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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคแพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริภคข�อมูลทางการพทยแผ�านระบบอินทอรแน็ต฿นประทศกัมพูชา พื่อนําเป฿ช�

สําหรับการพัฒนากระบวนการสื่อสารข�อมูลทางการพทยแระหว�างพทยและบุคคลทั่วเป฿นประทศกัมพูชา ผู�วิจัยเด�วิคราะหแกลุ�มคําถาม

ทางการพทยแท่ีป�นพฤติกรรมผู�บริภคท่ีคยกิดขึ้น฿นประทศเทย นํามาวิคราะหแดยการหาค�าสถิติพื้นฐานเด�ก�ค�าความถี่ ละค�าร�อยละ 

ละนํากลุ�มคําถามท่ีเด�มาป�นกลุ�มตัวอย�าง฿นการศึกษาพฤติกรรมผู�บริภค฿นประทศกัมพูชา ดยการประยุกตแ฿ช�ระบบสารสนทศสําหรับ

การค�นหาคําถามทางการพทยแท่ีกิด ข้ึนผ�านระบบอินทอรแน็ต฿นประทศกัมพูชา ผลท่ีเด�นํามาวิคราะหแหาความสําคัญของกลุ�มคําถามท่ี

กิดข้ึนทํา฿ห�กิดการรับรู�พฤติกรรมการบริภคข�อมูลทางการพทยแ฿นประทศกัมพูชา 

 ผลการวิจัยพบว�า พฤติกรรมของผู�บริภคกี่ยวกับคําถามทางการพทยแ฿นประทศกัมพูชา ภาพรวมค�นพบจํานวน 594 คน ป�นพศชาย 

จํานวน 366 คน คิดป�นร�อยละ 61.6 พศหญิง จํานวน 228 คน คิดป�นร�อยละ 38.4 มีพฤติกรรมท่ีสน฿จรับรู�ข�อมูลการพทยแ ด�านข�าสื่อมมาก

ท่ีสุดมีจํานวน 115 คําถาม คิดป�นร�อยละ 19 รองลงมาป�นคําถามกี่ยวกับรคตับอักสบ มีจํานวน 104 คําถาม คิดป�นร�อยละ 21 ละมี

พฤติกรรมการบริภคข�อมูลการพทยแบ�งตามช�วงอายุ ดยส�วน฿หญ� อยู�฿นช�วงอายุ 25-34 ป� คิดป�นร�อยละ 48 รองลงมาอายุ 18-24 ป� คิดป�น

ร�อยละ 21  

ค�าส�าคัญ:  การสื่อสารข�อมูลทางการพทยแ, พฤติกรรมผู�บริภค฿นประทศกัมพูชา 
 

Abstract 

 This research aims to study the consumption behavior of medical information via the internet system in 

Cambodia. To be used for the development of medical information communication processes between doctors and 

the general public in Cambodia. The researcher analyzed the medical questionnaire that was the consumer behavior 

that had occurred in Thailand. Used to analyze by finding basic statistics such as frequency and percentage and 
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bringing the question group to be a sample in the study of consumer behavior in Cambodia by applying the 

information system for finding medical questions that occur through the Internet in Cambodia. The results were 

analyzed to determine the importance of the question group. that resulted in the perceived consumption behavior of 

medical information in Cambodia. 

 The results in total showed that the consumption behavior of medical information via the internet system in 

Cambodia the total number of medical questions can be found in 594 questions, and found in 366 questions from 

males to 61.6 percent and 228 for females, accounting for 38.4 percent and those who are interested in medical 

information with the most bone disease, there are 115 questions, representing 19 percent, followed by questions about 

Hepatitis, with 104 questions, representing 21 percent and the consumption behavior of medical information is divided by age 

range, mostly in the age range 25-34 years, accounting for 48 percent, followed by the age of 18-24 years, representing 

21 percent. 

keywords:  Medical information communication, Consumer behavior in Cambodia 

ความเป�นมาและความส�าคัญของป�ญหา 

 การติบตทางศรษฐกิจของกัมพูชา ฿นช�วงประมาณ 20 ป�ท่ีผ�านมานั้นประทศกัมพูชามีการติบตของศรษฐกิจท่ีค�อนข�างดี 

กัมพูชาเด�ก�าวข�าสู�การป�นประทศซึ่งประชากรมีระดับรายเด�ปานกลางต้ั งต�ป� 2015 ห็นเด�จากการที่ประทศมีอัตราการติบตทาง

