ่

 6. ภาพลกัษณ์ท่ีพึงประสงคด้์าน องคก์าร  ถอืเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรอือตัลกัษณ์ 

(Identity) ของแต่ละธรุกจิ โดยยดึแนวคดิในการเป็น “องคก์ารทีด่ขีองสงัคม ” (Good Corporate 

Citizen) เช่น ภาพลกัษณ์ทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรูค้วามสามารถและคณุธรรมของเจา้ของธรุกจิและ
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ผูบ้รหิาร ความมัน่คงกา้วหน้าของกจิการ ความทนัสมยัและกา้วหน้าทางวทิยาการของธรุกจิ ความรู้

และความสามารถ รวมถงึประสทิธภิาพในทาํงาน และมนุษยสมัพนัธข์องพนกังาน ความมจีรยิธรรม

และรบัผดิชอบต่อ สงัคม การทาํคณุประโยชน์แก่สงัคม เช่น ในดา้นศลิปวฒันธรรม การศกึษา 

เยาวชน สิง่แวดลอ้ม  

 ปัจจยัท่ีมีผลต่อการพิจารณากาํหนดกลยทุธก์ารสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริม

การตลาด 

 การกาํหนดกลยทุธก์ารสรา้งภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาดมปีจัจยัทีจ่ะตอ้งพจิารณา

แตกต่างกนัออกไปตามประเภทของธรุกจิและ เป้าหมายทางการตลาดของธรุกจินัน้ ๆ ในแต่ละ

ช่วงเวลา  เน่ืองจากการกาํหนดเ ป้าหมายและกลยทุธด์าํเนินงานสรา้งภาพลกัษณ์จะตอ้งมคีวาม

เป็นไปไดจ้รงิภายใตเ้งือ่นไขของสถานการณ์ปจัจบุนั ดงันัน้จงึอาจกลา่วไดว้า่ ในการพจิารณา

กาํหนดกลยทุธก์ารสรา้งภาพลกัษณ์  เพื่อส่งเสรมิการตลาดของธุรกจิใดๆ นัน้ จาํเป็นตอ้งคาํนึ งถงึ

ปจัจยัสาํคญัๆ ทีเ่กีย่วขอ้งเป็นพืน้ฐานดงัน้ี 

 1.  องคป์ระกอบของธรุกิจ ไดแ้ก่ ขนาด ประเภท เทคโนโลยกีารผลติ ตลาด นโยบาย

และเป้าหมายทางการตลาด ตลอดจนถงึการจดัสรรงบประมาณในการสรา้งภาพลกัษณ์ของธรุกจิ 

 2.  สภาพเศรษฐกิจ  โดยพจิารณาภาวะการเตบิโตและการถดถอย ตัง้แต่เศรษฐกจิระดบั

โลก ประเทศ ทอ้งถิน่ จนถงึบุคคล 

 3.  สภาพการแข่งขนัของธรุกิจในอตุสาหกรรมเดียวกนั  โดยดวูา่ มภีาวะการแขง่ขนั

อยา่งไร จดุเด่นของคู่แขง่คอือะไร และแนวโน้มของอุตสาหกรรมโดยรวมเป็นอยา่งไร 

 4.  กรอบของสงัคม ครอบคลมุเรือ่งของวฒันธรรม วถิชีวีติ กฎหมาย ซึง่อาจ จะเป็น

ขอ้จาํกดัสาํหรบัการสือ่สารเพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ของธรุกจิบางประเภท เช่น กฎหมายคุม้ครอง

ผูบ้รโิภค กฎหมายเกีย่วกบัการโฆษณาอาหารและยา  

 5.  กฎจรรยาบรรณ วิชาชีพ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในธุรกจิทีเ่กีย่วขอ้งกบัชวีติมนุษยอ์ ยา่ง

ใกลช้ดิ อาท ิธรุกจิโรงพยาบาลซึง่ตอ้งคาํนึงถงึกฎแพทยสภาเป็นแนวทางสาํคญั  

 6.  ผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลงังาน ดงัเช่นทีธ่รุกจิบางราย

นําแนวคดิเรือ่งการตลาดสเีขยีว (Green Marketing) มาใชเ้ป็นกลยทุธท์างการตลาด ปจัจยัเหลา่น้ีจะ

ช่วยเป็นแนวทางใหธ้รุกจิสามารถกาํหนดกรอบของภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคไ์ดอ้ยา่งถกูตอ้ง

เหมาะสม พรอ้มกบัสามารถเลอืกใชว้ธิกีารสือ่สารต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ โดยอยู่

ภายใตเ้งือ่นไข 
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 การใช้กลยทุธก์ารส่ือสารการตลาดในการสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด 

 เป็นทีย่อมรบักนัทัว่ไปวา่ การสือ่สารการตลาด (Marketing Communication) เป็นการสือ่

ความหมายของกจิกรรมทางการตลาดเพือ่สรา้งการรบัรู ้สรา้งความเขา้ใจ และสรา้งการยอมรบั

ระหว่างธุรกจิกบัผูบ้รโิภค โดยมุง่หวงัใหเ้กดิผลสาํคญัคอืช่วยกระตุน้การขาย (Sale) และสรา้งความ

จง-รกัภกัดขีองลกูคา้ (Customer Loyalty) กจิกรรมการสือ่สารการตลาด  จงึประกอบดว้ยสว่นสาํคญั

ไดแ้ก่ การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์การสง่เสรมิการขาย และการตลาดทางตรง 

 ซึง่ในปจัจบุนั การสือ่สารการตลาดไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็นกลยทุธอ์นัทรงประสทิธภิาพ

ยิง่ขึน้ โดยเน้นเป้าหมายและกลวธิสีือ่สารทีม่คีวามเขม้ขน้และสอดประสานกนัอยา่งมพีลงั ดงัที ่ Don 

E. Schultz เรยีกกลยทุธน้ี์ ไว้ว่าเป็นการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสาน (Integrated Marketing 

Communication หรอื IMC) โดยอธบิายว่า คอืการผสมสานเครือ่งมอืสือ่สารมาใชร้ว่มกนัอยา่งมี

ประสทิธภิาพ ทัง้การโฆษณาผา่นสือ่มวลชน (Mass-media Advertising) การขายโดยพนกังาน 

(Personal Selling) การสง่เสรมิการขาย (Sales Promotion) การประชาสมัพนัธ ์ (Public Relations) 

การตลาดทางตรง (Direct Marketing) บรรจภุณัฑ ์ (Packaging) และอื่นๆ เพื่อเผยแพรข่า่วสารทีม่ ี

ความชดัเจน (Clear) คงที ่(Consistent) และจบัใจ (Compelling) เกีย่วกบัองคก์ารและผลติภณัฑ ์

(Kotler; & Armstrong. 1999) 

      ทัง้น้ีการสือ่สารการตลาดแบบผสมผสานสามารถช่วยสรา้งอตัลกัษณ์ทีแ่ขง็แกรง่ของตรา

ยีห่อ้(Strong Brand Identity) ในตลาดโดยการผูกรวมเอาภาพลกัษณ์และขา่วสารต่างๆ มาเขา้ไว้

ดว้ยกนั ซึง่หมายความว่า ขา่วสารตําแหน่งครองใจและภาพลกัษณ์ ตลอดจนอตัลกัษณ์ของธุรกจิจะ

ถกูนําเสนออ ยา่งกลมกลื นเป็นแนวเดยีวกนัในทุก ๆ เครือ่งมอื ไมว่า่จะเป็นทางการประชาสมัพนัธ ์

การตลาดทางตรง การโฆษณา การสง่เสรมิการขาย และอื่นๆ 

      แนวคดิในการนํากลยทุธก์ารสือ่สารการตลาดมาใชเ้พือ่สรา้งภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิ

การตลาดน้ี เป็นการประยกุตเ์อาแนวทางการดาํเนินงานของการตลาดสมั ยใหมม่าเป็นกรอบ 

เน่ืองจากภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาดถอืเป็นเป้าหมายสาํคญัทางการตลาดทีอ่งคก์ารธรุกจิ

จะตอ้งสรา้งเสรมิใหม้คีวามโดดเดน่และเขม้แขง็ เพือ่ใหส้ามารถพฒันาตนเองในภาวะการแขง่ขนั

ของตลาดไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

     ดงัทีก่ลา่วไวแ้ลว้ในขา้งตน้ การกาํหนดภาพลกัษณ์เพื่อส่งเสรมิการตลาดทีพ่งึประสงคน์ัน้ 

วเิคราะหจ์าํแนกโดยอาศยักรอบทฤษฎสีว่นประสมทางการตลาดรว่มกบัทฤษฎกีารสือ่สารการตลาด 

ดงันัน้ การบรรลเุป้าหมายของภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาด  จงึสามารถดาํเนินการไดโ้ดยอาศยั

เครือ่งมือ่การสือ่สารการตลาด (Marketing Communication Tools) ทีม่อียูม่าประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสม

กลมกลนืกนั ดงัน้ี 
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 1. การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยอาศยัการโฆษณา (Advertising) 

      การโฆษณาเป็นเครือ่งมอืหลกัในการสือ่สารภาพลกัษณ์ของสนิคา้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่

ภาพทีส่ ือ่ถงึความสวยงาม ความกา้วหน้าของเทคโนโลยลีํา้สมยั ทัง้น้ี การสรา้งภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้

ของสนิคา้หรอืบรกิารผา่นทาง การโฆษณา  มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัคอื ภาพของสนิคา้ คาํขวญั คาํ

บรรยายจดุเดน่ของสนิคา้ ชือ่ผูแ้ทนจาํหน่าย สถานทีต่ดิต่อและโทรศพัท ์ชือ่และทีต่ ัง้ของบรษิทั ซึง่

ทัง้หมดน้ีตอ้งบ่งบอกถงึบุคลกิของสนิคา้และตาํแหน่งครองใจของสนิคา้นัน้ๆไดอ้ยา่งเด่นชดั 

 2.  การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยอาศยัการประชาสมัพนัธ ์ 

(Public Relations) 

      การประชาสมัพนัธเ์ป็นเครือ่งมอืทีส่รา้งความเชือ่ถอืไดด้แีละมคีวามยดืหยุน่ ที่สงู จงึ

สามารถช่วยสรา้งภาพลกัษณ์ตรายีห่อ้และภาพลกัษณ์ผลติภณัฑโ์ดยรวมของบรษิทัไดด้ว้ยวธิกีาร

เสนอขอ้เทจ็จรงิเชงิบวกอยา่งนุ่มนวลและไมโ่ออ้วด จงึกลายเป็นจดุแขง็ทีเ่สรมิส รา้งความเชือ่ถอื

ไวว้างใจแก่ผูบ้รโิภคในระยะยาว นอกจากน้ี การทาํประชาสมัพนัธย์งัเป็นเครือ่งมอืหลกัของการ

สือ่สารภาพลกัษณ์ขององคก์าร โดยถ่ายทอดผา่นทางกจิกรรมพเิศษ การรณรงค ์และสือ่ เพือ่ ใหบ่้ง

บอกถงึประสทิธภิาพและความเจรญิกา้วหน้าของกจิการ และ สือ่ใหเ้หน็ถงึความรบัผดิชอบทีธ่รุกจิมี

ต่อสงัคม 

  3. การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยอาศยัการส่ือสารผา่นบคุคล 

(Personal Contact) 

      การสือ่สารผา่นทางบุคคลในทีน้ี่อาจเป็นพนกังานขายสนิคา้ ตวัแทนจาํหน่าย หรอืสมาชกิ

ในระบบการตลาดขายตรง ซึง่ทาํหน้าทีโ่ดยตรงใ นการถ่ายทอดขอ้มลูและใหบ้รกิารทีด่แีก่ลกูคา้ 

ตลอดจนช่วยเสรมิสรา้งการรบัรูแ้ละทศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ารธรุกจิตามเป้าหมายทีก่าํหนดไว ้

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการดาํเนินงานธรุกจิขายตรง (Direct Sale) ซึง่ถอืว่าสื่อบุคคลเป็นกลไกหลกั

ในการขบัเคลือ่นธรุกจิและเป็นช่องทางในการ สื่อสารระหวา่งบรษิทักบัลกูคา้ในทุก ๆ เรือ่ง ทัง้เรื่ อง

สนิคา้ บรกิาร และกจิกรรมต่าง ๆ นอกจากช่องทางสื่อบุคคลซึง่ จะทาํหน้าทีข่ายโดยตรงแลว้ 

พนกังานบรกิาร รวมถงึพนกังานทัง้หมดของบรษิทั ลว้น แลว้มสีว่นช่วยสนบัสนุนภาพลกัษณ์ของ

ธรุกจิทัง้สิน้ 
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 4. การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดโดยอาศยัการส่งเสริมการขาย 

 การสง่เสรมิการขายในทีน้ี่หมายรวมถงึทัง้กจิกรรมและอุปกรณ์สง่เสรมิการขายทีจ่ดัขึน้ ทัง้

สองส่วนน้ีตอ้งมคีวามสอดคลอ้งกบัพฤตกิรรมของกลุ่มผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเป้าหมาย เพื่อช่วยสรา้งเสรมิ

ภาพลกัษณ์ทีด่แีล ะถูกตอ้งของสนิคา้  รวมไปถงึภาพลกัษณ์ทีด่ขีองธุรกจิ โดยสะทอ้นถงึตําแหน่ง

ครองใจของสนิคา้หรอืบรกิารทีข่ายอยา่งชดัเจน และมรีสนิยมอนัเหมาะสมกบักลุม่เป้าหมาย 

 5.  การสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด  โดยอาศยัการส่ือสารผา่นอตัลกัษณ์

ของธรุกิจ (Business Identity) 

 การสือ่สารผา่นอตัลกัษณ์ของธรุกจิในทีน้ี่หมายถงึการกาํหนดรปูแบบหรอืการออกแบบ 

(Design) ซึง่สามารถถ่ายทอดผา่นองคป์ระกอบหลกั ๆ ของธรุกจิไดโ้ดยตรง คอื ถ่ายทอดผา่นอตั

