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บทคัดย่อ 

 

  การศึกษาเรื่อง “ความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่มีในเว็บไซต์

เฟซบุ๊ก” มีรูปแบบการศึกษาในการศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์

กลุ่ม (Focus group) โดยมีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยท างานและกลุ่มนักศึกษา ที่มีความสนใจ

และมีส่วนร่วมต่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และก าหนดผู้ให้ข้อมูลเฉพาะที่อาศัยอยู่ใน

จังหวัดกรุงเทพมหานคร  

ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ก พบว่ากลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลมีการเฝ้าดูมากท่ีสุด โดยสามารถแบ่งได้เป็นการเห็นและอ่านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ การเห็น

นั้นกลุ่มผู้ให้ข้อมูลพบว่าเห็นข้อมูลข่าวสารสุขภาพทุกวัน จากแหล่งที่มาคือ จากเพ่ือนมากที่สุด 

รองลงมาคือการเห็นจากเพจ และจากการพบเห็นจากช่องทางอ่ืน โดยลักษณะข้อมูลที่พบเห็นส่วน

ใหญ่เป็นข้อมูลสุขภาพในภาวะก่อนเจ็บป่วย เหตุผลที่เลือกอ่าน คืออ่านจากความสนใจของตนเอง ที่

ตนเองมองว่ามีประโยชน์ ส าหรับการอ่าน ข้อมูลที่เลือกอ่าน การทานอาหารและออกก าลังกายเพ่ือ

สุขภาพจะได้รับความสนใจมากที่สุด รองลงมาคือข้อมูลการรักษาโรค และข้อมูลแปลกใหม่ อีกหนึ่ง

ลักษณะของการอ่านคือ รูปแบบการน าเสนอท่ีเลือกอ่าน ซึ่งในกลุ่มวัยท างานจะให้ความสนใจรูปแบบ

บทความมากกว่ากลุ่มนักศึกษา รวมถึงยังมีการอ่านความคิดเห็นของผู้อ่ืนประกอบ และยังมีการ

น าเสนอด้วยภาพและภาษาที่แปลกใหม่ได้รับความสนใจจากกลุ่มนักศึกษาเช่นกัน ถัดมาคือพฤติกรรม

ในการแบ่งปัน ซึ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่างเคยมีการแบ่งปัน ทั้งในรูปแบบของการแบ่งปันข้อมูลบนหน้า 

เฟซบุ๊กของตัวเอง ซึ่งมีมากที่สุด รองลงมาคือการส่งต่อข้อมูลให้เป็นการส่วนตัว และการแบ่งปันโดย

ตั้งค่าส่วนตัวน้อยที่สุด นอกจากนี้พฤติกรรมยังมีเรื่องของการแสดงความคิดเห็น ซึ่งข้อความที่
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แสดงออกส่วนมากจะเป็นในลักษณะเห็นด้วย ให้ก าลังใจ ต่อมาคือข้อความในเชิงรับทราบรับรู้ และ

ข้อความในเชิงลบต่อข้อมูลข่าวสารว่าไม่เป็นความจริง พฤติกรรมต่อมาคือการกดถูกใจ ซึ่งส่วนมากกด

ถูกใจในเชิงรับทราบ และพฤติกรรมสุดท้ายคือการเป็นผู้คัดกรอง กลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีการเป็นแอดมิน

เว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งเป็นผู้เลือกคัดสารลงไป ส าหรับความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารสุขภาพ จะได้จาก

ความสามารถ หรือจากแพทย์ องค์กรสุขภาพ และประสบการณ์ด้านสุขภาพ และส่วนใหญ่ยังเชื่อถือ

ในความรู้ของตนเอง ในการเลือกเชื่อสิ่งต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความไว้วางใจ หากผู้ส่งสารนั้น

ตนเองรู้จักภูมิหลังและนิสัย และยังเชื่อหากหากข้อมูลนั้นมีการตรวจสอบมาแล้วว่าเป็นความจริง 

