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บทคดัย่อ 

งานวจิยันี้เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณในรปูแบบของการส ารวจ มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาถงึปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรม
การแบ่งปันขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยด าเนินการเกบ็ขอ้มลูดว้ยแบบสอบถามออนไลน์ จาก
ผูใ้ชง้านเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊กในประเทศไทย ทัง้สิน้ 187 คน  

ผลจากการวจิยัพบว่า การรบัรูค้วามสามารถของตนเองส่งผลเชงิบวกต่อความคาดหวงัในผลของการกระท า ส่วน
ปัจจยัทีส่ง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลของ
การกระท า ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสังคม และความเชื่อมัน่ใน
ขอ้มูล ซึง่ประกอบด้วย มติดิา้นคุณภาพตามเนื้อแท ้มติดิา้นปฏสิมัพนัธ ์และมติิดา้นการน าเสนอ โดยความเชื่อมัน่ใน
ขอ้มลูเป็นปัจจยัทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มากทีส่ดุ 
 
ค าส าคญั: ความเชื่อมัน่ ความน่าเชื่อถอื คุณภาพของขอ้มลู การดแูลสขุภาพ การแบ่งปันขอ้มลู 
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Abstract 

Survey research studied factors influencing healthcare information-sharing on social networks. An online 
survey gathered information from 187 facebook users in Thailand. Data was analyzed by simple linear and 
multiple regressions. 

Results were that self-efficacy had a positive effect on outcome expectation. Factors positively affecting 
information-sharing were self-efficacy, outcome expectation, enjoyment in helping others, strength of social 
ties, and most influentially, trust in information. The last-mentioned consisted of trust in information, 
interactivity, and presentation. Trust in information was added to the traditional personal trust and trust in a 
system. 
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1. บทน า 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ (Social network) มบีทบาทมากขึน้ในชวีติประจ าวนั เนื่องจากการเขา้ถงึไดโ้ดยง่ายผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น เครื่องคอมพวิเตอร ์หรอืสมาร์ทโฟน จงึท าใหป้ระชาชนสามารถเขา้ถึงเนื้อหาบนโลกออนไลน์ได้
อย่างสะดวก รวดเรว็ รวมถึงสามารถโพสต์ แชร ์กดไลค ์และแสดงความคดิเหน็ต่อขอ้มูลต่างๆ ไดอ้ย่างเสร ีโดยการ
กระท าต่างๆ เหล่านัน้ บางครัง้อาจสง่ผลกระทบต่อสงัคมในวงกวา้งได ้ซึง่ส่วนใหญ่มกัเกดิจากการทีผู่ใ้ชไ้ม่ไดค้ัดกรอง
ขอ้มูลข่าวสารมากมายต่างๆ ทีเ่ขา้มาอย่างเพยีงพอ และปัจจุบนัผูค้นตระหนักเรื่องเกี่ยวกบัสุขภาพกนัมากขึน้ ท าให้
เกดิการคน้หาขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพผ่านช่องทางต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากตวับุคคล สื่อสาธารณะ หนังสอื และบทความ
วารสาร รวมถงึการคน้หาขอ้มลูออนไลน์  

ขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพ โดยเฉพาะขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนสงัคมออนไลน์นัน้ มทีัง้ขอ้มูลทีเ่ป็นเรื่องจรงิและขอ้มูล
ทีก่ล่าวอา้งเกนิจรงิ ประชาชนควรใหค้วามส าคญักบัคุณภาพและความน่าเชื่อถอืของขอ้มูลบนอนิเทอรเ์น็ต โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ขอ้มูลการดูแลสุขภาพทีม่คีวามละเอยีดอ่อนมากกว่าขอ้มูลอื่นๆ ที่มผีลต่อความมัน่คงปลอดภยัของร่างกาย
และชวีติ ดงัที ่พล.อ.ต.นพ.อทิธพร คณะเจรญิ รองเลขาธกิารแพทยสภา กล่าวเอาไว้ว่า “ทุกวนันี้สื่อสงัคมออนไลน์มี
อทิธพิลต่อความเชื่อมาก บางคนหมอบอกยงัไงกไ็ม่ยอมฟัง แต่พอมคีนส่งไลน์หรอืแชรเ์ฟซเรื่องโน้นเรื่องนี้มาใหปุ้๊ บ ก็
รบีท าตามทนัท ีจงึขอเตอืนว่า ก่อนจะกดไลค ์กดแชร ์หรอืเชื่อต่อๆ ตามกนั ควรพนิิจพจิารณาและปรกึษาผูท้ีรู่จ้รงิให้
ถ่องแทก้่อน จะไดไ้ม่ตอ้งมาเสยีใจภายหลงัครบั” (ไทยรฐัออนไลน์, 2558) 

จากการศกึษางานวจิยัในอดตีเกีย่วกบัการแบ่งปันความรูบ้นเครอืขา่ยสงัคม ยงัมงีานวจิยัจ านวนไม่มากทีก่ล่าวถงึ
เรื่อง ความเชื่อมัน่ในข้อมูล ในงานวจิยันี้ ผู้วิจยัจึงจะท าการศกึษาพฤติกรรมการแบ่งปันขอ้มูลการดูแลสุขภาพบน
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์โดยศกึษาถงึปัจจยัความเชื่อมัน่ในขอ้มลูร่วมดว้ย 
1.2 วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 

งานวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาปัจจยัต่างๆ ทีส่ง่ผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเครอืขา่ย
สงัคมออนไลน์ ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลของการกระท า ความเพลดิเพลนิในการ
ช่วยเหลอืผู้อื่น ความแขง็แกร่งของการเกาะเกี่ยวกนัทางสงัคม และความเชื่อมัน่ในขอ้มูล ซึ่งประกอบด้วยมติิด้าน
คุณภาพตามเน้ือแท ้มติดิา้นปฏสิมัพนัธ ์และมติดิา้นการน าเสนอ 
 
2. ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

งานวจิยันี้ท าการศกึษาทฤษฎีปัญญาทางสงัคม (Social cognitive theory) ร่วมกบังานวจิยัในอดตีเกี่ยวกบั 
การแบ่งปันขอ้มูลบนเครอืข่ายสงัคม การประเมนิความเชื่อมัน่ในขอ้มูล และการประเมนิคุณภาพของสารสนเทศบน
เวบ็ไซต ์ไดปั้จจยัทีจ่ะท าการศกึษาในงานวจิยันี้ดงัต่อไปนี้ 

ทฤษฎีปัญญาทางสงัคม (Social cognitive theory) ถูกพฒันาขึน้โดย Bandura (1986) ในระยะแรกใชช้ื่อว่า 
Social learning theory ซึง่ Bandura เสนอแนวคดิเรื่องความคาดหวงัความสามารถของตนเอง (Efficacy expectation) 
โดยให้ความหมายว่าเป็นความคาดหวงัที่เกี่ยวข้องกบัความสามารถของตนในลกัษณะที่เฉพาะเจาะจง และความ
คาดหวงันี้เป็นตวัก าหนดการแสดงออกของพฤติกรรม ต่อมา Bandura (1997) ได้ศกึษาเพิม่เติมเกี่ยวกบั การรบัรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) โดยใหค้ าจ ากดัความว่า เป็นการทีบุ่คคลตดัสนิใจเกีย่วกบัความสามารถของ
ตนเองทีจ่ะจดัการและด าเนินการกระท าพฤตกิรรมใหบ้รรลุเป้าหมายทีก่ าหนด  

โดยสรุปแล้ว Bandura กล่าวถงึความสมัพนัธข์องการรบัรูค้วามสามารถของตนเองและความคาดหวงัในผลของ
การกระท าเอาไวว้่า ปัจจยัทัง้สองมคีวามสมัพนัธก์นัมาก ไม่สามารถแยกจากกนัไดเ้ดด็ขาด บุคคลทีม่คีวามเชื่อมัน่ใน
ทกัษะหรอืความรูข้องตนเองสูง จะมแีนวโน้มที่จะคาดหวงัผลของการกระท านัน้ไปในทางบวกมากขึน้ และบุคคลจะ
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กระท าพฤตกิรรมใดหรอืไม่ ส่วนหนึ่งขึน้อยู่กบัการรบัรูค้วามสามารถตนเอง อกีส่วนหนึ่งกข็ึน้อยู่กบัความคาดหวงัใน
ผลลพัธท์ีจ่ะเกดิขึน้ เพราะการรบัรูค้วามสามารถของตนเองเป็นการตดัสนิความสามารถของตนเองว่าจะสามารถท างาน
ไดใ้นระดบัใด ในขณะทีค่วามคาดหวงัเกีย่วกบัผลทีจ่ะเกดิขึน้นัน้เป็นการตดัสนิว่าผลลพัธร์ูปแบบใดจะเกดิขึน้จากการ
กระท าพฤติกรรมดงักล่าว บุคคลจะมองผลของการกระท าที่เกดิขึน้ว่าเป็นสิง่ที่แสดงถึงความเหมาะสมเพยีงพอของ
พฤตกิรรมทีไ่ดก้ระท าไป 

การรบัรู้ความสามารถของตนเอง (Self-efficacy) ในบรบิทของการแบ่งปันขอ้มูล หมายถึงความมัน่ใจของ
บุคคลหนึ่งเกีย่วกบัความสามารถในการแบ่งปันขอ้มูล (Cabrera and Cabrera, 2002) ว่าจะสามารถจดัหาความรูท้ี่
น่าสนใจหรอืมปีระโยชน์มาใหผู้อ้ื่นได ้(Chen and Hung, 2010; Constant et al., 1996; Lin et al., 2009) การรบัรู้
ความสามารถของตนเองเป็นตวัก าหนดระดบัความคาดหวงัในผลของการกระท า (Compeau et al., 1999; Compeau 
and Higgins, 1995a, 1995b; Huang and Liaw, 2005) และสง่ผลโดยตรงต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู (Chen and 
Hung, 2010; Chen et al., 2009; Cheung and Lee, 2007; Kankanhalli et al., 2005; Kim et al., 2015; Lu and 
Hsiao, 2007; Perik, 2014) 

ความคาดหวงัในผลของการกระท า (Outcome expectation) ในบรบิทของการแบ่งปันขอ้มูล จะเน้นในเรื่อง
ของความคาดหวงัเกีย่วกบัตวับุคคล เช่น การไดร้บัการยอมรบัและความเคารพทีม่ากขึน้ การมเีพื่อนมากขึน้ หรอืการ
ไดร้บัความร่วมมอืที่ดขี ึน้ มงีานวจิยัจ านวนมากกล่าวว่า แรงกระตุ้นภายใน เช่น ความคาดหวงัในการเป็นทีจ่ดจ าใน
สงัคม หรอืความปรารถนาทีจ่ะสรา้งชื่อเสยีงใหก้บัตนเอง จะเป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัทีก่่อใหเ้กดิพฤตกิรรมการแบ่งปัน
ขอ้มูล (Ardichvili et al., 2003; Chen and Hung, 2010; Chiu et al., 2006; Kim et al., 2015; Perik, 2014; Wasko 
and Faraj, 2000) 

ความเพลิดเพลินในการช่วยเหลือผู้อ่ืน (Enjoyment in helping others) ในบรบิทของการแบ่งปันขอ้มูล คอื
ความพงึพอใจส่วนบุคคลจากการแบ่งปันขอ้มูลเพื่อช่วยเหลอืผูอ้ื่น (Kim et al., 2015) งานวจิยัในอดตีระบุว่า บุคคล
แบ่งปันข้อมูลเพราะเชื่อว่าการได้ช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่น่าสนใจและท าให้เขารู้สึกดี กล่าวคือบุคคลที่มีความ
เพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่นมแีนวโน้มทีจ่ะแบ่งปันขอ้มูลมากขึน้ (Butler et al., 2007; Chang and Chuang, 
2011; Cheung and Lee, 2007; Chung et al., 2015; Constant et al., 1996; Hwang, 2011; Kankanhalli et al., 
2005; Kim et al., 2015; Wasko and Faraj, 2005) 