ศรษฐกิจฉลี่ยร�อยละ 7.6 ต�อป� ฿นช�วงป� 1994-2015 ซึ่งจัดป�นอันดับ 6 ของลก ดยมีรายเด�ประชาชาติขั้นต�น (GNI) ต�อหัวอยู�ท่ี 1,070 

ดอลลารแต�อป� การจริญติบตทางศรษฐกิจของกัมพูชาคาดว�าจะยังคงข็งกร�งต�อเป฿นระยะ 2 -3 ป� การพัฒนาด�านสุขภาพละการศึกษา

ของประทศของกัมพูชา ฿นด�านสุขภาพจากสถิติมีด็กอายุต่ํากว�า 5 ขวบซึ่งมีภาวะขาดภชนาการถึงร�อยละ 32 หรือประมาณ 500,000 คน 

ร�อยละ 70 ของประชากรกัมพูชาเม�สามารถข�าถึงหล�งน้ําประปาเด� ละประชากรร�อยละ 58 เม�สามารถข�าถึงการสุขาภิบาลท่ีดีข้ึนเด� ฿นส�วนของ

ด�านการศึกษาอัตราการลงทะบียนรียน฿นระดับประถมศึกษาพิ่มขึ้นจากร�อยละ 82 ฿นป� 1997 ป�นร�อยละ 97 ฿นป� 2016 อัตราการจบ

มัธยมศึกษาตอนต�นอยู�ท่ีร�อยละ 43 ซึ่งยังถือว�าค�อนข�างตํ่ากว�าค�าฉลี่ยของประทศระดับรายเด�ปานกลาง (ศูนยแข�อมูลศรษฐกิจทีระ,2562) 

 ระบบการรักษาพยาบาล฿นกลุ�มประทศ กัมพูชา ลาว พม�า วียดนาม (CLMV) ยังเม�พัฒนาทียบท�าระดับสากล อีกท้ังยังเม�

พียงพอต�อการรองรับกับความต�องการของคน฿นประทศ ผู�ป�วยชาวกัมพูชาส�วน฿หญ�ลือกมา฿ช�บริการ฿นประทศเทย ด�วยหตุผลจากการ

เด�รับการสื่อสารข�อมูล ละอาศัยข�อมูลจากการสื่อสารกับพื่อนหรือญาติที่คยมา฿ช�บริการ นอกจากนี้มีการทําการตลาดผ�านส่ือต�าง ๆ ทั้ ง

ว็บเซตแ หรือ ซชียลมีดีย รวมถึงส่ือสิ่งพิมพแ ป�นต�น (ศูนยแวิจัยกสิกรเทย, 2559)  

 การสื่อสารข�อมูลข�าวสารทางการพทยแ คือการสื่อสารทางการพทยแท่ีปรากฏผ�านทางอินทอรแน็ตจากบุคคลทั่วเป ท่ีสามารถเด�รับ

ข�อมูลทางการพทยแจากผู�฿ห�บริการทางการพทยแเด�ดยตรง ละทํา฿ห�มีผลต�อการตัดสิน฿จข�ามา฿ช�บริการ฿นรงพยาบาล สอดคล�องกับ 

งานวิจัยของ คุณานันทแ ทยายุทธ ท่ีพบว�าการสื่อสารการตลาดบบบูรณาการที่มุ�งการสื่อสาร฿ห�ข�าถึงผู�บริภคดยยึดผู�บริภคป�นศูนยแกลาง 

ซ่ึงสอดคล�องกับการสื่อสารการข�อมูลทางการพทยแ สามารถทํา฿ห�กิด ความเว�วาง฿จ สร�างความมุ�งม่ันท่ีจะสร�างความสัมพันธและความ

ร�วมมือทางการพทยแดยมีผู�ป�วยป�นศูนยแกลาง (คุณานันทแ ทยายุทธ, 2558) 

 จากหตุผลดังกล�าวผู�วิจัยจึงมีความสน฿จการศึกษาพฤติกรรมผู�บริภคท่ีมีต�อคําถามทางการพทยแผ�านระบบอินทอรแน็ต฿นประทศ

กัมพูชา ทํา฿ห�กิดการรับรู�ด�านการสื่อสารข�อมูลการพทยแ฿นประทศกัมพูชา ส�งผล฿ห�กิดการรับรู�ความต�องการทางการพทยแ ท่ีสามารถ