เรื่องแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมต่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพ โดยมากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอ่านเพ่ือส ารวจหา

ข้อมูล ในการเพ่ิมความรู้ความเข้าใจให้แก่ตนเอง รองลงมาคือ เพ่ือพูดคุยสร้างสัมพันธ์ กับเพ่ือนหรือ

ครอบครัว แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน ถัดต่อมาคือเพ่ือหลีกหนี อ่านข้อมูลยามว่าง เพ่ือหลีกจาก

กิจวัตรประจ าวันของตนเอง และที่น้อยที่สุดคือเพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างเพียง

ส่วนน้อยเท่านั้นที่ต้องการแสดงออกในตัวตนลักษณะนี้ 

ค าส าคัญ: เว็บไซต์เฟซบุ๊ก, ความน่าเชื่อถือ, ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  

 

บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ในปัจจุบันการก้าวไปของเทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

พัฒนาของอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงผู้คนต่าง ๆ ได้ง่ายและสะดวก และเชื่อมโยงโลกเอาไว้ด้วยกัน หนึ่งใน

การใช้อินเทอร์เน็ตที่ได้รับความนิยมมากก็คือ สื่อสังคมออนไลน์ และส าหรับเว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่มี

คนใช้มากที่สุดในปัจจุบันคือ เว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Facebook) ที่สามารถรองรับการใช้งานได้อย่าง

หลากหลาย นอกจากนี้พบว่าผู้ใช้งานเฟซบุ๊กในปัจจุบันมีแนวโน้มให้ความสนใจเรื่องของสุขภาพมาก

ขึ้น ไม่ว่าจะป่วยหรือไม่ป่วยก็ตาม ประกอบกับคุณสมบัติเว็บไซต์เฟซบุ๊กเป็นตัวกลางเชื่อมต่อระหว่าง

บุคคลได้อย่างรวดเร็ว จึงท าให้เกิดการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เช่น ดูแลสุขภาพ การรักษาโรค 

เป็นต้น ตลอดจนถึงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหลากหลายรูปแบบ อาทิ การแบ่งปันข้อมูลผ่าน 

สเตตัส (Update Status) การแปะลิงค์ (link) จากเว็บไซต์อ่ืน ๆ ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ มีทั้งระบุ

ที่มา และการไม่มีระบุท่ีมา บางส่วนก็ได้รับยืนยันจากแพทย์/องค์กรสุขภาพที่ชัดเจน แต่ยังมีข้อมูลอีก
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หลายส่วนที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าไม่เป็นความจริง ซึ่งยังคงมี

การส่งต่อไปในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก นอกจากนี้หากผู้ส่งต่อข้อมูลมีเพ่ือนในเว็บไซต์เฟซบุ๊กมาก ก็ยิ่งส่งผลให้

การเห็นข้อมูลข่าวสารสุขภาพมีเพ่ิมมากขึ้น และสามารถเชื่อมโยงไปสู่ไปยังหน้าเฟซบุ๊กของตนเองได้

ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วย จึงท าให้เกิดการแพร่กระจายข้อมูลข่าวสารสุขภาพไปในวงกว้าง ปัญหาอย่างหนึ่งที่

เกิดขึ้นจากการแพร่กระจายหรือการส่งต่อข้อมูลข่าวสารนี้คือ ผู้คนมีความเชื่อต่อข่าวสารที่

แพร่กระจายออกมานี้อย่างสนิทใจ ซึ่งบางข้อมูลนั้นหากน าไปปฏิบัติหรือใช้จริงอาจส่งผลเสียต่อ

ร่างกาย หรืออาจจะท าไม่เข้าไปรักษาในระบบ จนอาจะลุกลามจนอาการหนักขึ้นจากการดูแลรักษา

ไม่ถูกต้องของผู้ป่วยที่ท้ายที่สุดต้องกลับมารักษาในระบบแพทย์แผนปัจจุบันกับโรงพยาบาล ซึ่งเป็น

การเสียทั้งก าลังคน อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการดูแลตรวจรักษา รวมไปถึงก าลังทรัพย์ที่สามารถไป