ลกัษณ์ของสนิคา้ (Product Identity) ซึง่เน้นทีก่ารออกแบบตวัสนิคา้และบรรจภุณัฑใ์หเ้หมาะสมกบั

ตําแหน่งครองใจ นอกจากน้ี ยงัถ่ายทอดผา่นอตัลกัษณ์ขององคก์าร (Corporate Identity) ซึง่เน้นที่

รปูทรงของอาคาร การตกแต่งสถานที ่บรรยากาศ ป้ายสญัลกัษณ์ รวมถงึเครือ่งแบบของพนกังาน ที่

จะช่วยสือ่ความหมายและสรา้งความประทบัใจ ในแบบทีต่อ้งการไดอ้ยา่งสอดคลอ้ง 

     ดงันัน้หากธรุกจิสามารถผสมผสานการใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารการตลาด (Marketing 

Communication Tools) หลายๆ ชนิดเขา้ดว้ยกนัอยา่งกลมกลนื โดยทีทุ่กๆ เครือ่งมอืดงัไดก้ล่าวมา

ขา้งตน้ต่างมุง่สูเ่ป้าหมายทีช่ดัเจนเป็นหน่ึงเดยีวแลว้ กส็ามารถผลกัดนัใหเ้กดิเป็นภาพลกัษณ์ที่

เขม้แขง็ และทรงพลงัมากพอทีจ่ะช่วยสนบัสนุนการตลาดของธรุกจิไดอ้ยา่งด ี 

 Kotler (2000: 296-297) ได้กลา่วไวว้า่ ภาพลกัษณ์ทีม่ปีระสทิธภิาพจะช่วยใหเ้กดิผลดต่ีอ

ธรุกจิใน 3 สว่นคอื (1) ช่วยสรา้งบุคลกิและคุณค่าแก่สนิคา้ (Product Value and Proposition) (2) ช่วย

นําเสนอความแตกต่างทีช่ดัเจน ไมส่บัสนกบัคู่แขง่ และ (3) ภาพลกัษณ์ในจติใจ (Mental Image) 

ช่วยก่อใหเ้กดิพลงัของอารมณ์ความรูส้กึ โดยการถ่ายทอดภาพลกัษณ์เหลา่น้ีผา่นช่องทางการสือ่สาร

ทุกชนิดและการสือ่สารตราสนิคา้ (Brand Contact) เช่น เมือ่กาํหนดวา่ “ไอบเีอม็คอืบรกิาร” (IBM 

Means Service) ขา่วสารน้ีจะตอ้งสือ่ผา่นทุกทางทัง้สญัลกัษณ์ (Symbols) สื่อสิง่พมิพ ์สื่อโสตทศัน์ 

บรรยากาศของบรษิทั กจิกรรมต่างๆทีจ่ดัขึน้ รวมถงึพฤตกิรรมการแสดงออกของพนกังาน 

 กระบวนการสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด 

 ภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาดจะเกดิขึน้และคงอยูไ่ดอ้ยา่งต่อเน่ืองยนืยาว ตลอดจนมี

การพฒันาไปในทศิทางทีด่ตีลอดเวลา และสามารถสง่เสรมิการดาํเนินธรุกจิขององคก์ารไดอ้ยา่งมี

ประสทิธภิาพนัน้ ตอ้งอาศยักระบวนวธิขีองการสือ่สารแบบ 2 ทาง (Two-way Communication) 

และการสือ่ สารเพือ่ชกัจงูใจ (Persuasive Communication) โดยดาํเนินการอยา่งเป็นระบบ ตาม

ขัน้ตอนดงัน้ี 
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 1.  สาํรวจวิเคราะหภ์าพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดของบริษทัท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 

     โดยตรวจสอบจากกลุม่ผูบ้รโิภคทีเ่ป็นเป้าหมาย (Target Consumer) ว่าภาพลกัษณ์

ปจัจบุนัมภีาพลกัษณ์เป็นอยา่งไร มภีาพลกัษณ์ซอ้นเชงิบวก- ลบในดา้นใดบา้ง จากนัน้ หากเคยได้

ตัง้เป้าหมายภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคไ์วก่้อนหน้าแลว้ ใหนํ้ามาวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบดวูา่มดีา้นใดที่

บรรลถุงึภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคแ์ลว้ และมดีา้นใดทีย่งั คงประสบปญัหา เพือ่นํามาเป็นแนวทาง

กาํหนดเป้าหมายของภาพลกัษณ์ทีพ่งึปsระสงคใ์นสายตาของกลุม่เป้าหมายทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป 

 2. วิเคราะหส่์วนผสมทางการตลาดและเป้าหมายทางการตลาดของธรุกิจ 

 เป็นการสาํรวจตนเองโดยคาํนึงถงึสนิคา้หรอืบรกิารทีข่าย คณุสมบตั ิบรรจภุณัฑ ์การวาง

ตําแหน่งครองใจ (Positioning) ในตลาดเพือ่ช่วยในการกาํหนดภาพลกัษณ์เป้าหมายใหส้ามารถ

ตอบสนองการแขง่ขนัทางการตลาดของธรุกจิได ้ดงัเช่น ธนาคารกสกิรไทยกาํหนดตาํแหน่งทางการ

ตลาดไวว้่า “ธนาคารกสกิรไทยจะเป็นทางเลอืกทีด่กีวา่สาํหรบัธนาคารระดบัสากลและระดบัทอ้งถิน่

ของประเทศไทย ” โดยประกอบดว้ย  แนวทางดาํเนินการ 5 สว่นคือ (1) มรีะบบโครงสรา้งพืน้ฐานที่

สงูดว้ยเทคโนโลย ี (High Technology Infrastructure) (2) การบรกิารทีเ่ป็นมติร (Personalized 

Service) (3) มุง่สู่สากล (International Calibre) (4) ภาคภมูใิจในความเป็นไทย (Thai Heritage) 

และ (5) คาํนึงถงึสงัคม (Community Caring) 

 3.  กาํหนดเป้าหมายภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาดท่ีพึงประสงค ์

    ก่อนอื่นตอ้งตระหนั กวา่การสรา้งภาพลกัษณ์ใหด้พีรอ้ม กนัในทุกดา้นนัน้เป็นเรือ่งทีย่าก ที่

จะเป็นไปได ้ในขัน้น้ีผูบ้รหิารภาพลกัษณ์จงึตอ้งเลอืกกาํหนดภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคเ์พยีงบางดา้น

โดยเลอืกจดัอนัดบัภาพลกัษณ์ดา้นหลกัๆก่อน คราวละไมเ่กนิ 3-5 ดา้นเพือ่ป้องกนัความสบัสน ซึง่มี

ขอ้ความระบุถงึหวัขอ้สาํคญัหรอืแนวคดิหลกั (Theme) กาํหนดไวอ้ยา่งชดัเจนเพือ่เป็นแนวทาง

สาํหรบัขัน้ต่อไป 

 4.  กาํหนดเคร่ืองมือ (Tools) 

 สือ่สารการตลาดและวางแผนการสือ่สาร  เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาด จาก

แนวทางการตัง้เป้าหมายภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคท์ีก่ลา่วมาแลว้ขา้งตน้ ชีใ้หเ้หน็ถงึองคป์ระกอบที่

สาํคญัของการสรา้งภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาด  ซึง่ธรุกจิจะตอ้งวางแผนดาํเนินงานให ้

สอดคลอ้งกนัใน 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

  4.1 การสรา้งเอกลกัษณ์เฉพาะตวัหรอือตัลกัษณ์ขององคก์าร (Corporate Identity) ซึง่

ตอ้งมทีัง้ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบักายภาพ (Physical) อนัประกอบดว้ยรปูทรง เสน้ ส ีทีผู่บ้รโิภค

สามารถสมัผสัไดโ้ดยตรง ตั ้ งแต่อาคารสาํนกังาน การตกแต่งสถานที ่ป้ายสญัลกัษณ์ เครือ่งแบบ

พนกังาน ชัน้วางสนิคา้ ฯลฯ และในดา้นกจิกรรมดาํเนินงาน (Performance) เช่น การจดักจิกรรม

ทางการตลาด การจดัโครงการรณรงคเ์พือ่สงัคม ฯลฯ 

  4.2 การเลอืกใชเ้ครือ่งมอืสือ่สารการตลาดและการวางแผนการสือ่สาร ซึง่ครอบคลมุทัง้

แผนกจิกรรมและแผนการใชส้ือ่ในทุกๆ เครือ่งมอื โดยมหีวัขอ้สาํคญัหรอืแนวคดิหลกั (Theme) เป็น

ตวักาํหนดขา่วสารในทุกเครือ่งมอืใหม้คีวามเป็นเอกภาพทัง้โครงการ 
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 5.  ปฏิบติัการส่ือสารตามแผนโดยอาศยักลยทุธก์ารใช้ส่ือและการนําเสนอสารท่ี

เป็นเอกภาพ  

 ซึง่ขัน้ตอนน้ีจาํเป็นตอ้งอาศยัการสรา้งสรรคร์ปูแบบกจิกรรม และการออกแบบสือ่ใหม้ี

รปูลกัษณ์ดงึดดูใจกลุม่เป้าหมาย พรอ้ม ๆ กบัการสรา้งสารใหส้มัพนัธก์บัสือ่ทีใ่ชไ้ดอ้ยา่งประทบัใจ

ภายใตห้วัขอ้สาํคญั ทีก่าํหนดไวแ้ลว้ 

 องคป์ระกอบของแผนการสร้างภาพลกัษณ์เพ่ือส่งเสริมการตลาด 

 การกาํหนดแผนการสรา้งภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาดอยา่งเป็นระบบ จะช่วยใหทุ้ก

ฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งสามารถดาํเนินงานใหบ้รรลเุป้าหมายรว่มกนัได ้ดงันัน้ เพือ่ใหแ้ผนการสรา้ง

ภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาดเป็นเหมอืนพมิพเ์ขยีวในการสรา้งภาพลกัษณ์ของธรุกจิ จงึตอ้ง

กาํหนดหวัขอ้ต่อไปน้ีใหช้ดัเจนในแผน คอื 

 1. กลุ่มเป้าหมาย 

 ทางการตลาดธรุกจิจะตอ้งกาํหนดกลุม่เป้าหมายอยา่งชดัเจน ในการสรา้งภาพลกัษณ์เพือ่

ส่งเสรมิการตลาดของธุรกจิกจ็าํเป็นตอ้งระบุไวอ้ยา่งชดัเจนตามระดบัและกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น กลุ่ม

ลกูคา้ (Customer) หรอืสมาชกิ (Member) กลุม่ผูบ้รโิภคเป้าหมาย (Target Consumer) กลุ่ม

ประชาชนทัว่ไป (General Public) นอกจากจะระบุกลุ่มไดช้ดัเจนแลว้ ยงัตอ้งวเิคราะหล์กัษณะ

พืน้ฐานทางประชากรศาสตร ์เศรษฐกจิ สงัคม จนถงึรปูแบบการใชช้วีติ และพฤตกิรรมการบรโิภค 

 2. วตัถปุระสงคใ์นการสร้างภาพลกัษณ์ 

 ในการกาํหนดวตัถุประสงค์ ในการสือ่สารเพือ่สรา้งภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาดตอ้ง

ระบุแต่ละขอ้ตามเป้าหมายภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคซ์ึง่ไดก้าํหนดไวแ้ต่ตน้ โดยไลล่าํดบัทีต่อ้งการ

ตามแนวทางของกระบวนการสือ่สารและชกัจงูใจผูบ้รโิภค เริม่จากสรา้งการรบัรู ้ (Awareness) การ

รูจ้กั (Knowledge) การมใีจโน้มเอยีง (Liking) การชอบ (Preference) และการเชือ่มัน่ (Conviction) 

 3. กลยทุธก์ารส่ือสารหรือเคร่ืองมือส่ือสารการตลาดท่ีใช้ 

 โดยจาํแนกกลยทุธก์ารสือ่สารหรอืเครือ่งมอืแต่ละประเภทตามกลุม่เป้าหมาย  และ

วตัถุประสงคท์ีก่าํหนดไว ้เช่น การโฆษณา การประชาสมัพนัธ ์พนกังานขาย  

 4. กลยทุธก์ารใช้ส่ือและกิจกรรม 

 โดยทัว่ไปจะมกีรอบระยะเวลาและงบประมาณเป็นตวักาํหนด ขอบเขต ซึง่ตอ้งระบุ 2 ส่วน

คอื ชนิดของสื่อหรอืกจิกรรมทีใ่ช ้และช่วงเวลาการใชส้ื่อ 
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 5. กลยทุธก์ารนําเสนอสาร 

      อาจเลอืกใชแ้บบใดแบบหน่ึงหรื อทัง้สองแบบ พรอ้มกนั ในแต่ละสือ่  การนําเสนอสารแบบ

แจง้เพือ่ทราบ และการนําเสนอสารแบบชกัจงูใจ 

 6. วิธีการตรวจสอบและประเมินผลภาพลกัษณ์ตามเป้าหมาย 

 การตรวจสอบและประเมนิภาพลกัษณ์เพือ่สง่เสรมิการตลาดเป็นทีถ่กเถยีงกนัทัง้ในวง

วชิาการและในทางปฏบิตัอิวา่ จะทาํการประเมนิหรอืตรวจสอบภาพลกัษณ์อยา่งไรเพือ่ทีจ่ะก่อใหเ้กดิ

ความแมน่ยาํ เทีย่งตรง และเชื่อถอืไดส้งูสุด  ภาพลกัษณ์ปจัจบุนั (Current Image) ทีพ่บจากการวดั

ประเมนิจะถกูตอ้งตามสภาพทีเ่ป็นอยูจ่รงิหรอืไม ่ดวูา่มภีาพลกัษณ์ซอ้น (Multiple Image) เกดิขึน้

ในดา้นใดและใน ทศิทางอยา่งไรบา้ง รวมไปถงึตรวจสอบ วา่ภาพลกัษณ์ทีเ่กดิขึน้ในสายตาของ