ความแขง็แกรง่ของการเกาะเก่ียวกนัทางสงัคม (Strength of social ties) คอืระดบัของความสมัพนัธ ์ปรมิาณ
เวลา และความถี่ในการตดิต่อสื่อสารกนัในหมู่ผูใ้ชง้านชุมชนเสมอืน (Chai et al., 2011; Chiu et al., 2006; 
Granovetter, 1973) งานวจิยัในอดตีระบุว่า ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมเป็นช่องทางในการไหลของขอ้มูล (Tsai and 
Ghoshal, 1998) ปฏสิมัพนัธท์างสงัคมทีม่ากขึน้ จะช่วยเพิม่พฤตกิรรมการแลกเปลีย่นขอ้มูลระหว่างกนั (Chai et al., 
2011; Chiu et al., 2006; Larson, 1992; Ring and Van de Ven, 1994) 

ความเช่ือมัน่ในข้อมูล (Trust in information) คอืความเชื่อในตวัผูอ้ื่นว่าขอ้มลูทีจ่ดัหามาใหเ้ป็นข้อมูลทีถู่กต้อง 
การรบัรูค้วามน่าเชื่อถอืของขอ้มูลจะเป็นตวัก าหนดระดบัความเชื่อมัน่ของผูใ้ชข้อ้มูลในการใชข้อ้มูลนัน้ๆ (Kelton et 
al., 2008) Muilwijk (2012) ศกึษางานวจิยัทัง้สิน้ 18 งาน พบคุณลกัษณะทีถู่กกล่าวถงึมากทีสุ่ด 10 ล าดบัแรกคอื 
ความเป็นปัจจุบนั (Currency) ความถูกต้อง (Accuracy) ความน่าเชื่อถอื (Authority) ความสมบูรณ์ (Completeness) 
ความเป็นกลาง (Objectivity) ความคงที่ (Stability) การน าเสนอ (Structure) วธิกีารเขยีน (Writing style) ความยาว
ของเนื้อหา (Length) และความพรอ้มใชง้าน (Availability) ตามล าดบั อนึ่ง Lucassen and Schraagen (2011) ได้
พฒันาตวัแบบเพื่ออธบิายการประเมนิความเชือ่มัน่ในขอ้มลูของบุคคล เรยีกว่า “3S-model” ประกอบดว้ย 3 สว่น ไดแ้ก่ 
เนื้อหา (Semantic features) การน าเสนอ (Surface features) และแหล่งทีม่า (Source features) โดย Knight (2011) 
ได้กล่าวถึงการประเมินคุณภาพของสารสนเทศบนเว็บไซต์ไว้ว่า จะต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงข้อมูล 
ประสทิธภิาพ และการใชง้านด้วย เรยีกว่า มติดิา้นปฏสิมัพนัธ์ (Interactional) ประกอบด้วย ความง่ายในการเขา้ถึง
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ขอ้มูล (Accessibility) ความพร้อมใช้งานของขอ้มูล (Availability) และความรวดเรว็ในการเขา้ถึงขอ้มูล (Efficiency) 
นอกจากนี้ Knight (2011) ยงัเหน็ว่าส่วนของแหล่งทีม่าซึง่ Lucassen and Schraagen (2011) ไดน้ าเสนอไวน้ัน้ 
สามารถผนวกรวมเขา้กบัส่วนของเนื้อหาไดเ้ป็น มติดิา้นคุณภาพตามเนื้อแท้ (Intrinsic quality) และในส่วนของการ
น าเสนอใหค้งไว ้แต่เปลีย่นชื่อเป็น Presentation จากคุณลกัษณะต่างๆ ทีถู่กกล่าวถงึในงานวจิยัที่ Muilwijk (2012) 
อา้งองิไว ้ผนวกกบัตวัแบบ 3S-model ของ Lucassen (2013) และการประเมนิคุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์ของ 
Knight (2011) ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัจงึมุ่งศกึษาถงึคุณลกัษณะทีส่ง่ผลต่อความเชื่อมัน่ในขอ้มลู ดงันี้ 

 
ตารางที ่1 คุณลกัษณะทีส่ง่ผลต่อความเชื่อมัน่ในขอ้มลู 

มิติ คณุลกัษณะ ค าอธิบาย 

Intrinsic quality 

Accuracy ความถูกตอ้งของขอ้มลู 
Believability ความเป็นจรงิของขอ้มลู 
Objectivity ความกลมกลนืของขอ้มลู 
Reliability ความน่าเชื่อถอืของขอ้มลู 
Reputation ความน่าเชื่อถอืของแหล่งทีม่า 
Completeness ความสมบรูณ์ของขอ้มลู 
Currency ความเป็นปัจจบุนัของขอ้มลู 

Interactional 
Accessibility ความง่ายในการเขา้ถงึขอ้มลู 
Availability ความพรอ้มใชง้านของขอ้มลู 
Efficiency ความรวดเรว็ในการเขา้ถงึขอ้มลู 

Presentation 

Concise ความซบัซอ้นของการน าเสนอขอ้มลู 
Ease of understanding ความง่ายต่อการท าความเขา้ใจขอ้มลู 
Interpretability ความชดัเจนของการน าเสนอขอ้มลู 
Consistency ความสอดคลอ้งของการน าเสนอขอ้มลู 
Unbiased ความเป็นกลางของการน าเสนอขอ้มลู 
Value ความเป็นประโยชน์ของขอ้มลูทีน่ าเสนอ 
Amount ปรมิาณของขอ้มลูทีน่ าเสนอ 

 
งานวจิยัในอดตีเกีย่วกบัการแบ่งปันความรู ้มกักล่าวถงึความเชื่อมัน่ ในมติขิองความเชื่อมัน่ในตวับุคคลและความ

เชื่อมัน่ในเทคโนโลย ี(Chiu et al., 2006; Sharratt and Usoro, 2003) ยงัมงีานวจิยัจ านวนไม่มากทีอ่า้งถงึความเชื่อมัน่
ในขอ้มลู เช่น งานวจิยัของ Chai et al. (2011) ทีศ่กึษาเกีย่วกบัปัจจยัทีส่่งผลต่อการแบ่งปันความรูข้องบล๊อกเกอร ์ซึง่
พจิารณาความเชื่อมัน่ใน 3 มติ ิไดแ้ก่ ความเชื่อมัน่ในบล๊อกเกอรค์นอื่น ความเชื่อมัน่ในขอ้มูล และความเชื่อมัน่ในผูใ้ห้
บรกิาร ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่า ความเชื่อมัน่ทัง้ 3 มติ ิส่งผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้โดยทีค่วามเชื่อมัน่ใน
ขอ้มลูมคีวามส าคญักว่าความเชื่อมัน่ดา้นอื่นๆ 

พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูล (Information sharing behavior) คอืพฤตกิรรมที่บุคคลส่งต่อขอ้มูลทีห่ามาได้
ใหก้บัผูอ้ื่นอย่างเตม็ใจ (Helmstadter, 2003) ในบรบิทของเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ผูใ้ชง้านจะสามารถแบ่งปัน
ขอ้มลูผ่านกจิกรรมต่างๆ ไดด้งันี้ การแชรข์อ้มลูบนหน้าเฟซบุ๊กสว่นตวัหรอืในกลุ่มทีเ่ขา้ร่วม การโพสต์สเตตสั และการ
แสดงความคดิเหน็ (Chai et al., 2011; Chen and Hernon, 1982) 
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3. กรอบแนวคิดการวิจยัและสมมติฐานการวิจยั 
ผูว้จิยัไดพ้ฒันากรอบแนวคดิการวจิยั เพื่อศกึษาถึงปัจจยัต่างๆ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันขอ้มูลการดูแล

สขุภาพบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ โดยน าตวัแบบจากงานวจิยัในอดตีเกีย่วกบัการแบ่งปันขอ้มูลบนเครอืข่ายสงัคม ที่
มกัอา้งถงึทฤษฎปัีญญาทางสงัคม (Kim et al., 2015) ปัจจยัความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น (Chung et al., 
2015; Kim et al., 2015) และปัจจยัความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคม (Chai et al., 2011; Chung et al., 
2015; Kim et al., 2015) มาเป็นตวัแบบตัง้ตน้ จากนัน้จงึน าตวัแบบ 3S-model ของ Lucassen (2013) ทีใ่ชอ้ธบิายการ
ประเมนิความเชื่อมัน่ในขอ้มูล และกรอบงานการประเมนิคุณภาพของสารสนเทศบนเวบ็ไซต์ของ Knight (2011) มา
ผนวกรวม เพื่อศกึษาถงึปัจจยัความเชื่อมัน่ในขอ้มลูร่วมดว้ย ดงัแสดงในภาพที ่1 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคดิการวจิยั 

 
บุคคลที่มคีวามเชื่อมัน่ในทกัษะหรอืความรู้ของตนเองสูง จะมแีนวโน้มที่จะคาดหวงัผลของการกระท านัน้ไปใน

ทางบวกมากขึน้ (Bandura, 1997) จากทีก่ล่าวมา จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H1: การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสง่ผลเชงิบวกต่อความคาดหวงัในผลของการกระท า 
 
บุคคลทีม่คีวามมัน่ใจในความสามารถของตนเองในการแบ่งปันความรู้ จะมพีฤตกิรรมการแบ่งปันความรูท้ีม่ากขึน้ 

(Chen et al., 2009; Lu and Hsiao, 2007; Perik, 2014) จากทีก่ล่าวมา จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H2: การรบัรูค้วามสามารถของตนเองสง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 
 

การรบัรูค้วามสามารถ

ของตนเอง

ความคาดหวงัในผลของ

การกระท า

มติดิา้นคุณภาพ

ตามเนื้อแท้

ความเพลดิเพลนิใน

การช่วยเหลอืผูอ้ืน่
พฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู

ความแขง็แกรง่ของการ

เกาะเกีย่วกนัทางสงัคม

มติดิา้น

ปฏสิมัพนัธ์
ความเชือ่ม ัน่ในขอ้มลู

มติดิา้นการ

น าเสนอ

H

4

H2 (+)

H3 (+)

H4 (+)

H5 (+)

H6 (+)

H1 (+)
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ความคาดหวงัทีจ่ะสรา้งชื่อเสยีงว่าเป็นผูเ้ชีย่วชาญ เป็นตวัขบัเคลื่อนส าคญัทีก่่อใหเ้กดิการแบ่งปันความรูก้นัในเวบ็
บอรด์ (Ardichvili et al., 2003; Wasko and Faraj, 2000) จากทีก่ล่าวมา จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H3: ความคาดหวงัในผลของการกระท าสง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 
 
ความเพลดิเพลนิในการแบ่งปันขอ้มูลเป็นปัจจยัส าคญั ซึง่ส่งผลอย่างมากต่อการแบ่งปันขอ้มูลบนเครอืข่ายสงัคม

ออนไลน์ (Chang and Chuang, 2011; Kim et al., 2015) จากทีก่ล่าวมา จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H4: ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ืน่สง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 
 
บุคคลจะยนิดทีีจ่ะแบ่งปันความรู้ หากมปีฏสิมัพนัธท์ีด่กีบัสมาชกิในเครอืข่ายสงัคมคนอื่นๆ (Chiu et al., 2006) 

จากทีก่ล่าวมา จงึสามารถตัง้สมมตฐิานไดด้งันี้ 
 
H5: ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคมสง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 
 
งานวจิยัของ Chai et al. (2011) สรุปว่าความเชื่อมัน่ส่งผลในทางบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันความรู ้ความ

เชื่อมัน่ในทีน่ี้เป็นตวัแปรล าดบัทีส่องซึง่สะทอ้นมาจาก ความเชื่อมัน่ในบุคคลอื่น ความเชื่อมัน่ในขอ้มลู และความเชื่อมัน่
ในผู้ใหบ้รกิาร โดยทีค่วามเชื่อมัน่ในขอ้มูลจะมค่ีาสมัประสทิธิม์ากกว่าความเชื่อมัน่ด้านอื่นๆ นัน่หมายความว่าความ
เชื่อมัน่ในขอ้มลูมคีวามส าคญักว่าความเชื่อมัน่ดา้นอื่นๆ นัน่เอง จากทีก่ล่าวมาขา้งตน้ จงึสามารถสรุปสมมตฐิานไดด้งันี้ 