ใช้พัฒนาในส่วนอ่ืน ๆ ได้ และเนื่องจากการแพร่กระจายในโลกเว็บไซต์เฟซบุ๊กนั้น ไม่ได้จ ากัดด้วย

เรื่องเพศ อายุ การศึกษา จึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่า กลุ่มนักศึกษาและกลุ่มวัยท างานที่มีการเข้าถึง

อินเทอร์เน็ตเป็นประจ านั้นจะมีพฤติกรรมการใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊กว่าเป็น

อย่างไร ความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของการกระจายข่าวสารด้านสุขภาพผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ก

นั้นอยู่ที่ไหน และอะไรคือแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมต่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพนั้น ๆ 

 

วัตถุประสงค์การศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพของกลุ่มวัยท างานและกลุ่มนักศึกษาผ่าน

เว็บไซต์เฟซบุ๊กว่าเป็นอย่างไร 

 2. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มวัยท างานและกลุ่มนักศึกษาที่มีต่อความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพท่ีมีในเว็บไซต์เฟซบุ๊กว่าเป็นอย่างไร 

 3. เพ่ือศึกษาแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมต่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพของของกลุ่มวัยท างานและ

กลุ่มนักศึกษาท่ีใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กว่าเป็นอย่างไร 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่มุ่งน าเสนอเนื้อหาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ดูแลสุขภาพด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ก โดยน าเสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ 2 ลักษณะ ได้แก่ 

 1. การดูแลสุขภาพของตนเองในสภาวะปกติ ได้แก่  
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 - การส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรงปราศจากความเจ็บป่วย รวมถึงการหลีกเลี่ยงจากอันตราย

ต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อสุขภาพ เช่น การออกก าลังกาย การรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์  

 - การป้องกันและควบคุมโรค หมายถึง พฤติกรรมที่มุ่งป้องกันสุขภาพไม่ให้เกิดความการ

เจ็บปวดหรือโรคต่าง ๆ เช่น ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน การเข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก การสวม

หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน 

 2. ในสภาวะเมื่อเกิดอาการเจ็บป่วยแล้ว ได้แก่ 

 - การรักษาพยาบาล หมายถึง การให้การรักษาเมื่อเกิดการเจ็บป่วยหรือเยียวยาให้หายจาก

อาการเจ็บป่วยเกิดข้ึน เช่น การรับประทานยา การใช้สมุนไพร การตัดสินใจไปพบแพทย์  

 - การฟ้ืนฟูสุขภาพ หมายถึง กระบวนดูแลสุขภาพและฟ้ืนฟูร่างกายจิตใจ ภายหลังการ

รักษาพยาบาล 

 ความน่าเชื่อถือ หมายถึง ความเชื่อถือได้ ซึ่งได้มาจากเนื้อหาและผู้ส่งต่อ โดยได้มาจาก

หลากหลายปัจจัย เช่น ความน่าไว้วางใจ (Trustworthiness) ที่ประกอบไปด้วยความเหมาะสม

ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม มีความเป็นมิตร ความสามารถ (Competence) คือผู้เชี่ยวชาญของแหล่งสารต่อ

ประเด็นสุขภาพ ความกระตือรือร้น (Dynamism) คือความกระปรี้กระเปร่าชีวิตชีวาในการสื่อสาร

ข้อมูลสุขภาพ และความไม่มีอคติ (Objectivity) คือการเปิดใจยอมรับ มีความเป็นธรรม ชัดเจนใน

ตนเอง ไม่ล าเอียงต่อการให้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ 

 พฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ก การกระท าหรืออาการที่แสดงออกทางความคิด และ

ความรู้สึก เพ่ือการใช้บริการเว็บไซต์เฟซบุ๊กในเรื่องของข้อมูลข่าวสารสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดย

แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเฝ้าดู กลุ่มแบ่งปัน กลุ่มแสดงความคิดเห็น กลุ่มผลิต และกลุ่มที่เป็นผู้