กลุ่มเป้าหมายนัน้ สอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ทีพ่งึประสงคท์ีก่ําหนดไวแ้ต่เดมิหรอืยงัสิง่เหล่าน้ี

จาํเป็นตอ้งอาศยัแนวคดิและวธิกีารตรวจสอบ (Monitor) และวดัประเมนิ (Evaluation) โดยสามารถ

อธบิายภาพลกัษณ์ในเชงิประจกัษ ์ (Empirical) ดงันัน้ การกาํหนดดชันี (Indicator) และเกณฑร์ะดบั

การวดั (Criteria) ในการประเมนิใหช้ดัเจนจงึเป็นสว่นประกอบทีส่าํคญัอยา่งยิง่ 

 

4. ข้อมลูของโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

 4.1 ประวติัความเป็นมาของโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

 โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ อนิเตอรเ์นชัน่แนล  ไดเ้ริม่ให้บรกิารเมือ่ 17 กนัยายน พ .ศ.2523 

เป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชยีทีไ่ดร้บั การรบัรอง คณุภาพระดบัสากล 3 ในการ ให้การบรกิาร

โรงพยาบาลเอกชนขนาด 554 เตยีง โดยทมีงานบรหิารจาก หลากหลาย ประเทศ  พรอ้มแพทย์

ผูเ้ชีย่วชาญกวา่ 900 ท่าน โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์  อนิเตอรเ์นชัน่แนล ตัง้อยูใ่นยา่นธรุกจิของ

กรงุเทพมหานคร มผีูใ้ชบ้รกิารจาํนวน  850,000 คนต่อปี เป็นผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างประเทศกวา่ 

300,000 คนต่อปี จาก 154 ประเทศทัว่โลก  ในดา้นการช่วยเหลอืสงัคม  นบัตัง้แต่ได้เริม่ก่อตัง้มลูนิธิ

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎรใ์นปี พ .ศ.2533 ได้มสีว่นรว่มในการจดักจิกรรม และใหก้ารศกึษาแก่

ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคมมาโดยตลอด  โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อรว่มส่งเสรมิและดแูลคุณภาพชวีติขอ งคน

ไทยใหด้ขีึน้ ตลอดระยะเวลาทีผ่า่นมา มลูนิธฯิ ไดช่้วยเหลอืชาวไทย ผูด้อ้ยโอกาสกว่า  100,000 คน 

ดว้ยการมอบบรกิารตรวจสขุภาพและการผา่ตดัเปลีย่นลิน้หวัใจแก่เดก็โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ย  

(www.bumrungrad.com) 

 

http://www.bumrungrad.com/th/about-us/bumrungrad-hospital-accreditation-jci-others�
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 โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์   ถอืเป็น โรงพยาบาลแหง่แรกในภมูภิาคอาเซยีนทีไ่ดร้บัการ

รบัรองจากนานาชาต ิJoint Commission International (JCI) Accreditation 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 Joint Commission International (JCI) Accreditation  

 

 ทีม่า: www.bumrungrad.com 

 

 โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์  ถอืเป็นโรงพยาบาลแหง่แรกจากโรงพยาบาลกวา่  850 แห่งทัว่

ประเทศไทย  ทีไ่ดร้บัการเยีย่มสาํรวจและเป็นโรงพยาบาลแหง่แรกทีไ่ดร้บัการรบัรองคณุภาพ

โรงพยาบาลไทย (Hospital Accreditation-HA)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 4 Hospital Accreditation-HA 

 

 ทีม่า: www.bumrungrad.com 
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 การรบัรองคณุภาพโรงพยาบาลไทยเป็นโครงการตรวจสอบสาํหรบัโรงพยาบาลจากองคก์ร

ภายนอกโดยความสมคัรใจ เพือ่ตรวจสอบดวูา่โรงพยาบาลนัน้ๆ  ยงัคงปฏบิตัติามและรกัษาคณุภาพ

การบรกิารและการรกัษาอยูห่รอืไมเ่ป็นการตรวจสอบตามมาตรฐานโรงพยาบาลของประเทศไทยซึง่

มพีืน้ฐานมาจากมาตรฐานของประเทศ สหรฐัอเมรกิาและแคนาดา 

 

 จาํนวนผูใ้ช้บริการและรายได้ 

• ผูใ้ชบ้รกิารกวา่หน่ึงลา้นรายต่อปี 

• ผูใ้ชบ้รกิารชาวต่างประเทศกวา่ 420,000 รายต่อปี จากกวา่ 190 ประเทศทัว่โลก 

• มรีายไดร้วม 10,069 ลา้นบาท ในปี พ.ศ. 2553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 5 จาํนวนผูป้ว่ยทีเ่ขา้รบัการรกัษา ปี พ.ศ. 2554 

 

 ทีม่า: รายงานการประชุม Marketing Division Meeting. โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ปี พ.ศ. 

2554 

 

2.4.2 รปูแบบการออกแบบและส่ือประชาสมัพนัธ ์

 โรงพยาบาลบาํรงุราษฎรม์กีลุม่ลกูคา้จาํนวนมากและหลากหลายเชือ้ชาต ิสือ่ทีใ่ชใ้นการ

ประชาสมัพนัธน์ัน้มหีลากหลายชนิด อาทเิช่น โปสเตอร ์โบรช์วั Standee, Roll up อกีทัง้ยงัมสีื่อใน

รปูแบบดจิติอล อาทเิช่น เวปไซด ์Application บนโทรศพัทม์อืถอื สือ่มลัตมิเีดยีบนจอโทรทศัน์ 

 ในทีน้ี่จะยกตวัอยา่งสือ่ทีเ่ป็นสือ่สิง่พมิพท์ีใ่ชท้าํการสือ่สารและโฆษณากบักลุม่คนทีม่าใช้

บรกิารและกลุม่ลกูคา้ทีเ่คยมาใชบ้รกิารดงัต่อไปน้ี (โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร.์ 2551) 
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ภาพประกอบ 6 ตวัอยา่งสือ่ประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

 

 ทีม่า: โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 ตวัอยา่งสือ่ประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

 

 ทีม่า: โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ 
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ภาพประกอบ 8 ตวัอยา่งสือ่ประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์
 

 ทีม่า: โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 ตวัอยา่งสือ่ประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์
  

 ทีม่า: โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ 
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5. มาตรฐานของสถานพยาบาล 

 โรงพยาบาลนัน้มกีารรบัรองมาตรฐาน แตกต่างกนัไปขึน้อยูก่บัหน่วยงานทีเ่ขา้มาทาํการ

ตรวจสอบและใหก้ารรบัรองแก่สถานพยาบาลนัน้ๆ ซึง่จะมมีาตราฐานต่างกนัไป ดงัน้ี 

 ISO ยอ่มาจากคาํวา่ International standard organization เป็นคาํทีคุ่น้เคยมากทีส่ดุ

อนัหน่ึง โดยเฉพาะตามโรงงาน แต่ในระยะหลงักม็กีารนํามาใชก้บัโรงพยาบาล เช่น ISO 9000, ISO 

14000 เป็นตน้ การไดม้าตรฐาน ISO แปลวา่สถานพยาบาลนัน้มกีารจดัการโครงสรา้ง เช่น การ

บรกิารทีไ่ดร้บัการรบัรองแลว้วา่ไดร้ะดบัสากล แต่การได ้ ISO นัน้มไิดห้มายความวา่โรงพยาบาลนัน้

จะมเีครือ่งมอืทีด่ ีมแีพทยท์ีเ่ก่ง แต่จะหมายความถงึคุณภ าพการบรหิาร บรกิาร หรอืการจดัการ

สิง่แวดลอ้มทีด่ ี(ISO 14000) 

 HA ยอ่มาจากคาํวา่ Hospital accreditation ซึง่หมายถงึ การรบัรองคณุภาพสถานพยาบาล

โดยเฉพาะ (ไมส่ามารถนําไปใชก้บัการรบัรองโรงงานหรอืบรกิารอยา่งอื่นได้ ) ซึง่จะต่างจาก ISO 

เพราะ HA นัน้จะไดร้บัตอ้งผา่นการประเมนิโดยคณะกรรมการพฒันาสถานพยาบาล หาก

สถานพยาบาลใดตอ้งการไดร้บั HA ตอ้งผา่นการประเมนิหลายอยา่ง เช่น การจดัการใหผู้ป้ว่ยมสีว่น

รว่ม การลดความเสีย่งในการรกัษาพยาบาล การมแีผนงานพฒันาตนเอง มรีะบบการตรวจสอบการ

ทาํงานในสถานพยาบาล เป็นตน้ ซึ่ งคณะกรรมการจะมาประเมนิเป็นระยะๆ ไป บางครัง้มกีารทาํ

แบบผกัชีโรยหน้าเพือ่ใหไ้ดก้ารรบัรอง อยา่งไรกด็ี หากสถานพยาบาลใดไดร้บั การรบัรองน้ีนัน้กต็อ้ง

ถอืว่ามคีวามน่าเชือ่ถอืในระดบัหน่ึง 

 TQM ยอ่มาจากคาํวา่ Total quality management เป็นมาตราฐานทีม่กัจะไมไ่ดย้นิในวง

กวา้งเท่ากบั ISO หรอื HA หมายถงึการพฒันาระบบบรหิารคณุภาพ ทัง้องคก์ร จะคอ่นขา้งคลา้ยกบั 

ISO เพราะมรีะบบการตรวจสอบทีค่ลา้ยกนั แต่แตกต่างกนัในรายละเอยีดบางอยา่ง 

 JCI ยอ่มาจากคาํวา่ Joint commission international อยูใ่นการกาํกบัดแูลของ The Joint 

Commission ซึง่เป็นสถาบนัของประเทศสหรฐัอเมรกิาทีไ่ดร้บัการยอมรบัในระดบัสากล เป็นองคก์ร

อสิระทีไ่มห่วงัผลกาํไร ดาํเนินงานมานานกวา่ 75 ปี โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อส่งเสรมิการพฒันา

คณุภาพ และความปลอดภยัในการดแูลรกัษาพยาบาลผูป้ว่ยใหก้บัสถานพยาบาลต่างๆ ทัว่โลก

อยา่งต่อเน่ือง ดว้ย การตรวจประเมนิอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น ตลอดจนใหก้ารรบัรองมาตรฐานคณุภาพ

แก่สถานพยาบาลทีม่คีณุสมบตัเิป็นไปตามขอ้กาํหนด 

 การตรวจประเมนิเพือ่พจิารณารบัรองโรงพยาบาลตามมาตรฐาน JCI นัน้ ครอบคลมุถงึ

การบรหิารจดัการองคก์ร ทศิทางและภาวะผูนํ้า ระบบโครงสรา้งความปลอดภยัทางกายภา พ ระบบ

การรองรบัภาวะฉุกเฉนิ ระบบการป้องกนัและควบคมุการตดิเชือ้ ระบบการสือ่สารและสารสนเทศ 



44 
 

ระบบการบรหิารจดัการทรพัยากรบุคคล ระบบคณุภาพและความปลอดภยัผูป้ว่ย  รวมถงึการพฒันา

และปรบัปรงุคณุภาพการดแูลรกัษาตัง้แต่ผูป้ว่ยเขา้มาในโรงพยาบาล  จนกระทัง่ผูป้ว่ยออกจาก

โรงพยาบาล  โดยคาํนึงถงึสทิธผิูป้ว่ย การใหข้อ้มลูเกีย่วกบัโรคและอาการทีเ่ป็น รวมถงึการปฏบิตัิ

ตวัอยา่งถูกตอ้งเพื่อใหก้ระบวนการดแูลรกัษาเกดิผลลพัธท์ีใ่หป้ระโยชน์สงูสุดต่อผูป้ว่ย 

 ปจัจบุนัมโีรงพยาบาลทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐาน JCI กว่า  300  แห่งจาก 39 ประเทศทัว่โลก   

สาํหรบัในประเทศไทยมโีรงพยาบาลทีผ่า่นการรบัรองมาตรฐาน JCI เพยีง 11 แห่ง (สมชยั ภญิโญพร. 