 
H6: ความเชือ่มัน่ในขอ้มลูสง่ผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 

 
4. วิธีการวิจยั 

งานวจิยันี้เป็นงานวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative research) ในรูปแบบของการส ารวจ (Survey) โดยใช้
แบบสอบถามออนไลน์ (Online questionnaire) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็ขอ้มูลจากผูใ้ชง้านเครอืข่ายสงัคมออนไลน์เฟ
ซบุ๊กในประเทศไทย ซึง่ไดน้ าแบบสอบถามทีพ่ฒันามาจากงานวจิยัในอดตี (ประกอบดว้ย Chai et al., 2011; Chen 
and Hung, 2010; Kim et al., 2015; Knight, 2011; Lucassen, 2013; Muilwijk, 2012) ไปทดสอบความเหมาะสม 
(Pre-test) ของแบบสอบถามกบักลุ่มตวัอย่าง จ านวน 20 คน เพื่อประเมนิถงึความเขา้ใจและการใชง้านง่ายของค าถาม 
แลว้จงึท าการเกบ็ขอ้มลูเพื่อทดสอบความเหมาะสมเบือ้งต้นของเครื่องมอื (Pilot test) กบักลุ่มตวัอย่างอกี 30 คน โดย
ท าการวเิคราะหค์่า Cronbach’s alpha เพื่อทดสอบความเทีย่งของแต่ละตวัแปร และวเิคราะหปั์จจยั (Factor analysis) 
เพื่อจดักลุ่มตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธก์นัมากใหอ้ยู่ในองคป์ระกอบเดยีวกนั จากนัน้จงึเริม่เกบ็ขอ้มลูจรงิกบักลุ่มตวัอย่าง 
 
5. ผลการวิจยั 
5.1 การทดสอบทางสถิติเบือ้งต้น  

จากการสอบทานขอ้มลูทีข่าดหาย (Missing data) ของแบบสอบถามทีต่อบกลบัมา พบว่าไม่มขีอ้มูลใดทีข่าดหาย 
เน่ืองจากผูว้จิยัไดจ้ดัท าแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามออนไลน์ โดยก าหนดใหผู้ต้อบแบบสอบถามจ าเป็นต้องตอบใน
ทุกขอ้ค าถาม  
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จากการสอบทานการกระจายตวัของขอ้มูล พบว่าผลทีไ่ดส้่วนมากเป็นค่าทีอ่ยู่ในเกณฑท์ี่ก าหนด มเีพยีงบางตวั
แปรทีม่คี่ามากกว่า 3 และน้อยกว่า -3 ซึง่ค่านัน้มคี่าไม่แตกต่างกนัมาก ผูว้จิยัจงึยงัคงใชต้วัแปรนี้เพื่อท าการทดสอบ
ทางสถติใินขัน้ตอนต่อไป นอกจากนี้จากการสอบทานความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร พบว่าผลทีไ่ด้ส่วนมากเป็นค่าทีอ่ยู่
ในเกณฑท์ีก่ าหนด มเีพยีงบางตวัวดัทีม่คี่าสงูกว่า 0.8 แต่เมื่อพจิารณาดูแลว้ ผูว้จิยัเหน็ว่าขอ้ค าถามดงักล่าวมคีวาม
แตกต่างกนั ผูว้จิยัจงึยงัคงใชต้วัวดัดงักล่าวท าการทดสอบทางสถติใินขัน้ตอนต่อไปเช่นกนั 
5.2 การวิเคราะหอ์งคป์ระกอบ 

งานวจิยันี้ใชก้ารวเิคราะหต์วัแปร (Factor analysis) โดยใชว้ธิกีาร Principle component factor analysis หมุน
แกนในลกัษณะ Varimax rotation และใชเ้กณฑใ์นการตดัสนิจ านวนปัจจยัทางสถติิโดยใชค้่า Eigen ทีม่สีงูกว่า 1 
นอกจากนี้ยงัก าหนดค่า Factor loading ของตวัวดัในปัจจยัว่าต้องมคี่าสงูกว่า 0.50 และตวัวดัจะต้องไม่มคี่า Factor 
loading สงูในปัจจยัมากกว่า 1 ปัจจยั โดยการวเิคราะหแ์ยกตวัแปรตามกลุ่มปัจจยัได ้2 กลุ่ม ดงัแสดงในตารางที ่2 
ไดแ้ก่ 

กลุ่มที ่1 ประกอบดว้ย การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลของการกระท า ความเพลดิเพลนิใน
การช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคม และพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มูล รวม 5 ตวัแปร  
ผลการวเิคราะหพ์บว่าทุกปัจจยัมคี่า KMO เท่ากบั 0.862 และมคี่า Factor loading มากกว่า 0.5 

กลุ่มที่ 2 ความเชื่อมัน่ในขอ้มูล ประกอบด้วย มติดิ้านคุณภาพตามเนื้อแท ้มติิดา้นปฏสิมัพนัธ์ และมติิดา้นการ
น าเสนอ รวม 3 มติ ิผลการวเิคราะหพ์บว่าทุกปัจจยัมคี่า KMO เท่ากบั 0.901 และมคี่า Factor Loading มากกว่า 0.5 

 
ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรกลุ่มที ่1 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

1. การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง (% of variance = 14.042, Cronbach’s alpha = 0.918) 
ฉนัมคีวามมัน่ใจในการน าเสนอประสบการณ์ หรอืขอ้มลูเชงิลกึ โดยการร่วม
สนทนากบัผูอ้ื่น 

3.572 0.915 0.812 

ฉนัรูส้กึมัน่ใจในการน าเสนอแนวคดิ หรอืมมุมองต่างๆ ใหก้บัผูอ้ืน่ผ่านการ
อภปิรายร่วมกนั 

3.663 0.822 0.791 
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ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรกลุ่มที ่1 (ต่อ) 
องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
น ้าหนัก

องคป์ระกอบ 
ฉนัมคีวามมัน่ใจในการน าเสนอประสบการณ์ หรอืขอ้มลูเชงิลกึ เพื่อเป็น
ตวัอย่างส าหรบัผูอ้ื่น 