คัดกรอง 

 แรงจูงใจในการใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊ก หมายถึง การตอบสนองจากความต้องการต่าง ๆ ทั้งจาก

การจะหลีกหนีจากกิจวัตรประจ าวัน จากปัญหา ผ่อนคลายอารมณ์ ¬เพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 

เป็นการใช้ประโยชน์ทางสังคม เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง การตอกย้ าค่านิยมที่ยึดถืออยู่ หรือเพ่ือ

ส ารวจหาข้อมูล ในการน ามาใช้ประโยชน์เพื่อการใดการหนึ่ง 

 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 2.1 แนวคิดท่ีเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ 
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 2.2 แนวคิดเก่ียวกับความน่าเชื่อถือ (Source Credibility) 

 2.3 แนวคิดเก่ียวกับแรงจูงใจ  

 2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

วิธีการวิจัย 

 

 รูปแบบการศึกษา ใช้การศึกษาเชิงคุณภาพ ใช้การเก็บข้อมูลแบบคุณภาพ (Qualitative 

Research) เน้นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มวัยท างานและกลุ่มนักศึกษาที่มีต่อความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่มีในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก เพ่ือสรุปหาความสัมพันธ์ของพฤติกรรมการใช้ข้อมูล

ข่าวสารสุขภาพผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร และ

แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมต่อข้อความข่าวสารสุขภาพผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ด้วยการสัมภาษณ์กลุ่ม 

(Focus Group) 2 กลุ่ม คือ กลุ่มวัยท างาน อายุ 23 – 40 ปี จ านวน 8 คน แบ่งออกเป็นเพศหญิง 7 

คน เพศชาย 1 คน และกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี อายุ 18 – 22 ปี จ านวน 6 คน แบ่งออกเป็นเพศ

หญิง 5 คน และเพศชาย 1 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกผู้ให้ข้อมูลด้วยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 

(Purposive sampling) คัดเลือกตามเงื่อนไขคือ เป็นกลุ่มวัยท างานและกลุ่มนักศึกษาที่สนใจและมี

ส่วนร่วมต่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ก าหนดผู้ให้ข้อมูลเฉพาะที่อาศัยอยู่ในจังหวัด

กรุงเทพมหานคร โดยชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์ท่ีปรากฏจะเป็นในรูปแบบของนามสมมติ การสัมภาษณ์จะ

เป็นการใช้ค าถามแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-structured Interview) และท าการเก็บข้อมูลกลุ่มวัย

ท างานในวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 และกลุ่มนักศึกษาในวันที่ 6 มิถุนายน 2558  

 

ผลการศึกษาและอภิปรายผล 

 

 การศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้อภิปรายผลการศึกษาเก่ียวกับความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือ

ของข้อมูลข่าวสารสุขภาพท่ีมีในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ซึ่งมีประเด็นดังต่อไปนี้  

ศึกษาพฤติกรรมการใช้ข้อมูลข่าวสารสุขภาพผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ศึกษาความคิดเห็นที่มีต่อ

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสาร และศึกษาแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมต่อข้อความข่าวสารสุขภาพ

ผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 
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การศึกษาพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊กในเรื่องของข้อมูลข่าวสารสุขภาพในครั้งนี้ผู้ศึกษา

ได้ค้นพบลักษณะพฤติกรรม 5 ประเภท ได้แก่ 1. การเฝ้าดู 2. การแบ่งปัน 3. การแสดงความคิดเห็น 

4. การกดถูกใจ และ 5. การเป็นผู้คัดกรองข่าวสาร  

1. การเฝ้าดูสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะคือ การเห็นและการอ่าน โดยพฤติกรรมการเห็น

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ผู้ศึกษาได้แบ่งย่อยออกเป็นความถี่ในการเห็นข้อมูลข่าวสาร ซึ่งจะบอกถึง

ความถี่ในการเข้าถึงเว็บไซต์เฟซบุ๊ก ในการเห็นพบว่ากลุ่มวัยท างานมีความถี่ในการพบเห็นมากกว่า 