2554) 

 ซึง่ในการศกึษาและ พฒันาสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาด

ใหก้บัโรงพยาบาล ชัน้นําในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนั ระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุ

ราษฎรน์ัน้ สถานพยาบาลชัน้นํานัน้หมายถงึสถานพยาบาลทีผ่า่นการรบัรอง ตามมาตรฐาน JCI 

เพราะสาํหรบัชาวต่างชาตโิดยเฉพาะประเทศในแถบยโุรปและสหรฐัอเมรกิา สญัลกัษณ์น้ีเรยีกไดว้่า

เป็นตวัช่วยคดักรองสถานพยาบาลทีม่คีณุภาพใหผู้ร้บับรกิารไดม้ัน่ใจวา่ สถ านพยาบาลแหง่นัน้มี

การใหบ้รกิารทีมุ่ง่เน้นคณุภาพและความปลอดภยัของผูป้ว่ยและผูร้บับรกิารเป็นสาํคญั สอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานสากลและสามารถตรวจสอบได ้

 

6. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 ทศัไทย สวุรรณะชฎ (2541) ไดท้าํการศกึษาแนวโน้มการบรหิารการสือ่สารแบรนดส์นิคา้

ไทยในยคุการสง่เสรมิการสง่ออกปี  พ.ศ. 2542 ถงึ พ.ศ. 2543 เป็นการศกึษาเพือ่ดแูนวโน้มการ

บรหิารการสือ่สารแบรนดส์นิคา้ไทยและกระบวนการจดัการ รวมถงึการออกแบบและกลยทุธท์ี่

นํามาใชเ้พือ่ใหแ้บรนดส์นิคา้ไทยเป็นทีย่อมรบัและตอ้งการของตลาดต่างประเทศ จากการศกึษา

พบวา่การบรหิารการสือ่สารแบรนดส์นิคา้ไทย ทัง้ภาครฐัและเอกชนใชก้ารบรหิารงานแบบตาม

สถานการณ์ ดว้ยเหตุผลทีว่า่เป็นการปรบัตวัหรอืคลอ้ยตามสภาพแวดลอ้มทีเ่ กดิขึน้ โดยยงัมี

เป้าหมายและวตัถุประสงคข์องการทาํงานอยู ่กลยทุธท์ีนํ่ามาใชก้บัแบรนดส์นิคา้ไทยคอือาศยัการ

โฆษณาประชาสมัพนัธเ์ป็นหลกั ตามดว้ยการจดัแสดงสนิคา้แบรนดไ์ทยทีไ่ดม้าตราฐาน การโฆษณา

ประชาสมัพนัธต์อ้งมกีารทาํตลอดเวลาและตอ้งมกีารออกแบบทีท่นัสมยัและน่าสนใจ ดู มคีวามเป็น

สากล 

 กาลญั วรพทิยตุ  (2543) ทาํการศกึษากลยทุธก์ารออกแบบงานโฆษณาทางสือ่สิง่พมิพ ์

โดยทาํการศกึษาในประเดน็ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัการโฆษณาทางสือ่สิง่พมิพ ์ไดแ้ก่ ความสาํคญัของ

การโฆษณาทางสื่อสิง่พมิพ ์หลกัและองคป์ระกอบศลิป์ในการออกแบบงานโฆษณาทางสื่อสิง่พมิ พ ์
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ขัน้ตอนการออกแบบงานโฆษณาทางสือ่สิง่พมิพ ์กลยทุธแ์ละเทคนิคการออกแบบโฆษณาทางสือ่

สิง่พมิพแ์ละแนวโน้มทศิทางของการโฆษณาทางสื่อสิง่พมิพ ์ซึง่ไดผ้ลจากการศกึษาและวจิยัในครัง้น้ี

พบวา่ ความสาํคญัของการโฆษณาทางสือ่สิง่พมิพ ์เป็นสือ่โฆษณาทีม่คีวามสาํคญัมากเพราะให้

ขา่วสารไดห้ลากหลาย สามารถเขา้ถงึกลุม่เป้าหมายเฉพาะไดทุ้กกลุม่ เป็นสือ่โฆษณาทีม่รีาคาใน

การผลติตํ่า และขัน้ตอนการออกแบบโฆษณาทางสือ่สิง่พมิพจ์ะเริม่จากการรวบรวมขอ้มลู การ

วเิคราะหก์ลุม่เป้าหมาย การศกึษาคูแ่ขง่และการทาํงานรว่มกนัเป็นทมีของทุกฝา่ยทีเ่กีย่วขอ้งทีจ่ะ

ช่วยใหง้านออกมาตรงตามวตัถุประสงค ์แนวโน้มของโฆษณาทางสือ่สิง่พมิพจ์ะมคีวามหลากหลาย

แบ่งเป็นเฉพาะกลุ่มและสามารถเขา้ถงึกลุ่มเป้าหมายไดม้ากขึน้ และจะมเีทคโนโลยใีหมเ่ขา้มาช่วย

ทาํการออกแบบอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

 กล่าวโดยสรปุวา่ การศกึษาและพฒันาสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้ งภาพลกัษณ์และส่งเสรมิ

การตลาดใหก้บัโรงพยาบาล ชัน้นํา ในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนั ระดบัสาก ล กรณศีกึษา

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ไดท้าํการศกึษาขอ้มลูตามขา้งตน้ดงักลา่วเพือ่เป็นแนวทางในการพฒันา

สือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลชัน้นําในป ระเทศไทย

โดยอาศยัหลกัการออกแบบใหม้คีวามน่าเชื่อถอืและเป็นสากล สอดคลอ้งกบัแผน ยทุธศาสตรก์าร

ดาํเนินงานฉบบัที ่ 2 ซึง่ใหป้ระเทศไทยเราเป็น ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาติ  โดยมโีรงพยาบาลบาํรงุ

ราษฎรเ์ป็นกรณศีกึษา ซึง่เป็นโรงพยาบาลชัน้นําของประเทศไทย โดยยดึมาตราฐานการรองรบัจาก 

Joint Commission International (JCI) Accreditation เป็นพืน้ฐานของโรงพยาบาลชัน้นําทีม่ ี

ศกัยภาพเพยีงพอในการแขง่ขนัในระดบัสากลได ้ 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 

วิธีดาํเนินงานวิจยั 

  

 การวจิยัครัง้น้ี เป็นการวจิยัเพือ่ ศกึษาและออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์

และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัพรเีมยีมใประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล 

กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์โดยไดด้าํเนินขัน้ตอนดงัน้ี 

1. ขัน้ตอนท่ี 1.1 การวจิยัเชงิคณุภาพเพือ่ศกึษาขอ้มลูปฐมภมูใินการ ออกแบบสือ่ประชาสัมพนัธท์ีม่ ี

ความทนัสมยั สวยงาม สรา้งภาพลกัษณ์ใหม่ และสง่เสรมิการตลาด ใหก้บัโรงพยาบาลชัน้นําในระดบั

สากล  โดยใชห้ลกัการออกแบบ งานสรา้ง สรรคส์ือ่ประชาสมัพนัธ์ โดยการลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มมลูจาก

ประชากรกลุม่ตวัอยา่งและสมัภาษณ์ผูบ้รหิารฝา่ยประชาสมัพนัธล์ะการตลาด โรงพยาบ าล                  

บาํรงุราษฎร ์

 1.1 การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

 1.2 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

 1.3 แบบวเิคราะหร์ปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธโ์รงพยาบาลชัน้นําระดบัสากล 

 1.4 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

 1.5 การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 ขัน้ตอนท่ี 1.2 การวจิยัเชงิคณุภาพ เพือ่ศกึษาขอ้มลูปฐมภมูใินการ การออกแบบสื่อ

ประชาสมัพนัธท์ีม่คีวามทนัสมยั สวยงาม สรา้งภาพลกัษณ์ใหม่ และสง่เสรมิการตลาด ใหก้บั

โรงพยาบาลชัน้นําในระดบัสากล  โดยใชห้ลกัการออกแบบ งานสรา้งสรรคส์ือ่ประชาสมัพนัธ์ โดยการ

ลงพืน้ทีเ่กบ็ขอ้มมลูจากประชากรกลุ่ มตวัอยา่งและสมัภาษณ์ผูบ้รหิารฝา่ยประชาสมัพนัธล์ะ

การตลาดโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

  1.5 การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

  1.6 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

แบบสอบถามความพงึพอใจของผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยต่อรปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

โรงพยาบาลชัน้นําระดบัสากล 

1.7 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

1.8 การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 
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2. ขัน้ตอนท่ี 2 การวจิยัเชงิทดลอง เพื่อศกึษาตวัแปรโดยสงัเกตุพฤตกิรรมเชงิลกึ  

 2.1 การกาํหนดประชากรและการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง 

 2.2 การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 

  แบบประเมนิรปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธท์ีม่คีวามทนัสมยั สวยงาม สรา้งภาพลกัษณ์ใหม่

และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลชัน้นําในระดบัสากล 

2.3 การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

2.4 การจดักระทาํและการวเิคราะหข์อ้มลู 

 

3. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากร 

 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ีไดแ้ก่ โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ 

 การเลือกกลุ่มตวัอย่าง 

 กลุ่มตวัอยา่ง ในการวจิยัครัง้น้ี คอื สือ่ประชาสมัพนัธใ์นโรงพยาบาล บาํรงุราษฎร ์ ) โดย

เลอืกจากความแตกต่างของรปูแบบการนําเสนอ 

 

4. การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 การศกึษาและออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บั

โรงพยาบาลระดบัพรเีมยีมใประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบ าล

บาํรงุราษฎร ์ มกีารสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชส้าํหรบัรวบรวมขอ้มลูเพือ่ประกอบการศกึษาและวจิยั โดยมี

ขัน้ตอนดงัน้ี 

 4.1 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือช้ินท่ี 1 

ศกึษาและวเิคราะห์การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิ

การตลาด  โดยทาํการศกึษา ขอ้มลู เกีย่วขอ้งทุกดา้นของรปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธ ์รวบรวมขอ้มลู 

เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบรปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์  และแนวทางการออกแบบสื่อ

ประชาสมัพนัธส์รา้งภาพลกัษณ์ใหมแ่ละสง่เสรมิการตลาด 

 4.2 วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือช้ินท่ี 1  

  สว่นที ่1 ทาํการศกึษาการลกัษณะและภาพลกัษณ์ของโรงพยาบาลชัน้นําทีม่ศีกัยภาพ

เพยีงพอในการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์
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  สว่นที ่ 2 ทาํการศกึษา แนวทางการ สือ่ประชาสมัพนัธแ์ละการทาํการตลาด เพือ่เป็น

ขอ้มลูวเิคราะหแ์ละเปรยีบเทยีบในการออกแบบในขัน้ต่อไป  

 เมือ่ไดข้อ้มลูจากการศกึษาทัง้ 2 สว่นแลว้ ผูว้จิยัจงึดาํเนินการรวบรวมการวเิคราะหข์อ้มลู

และสรปุขอ้มลูประกอบจากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเพื่ อเป็นการสรา้ง และออก แบบสือ่

ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัพรเีมยีมใประเทศ

ไทยรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล  

 4.3 ขัน้ตอนในการสร้างเคร่ืองมือช้ินท่ี 2   

 แบบสอบถามเพือ่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมจากผู้ ปว่ยและญาตผิูป้ว่ย  โดยกําหนดจาก

กลุ่มเป้าหมายกําหนดใหเ้ป็นกลุ่มผูท้ีม่อีายตุัง้แต่ 30 - 65 ปี โดยไมจ่าํกดัเพศ การศกึษา เพศและ

เชือ้ชาต ิจาํนวน 100 คน 

 วิธีการหาคณุภาพเคร่ืองมือช้ินท่ี 2   

 สว่นที ่1 ขอ้มลูลกัษณะประชากร ของผูต้อบแบบสอบถาม  

 สว่นที ่2 ขอ้มลูดา้นสิง่ทีต่อ้งการ ความพงึพอใจและความความน่าสนใจ ในการออกแบบ

สือ่ประชาสมัพนัธ์  โดยใหผู้ต้อบแบบสอบถามใหค้ะแนนตามมาตราสว่น ซึง่เป็นวธิกีารกาํหนด

คะแนนใหค้วามพงึพอใจมากทีส่ดุมคีะแนนสงูสดุ ไปจนถงึน้อยทีส่ดุตามลาํดบัดงัน้ี 

                                    5 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 

                                    4 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัด ี

                                    3 หมายถงึ ผลการประเมนิในระดบัพอใช ้

                                    2 หมายถงึ ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัควรปรบัปรงุ 

                                    1 หมายถงึ ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัแย ่

โดยมกีารแปลเป็นความหมายขอ้มลูของคา่เฉลีย่ ดงัน้ี 

                                     4.51 - 5        ผลการประเมนิในระดบัดมีาก 

                                     3.51 - 4.50    ผลการประเมนิในระดบัด ี

                                     2.51 - 3.50    ผลการประเมนิในระดบัพอใช ้

                                     1.51 - 2.50    ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัควรปรบัปรงุ 

                                     1.00 - 1.50    ผลการประเมนิอยูใ่นระดบัแย ่
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 คาํถามทีใ่ชเ้ป็นคาํถามปลายเปิด เพือ่ใหผู้ต้อบแบบสอบถามไดใ้หข้อ้เสนอแนะเกีย่วกบั

การออก แบบ สือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาล

ระดบัพรเีมยีมใประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบ าลบาํรงุราษฎร ์

อนิเตอรเ์นชัน่แนล 

 

5. การเกบ็รวบรวมข้อมลู  

 ผูว้จิยัทาํการเกบ็ขอ้มลูทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการศกึษาและออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่

สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัพรเีมยีมใประเทศไทยรองรบัการ

แขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบ าลบาํรงุราษฎร์  สาํหรบัเป็นการศกึษา ออกแบบสือ่

ประชาสมัพนัธ ์โดยเกบ็ขอ้มลูทีม่คีวามเกีย่วขอ้งซึง่แบ่งขอ้มลูออกเป็น 2 ลกัษณะดงัน้ี 

 ขอ้มลูปฐมภมู ิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากแบบวเิคราะหแ์ละการสมัภาษณ์รวมทัง้

แบบสอบถามทัง้หมด เพือ่นําขอ้มลูทีไ่ดม้าวเิคราะหป์ระเมนิผล เพือ่เป็นแนวทางในการปรบัปรงุและ

พฒันารปูแบบออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ ์

 ขอ้มลูทุตยิภมู ิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูทีไ่ดจ้ากเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ขอ้มลูทีไ่ด้

จากเวบ็ไซต ์สือ่ออนไลน์ รวมถงึตวัอยา่งของงานประชาสมัพนัธ์ เพือ่เป็นแนวทางในการทาํวจิยัและ

เป็นขอ้มลูทีใ่ชอ้า้งองิในงานวจิยั โดยทาํการรวบรวมไวใ้นบทที ่2 ของงานวจิยัฉบบัน้ี 

 

การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู  

 การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากทัง้ขอ้มลูปฐมภมูิ

และขอ้มลูทุตยิภมู ิมาวเิคราะหห์าแนวทางทีก่าํหนดตามวตัถุประสงค ์และเป็นไปตามขอบเขตของ

งานวจิยั โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 

 1.  ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิจากแบบวเิคราะห ์และแบบสอบถาม เพือ่เป็น

แนวทางในการออกแบบ 

 2.  ผูว้จิยัทาํการศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิจากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอยา่ง การ

ออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธใ์นโรงพยาบาล เพือ่สรปุหาทฤษฎทีีนํ่ามาใชเ้พือ่การออกแบบและพฒันา 

 3.  สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็กบัผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย โดยผูว้จิยัทาํการประเมนิดงัน้ี 