3.599 0.930 0.780 

ฉนัรูส้กึมัน่ใจในการตอบค าถาม ใหค้ าแนะน า หรอืยกตวัอย่างประกอบการ
ตอบค าถามของผูอ้ื่น 

3.722 0.847 0.764 

ฉนัมคีวามมัน่ใจในการจดัหาขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์มาใหผู้อ้ื่น 3.834 0.829 0.660 
2. ความคาดหวงัในผลของการกระท า (% of variance = 38.671, Cronbach’s alpha = 0.848) 
ฉนัตอ้งการทีจ่ะเป็นทีจ่ดจ าในกลุ่มเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั 2.872 1.157 0.897 
ฉนัตอ้งการใหเ้พื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั มองว่าฉนัเป็นบุคคลทีน่่าเชื่อถอื 3.209 1.220 0.875 
ฉนัตอ้งการการยอมรบัจากเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนัทีม่ากขึน้ 2.989 1.112 0.847 
ฉนัตอ้งการทีจ่ะสนิทสนมกบัเพือ่นบนเฟซบุ๊กของฉนัใหม้ากขึน้ 2.984 1.133 0.764 
3. ความเพลิดเพลินในการช่วยเหลือผูอ่ื้น (% of variance = 7.335, Cronbach’s alpha = 0.848) 
ฉนัรูส้กึดทีีไ่ดแ้บ่งปันขอ้มลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่อเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั 4.005 0.864 0.816 
ฉนัรูส้กึสนุกทีจ่ะแบง่ปันขอ้มลู เน้ือหา หรอืความรูท้ีฉ่นัม ีใหก้บัเพื่อนบน 
เฟซบุ๊กของฉนั 

3.738 0.916 0.789 

ฉนัรูส้กึดทีีไ่ดแ้กไ้ขปัญหา หรอืตอบขอ้สงสยัใหก้บัเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั 3.797 0.911 0.717 
การแบ่งปันขอ้มลู เน้ือหา หรอืความรูใ้หก้บัเพื่อนบนเฟซบุ๊ก สรา้งความสขุ
ใหก้บัฉนั 

3.684 0.974 0.647 

4. ความแขง็แกรง่ของการเกาะเก่ียวกนัทางสงัคม (% of variance = 6.040, Cronbach’s alpha = 0.865) 
ฉนัมกีารตดิต่อสือ่สารกบัเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนัอยู่เป็นประจ า 3.278 1.036 0.834 
ฉนัมคีวามสนิทสนมกบัเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั 3.075 0.930 0.815 
ฉนัใชเ้วลาสว่นหนึ่งในการโตต้อบกบัเพื่อนบนเฟซบุ๊กของฉนั 3.155 1.001 0.785 
5. ความเช่ือมัน่ในขอ้มูล 
5.1 มิติด้านคณุภาพตามเน้ือแท้ (% of variance = 51.771, Cronbach’s alpha = 0.934) 
ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มาจากแหล่งทีม่ี
ความน่าเชื่อถอื 

2.941 0.893 0.859 

ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มคีวามน่าเชื่อถอื 2.866 0.932 0.836 
ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก เป็นความจรงิ ไม่
หลอกลวง 

2.727 0.919 0.829 

ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มคีวามครบถว้น 
สมบรูณ์ 

2.663 0.927 0.824 

ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มคีวามถกูตอ้ง 2.877 0.922 0.799 
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ตารางที ่2 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน น ้าหนกัองคป์ระกอบและ Cronbach’s alpha ของตวัแปรกลุ่มที ่1 (ต่อ) 

 
จากค่าสถติงิานวจิยั พบว่าประชากรสว่นใหญ่ทีต่อบแบบสอบถาม เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 67) อายุระหว่าง 21-30 

ปี (รอ้ยละ 55) การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(รอ้ยละ 67.5) และมอีาชพีเป็นพนกังานบรษิทั (รอ้ยละ 50) เป็นจ านวนมาก
ทีส่ดุ 

 
5.3 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

งานวจิยันี้ใชก้ารวเิคราะหค์วามถดถอยเชงิเสน้อย่างง่าย (Simple linear regression analysis) และการวเิคราะห์
ความถดถอยพหุคูณ (Multiple regression analysis) โดยใชค้่า p-value ทีน้่อยกว่าหรอืเท่ากบั 0.05 เป็นตวัก าหนด
นยัส าคญัทางสถติ ิโดยแบ่งการวเิคราะหอ์อกเป็น 2 สว่น ตามกรอบแนวคดิการวจิยั ดงันี้ 

 
 

องคป์ระกอบข้อค าถาม ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

น ้าหนัก
องคป์ระกอบ 

ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มคีวามหมายเป็น 
นยัเดยีว 

2.663 1.005 0.739 

ฉนัคดิว่าขอ้มลูการดแูลสขุภาพทีฉ่นัไดม้าจากเฟซบุ๊ก มคีวามเป็นปัจจบุนั 2.941 1.038 0.690 
5.2 มิติด้านปฏิสมัพนัธ ์(% of variance = 14.334, Cronbach’s alpha = 0.899) 
ฉนัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊กไดต้ลอดเวลา 3.754 0.969 0.901 
ฉนัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊กไดอ้ย่างรวดเรว็ 3.829 0.888 0.880 
ฉนัสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊กไดโ้ดยง่าย 3.754 0.952 0.839 
5.3 มิติด้านการน าเสนอ (% of variance = 7.929, Cronbach’s alpha = 0.811) 
ฉนัคดิว่าการแสดงผลขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊ก มคีวามสอดคลอ้ง
กนั เช่น รปูแบบเดยีวกนั ภาษา สญัลกัษณ์ และหน่วยสอดคลอ้งกนั หรอื
น าเสนอสารสนเทศในรปูแบบทีเ่ป็นล าดบั 

3.321 0.825 0.837 

ฉนัคดิว่าการแสดงผลขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊ก มกีารใช้
เครื่องหมาย ตาราง และภาษาทีช่ดัเจน 

3.241 0.928 0.818 

ฉนัคดิว่าการแสดงผลขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊ก ง่ายต่อการท าความ
เขา้ใจ 