สร�างอกาส฿นการสื่อสารข�อมูลทางการพทยแจากรงพยาบาล฿นประทศเทยเปยังประชากรของประทศประทศกัมพูชาเด�มีประสิทธิผล 
 

วัตถุประสงค�การวิจัย 

 1. พื่อศึกษานวคิดทฤษฎีกี่ยวกับการสื่อสารข�อมูลทางการพทยแ 

 2. พื่อพัฒนากระบวนการสื่อสารทางการพทยแกับประชากร฿นประทศกัมพูชา 

 3. พื่อศึกษาพฤติกรรมการบริภคท่ีมีต�อคําถามทางการพทยแ฿นประทศกัมพูชา 
 

นิยามศัพท�ท่ีใชในการวิจัย 
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 ค�าถามทางการแพทย� หมายถึงข�อมูลคําถามของบุคคลทั่วเปท่ีมีการผยพร�ละสอบถามผ�านทางอินทอรแน็ตที่มีความกี่ยวข�อง

กับการพทยแ เด�ก� ข้ันตอนการรักษารค ข�อมูลยา คร่ืองมือทางการพทยแ ละข�อมูลอื่น ๆ ที่ป�นการบริการของรงพยาบาล ละเด�รับ

การยินยอมจากรงพยาบาล 

 กระบวนการส่ือสาร หมายถึง การวางผนการ฿นลําดับขั้นตอนที่฿ช�฿นการติดต�อสอบถามข�อมูลทางการพทยแ สําหรับบุคคลากร

ทางการพทยแร�วมกันทํางาน พื่อ฿ห�บรรลุวัตถุประสงคแตามนวทางที่กําหนดเว�ล�วงหน�าสําหรับการสื่อสารระหว�างรงพยาบาลกับบุคคลท่ัวเป 

 พฤติกรรมผูบริโภค หมายถึง พฤติกรรมของผู�สอบถามข�อมูลทางการพทยแ เด�ก�บุคคลท่ัวเป ผู�ป�วย ละญาติผู�ป�วย ป�นพฤติกรรม

การสอบผ�านทางอินทอรแน็ตซ่ึงสดงบทบาทที่ต�องการข�อมูลทางการพทยแพื่อ฿ช�฿นการรับรู�ละตัดสิน฿จ฿นการข�าสู�กระบวนการรักษา 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 นวคิด฿นการวิจัยพฤติกรรมการบริภคข�อมูลทางการพทยแผ�านระบบอินทอรแน็ต฿นประทศกัมพูชา ป�นการศึกษาปใจจัยท่ีมีผู�ต�อ

พฤติกรรมผู�บริภคท่ีกิดจาก ปใจจัยส�วนบุคคล ละปใจจัยด�านคําถามทางการพทยแ ละการสอดคล�องกับ นวคิดของ คอตลอรแ (Kotler, 

1965: 169-170) การกิดพฤติกรรมของผู�บริภคดยอาศัย พฤติกรมผู�บริภคจะสดง฿ห�ห็นถึงหตุจูง฿จที่ทํา฿ห�กิดการตัดสิน฿จซื้อผลิตภัณฑแ 

ซ่ึงความรู�สึกนึกคิดของผู�ซื้อ ขึ้นอยู�กับปใจจัย 3 ปใจจัย อันเด�ก� 1.สิ่งกระตุ�นภายนอก 2.ลักษณะของผู�ซ้ือ 3.ขั้นตอน฿นการตัดสิน฿จของผู�ซ้ือ 

ผู�วิจัยจึงเด�สรุปป�นกรอบนวคิด฿นการวิจัย ดังสดง฿นภาพท่ี 1 

 
 

ภาพที่ 1 กรอบนวคิดการวิจัยพฤติกรรมการบริภคข�อมูลทางการพทยแผ�านระบบอินทอรแน็ต฿นประทศกัมพูชา 

 

วิธีการด�าเนินการวิจัย 

 การดํานินการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารข�อมูลทางการพทยแผ�านระบบอินทอรแน็ต฿นประทศกัมพูชา ป�นการ฿ช�ระบียบวิธีวิจัย