กลุ่มนักศึกษา ส่วนหนึ่งเพราะมีระยะเวลาในการการเข้าเว็บไซต์เฟซบุ๊กแต่ละครั้งเพียงสั้น ๆ และยัง

พบอีกว่าหากมีเพ่ือนในเฟซบุ๊กเป็นวัยท างาน ก็จะเพ่ิมการเห็นข้อมูลข่าวสารที่มากขึ้น แสดงให้เห็นว่า

คนวัยท างานสนใจในเรื่องสุขภาพมากกว่า ต่อมาคือแหล่งที่มาของข้อมูล ซึ่งพบว่าแหล่งที่มาของ

ข้อมูลข่าวสารดังจะพบได้จากเพ่ือน มีลักษณะของกลุ่มเพ่ือนคือ เพ่ือนในวัยท างาน เพ่ือนสนิท เพ่ือน

ที่มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพ และญาติ แหล่งต่อมาคือ เพจ ทั้งจากเพจองค์กรสุขภาพ เพจส่วน

บุคคลที่มีเจ้าของเพจเป็นแพทย์ และเพจทั่วไป แหล่งที่มาถัดไปที่พบเจอคือ กลุ่มในเฟซบุ๊ก การ

แนะน าจากเฟซบุ๊ก และการพบเห็นจากช่องทางอ่ืน และลักษณะข้อมูลสุขภาพข่าวสารสุขภาพที่พบ

เห็น ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มนักศึกษามองว่า สภาวะก่อนป่วยเป็นเรื่องใกล้ตัวมากกว่า ท าให้มีความ

สนใจและเห็นข้อมูลลักษณะนี้มากกว่า และเมื่อเทียบกับกลุ่มวัยท างานพบว่า จะมีการเห็นข้อมูล

สุขภาพในภาวะเกิดอาการเจ็บป่วยเพ่ิมเข้าไปด้วย จากช่วงวัยของตนเองและครอบครัวที่เริ่มหรือมี

อาการเจ็บป่วยซ่ึงต้องท าการรักษา 

การอ่าน ได้แบ่งออกเป็นเหตุผลที่เลือกอ่าน ซึ่งเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสนใจอ่าน เพราะมอง

ว่ามีประโยชน์กับตนเอง ข้อมูลเหล่านั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว และสนใจเพราะความอยากรู้อยากเห็นใน

ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ต่อมาคือข้อมูลข่าวสารที่เลือกอ่าน โดยทั้งสองกลุ่มให้ความสนใจในเรื่องของ 

การทานอาหารและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ การรักษาโรค และข้อมูลแปลกใหม่ เรื่องรูปแบบของ

การน าเสนอที่เลือกอ่าน รูปแบบบทความ รูปแบบการแบ่งปันจากเว็บไซต์อ่ืน การเลือกอ่านการแสดง

ความคิดเห็น และการน าเสนอด้วยภาพและภาษาที่แปลกใหม่ 

2. การแบ่งปัน สามารถ 3 ลักษณะด้วยกันคือ 1. การแบ่งปันข้อมูลบนหน้าเฟซบุ๊กของ

ตนเอง ซึ่งมาจากเพราะตนเองสนใจ ข้อมูลเป็นสิ่งที่ดี สามารถท าตามได้ มีประสบการณ์จากการลอง

ท าของตนเองและเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี ข้อมูลสุขภาพไม่ซ้ าจากที่เคยเจอ รวมถึงข้อมูลนั้นมีเหตุผลให้กับ

ตนเอง มีแหล่งที่มาน่าเชื่อถือ งานวิจัยรองรับข้อมูล และบางครั้งยังให้พ้ืนที่การแบ่งปันนี้เพ่ือเก็บ
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ข้อมูลส าหรับตนเองในอนาคต 2. การส่งต่อข้อมูลให้ส่วนตัว การศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลมองว่าตนเอง

ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการแบ่งปันส่วนตัวนั้นยังสะท้อนความเชื่อถือในเรื่องข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ และ 3. 