3.620 0.849 0.576 

ฉนัคดิว่าการแสดงผลขอ้มลูการดแูลสขุภาพบนเฟซบุ๊ก มคีวามเป็นกลาง 
ปราศจากอคต ิ

2.733 0.958 0.555 

6. พฤติกรรมการแบ่งปันข้อมลู (% of variance = 6.784, Cronbach’s alpha = 0.853) 
ฉนัมกัจะแสดงความคดิเหน็กบัสถานะของผูอ้ื่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัขอ้มลูการ
ดแูลสขุภาพอยู่เสมอ 

2.802 1.067 0.817 

ฉนัมกัจะแลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรูเ้กีย่วกบัขอ้มลูการดแูลสขุภาพ 
กบัเพื่อนบนเฟซบุ๊กอยู่เสมอ 

2.882 0.960 0.798 

ฉนัมกัจะแบง่ปันขอ้มลูการดแูลสขุภาพใหม่ๆ บนเฟซบุ๊กของฉนัอยู่เสมอ 3.016 1.070 0.708 
ฉนัมกัจะหาขอ้มลูการดแูลสขุภาพจากเฟซบุ๊กอยู่เสมอ 2.904 1.146 0.658 



วารสารระบบสารสนเทศดา้นธุรกจิ (JISB) ปีที ่2 ฉบบัที ่4 เดอืน ตุลาคม-ธนัวาคม 2559 หน้า 16 

 

ส่วนท่ี 1 การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อความคาดหวงัในผลของการกระท า 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ การรบัรูค้วามสามารถของตนเองกบัตวัแปรตาม ความคาดหวงัใน

ผลของการกระท า พบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตามทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.038 (F1,185 = 4.362) 
เมื่อวเิคราะห์ในรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าการรบัรู้ความสามารถของตนเอง เป็นตวัก าหนดความ

คาดหวงัในผลของการกระท า ทีร่ะดบันยัส าคญั p = 0.038 โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 2.30 (R2 = 
0.023) และมค่ีาสมัประสทิธิก์ารถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.229 (ตารางที ่3 และ 4) 

 
ตารางที ่3 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของความคาดหวงัในผลของการกระท า 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 4.594 1 4.594 4.36 0.038** 

Residual 194.872 185 1.053 
  

Total 199.467 186 
   

** p < 0.05 
     

 
ตารางที ่4 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิก์ารถดถอยแบบปกตขิองความคาดหวงัในผลของการกระท า 

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
(Constant) 2.171 0.41 

 
5.29 0 

การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 0.229 0.11 0.152 2.09 0.038** 
R = 0.152, R2 = 0.023, Std. Error of the estimate = 1.02633 
** p < 0.05 

     
 
ส่วนท่ี 2 การทดสอบสมมติฐานด้านปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการแบ่งปันข้อมูล 
การวเิคราะหค์วามสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปรอสิระ 5 ตวัแปร ไดแ้ก่ การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความคาดหวงั

ในผลของการกระท า ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคม และความ
เชื่อมัน่ในขอ้มลู กบัตวัแปรตาม พฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู พบว่าตวัแปรอสิระก าหนดตวัแปรตามทีร่ะดบันัยส าคญั p 
= 0.000 (F5,181 = 50.066) 

เมื่อวเิคราะหใ์นรายละเอยีดของตวัแปรอสิระ จะพบว่าการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลของ
การกระท า ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคม และความเชื่อมัน่ใน
ขอ้มลู เป็นตวัก าหนดพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มูล ทีร่ะดบันัยส าคญั p = 0.001 p = 0.027 p = 0.018 p = 0.037 และ 
p = 0.000 ตามล าดบั โดยความผนัแปรของตวัแปรตามเท่ากบัรอ้ยละ 58 (R2 = 0.580) และมค่ีาสมัประสทิธิก์าร
ถดถอยของตวัแปรอสิระ (B) เท่ากบั 0.239 0.112 0.181 0.129 และ 0.586 ตามล าดบั (ตารางที ่5 และ 6) 
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ตารางที ่5 ผลการวเิคราะหก์ารถดถอยของพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 86.863 5 17.373 50.1 0.000** 

Residual 62.806 181 0.347   

Total 149.67 186    

** p < 0.05      

 
ตารางที ่6 ผลการวเิคราะหค่์าสมัประสทิธิก์ารถดถอยแบบปกตขิองพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลู 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 
B 

Std. 
Error 

Beta 

(Constant) -1.333 0.29 
 

-4.59 0.000 
การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง 0.239 0.07 0.183 3.4 0.001** 
ความคาดหวงัในผลของการกระท า 0.112 0.05 0.13 2.23 0.027** 
ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น 0.181 0.076 0.153 2.38 0.018** 
ความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทาง
สงัคม 

0.129 0.061 0.125 2.1 0.037** 

ความเชื่อมัน่ในขอ้มลู 0.586 0.084 0.426 6.97 0.000** 
R = 0.762, R2 = 0.580, Std. Error of the estimate = 0.58906 
** p < 0.05 

     
 

6. สรปุผลการวิจยั 
6.1 อภิปรายผลการวิจยั 

งานวิจัยนี้เกิดจากการที่ผู้วิจยัได้เล็งเห็นถึงปัญหาเกี่ยวกับแบ่งปันข้อมูลการดูแลสุขภาพบนเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก หรอืทีเ่รยีกว่า การแชร ์เน่ืองจากขอ้มลูเกีย่วกบัสขุภาพ โดยเฉพาะขอ้มลูการดแูลสขุภาพ เป็นขอ้มูลที่
มคีวามละเอยีดอ่อนมากกว่าขอ้มูลอื่นๆ มผีลต่อความมัน่คงปลอดภยัของร่างกายและชวีติ ทัง้นี้ขอ้มูลทีป่รากฏบนสื่อ
ออนไลน์ กม็ทีัง้ขอ้มูลที่เป็นเรื่องจรงิและขอ้มูลที่กล่าวอ้างเกนิจรงิ บางครัง้ อาจส่งผลกระทบต่อสงัคมในวงกว้างได ้
ดงันัน้ผู้ใช้สื่อประเภทนี้จึงต้องพึงระวงัและให้ความส าคญักบัคุณภาพและความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีการทบทวน
เนื้อหาขอ้มูลโดยใช้ทกัษะในการวเิคราะห์ คดักรองถึงวตัถุประสงค์หรอืสิง่ชกัน าเบื้องหลงัอย่างมสีติก่อน จนกว่าจะ
มัน่ใจ จากนัน้จงึค่อยเผยแพร่หรอืสง่ต่อไปยงัผูร้บัสารในเครอืขา่ยต่อไป 