ชิงสํารวจ ดยผู�วิจัยเด�กําหนดข้ันตอน฿นการดํานินการวิจัยบ�งออกป�น 2 ระยะคือ  

 ระยะที่ 1 การศึกษาละวิคราะหแคิดทฤษฎีกี่ยวกับการค�นหาคําถามทางการ฿นประทศกัมพูชาละการศึกษาวิคราะหแข�อมูล

คําถามทางการพทยแที่ส�งมายังรงพยาบาลผ�านช�องทางอินทอรแน็ต  

 ระยะท่ี 2 การศึกษาพฤติกรรมการบริภคละสื่อสารข�อมูลทางการพทยแผ�านระบบอินทอรแน็ต฿นประทศกัมพูชา ดยการค�นหา

กลุ�มคําถามท่ี฿ช�฿นการส่ือสารทางการพทยแผ�านระบบอินทอรแน็ต฿นประทศกัมพูชาปรากฏบนว็บเซตแสาธารณะ ละนํามาประมินผล  

งานวิจัยนี้มุ�งศึกษาพฤติกรรมผู�บริภค฿นการสื่อสารข�อมูลคําถามทางการพทยแผ�านระบบอินทอรแน็ต฿นประทศกัมพูชา มีขอบขตด�านการ

ส่ือสารข�อมูล ป�นกลุ�มคําท่ี฿ช�฿นการค�นหาข�อมูลทางการพทยแ ดยการ฿ช�กลุ�มตัวอย�างคําถามท่ีมีการจาะจง เด�ก� 

 1. ป�นกลุ�มคําถามทางการพทยแท่ีกิดข้ึนป�นภาษากัมพูชาละภาษาอังกฤษ 

 2. ป�นกลุ�มคําถามทางการพทยแที่มีการอนุญาตสําหรับการข�าถึงข�อมูล 

 3. ป�นกลุ�มคําถามที่ปรากฎบนว็บเซตและสังคมออนเลนแที่มีการ฿ช�งาน฿นประทศ฿นประทศกัมพูชา 

 ขอบขตนื้อหาของการวิจัยนี้ เด�ก� ด�านการสื่อสาร ป�นการศึกษาพฤติกรรมผู�บริภค฿นการส่ือสารข�อมูลทางการพทยแของ

รงพยาบาล เด�ก� ความรู�ทั่วเปทางการพทยแ ความช่ียวชาญของพทยแ ครื่องมือทางการพทยแ ความรู�ด�านยาละวชภัณฑแ กระบวนการ

รักษาทางการพทยแ ละข�อมูลศูนยแบริการทางการพทยแของรงพยาบาล ป�นผู�ชี่ยวชาญทางการพทยและบุคลากรทางการพทยแ  ของ

รงพยาบาลพญาเท นวมินทรแ ละกลุ�มคําถามผ�านช�องทางต�าง ๆ เด�ก� ว็บเซตแ จดหมายอิล็กทรอนิกสแ ซชียลมีดียละอื่น ๆ ที่ติดต�อ

พฤติกรรม (Behavior) 

การบริโภคข�อมูลทางการแพทย� 

ป�จจัยส�วนบุคคล 

เพศ อายุ และช�องทางการสื่อสาร 

ป�จจัยค�าถามทางการแพทย์ 

- รูปแบบค�าถามทางการแพทย� 

- ศูนย�บริการทางการแพทย� 
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ดยตรงมายังรงพยาบาล จัดก็บอยู�฿นรูปบบข�อมูลอกสาร ข�อมูลคําถามทางการพทยแที่ส�งมายังรงพยาบาล ดยวิคราะหแคําถามท่ีกิดข้ึน

ท้ังหมด฿นช�วงป� พ.ศ. 2558-2560 มีจํานวน 3,073 คําถาม การคัดลือกตัวอย�างคําถามจํานวน 341 คําถาม ละรียงลําดับกลุ�มตัวอย�าง

คําถามอย�างมีระบบ จากค�าช�วงกว�างข�อมูลท�ากับ 9 ช�วง ของการสุ�มตัวอย�าง (k=N/n) ดยจะพิจารณาคัดลือกจากคําถามท้ังหมดที่กิดขึ้น

ผ�านทางอินทอรแน็ต ท่ีกิดจากการสอบถามผ�านช�องทางต�าง ๆ เด�ก� ว็บเซตแ จดหมายอิล็กทรอนิกสแ ซชียลมีดียละอื่น ๆ ที่ติดต�อ