  -  รปูแบบเพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

  -  การใชภ้าพถ่ายเพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

  -  การเลอืกใชต้วัอกัษร 
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 4.  สมัภาษณ์ความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของสจีากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน 

 5.  สรา้งตน้แบบและพฒันารปูแบบของผลงานโดยใชผ้ลจาการวเิคราะห์  การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูและการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 

 6.  ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิตน้แบบและเสนอแนวทางในการพฒันา 

 7.  ปรบัปรงุตน้แบบและพฒันารปูแบบของผลงานตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ  

 8.  ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิตน้แบบและเสนอแนวทางในการพฒันา  และเลอืกรปูแบบที่

เหมาะสมและใชง้านไดจ้รงิมากทีสุ่ด 

           9.  นําผลประเมนิทีไ่ดม้าคดัเลอืกแบบทีด่ทีีส่ดุมา ปรบัปรงุตน้แบบและพฒันารปูแบ บสรา้ง

สรา้งเป็นผลงานสือ่ประชาสมัพนัธ ์  

 10. สรปุผลจากการวจิยั อภปิรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทท่ี 4 

การวิเคราะหข้์อมูลและผลการออกแบบ 

  

 ในการวจิยัครัง้น้ี ไดร้วบรวมขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งทัง้หมด เพือ่วเิคราะหแ์ละหาบทสรปุอนัจาํ

นําไปสูแ่นวทางในการศกึษาและพฒันาการ ออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และ

สง่เสรมิดา้นการตลาด รองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล  โดยผูว้จิยัไดท้าํการศกึษาขอ้มลูในเรือ่งที่

เกีย่วขอ้งกบัการออกแบบ รวมไปถงึการหารปูแบบสรา้งสรรคท์ีม่คีวามหลากหลายในการออกแบบ 

ซึง่ผูว้จิยัไดแ้บ่งการวเิคราะหข์อ้มลูออกเป็น 3 สว่น ดงัน้ี 
 ขัน้ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูก่อนการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์

และสง่เสรมิดา้นการตลาดรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

1.1 สรปุผลการวเิคราะหท์ีม่าของการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ 

และสง่เสรมิดา้นการตลาดรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล 

1.2 สรปุผลการวเิคราะหแ์นวทางการประชาสมัพนัธท์ัง้ 5 โครงการ 

1.3 สรปุผลการวเิคราะหแ์นวทางพฒันาการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้ง

ภาพลกัษณ์และสง่เสรมิดา้นการตลาดรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากลจากแบบสอบถาม 

 ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมนิ ผลการศกึษาและพฒันาการ ออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่

สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิดา้นการตลาดรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล ภายหลงัพฒันาแบบรา่ง 

1.1 การกาํหนดปจัจยัจากแนวคดิ ทฤษฎขีองผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่เป็นกรอบในการประเมนิ

และใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบ 

1.2 การประเมนิผลโดยผู้เชีย่วชาญ และสรปุตารางประเมนิแบบรา่ง 

 ขัน้ตอนท่ี 3 สรปุผลการศกึษาและพฒันาการ ออก แบบ สือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้ง

ภาพลกัษณ์และสง่เสรมิดา้นการตลาด รองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาล

บาํรงุราษฎร์  ภายหลงัพฒันาแบบทีส่มบรูณ์ 
 

 ขัน้ตอนท่ี 1 การวเิคราะหข์อ้มลูก่อนการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์

และสง่เสรมิดา้นการตลาดรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

1.1 สรปุผลการวเิคราะหท์ีม่าของการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์ 

 จากขอ้มลูก่อนการออกแบบพบว่า โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ เป็นโรงพยาบาลระดบั ชัน้นํา

ของประเทศไทย ไดร้บัมาตราฐานสากล JCI มเีทคโนโลยทีีท่นัสมยัประกอบกบัภาพลกัษณ์ของโรง

พยาลทีม่คีวามแตกต่างจากโรงพยาบาลทัว่ๆไป อาทเิช่น มกีารตกแต่งตวัอาคารและบรรยากาศที่

สะอาด ทนัสมยั ไมใ่หค้วามรูส้กึเป็นโรงพยาบาลแต่ให้ความรูส้กสะดวกสบายและหรหูรา กลุ่มลกูคา้

ทีเ่ขา้มารบัการบรกิารมทีัง้ชาวไทยและชาวต่างชาติ  โดยโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ กาํหนดจดุแขง็ไว ้

4 เรือ่งสาํคญั ไดแ้ก่ 
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1) ทมีแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

2) One-stop hospital โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ครบครนัทุกบรกิารดา้นการรกัษา 

3) การบรกิารและเทคโนโลยรีะดบัโลก 

4) จดุหมายปลายทางสาํหรบัผูป้ว่ยจากทัว่โลก 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 10 Newsweek นิตยสารชือ่ดงัของอเมรกิา จดัอนัดบั รพ.บาํรงุราษฎรฯ์ ของไทย  

 เป็นสถานพยาบาลมาตรฐานระดบันานาชาต ิ1 ใน 10 ของโลก ทีช่าวต่างชาตมิาใชบ้รกิารมาก 

 ทีสุ่ดของโลก 
 

 ทีม่า: www.bumrungrad.com 

 

 

ภาพประกอบ 11 โรงพยาบาลบาํรงุราษฎรฯ์ ไดร้บัการตพีมิพใ์นสือ่ต่าง ๆ อาทเิช่น หนงัสอืพมิพ์ 

 ต่างประเทศ นิตยสารต่างประเทศ และสถานีวทิยโุทรทศัน์ทัว่โลก 
 

 ทีม่า: www.bumrungrad.com 

http://www.bumrungrad.com/�
http://www.bumrungrad.com/�
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ภาพประกอบ 12 ภายในตวัอาคารโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ทีไ่ดร้บัการตกแต่งอยา่งสวยงามและ 

 ทนัสมยั 

 

 ทีม่า: แผนกการตลาด3

 

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 13 ภายในหอ้งพกัผูป้ว่ยของโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ทีไ่ดร้บัการตกแต่งอยา่งสวยงาม 

 และทนัสมยั 

 

 ทีม่า: แผนกการตลาด3

 

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

 

http://www.bumrungrad.com/�
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ภาพประกอบ 14 ทมีแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ 

 

 ทีม่า: แผนกการตลาด3

 

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15 เทคโนโลยทีนัสมยัระดบัโลก 

 

 ทีม่า: แผนกการตลาด3

 

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 
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ภาพประกอบ 15 (ต่อ)  

 

 ทีม่า: แผนกการตลาด3

 

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

1.2 การประชาสมัพนัธ์ ของโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ ไดก้ําหนดแนว ความคดิ ทางการ

ประชาสมัพนัธไ์ว ้5 โครงการ ไดแ้ก่ 

1) World of Care 

วตัถุประสงค ์เพือ่บ่งบอกถงึความเป็นศนูยก์ลางทางการรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ

ระดบัโลกของโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ดว้ยความพรอ้มของทมีแพทยผ์ูม้คีวามเชีย่วชาญ เทคโนโลยี

ทีม่คีวามทนัสมยั และราคาการรกัษาทีถ่กูกวา่ประเทศต่างๆมาก 

2) Healthy Living 

วตัถุประสงค ์เพือ่สะทอ้นถงึการใชช้วีติของค นรุน่ใหมท่ีม่สีขุภา พด ีโดยการได้

เขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ใหโ้รงพยาบาลบาํรงุราษฎรไ์ดเ้ป็นผูด้แูลท่าน 

3) We provide world class healthcare 

วตัถุประสงค์ เพือ่แสดงถงึความเป็นผูนํ้าดา้นการรกัษาพยาบาลระดบัโลกของ

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์เน้นยํา้ถงึศกักายภาพทีส่ามารถรองรบัผูป้ว่ยไดจ้ากทัว่ทุกมมุโลก 

4) Top Medical Destination  

วตัถุประสงค ์แสดงความเป็นศนูยก์ลางดา้นการรกัษาระดบัโลก ทีผู่ป้ว่ยจากทุก

มมุโลกลว้นนึกถงึและอยากจะเขา้มาใชบ้รกิารดา้นการรกัษา อกีทัง้ยงัไดร้บัผลพลอยไดจ้ากการที่

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎรม์ทีีต่ ัง้อยูใ่นประเทศไทยซึง่เป็นศนูยก์ลางดา้นการรกัษาเชงิท่องเทีย่ว ญาติ

ผูป้ว่ยหรอืกระทัง่ตวัผูป้ว่ยเองสามารถท่องเทีย่วและสมัผสัการบรกิารแบบไทยๆ 

5) Better Life 

วตัถุประสงค ์เพื่อแสดงถงึสุขภาพทีส่มบรูณ์และแขง็แรงเมือ่ไดร้บัการรกัษาที่

ทนัสมยั ถูกตอ้ง ถูกจดุ โดยทมีแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เพื่อครอบครวัคนยคุใหมท่ัง้ชาวไทยและต่างประเทศ 

http://www.bumrungrad.com/�
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1.3  สรปุผล การวเิคราะห์ แนวทางพฒันาการ ออกแบบ สือ่ ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้ง

ภาพลกัษณ์และสง่เสรมิดา้นการตลาดรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล จากแบบสอบถาม 
 
ตอนท่ี 1  การวเิคราะหข์อ้มูลก่อนการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์และส่งเสรมิ
ดา้นการตลาดรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 
 
ตาราง 1 สรปุขอ้มลูและลกัษณะของปจัจยัส่วนบุคคล 
 

สว่นที ่1 ขอ้มลูและลกัษณะของปจัจยัส่วนบุคคล 
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 จากแบบสอบถาม พบวา่กลุม่ตวัอยา่งเป็นเพศชายจาํนวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 และ

เพศหญงิจาํนวน 50 คน คดิเป็นรอ้ยละ 50 มอีายอุยูใ่นช่วงตํ่ากวา่ 21 ปี คดิเป็นรอ้ยละ  4 ช่วงอาย ุ

21-30 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 15  ถดัมาคอื อาย ุ 31-40 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 22  จาํนวนมากทีส่ดุทีช่่วงอาย ุ

41-50 ปี คดิเป็นรอ้ยละ 31 และอาย ุ51 ปีขึน้ไป คดิเป็นรอ้ยละ 28 สว่นระดบัการศกึษานัน้ พบวา่

ระดบัตํ่ากวา่ปรญิญาตรคีดิเป็นรอ้ยละ 5 ระดบัปรญิญาตรซีึง่มจีาํนวนมากทีส่ดุคดิเป็นรอ้ยละ  45 

รองลงมาคอืระดบัปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 38  และระดบัสงูกวา่ปรญิญาโท คดิเป็นรอ้ยละ 12 จาก

ขอ้มลูยงัพบอกีว่าอาชพีส่วนใหญ่ประกอบธรุกจิสว่นตวั คดิเป็นรอ้ยละ 49 รองลงมาคอืพนกังาน

บรษิทัเอกชน คดิเป็นรอ้ยละ 28   ขา้ราชการ /รฐัวสิาหกจิ คดิเป็นรอ้ยละ 17  และรอ้ยละ 3 คอื 

นกัเรยีน / นกัศกึษา สาํหรบัรายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืนพบวา่สว่นใหญ่รายไดส้งูถงึ 5 0,001 บาทขึน้ไป คดิ

เป็นรอ้ยละ 52 รองลงมาคอื 30,001-50,000 คดิเป็นรอ้ยละ 37 รายได ้10,001-30,000 คดิเป็นรอ้ย

ละ 11 และตํ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 0 

 

ตาราง 2 จาํนวนและรอ้ยละของการเลอืกใชร้ปูแบบสรา้งสรรค ์เพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์  

 

สว่นที ่2 ความคดิเหน็การเลอืกใชร้ปูแบบสรา้งสรรคเ์พือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
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ตาราง 2 (ต่อ) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพประกอบ 16 ผลจากการสอบถามกลุ่มตวัอยา่งพบว่า รปูแบบกราฟฟิกผสมผสาน

กบัภาพถ่ายมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุเป็นอนัดบัแรก คดิเป็นรอ้ยละ 91.60 รองลงมาคอื รปูแบบ

ภาพถ่ายคดิเป็นรอ้ยละ 87.60 รปูแบบกราฟฟิกคดิเป็นรอ้ยละ 85.20 การออกแบบการออกแบบสื่อ

ประสมคดิเป็นรอ้ยละ 60 และการออกแบบเรขาคณิตคดิเป็นรอ้ยละ 50 
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ตาราง 3 จาํนวนและรอ้ยละของการเลอืกใชภ้าพถ่ายเพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

 
 

สว่นที ่3 ความคดิเหน็ในการเลอืกใชภ้าพถ่ายเพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
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 จากตาราง 3 ผลจากการสอบถามกลุม่ตวัอยา่งพบวา่ รปูแบบภาพถ่ายทีม่คีวามเหมาะสม

มากทีส่ดุคอื ภาพถ่าย Life Style คดิเป็นรอ้ยละ 52 ลาํดบัถดัมาคอื ภาพถ่าย Interior, Facility คดิ

เป็นรอ้ยละ 23 ลาํดบัถดัมาคอื ภาพถ่าย  Technology คดิเป็นรอ้ยละ 17 สดุทา้ยคอื ภาพถ่าย 

Medical Education คดิเป็นรอ้ยละ 8 

 

ตาราง 4 จาํนวนและรอ้ยละของการเลอืกใชร้ปูแบบตวัอกัษรเพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

 

สว่นที ่4 ความคดิเหน็ในการเลอืกใชต้วัอกัษรเพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

 

 จากตาราง 4 ผลจากการสอบถามกลุม่ตวัอยา่งพบวา่ รปูแบบตวัอกัษรทีม่คีวามเหมาะสม

มากทีส่ดุคอื ตวัพมิพแ์บบมเีชงิ คดิเป็นรอ้ยละ 31 ลาํดบัถดัมาคอื ตวัพมิพแ์บบไมม่เีชงิ คดิเป็นรอ้ย