งานวจิยันี้จดัเป็นการวจิยัเชงิปรมิาณในรูปแบบของการส ารวจ ศกึษาถงึปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปัน
ขอ้มูลการดูแลสุขภาพบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ เกบ็ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจ านวน 187 คน โดยใชแ้บบสอบถาม
ออนไลน์ และน าขอ้มลูทีเ่กบ็รวบรวมมาวเิคราะหผ์ลทางสถติ ิพบว่า 
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(1) การรบัรูค้วามสามารถของตนเอง สง่ผลเชงิบวกต่อความคาดหวงัในผลของการกระท า 
(2) ปัจจยัที่ส่งผลเชงิบวกต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มูล (Information sharing behavior) ได้แก่ การรบัรู้

ความสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในผลของการกระท า ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น ความแขง็แกร่ง
ของการเกาะเกี่ยวกนัทางสงัคม และความเชื่อมัน่ในข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย มิติด้านคุณภาพตามเนื้อแท้ มิติด้าน
ปฏสิมัพนัธ ์และมติดิ้านการน าเสนอ โดยความเชื่อมัน่ในขอ้มูลเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มูลการ
ดูแลสุขภาพบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์มากทีสุ่ด และเมื่อพจิารณาต่อไปโดยละเอยีดแลว้ พบว่าในองค์ประกอบของ
ความเชื่อมัน่ในขอ้มูล มติิดา้นคุณภาพตามเนื้อแทส้่งผลต่อพฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มูลการดูแลสุขภาพบนเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์มากทีส่ดุ รองลงมาเป็น มติดิา้นการน าเสนอ และมติดิา้นปฏสิมัพนัธต์ามล าดบั 

ผลของการวจิยันี้ก่อให้เกดิความเขา้ใจและขยายกรอบแนวคดิเกีย่วกบัพฤติกรรมการแบ่งปันขอ้มูลบนเครอืข่าย
สงัคมออนไลน์ ซึง่แต่เดมิปัจจยัความเชื่อมัน่ในงานวจิยัในอดตี มกักล่าวถงึมติคิวามเชื่อมัน่ในตวับุคคลและความเชื่อมัน่
ในเทคโนโลย ียงัมงีานวจิยัจ านวนไม่มากทีก่ล่าวถงึความเชือ่มัน่ในขอ้มลู หรอืกล่าวถงึเพยีงผวิเผนิเท่านัน้ ในงานวจิยันี้
ได้ท าการศึกษาถึงปัจจัยความเชื่อมัน่ในข้อมูลร่วมด้วย ซึ่งประกอบด้วย มิติด้านคุณภาพตามเนื้อแท้ มิติด้าน
ปฏสิมัพนัธ ์และมติดิา้นการน าเสนอ ซึง่ผลของการวจิยักแ็สดงใหเ้หน็แลว้ว่าความเชื่อมัน่ในขอ้มูลเป็นปัจจยัทีส่่งผลต่อ
พฤตกิรรมการแบ่งปันขอ้มลูบนเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์มากทีส่ดุ 
6.2 ข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบติั 

เมื่อพจิารณาดแูลว้พบว่า ปัจจยัการรบัรูค้วามสามารถของตนเอง ปัจจยัความคาดหวงัในผลของการกระท า ปัจจยั
ความเพลดิเพลนิในการช่วยเหลอืผูอ้ื่น และปัจจยัความแขง็แกร่งของการเกาะเกีย่วกนัทางสงัคม ลว้นแต่เป็นปัจจยัทีไ่ม่
สามารถควบคุมไดจ้ากตวัผูส้่งสารเลย ดงันัน้หากหน่วยงานสาธารณสุขทีเ่กีย่วขอ้งต้องการรณรงคใ์หเ้กดิการแบ่งปัน
ขอ้มูลการดูแลสุขภาพบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์อย่างเหมาะสมนัน้ กค็วรพจิารณาหาแนวทางให้ความรู้แก่บุคคล
ทัว่ไป เพื่อใหม้กีารประเมนิความเชื่อมัน่ในขอ้มูลทีถู่กต้อง ควบคู่ไปกบัการจดัหาและน าเสนอขอ้มูลการดูแลสุขภาพที่
เหมาะสมเพื่อเป็นแบบอย่างทีด่ใีหก้บัประชาชน 
6.3 ข้อเสนอแนะส าหรบังานวิจยัต่อเน่ือง 

การศกึษาเรื่องการแบ่งปันขอ้มูลการดูแลสุขภาพบนเครอืข่ายสงัคมออนไลน์นี้ ผูว้จิยัไดท้ าการศกึษาโดยก าหนด
ขอบเขตงานวิจยัให้กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเท่านัน้ ดังนัน้ผลที่ได้อาจจะไม่สามารถน าไปใช้อ้างอิงกับ
เครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ประเภทอื่น และตวัแบบความเชื่อมัน่ในขอ้มลูทีป่ระยุกตใ์ชใ้นงานวจิยันี้ เป็นการศกึษาเบือ้งต้น
โดยประเมนิจากการรบัรู้ของผู้ใช้งานขอ้มูลเป็นหลกั แต่มไิด้ศกึษาลกึลงไปว่าผู้ใช้งานขอ้มูลท าการประเมนิขอ้มูล
เหล่านัน้อย่างไร ดงันัน้งานวจิยัในอนาคตอาจท าการศกึษาเพิม่เติมถึงปัจจยัที่ส่งผลต่อการประเมนิความเชื่อมัน่ใน
ขอ้มลู เช่น ความช านาญในประเดน็ทีเ่กีย่วขอ้ง ทกัษะเกีย่วกบัขอ้มลูสารสนเทศ และประสบการณ์ เป็นตน้ 
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