การแบ่งปันโดยตั้งค่าส่วนตัว ตนเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ จึงไม่กล้าตั้งค่าให้เป็นสาธารณะให้ผู้อ่ืนเห็น 

เพราะเกรงว่าหากไม่เป็นความจริงและมีคนเชื่อ รวมลองท าตามจะสามารถกลายเป็นผลเสียได้ 

3. การแสดงความคิดเห็น ลักษณะข้อความที่ใช้ในการแสดงความคิดเห็น มีทั้งในเชิงบวกและ

ลบ โดยสิ่งที่เป็นตัวก าหนดคือ ลักษณะของเพ่ือนว่าเป็นคนอย่างไร ความคุ้นเคยสนิทสนมมากแค่ไหน 

และสามารถรับความคิดเห็นต่าง ๆ ได้ในระดับใด เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งใน

ความสัมพันธ์ 

4. การกดถูกใจ พฤติกรรมนี้จะกระท าเพราะมองว่าเป็นการกดตอบรับข้อมูลที่น่าสนใจ 

เพราะมองว่าเป็นการแสดงออกแทนการแสดงความคิดเห็นต่อเพ่ือนที่ไม่สนิท   

5. การเป็นผู้คัดกรองข่าวสาร พบว่าจากการเป็นผู้คัดกรองข่าวสารในสื่อต่าง ๆ นั้นจะเห็นว่า 

การคัดเลือกจะเลือกจากการดูข้อมูลว่า แหล่งที่มานั้นมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้หรือไม่ ผู้ที่เขียน

บทความหรือข้อมูลนั้นเป็นใคร หรือมีงานวิจัยรองรับมากน้อยแค่ไหน 

ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่มีในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก  พบว่า องค์ประกอบความ

น่าเชื่อถือนั้นประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ 1. ความไว้วางใจ 2. ความสามารถ 3. ความรู้ของตนเอง และ 

4. ข้อมูลที่มีการตรวจสอบ โดยจะเห็นว่าทั้งสองกลุ่ม สนใจในเรื่องของความสามารถ หรือผู้ส่งสารผู้ส่ง

ข้อมูลจากผู้มีความรู้และเชี่ยวชาญ ซึ่งในที่นี้คือแพทย์และองค์กรสุขภาพ รวมถึงผู้มีประสบการณ์เรื่อง

สุขภาพ ซึ่งทั้งกลุ่มวัยท างานและกลุ่มนักศึกษาต่างให้ความเห็นว่ าสร้างความน่าเชื่อถือในข้อมูล

ข่าวสารสุขภาพได้มากที่สุด เพราะมีความรู้เฉพาะด้าน รวมถึงรับผิดชอบและมีการตรวจเช็คข้อมูล

ก่อนการน าเสนอ  รองลงมาคือความรู้ของตนเอง ซึ่งทั้งสองกลุ่มให้ความเชื่อถือตนเองในเรื่องของ

ข้อมูลค่อนข้างสูง และความไว้วางใจนั้น หากมีการรู้จักคนคนนั้นว่าเป็นคนสนใจในเรื่องสุขภาพก็จะ

ได้รับความน่าเชื่อถือ  

แรงจูงใจในการมีส่วนร่วมต่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพของผู้ใช้งานเว็บไซต์เฟซบุ๊กนั้นเกิดขึ้นมาก

ที่สุดจากการเพ่ือส ารวจหาข้อมูล โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่มองประโยชน์ในการรับทราบข้อมูลว่า 

สามารถน าไปประยุกต์กับตนเองได้ หรืออย่างน้อยเพ่ือใช้เป็นการประเมินข้อมูลที่จะเข้ามาในอนาคต 

ต่อมาคือ เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยมองถึงข้อมูลสุขภาพที่ในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องของเทรนด์ที่