ละ 28 ลาํดบัถดัมาคอื ตวัพมิพแ์บบตวัเขยีน คดิเป็นรอ้ยละ 27 ลาํดบัถดัมาคอื ตวัเขยีนแบบเขยีน 

คดิเป็นรอ้ยละ 12  สดุทา้ยคอื ตวัพมิพแ์บบตกแต่ง คดิเป็นรอ้ยละ 2 
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สว่นที ่5  จากการสมัภาษณ์ความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของสีจากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน 

ไดแ้ก่ 

  - คุณเคารพ วงศป์ระเสรฐิ ตําแหน่ง Public Relations & Corporate Social Responsibility, 

Sr.Manager โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

- คณุพพิฒัน์ สุทธชิยัพฤกษ์ ตําแหน่ง Sr. Manager Creative Services  

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

- คุณเขตรภ์นิ โสภนินนท์ ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จงรกัด ีจาํกดั 

ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ไดแ้นะนําใหใ้ช้เทรนดส์จีาก TCDC 2014  

 

ภาพประกอบ 16 เทรนดส์จีาก TCDC 2014 
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 การสรา้งสรรค์สือ่เพือ่การประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บั

โรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทยเพือ่รองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากลทีจ่ะนํามาใชใ้นการ

ออกแบบแบบ โดยนํามาออกแบบทัง้หมด 5 แนวความคดิ ไดแ้ก่ 

1) World of Care 

วตัถุประสงค ์เพื่อบ่งบอกถงึความเป็นศูนยก์ลางทางการรกัษาทีม่ปีระสทิธภิาพ

ระดบัโลกของโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ ดว้ยความพรอ้มของทมีแพทยผ์ูม้คีวามเชีย่วชาญ เทคโนโลยี

ทีม่คีวามทนัสมยั และราคาการรกัษาทีถ่กูกวา่ประเทศต่างๆมาก  

2) Healthy Living 

วตัถุประสงค ์เพือ่สะทอ้นถงึการใชช้วีติของคนรุน่ใหมท่ีม่สีขุภาพด ีโดยการได้

เขา้มาเป็นสว่นหน่ึงของโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ ใหโ้รงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ไดเ้ป็นผูด้แูลท่าน 

3) We provide world class healthcare 

วตัถุประสงค ์เพือ่แสดงถงึความเป็นผูนํ้าดา้นการรกัษาพยาบาลระดบัโลกของ

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ เน้นยํา้ถงึศกักายภาพทีส่ามารถรองรบัผูป้ว่ยไดจ้ากทัว่ทุกมมุโลก  

4) Top Medical Destination  

วตัถุประสงค ์แสดงความเป็นศนูยก์ลางดา้นการรกัษาระดบัโลก ทีผู่ป้ว่ยจากทุก

มมุโลกลว้นนึกถงึและอยากจะเขา้มาใชบ้รกิารดา้นการรกัษา อกีทัง้ยงัไดร้บัผลพลอยไดจ้ากการที่

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎรม์ทีีต่ ัง้อยูใ่นประเทศไทยซึง่เป็นศนูยก์ลางดา้นการรกัษาเชงิท่องเทีย่ว ญาติ

ผูป้ว่ยหรอืกระทัง่ตวัผูป้ว่ยเองสามารถท่องเทีย่วและสมัผสัการบรกิารแบบไทยๆ  

5) Better Life 

วตัถุประสงค ์เพื่อแสดงถงึสุขภาพทีส่มบรูณ์และแขง็แรงเมือ่ไดร้บัการรกัษาที่

ทนัสมยั ถูกตอ้ง ถูกจดุ โดยทมีแพทยผ์ูเ้ชีย่วชาญ เพื่อครอบครวัคนยคุใหมท่ัง้ชาวไทยและ

ต่างประเทศ 

 

 ขัน้ตอนท่ี 2 การประเมนิผลการศกึษาและพฒันาการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้ง

ภาพลกัษณ์ และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย  ภายหลงัจากไดม้ี

การพฒันาแบบรา่งครัง้ที ่1    
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แบบร่างครัง้ท่ี 1 ภายใตแ้นวความคดิ World of Care 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 17 แบบรา่งที ่1 ภายใตแ้นวความคดิ World Of Care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 18 แบบรา่งที ่2 ภายใตแ้นวความคดิ World Of Care 
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ภาพประกอบ 19 แบบรา่งที ่3 ภายใตแ้นวความคดิ World Of Care 

 

แบบร่างครัง้ท่ี 1 ภายใตแ้นวความคดิ Healthy Living 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 20 แบบรา่งที ่1 ภายใตแ้นวความคดิ Healthy Living 
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ภาพประกอบ 21 แบบรา่งที ่2 ภายใตแ้นวความคดิ Healthy Living 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 22 แบบรา่งที ่3 ภายใตแ้นวความคดิ Healthy Living 
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แบบร่างครัง้ท่ี 1 ภายใตแ้นวความคดิ We provide world class healthcare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 23 แบบรา่งที ่1 ภายใตแ้นวความคดิ We provide world class healthcare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 24 แบบรา่งที ่2 ภายใตแ้นวความคดิ We provide world class healthcare 
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ภาพประกอบ 25 แบบรา่งที ่3 ภายใตแ้นวความคดิ We provide world class healthcare 

 

แบบร่างครัง้ท่ี 1 ภายใตแ้นวความคดิ Top Medical Destination  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 26 แบบรา่งที ่1 ภายใตแ้นวความคดิ Top Medical Destination 
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ภาพประกอบ 27 แบบรา่งที ่2 ภายใตแ้นวความคดิ Top Medical Destination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 28 แบบรา่งที ่3 ภายใตแ้นวความคดิ Top Medical Destination 
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แบบร่างครัง้ท่ี 1 ภายใตแ้นวความคดิ Better Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 29 แบบรา่งที ่1 ภายใตแ้นวความคดิ Better Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 30 แบบรา่งที ่2 ภายใตแ้นวความคดิ Better Life 
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ภาพประกอบ 31 แบบรา่งที ่3 ภายใตแ้นวความคดิ Better Life 

 

 แบบประเมินรปูแบบร่างครัง้ท่ี 1  ส่ือประชาสมัพนัธเ์พ่ือสร้างภาพลกัษณ์ และ

ส่งเสริมการตลาดให้กบัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย  

 2.1 การกาํหนดปจัจยัจากแนวคดิ ทฤษฎขีองผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่เป็นกรอบในการประเมนิ

และใหผู้เ้ชีย่วชาญตรวจสอบ (ครัง้ที ่1) มทีัง้หมด 5 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 

 1. ประสิทธิภาพในการส่ือสาร สร้างความเข้าใจท่ีตรงกนั 

 - คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม สถาบนับณัฑติพฒัน บรหิารศาสตร์ 

 2. มีความชดัเจนและถกูต้องสอดคล้องกบัแนวคิดแนวทางขององคก์ร 

 - นิสาชล รตันสาชล. เอกลกัษณ์ขององคก์ารในฐานะกลยทุธก์ารสือ่สารในยคุโลกาภวิตัน์. 2541 

 3. ความงามและองคป์ระกอบศิลป์ 

- วริณุ ตัง้เจรญิ. การออกแบบ. กรงุเทพฯ. โอเดยีนสโตร ์2535 

 4. ส่งเสริมภาพลกัษณ์องคก์ร 

- จริะเสกข ์ตรเีมธสุนทร, การสรา้งภาพลกัษณ์ตราสนิคา้. 2548 

 5. สอดคล้องกบัการรบัรู้ทางสงัคม 

- Philip Kotlere and Nancy Lee, Up and Out of Poverty, (Wharton School  

Publishing.  2009: 294) 
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 ผลสรปุแบบประเมินรปูแบบร่างครัง้ท่ี 1 ส่ือประชาสมัพนัธเ์พ่ือสร้างภาพลกัษณ์  

และส่งเสริมการตลาดให้กบัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

- คุณเคารพ วงศป์ระเสรฐิ ตําแหน่ง Public Relations & Corporate Social Responsibility, 

Sr.Manager โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

- คณุพพิฒัน์ สุทธชิยัพฤกษ์ ตําแหน่ง Sr. Manager Creative Services  

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

- คุณเขตรภ์นิ โสภนินนท์ ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จงรกัด ีจาํกดั 

 

ตาราง 5 สรปุแบบประเมนิรปูแบบรา่งสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาด  

 ใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย ภายใตแ้นวความคดิ World of Care 
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ตาราง 6 สรปุแบบประเมนิรปูแบบรา่งสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์ และสง่เสรมิการตลาด 

 ใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทยภายใตแ้นวความคดิ Healthy Living 
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ตาราง 7 สรปุแบบประเมนิรปูแบบรา่งสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์ และสง่เสรมิการตลาด 

ใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทยภายใตแ้นวความคดิ We provide world class 

healthcare 
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ตาราง 8 สรปุแบบประเมนิรปูแบบรา่งสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์ และสง่เสรมิการตลาด 

 ใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทยภายใตแ้นวความคดิ Top Medical Destination 
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ตาราง 9 สรปุแบบประเมนิรปูแบบรา่งสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์ และสง่เสรมิการตลาด 

 ใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย ภายใตแ้นวความคดิ Better Life 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สรปุผลขอ้มลูจากการประเมนิผลของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน จากชิน้งานทัง้หมด 15 แบบ

รา่ง ภายใต ้ 5 แนวความคดิ แบบรา่งทีไ่ดร้บัคดัเลอืกจากผูเ้ชีย่วชาญว่ามคีวามเหมาะสมใน ทุกๆ

ปจัจยัมากทีส่ดุ คอืแบบรา่งที ่3 ภายใตแ้นวความคดิ World Of Care โดย ไดร้บัคะแนนจากผูเ้ชีย่วชาญ

มากทีส่ดุเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 84 ซึง่มคีวามโดดเด่นในประสทิธภิาพในการสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจที่

ตรงกนั มคีวามชดัเจนและถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวคดิแนวทางขององคก์ร ความงามและองคป์ระกอบ

ศลิป์ ส่งเสรมิภาพลกัษณ์องคก์รและสอดคลอ้งกบัการรบัรูท้างสงัคม 
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  คาํถามปลายเปิดเพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ 

 

ตาราง 10 สรปุผลจากคาํถามปลายเปิดเพื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ 
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 2.2 การประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญ และสรปุตารางประเมนิแบบรา่ง  

 แบบประเมินรปูแบบร่างครัง้ท่ี 2 ส่ือประชาสมัพนัธเ์พ่ือสร้างภาพลกัษณ์ และส่งเสริม

การตลาดให้กบัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย  ภายใต้แนวความคิด World of Care 

จาํนวน 3 รปูแบบ โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่านดงัน้ี 

- คุณเคารพ วงศป์ระเสรฐิ ตําแหน่ง Public Relations & Corporate Social Responsibility, 

Sr.Manager โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

- คณุพพิฒัน์ สุทธชิยัพฤกษ์ ตําแหน่ง Sr. Manager Creative Services  

โรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์

- คุณเขตนภนิท ์โสภญินนท ์ตาํแหน่ง กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั จงรกัด ีจาํกดั,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 32 พฒันาแบบรา่งที ่2 การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์  

 และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย  (แบบที ่1) 
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ภาพประกอบ 33 พฒันาแบบรา่งที ่2 การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์  

 และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย  (แบบที ่2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 34 พฒันาแบบรา่งที ่2 การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์  

 และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย  (แบบที ่3) 



79 

 

ตาราง 11 แบบประเมนิรปูแบบรา่งที ่2 การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์  

 และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย  (แบบที ่1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 12 แบบประเมนิรปูแบบรา่งที ่2 การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์  

 และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย  (แบบที ่2) 
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ตาราง 13 แบบประเมนิรปูแบบรา่งที ่2 การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์  

 และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย  (แบบที ่3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ผลสรปุการประเมนิผลโดยผูเ้ชีย่วชาญ และสรปุตารางประเมนิแบบรา่ง  

 

ตาราง 14 สรปุผลวเิคราะหร์ปูแบบทีจ่าํนํามาพฒันาเป็นตน้แบบ 

 

 

 
 จากตารางประเมนิแบบรา่ง สามารถสรปุผลไดว้า่ สือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์ 
และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย แบบที ่1 มคีะแนนสงูสดุอยูท่ี ่
รอ้ยละ 92รองลงมาคอืแบบที ่ 3 มคีะแนนอยูท่ี ่รอ้ยละ 83 และแบบที ่2 มคีะแนนอยูท่ี ่รอ้ยละ 78 
โดยผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามคดิเหน็วา่ รปูแบบที ่ 1 มคีวามลงตวัในดา้นการออกแบบทัง้ในด้ าน
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องคป์ระกอบและโทนสทีีนํ่ามาใช้ รวมไปถงึดา้นการสือ่สารกบักลุม่เป้าหมาย อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบั
ภาพลกัษณ์ขององคก์รอกีดว้ย ดงันัน้รปูแบบทีจ่ะนํามาพฒันาเป็นตน้แบบต่อไปกค็อืแบบรา่งที ่1 

ภาพประกอบ 35 ผลงานสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บั  

 โรงพยาบาลชัน้นําในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาล 

 บาํรงุราษฎร์ ในรปูแบบโปสเตอร ์ขนาด A2 

 

ภาพประกอบ 36 ผลงานสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บั  

 โรงพยาบาลชัน้นําในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาล 

 บาํรงุราษฎรใ์นรปูแบบ Magazine Ad. 
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ภาพประกอบ 37 ผลงานสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บั  

 โรงพยาบาลชัน้นําในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาล 

 บาํรงุราษฎร์ ในรปูแบบ Standee ขนาด 80x180 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 38 ผลงานสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บั  

 โรงพยาบาลชัน้นําในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาล 

 บาํรงุราษฎร์ ในรปูแบบของพรเีมยีม หมวก Cap 
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ภาพประกอบ 39 ผลงานสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บั  