ดยตรงมายังรงพยาบาล จัดก็บอยู�฿นรูปบบข�อมูลอกสาร การวิคราะหแข�อมูลทางสถิติด�วยค�าความถี่ ละค�าร�อยละ  

 ขอบขตการประมินผลการศึกษาพฤติกรรมการสื่อสารข�อมูลทางการพทยแ฿นประทศกัมพูชา ดังน้ี 

 1. ผลการวิคราะหแข�อมูลความต�องการทางการพทยแของผู�บริภค 

 2. ผลการประมินผลกลุ�มคําถามท่ีเด�จากการค�นหาคําถามทางการพทยแ฿นประทศกัมพูชา 

 ขอบขตด�านระยะวลา฿นการค�นหาข�อมูลคําถามท่ี฿ช�฿นการสื่อสารทางการพทยแ ปรากฏบนว็บเซตแสาธารณะ฿นประทศกัมพูชา 

ตั้งต� ดือน มกราคม ถึงดือน มิถุนายนป� พ.ศ. 2561 รวมระยะวลา 6 ดือน 

 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผู�วิจัยทําการก็บรวบรวมข�อมูล ตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 1. ขอหนังสือนะนําตัวผู�วิจัยละขออนุญาตก็บรวบรวมข�อมูลพื่อการวิจัยจาก ภาควิชาการจัดการทคนลยี คณะทคนลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

 2. ผู�วิจัยศึกษานวคิดการสื่อสารทางการพทยแ ละดํานินการรวบรวมข�อมูลคําถามทางการพทยแท่ีกิด฿นประทศเทย ละ

นํามา฿ช�฿นการค�นหาคําถามทางการพทยแที่กิดข้ึน฿นประทศกัมพูชา ทําการวิคราะหและประมินผลกลุ�มคําถาม นํามาสรุปป�นพฤติกรรม

ผู�บริภคที่กิดขึ้นผ�านทางอินทอรแน็ต฿นประทศกัมพูชา 
 

ผลการวิจัย 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแข�อที่ 1 ผลการศึกษาพบว�าพฤติกรรมการบริภคข�อมูลทางการพทยแ ฿นการส�งข�อมูลข�าวสารจากผู�ส�ง

สารเปยังผู�รับข�าวสาร มีพฤติกรรมการสื่อสารกลุ�มคําถามทางการพทยแ บ�งออกป�นข้ันตอน 5 ข้ันตอนดังนี้ 

 1. ผู�ส�งข�าวสาร หรือผู�ต้ังคําถามทางการพทยแ (Sender) 

 2. ข�อมูลคําถามทางการพทยแ (Message) 

 3. ส่ือ฿นช�องการส่ือสาร (Media) หรือช�องทางการสื่อสาร (Communication Channel) 

 4. ผู�รับข�าวสาร หรือผู�ตอบคําถามทางการพทยแ (Receiver) 

 5. ความข�า฿จทางการพทยและการตอบสนองข�อมูลทางการพทยแ 

 สอดคล�องกับนวคิด บลาส (Bass, 1998: 8) การสื่อสารป�นกระบวนการระหว�างคนอย�างน�อยสองคนท่ีริ่มต�นขึ้นมื่อคนคนหนึ่ง

ต�องการท่ีจะสื่อสารกับผู�อื่น การส่ือสารสามารถส�งความคิดละอารมณแ จากคนท่ีต�องการสื่อสารท่ีรียกว�าผู�ส�ง เปยังบุคคลอื่นที่ป�นผู�รับสาร 

ละยังสอดคล�องกับ ฟรังบิก (Per Flensburg, 2009) เด�กล�าวถึง รูปบบการส่ือสาร ดยตั้งคําถามว�า ฿คร (Who) พูดอะเร (Says What) 

฿ช�ช�องทางเหน (in Which Channel) กับ฿คร (To Whom) ด�วยผลกระทบอะเร (With What Effect) 

 ผลการวิจัยตามวัตถุประสงคแข�อที่ 2 กระบวนการสื่อสารทางการพทยแกับประชากร฿นประทศกัมพูชาการค�นหาคําถามทางการ฿น

ประทศกัมพูชา ป�นการพัฒนาการสื่อสารกี่ยวกับคําถามทางการพทยแ ละนํามา฿ช� สรุปป�นนวคิดการสื่อสาร ออกป�นข้ันตอนดังต�อเปนี้

ดังสดง฿นรูปท่ี 2 
 