 โรงพยาบาลชัน้นําในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาล 

 บาํรงุราษฎร์ ในรปูแบบ Flyer ขนาด A5 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การศกึษาและ พฒันาสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บั

โรงพยาบาลชัน้นําในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์

ไดก้าํหนดความมุง่หมายของการวจิยัในการศกึษาและพฒันาสือ่ประชาสมัพนัธ์ เพือ่ เป็นการสรา้ง

ภาพลกัษณ์และเป็นทีย่อมรบัในระดบั นานาชาต ิตอบรบัและสอดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์ฉบบัที่ 2 

ของรฐับาล  ทีต่อ้งการใหป้ระเทศไทยเป็น ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาต ิ และเป็นประโยชน์ต่อ

สถานพยาบาลชัน้นําอื่นในประเทศไทย โดยมเีน้ือหาดงัต่อไปน้ี 

 

ความมุ่งหมายของงานวิจยั 

 ในการวจิยัครัง้น้ีผูว้จิยัไดต้ัง้ความมุง่หมายไวด้งัน้ี 

 1. เพือ่ศกึษาแนวทางการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธท์ีม่คีวามทนัสมยั สวยงาม และ

สอดคลอ้งกบัความเป็นองคก์รดา้นสขุภาพในระดบัสากล 

 2. สรา้งสรรคแ์ละออกแบบ สือ่ประชาสมัพนัธ์ ใหก้บัโรงพยาบาล ชัน้นําในระดบัสากล  โดย

ใชห้ลกัการออกแบบงานสรา้งสรรคส์ือ่ประชาสมัพนัธ ์

 

ความสาํคญัของการวิจยั 

 การศกึษาและ พฒันาสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บั

โรงพยาบาลชัน้นําในประเทศไทยเพือ่ รองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล และยกระดบัการสรา้งสือ่

ประชาสมัพนัธแ์ละสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานฉบบัที ่2 ศนูยก์ลางสขุภาพนานาชาติ ซึง่

เป็นหน่ึงในนโยบายของรฐับาล  

 

สมมติุฐานการวิจยั  

 การศกึษาหลกัการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาด

ใหก้บัโรงพยาบาล ชัน้นําในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาล

บาํรงุราษฎร ์ เป็นการออกแบบ สือ่ประชาสมัพนัธ์ แบบสรา้งสรรค ์ สรา้งภาพลกัษณ์ทีน่่าเชือ่ถอืและ

เป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ตอบรบักบัแผนยทุธศาสตร์ ของรฐับาล ทัง้ทางดา้นการรกัษาพยาบาล

และการท่องเทีย่วภายในประเทศไทย 
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ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 

 ประชากร ของการวจิยัในครัง้น้ี คอื  ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยทีม่าใชบ้รกิารที่ โรงพยาบาล    

บาํรงุราษฎร์  ทีม่อีายตุัง้แต่ 30 – 65 ปี โดยไมจ่าํกดัเพศ การศกึษา และเชือ้ชาต ิและผูบ้รหิาร

โรงพยาบาลฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด  

  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั 

 กลุ่มตวัอยา่งของ การวจิยัในครัง้น้ี คอื  ผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ยทีม่ารกัษาที่ โรงพยาบาล

บาํรงุราษฎร ์ทีม่อีายตุัง้แต่ 30 – 65 ปี โดยไมจ่าํกดัเพศ การศกึษา และเชือ้ชาติ  จาํนวน 100 คน 

และผูบ้รหิารฝา่ยประชาสมัพนัธแ์ละการตลาด จาํนวน 3 คน ทีม่ปีระสบการณ์การทาํงานบรหิาร

มากกวา่ 5 ปี โดยเกบ็ขอ้มลูระหวา่งเดอืนพฤษจกิายนถงึเดอืนกุมภาพนัธ ์พ .ศ.2557 การศกึษาและ

ออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบั ชัน้นํา

ในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบ าลบาํรงุราษฎร ์ มกีารสรา้ง

เครือ่งมอืทีใ่ชส้าํหรบัรวบรวมขอ้มลูเพือ่ประกอบการศกึษาและวจิยั โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 

 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้น้ี ผูว้จิยัไดใ้ชเ้ครือ่งมอื 2 ประเภท คอืเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการ

วจิยัและเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวมรวมขอ้มลู ซึง่มรีายละเอยีดดงัน้ี  

 1.  ศกึษาและ วเิคราะห์ การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิ

การตลาด  โดยทาํการศกึษา ขอ้มลู เกีย่วขอ้งทุกดา้นของรปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธ ์รวบรวมขอ้มลู 

เพือ่เป็นแนวทางในการออกแบบรปูแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์  และแนวทางการออกแบบสื่อ

ประชาสมัพนัธส์รา้งภาพลกัษณ์ใหมแ่ละสง่เสรมิการตลาด 

  2.  แบบสอบถามเพือ่ใชใ้นการเกบ็รวบรวมจากผู้ ปว่ยและญาตผิูป้ว่ย  โดยกําหนดจาก

กลุ่มเป้าหมายกําหนดใหเ้ป็นกลุ่มผูท้ีม่อีายตุัง้แต่ 30 - 65 ปี โดยไมจ่าํกดัเพศ การศกึษา เพศและ

เชือ้ชาต ิจาํนวน 100 คน 

 

การจดักระทาํข้อมลูและการวิเคราะหข้์อมลู  

  การจดักระทาํขอ้มลูและการวเิคราะหข์อ้มลู เป็นการรวบรวมขอ้มลูจากทัง้ขอ้มลูปฐมภมูิ

และขอ้มลูทุตยิภมู ิมาวเิคราะหห์าแนวทางทีก่าํหนดตามวตัถุประสงค ์และเป็นไปตามขอบเขตของ

งานวจิยั โดยมขีัน้ตอนดงัน้ี 

  1.  ผูว้จิยัทาํการวเิคราะหข์อ้มลูปฐมภมู ิจากแบบวเิคราะห ์และแบบสอบ ถาม เพื่อเป็น

แนวทางในการออกแบบ 

 2.  ผูว้จิยัทาํการศกึษาขอ้มลูทุตยิภมู ิจากเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ตวัอยา่ง การ

ออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธใ์นโรงพยาบาล เพือ่สรปุหาทฤษฎทีีนํ่ามาใชเ้พือ่การออกแบบและพฒันา 
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 3.  สรา้งแบบสอบถามความคดิเหน็กบัผูป้ว่ยและญาตผิูป้ว่ย โดยผูว้จิยัทาํการประเมนิดงัน้ี 

   -  รปูแบบเพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

   -  การใชภ้าพถ่ายเพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 

   -  การเลอืกใชต้วัอกัษร 

 4.  สมัภาษณ์ความคดิเหน็เกีย่วกบัความเหมาะสมของสจีากผูเ้ชีย่วชาญ 3 ท่าน 

 5.  สรา้งตน้แบบและพฒันารปูแบบของผลง านโดยใชผ้ลจาการวเิคราะห์  การเก็บรวบรวม

ขอ้มลูและการสมัภาษณ์ผูเ้ชีย่วชาญ 

 6.  ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิตน้แบบและเสนอแนวทางในการพฒันา 

 7.  ปรบัปรงุตน้แบบและพฒันารปูแบบของผลงานตามความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญ  

 8.  ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิตน้แบบและเสนอแนวทางในการพฒันา  และเลอืกรปูแบบที่

เหมาะสมและใชง้านไดจ้รงิมากทีสุ่ด 

 9.  นําผลประเมนิทีไ่ดม้าคดัเลอืกแบบทีด่ทีีส่ดุมา ปรบัปรงุตน้แบบและพฒันารปูแบบ สรา้ง

สรา้งเป็นผลงานสือ่ประชาสมัพนัธ ์  

 

 การประเมินงานออกแบบ 

 การกาํหนดปจัจยัจากแนวคดิ ทฤษฎขีองผูเ้ชีย่วชาญ เพือ่เป็นกรอบในการประเมนิและให้

ผูเ้ชีย่วชาญตรวจสอบในการประเมนิครัง้ที ่1 ไดแ้ก่ 

 1.  ประสทิธภิาพในการสือ่สาร สรา้งความเขา้ใจทีต่รงกนั (คณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

สถาบนับณัฑติพฒัน บรหิารศาสตร)์ 

 2.  มคีวามชดัเจนและถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวคดิแนวทางขององคก์ร (นิสาชล รตันสาชล. 

2541) เอกลกัษณ์ขององคก์ารในฐานะกลยทุธก์ารสือ่สารในยคุโลกาภวิตัน์ . โครงการ พเิศษปรญิญา

มหาบณัฑติ สาขาวชิาการโฆษณา ภาควชิาการประชาสมัพนัธ ์จฬุาลงกรณ์ มหาวทิยาลยั) 

3. ความงามและองคป์ระกอบศลิป์ 

(วริณุ ตัง้เจรญิ (2535). การออกแบบ. กรงุเทพฯ. โอเดยีนสโตร)์  

4. ส่งเสรมิภาพลกัษณ์องคก์ร 

(จริะเสกข ์ตรเีมธสุนทร (2548), การสรา้งภาพลกัษณ์ตราสนิคา้) 

5. สอดคลอ้งกบัการรบัรูท้างสงัคม 

(Philip Kotlere and Nancy Lee, Up and Out of Poverty, (Wharton School Publishing. 

2009: 294) 

 ในการประเมนิครัง้ที ่2 ไดก้ําหนดปจัจยัองคป์ระกอบงานกราฟฟิค ดงัน้ี 

 1. รปูแบบตวัอกัษรและขนาด  

 2. การกาํหนดสี  

 3. เสน้  
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 4. รปูรา่ง  

 5. รปูทรง  

 6. ลกัษณะพืน้ผวิ  

 7. การกาํหนดระยะหา่งและพืน้ทีว่า่ง  

 8.  การจดัวางตาํแหน่ง  

 

 ผลการประเมินการออกแบบ 

 การประเมนิ ผลของการ ศกึษาการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และ

สง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบั ชัน้นํา ใประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล 

กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์เพื่อใหผู้บ้รโิภคและผูเ้ชีย่วชาญแสดงความคดิเหน็และพจิารณา

ในการพฒันาแบบทีเ่หมาะสมทีส่ดุ  

 

 1.  ความคิดเหน็การเลือกใช้รปูแบบสร้างสรรคเ์พ่ือการออกแบบส่ือประชาสมัพนัธ์  

 จากการประเมนิผล แบบสอบถาม จากกลุ่มผูบ้รโิภค จาํนวน 100 คน พบวา่ รปูแบบ

กราฟฟิกผสมผสานกบัภาพถ่ายมคีวามเหมาะสมมากทีส่ดุเป็นอนัดบัแรก คดิเป็นรอ้ยละ 91.60 

รองลงมาคอื รปูแบบภาพถ่ายคดิเป็นรอ้ยละ 87.60 รปูแบบกราฟฟิกคดิเป็นรอ้ยละ 85.20 การ

ออกแบบการออกแบบสื่อประสมคดิเป็นรอ้ยละ 60 และการออกแบบเรขาคณติคดิเป็นรอ้ยละ 50 

 

 2.  ความคิดเหน็ในการเลือกใช้ภาพถ่ายเพ่ือการออกแบบส่ือประชาสมัพนัธ ์

 จากการสอบถามกลุม่ตวัอยา่งพบวา่  รปูแบบภาพถ่ายทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุคอื 

ภาพถ่าย Life Style คดิเป็นรอ้ยละ 52 ลาํดบัถดัมาคอื ภาพถ่าย Interior, Facility คดิเป็นรอ้ยละ  23 

ลาํดบัถดัมาคอื ภาพถ่าย  Technology คดิเป็นรอ้ยละ  17 สดุทา้ยคอื ภาพถ่าย Medical Education 

คดิเป็นรอ้ยละ 8 

 

 3.  ความคิดเหน็ในการเลือกใช้ตวัอกัษรเพ่ือการออกแบบส่ือประชาสมัพนัธ ์

 จากการสอบถามกลุม่ตวัอยา่งพบวา่  รปูแบบตวัอกัษรทีม่คีวามเหมาะสมมากทีส่ดุคอื 

ตวัพมิพแ์บบมเีชงิ คดิเป็นรอ้ยละ 31 ลาํดบัถดัมาคอื ตวัพมิพแ์บบไมม่เีชงิ  คดิเป็นรอ้ยละ  28 ลาํดบั

ถดัมาคอื ตวัพมิพแ์บบตวัเขยีน คดิเป็นรอ้ยละ 27 ลาํดบัถดัมาคอื ตวัเขยีนแบบเขยีน คดิเป็นรอ้ยละ  

12  สดุทา้ยคอื ตวัพมิพแ์บบตกแต่ง คดิเป็นรอ้ยละ 2 

 

 4.  การสมัภาษณ์ความคิดเหน็เก่ียวกบัความเหมาะสมของสีจากผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน 

ผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ไดแ้นะนําใหใ้ช้ เทรนดส์จีาก TCDC 2014 เน่ืองจากเทรนดส์จีาก TCDC 2014 มี

ความเหมาะสมในดา้นอารมณ์ในการสือ่สาร มคีวามทนัสมยัและมคีวามเป็นสากล 



88 
 

 5.  คดัเลือกแบบร่างโดยผูเ้ช่ียวชาญ จากรปูแบบจาํนวน 15 รปูแบบ คดัเลือกรปูแบบ

ท่ีเหมาะสมให้ได้จาํนวน 3 รปูแบบ 

 ผูว้จิยัไดจ้ดัทาํแบบสอบถามผูเ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน และไดท้าํการสรปุขอ้มลูตาม

ประเดน็วตัถุประสงคข์องงานวจิยัดงัน้ี  
 สรปุผลขอ้มลูจากการประเมนิผลของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 3 ท่าน จากชิน้งานทัง้หมด 15 แบบ

รา่ง ภายใต ้ 5 แนวความคดิ แบบรา่งทีไ่ดร้บัคดัเลอืกจากผูเ้ชีย่วชาญว่ามคีวามเหมาะสมในทุกๆ

ปจัจยัมากทีส่ดุ คอืแบบรา่งที ่ 3 ภายใตแ้นวความคดิ  World Of Care โดยไดร้บัคะแนนจาก

ผูเ้ชีย่วชาญมากทีส่ดุเฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 84 ซึง่มคีวามโดดเด่นใน ประสทิธภิาพในการสือ่สาร สรา้ง

ความเขา้ใจที่ตรงกนั มคีวามชดัเจนและถูกตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวคดิแนวทางขององคก์ร  ความงาม

และองคป์ระกอบศลิป์ ส่งเสรมิภาพลกัษณ์องคก์รและสอดคลอ้งกบัการรบัรูท้างสงัคม 
 
 6.  คาํถามปลายเปิดเพ่ือให้ผูเ้ช่ียวชาญตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเหน็ และ

ข้อเสนอแนะ 

 ผูว้จิยัไดใ้หผู้เ้ชีย่วชาญจาํนวน 3 ท่าน แสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ  สามารถสรปุ

ขอ้มลูไดด้งัน้ี  
- ควรปรบัใหม้บุีคคลิทีม่คีวามน่าเชือ่ถอืมากขึน้ 

- ควรใชโ้ทนสทีีม่คีวามเป็นผูใ้หญ่ บ่งบอกถงึความเป็นชัน้นําและมคีวามสากลมากยิง่ขึน้ 

- องคป์ระกอบควรลดทอนใหเ้รยีบงา่ยยิง่ขึน้ 

- แนะนําใหแ้สดงถงึความหรหูราและเป็นชัน้นําของโรงพยาบาลมากขึน้ 

- โทนสคีวรใหค้วามอบอุ่นมากยิง่ขึน้ 

 

 7.  คดัเลือกแบบร่างโดยผูเ้ช่ียวชาญ จากรปูแบบจาํนวน 3 รปูแบบ คดัเลือกรปูแบบ

ท่ีเหมาะสมให้ได้จาํนวน 1 รปูแบบ เพ่ือเป็นต้นแบบในการนําไปผลิตแบบร่างท่ีสมบรูณ์ 

 สือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์ และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้

นําในประเทศไทยแบบที ่1 มคีะแนนสงูสดุอยูท่ี ่รอ้ยละ 92 รองลงมาคอืแบบที ่ 3 มคีะแนนอยูท่ี ่รอ้ย

ละ 83 และแบบที ่2 มคีะแนนอยูท่ี ่รอ้ยละ  78 โดยผูเ้ชีย่วชาญไดใ้หค้วามคดิเหน็วา่ รปูแบบที ่ 1 มี

ความลงตวัในดา้นการออกแบบทัง้ในดา้นองคป์ระกอบและโทนสทีีนํ่ามาใช ้รวมไปถงึดา้นการ

สื่อสารกบักลุ่มเป้าหมาย อกีทัง้ยงัสอดคลอ้งกบัภาพลกัษณ์ขององคก์รอกีดว้ย  โดยสรปุผลตาม

วตัถุประสงคต่์างๆได ้ดงัน้ี  

 - รปูแบบตวัอกัษรและขนาด  อยูใ่นระดบัดมีาก รอ้ยละ 93% 

 - การกาํหนดสี  อยูใ่นระดบัดมีาก รอ้ยละ 100% 

 - เสน้  อยูใ่นระดบัด ีรอ้ยละ 80% 

 - รปูรา่ง  อยูใ่นระดบัด ีรอ้ยละ 87% 
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 - รปูทรง  อยูใ่นระดบัด ีรอ้ยละ 87% 

 - ลกัษณะพืน้ผวิ  อยูใ่นระดบัดมีาก รอ้ยละ 100% 

 - การกาํหนดระยะหา่งและพืน้ทีว่า่ง  อยูใ่นระดบัดมีาก รอ้ยละ 93% 

 -  การจดัวางตาํแหน่ง อยูใ่นระดบัดมีาก รอ้ยละ 100% 

 

อภิปรายผล 

 จากขอ้มลูสรปุผลและการวเิคราะหข์อ้มลูโดยรวมของ การศกึษาและออก แบบ สือ่

ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาล ชัน้นําในประเทศไทย

รองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ไดอ้ภปิรายผลการวจิยั ดงัน้ี 

 สมมตุฐิานทีว่า่ การศกึษา หลกัการ ออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และ

สง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาล ชัน้นํา ในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล 

กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร ์ เป็นการออกแบบ สือ่ประชาสมัพนัธ์ แบบสรา้งสรรค ์สรา้ง

ภาพลกัษณ์ทีน่่าเชือ่ถอืและเป็นทีย่อมรบัในระดบัสากล ตอบรบักบัแผนยทุธศาสตร์ ของรฐับาล ทัง้

ทางดา้นการรกัษาพยาบาลและการท่องเทีย่วภายในประเทศไทย พบว่าขอ้มลูทีไ่ดจ้ากผูเ้ชีย่วชาญ

และผูบ้รโิภคทาํการคดัเลอืก รปูแบบสรา้งสรรคเ์พือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์  การเลอืกใช้

ภาพถ่ายเพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์  การเลอืกใชต้วัอกัษรเพื่อการออกแบบสื่อ

ประชาสมัพนัธ์ และ เทรนดส์ี  สะทอ้นถงึความสาํคญัทีส่ถานพยาบาลชัน้นําในประ เทศไทยควร

ตระหนกัถงึเพือ่การกา้วสูก่ารแขง่ขนัในระดบัสากล และบ่งบอกถงึภาพลกัษณ์ทีน่่าเชือ่ถอือกีทัง้ยงั

เพิม่มลูคา่ทางการตลาดสอดรบักบัแผนยทุธศาสตรก์ารดาํเนินงานของรฐับาล 

 

ข้อเสนอแนะท่ีได้จากงานวิจยั 

 การศกึษาและออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บั

โรงพยาบาล ชัน้นํา ในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบ าลบาํรงุ

ราษฎร์ ไดก้ําหนดจดุมุง่หมายของการวจิยั ในการศกึษาและพฒันาการออกแบบ สือ่ประชาสมัพนัธ์

เพือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดเพือ่การกา้วสูก่ารแขง่ขนัในระดบัสากล ซึง่จากการศกึษา

พบวา่  โรงพยาบาล ชัน้นํา ในประเทศไทย ควรนําหลกัแนวคดิทฤษฎใีนการออกแบบมาใชใ้นการ

สรา้งสรรค์สือ่ประชาสมัพนัธ์  เช่น นําหลกัการจดัวางองคป์ระกอบ ตวัอกัษรและทฤษฎสี ีรวมไปถงึ

เรือ่งของอารมณ์ของสือ่ประชาสมัพนัธท์ีใ่ช ้ซึ่ งโดยมากโรงพยาบาลในประเทศไทยในปจัจบุนัยงัคง

ขาดความรูค้วามเขา้ใจการออกแบบทาํใหส้ือ่ ประชาสมัพนัธ์ นัน้ขาดความน่าสนใจและไมเ่ป็นที่

ยอมรบัในระดบัสากล  ผูว้จิยัหวงัวา่งานวจิยัชิน้น้ีจะเป็นประโยชน์แก่ผูศ้กึษาทีจ่ะนําเอาไปพฒันาต่อ

ยอดในองคก์รสถานพยาบาลอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง  เพือ่เพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัในระดบัสากลและ

ผลผลติทางการตลาด 
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ข้อเสนอแนะในการทาํวิจยัครัง้ต่อไป 

 1.  ควรศกึษาเทคนิคประเภทใหม่ๆ ทีใ่ชใ้นการผลติสือ่สิง่พมิพ ์เช่น การไดทค์ตัในรปูแบบ

ต่างๆ หรอืการสรา้งสือ่สิง่พมิพท์ีม่กีารซอ้นทบัเป็นเป็นมติทิีห่ลากหลาย หรอืการสื่อผสมผสาน

ระหวา่งสือ่สิ่งพมิพก์บัสือ่ดจิติอล 

 2.  ควรมกีารเพิม่สือ่ในการประชาสมัพนัธใ์หห้ลากหลายขึน้ โดยไมจ่าํกดัเฉพาะเพยีงแค่

สื่อสิง่พมิพ ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่องทางสื่อในรปูแบบดจิติอล เช่น สื่อภาพยนตส์ัน้ ไวรอล สื่อ

ออนไลน์ประเภทต่างๆ เป็นตน้ 

 3.  การศกึษาในครัง้น้ี มุง่เน้นในการศกึษาโรงพยาบาลชัน้นําทีไ่ดร้บัมาตราฐาน JCI ซึง่จะ

เกีย่วกบัการบรกิารและการรกัษาพยาบาล ซึง่ผูส้นใจศกึษาในอนาคตสามารถนําองคค์วามรูท้ีไ่ดจ้าก

งานวจิยัในครัง้น้ีไปประยกุตใ์ชก้บักลุม่ธรุะกจิอื่นๆได ้เช่น ธรุะกจิการศกึษา ธรุะกจิสปา โรงแ รม 

เป็นตน้ 
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ภาคผนวก ก 

 

    แบบสอบถาม 

    แบบขอเชิญผูเ้ช่ียวชาญในการประเมิน  

    แบบประเมินผลงานการออกแบบ  
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ตอนท่ี 1  การวเิคราะหข์อ้มูลก่อนการออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์เพื่อสรา้งภาพลกัษณ์และส่งเสรมิ

ดา้นการตลาดรองรบัการแขง่ขนัในระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

 

แบบสอบถาม 

เร่ือง การศึกษาและออกแบบส่ือประชาสมัพนัธเ์พ่ือสร้างภาพลกัษณ์  

และส่งเสริมการตลาดให้กบัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย  

เพ่ือรองรบัการแข่งขนัในระดบัสากล กรณีศึกษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์  

 

คาํช้ีแจง

 

 แบบสอบถามชุดน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการทาํปรญิญานิพนธข์องนิสติปรญิญาโท คณะ

ศลิปกรรมศาสตร ์สาขานวตักรรมการออกแบบ มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ขอ้มลูทีไ่ดจ้าก

แบบสอบถามจะเป็นประโยชน์ต่อการศกึษาและการวจิยั ผูว้จิยัจงึใครข่อความรว่มมอืจากท่านใน  

การตอบแบบสอบถามตามความเป็นจรงิ ซึง่ขอ้มลูน้ีจะถกูเกบ็เป็นความลบั และใชนํ้าเสนอในภาพรวม

เพือ่การศกึษาวจิยัเท่านัน้ 

ส่วนท่ี 1 ข้อมลูและลกัษณะของปัจจยัส่วนบคุคล 

กรณุาทาํเคร่ืองหมาย  ลงใน � ท่ีตรงตามความเป็นจริงของท่านในปัจจบุนั  

1. เพศ:  � ชาย )  � หญงิ ) 

2. อายุ:  � ตํ่ากวา่ 21 ปี  � 21-30 ปี 

  � 31-40 ปี  � 41-50 ปี  � 51 ปี ขึน้ไป 

3. สถานภาพ: � โสด   � สมรส  � หยา่ 

4. ระดบัการศกึษา: � ตํ่ากวา่ปรญิญาตร ี)  � ปรญิญาตรี  ) 45%) 

   � ปรญิญาโท   � สงูกว่าปรญิญาโท )12%) 

5. อาชพี:  � นกัเรยีน นกัศกึษา /    � พนกังานบรษิทัเอกชน  

  � ขา้ราชการ รฐัวสิาหกจิ      � ประกอบธรุกจิสว่นตวั  

  � พอ่บา้นแมบ่า้น   � อื่นๆ................................. 
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6. รายไดเ้ฉลีย่ต่อเดอืน: 

 � ตํ่ากวา่หรอืเท่ากบั 10,000 บาท � 10,001-30,000 บาท  

 � 30,001-50,000 บาท   � มากกวา่ 50 ,00 1 บาท ขึน้ไป  
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สว่นที ่2 ความคดิเหน็การเลอืกใชร้ปูแบบสรา้งสรรคเ์พือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
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สว่นที ่3 ความคดิเหน็ในการเลอืกใชภ้าพถ่ายเพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
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สว่นที ่4 ความคดิเหน็ในการเลอืกใชต้วัอกัษรเพือ่การออกแบบสือ่ประชาสมัพนัธ์ 
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ตอนท่ี 2 แบบประเมนิรปูแบบรา่งครัง้ที ่1  สือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์ และส่งเสรมิ

การตลาดใหก้บัโรงพยาบาลระดบัชัน้นําในประเทศไทย 
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คาํถามปลายเปิดเพือ่ใหผู้เ้ชีย่วชาญตอบแบบสอบถามแสดงความคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะ 

 
 
 
ตารางแบบประเมนิรปูแบบรา่งครัง้ที่ 2 
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ภาคผนวก ข 

      

     ผลงานการออกแบบ 
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ผลงานสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลชัน้นําใน

ประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

ในรปูแบบโปสเตอร ์ขนาด A2 

 

ผลงานสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลชัน้นําใน

ประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

ในรปูแบบ Magazine Ad. 
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ผลงานสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลชัน้นํา

ในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

ในรปูแบบ Standee ขนาด 80x180 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลชัน้นํา

ในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

ในรปูแบบของพรเีมยีม หมวก Cap 
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ผลงานสือ่ประชาสมัพนัธเ์พือ่สรา้งภาพลกัษณ์และสง่เสรมิการตลาดใหก้บัโรงพยาบาลชัน้นํา

ในประเทศไทยรองรบัการแขง่ขนัระดบัสากล กรณศีกึษาโรงพยาบาลบาํรงุราษฎร์ 

ในรปูแบบ Flyer ขนาด A5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวติัย่อผู้วิจยั 
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ประวติัย่อผู้วิจยั 

 

ชือ่  ชือ่สกุล นาย พลวตั สนุทรธนผล 

วนัเดอืนปีเกดิ 19 พฤศจกิายน 2523 
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ตาํแหน่งหน้าทีก่ารงานปจัจบุนั Senior Graphic Designer 
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