ต้องทราบ และน าไปสู่การพูดคุยในกลุ่มเพ่ือนฝูงหรือครอบครัว ญาติพ่ีน้อง และต่อมาคือเพ่ือหลีกหนี 
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โดยให้เหตุผลว่า การเข้าเว็บไซต์เฟซบุ๊กมักจะเข้าในเวลาว่าง การเห็นข้อมูลต่าง ๆ จึงเป็นเวลา

เดียวกัน และอ่านเพ่ือนหลีกหนีสิ่งที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ข้อสุดท้ายที่น้อยที่สุดคือ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์

ของตนเอง เพราะการใส่ใจในข้อมูลเหล่านี้เป็นการเน้นย้ าถึงความสนใจ ท าให้หลายคนต้องการให้

เพ่ือนหรือคนรอบข้างรับทราบว่าตนเองเป็นคนที่สนใจในเรื่องสุขภาพ 

อภิปรายผลพบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลมีพฤติกรรมการเฝ้าดูที่มากที่สุด จากพฤติกรรมในเข้าใช้

เว็บไซต์เฟซบุ๊กอยู่เป็นประจ า ซึ่งท าให้มีการเห็นข้อมูลข่าวสารสุขภาพบ่อยครั้ง จากการเพ่ือนใน

เว็บไซต์เฟซบุ๊ก และจากกดถูกใจเพจต่าง ๆ ซึ่งนอกจากการเห็น พฤติกรรมยังรวมไปถึงการเข้าไปอ่าน

ข้อมูล ซึ่งข้อมูลสุขภาพในเว็บไซต์เฟซบุ๊กมีทั้งการน าเสนอในรูปแบบบทความและในรูปแบบการ

แบ่งปันมาจากเว็บไซต์อ่ืน ซึ่งกลุ่มนักศึกษาให้ความสนใจ ส าหรับข้อมูลที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสนใจนั้นที่

มากที่สุดคือ เรื่องการทานอาหารและออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ รองลงมาคือเรื่องของการรักษาโรค 

และการน าเสนอที่แปลกใหม่ ซึ่งพฤติกรรมการเฝ้าดูนี้สอดคล้องกับชั้นล่างสุดของความสัมพันธ์ของ

พฤติกรรมเชิงพีระมิดของ Charlene Li (2010) โดยจะเห็นว่ากลุ่มของการเฝ้าดูมีความกว้างมากที่สุด

นั่นหมายถึงเป็นพฤติกรรมที่มากท่ีสุด โดยสิ่งที่พวกเขาท าคือ การดูข้อมูลต่าง ๆ ที่มีในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 

ซึ่งข้อมูลที่เห็นไม่ได้มีเพียงแค่ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ แต่การที่พวกเขาได้อ่านข้อมูลนั่นแสดงว่ามีความ

สนใจในข้อมูลเหล่านั้น พวกเขาดูข้อมูลที่มีการน าเสนอ หรือดูเรื่องราวที่มีการอัพเดทต่าง ๆ ซึ่ง

บางครั้งเป็นเรื่องของเทรนด์เป็นกระแสความสนใจของเพ่ือนฝูง และรวบรวมมองหาสิ่งที่ตนเองสนใจ 

หลังจากที่มีพฤติกรรมการเฝ้าดู พฤติกรรมที่มีรองลงมาคือ การแบ่งปัน ซึ่ง  Charlene Li 

(2010)  มองว่ากลุ่มนี้จะคอยอัพเดทสถานะของตัวเองสู่สื่อสังคม แบ่งปันข้อมูลเพราะพวกเขา

ต้องการสนับสนุนความคิด ซึ่งจะเห็นว่าคล้ายคลึงกับการศึกษา โดยกลุ่มนี้จะมีปริมาณน้อยกว่ากลุ่ม

เฝ้าดู และเม่ือน ามาเปรียบเทียบกันจะพบกว่า ทั้งกลุ่มกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่างเคยมีการแบ่งปันทั้งสิ้น ไม่ว่า

จะเป็นในรูปแบบของการโพสต์ไว้ที่หน้าเฟซบุ๊กของตนเอง การบอกกล่าวผ่านปากต่อปาก จนไปถึง

การแบ่งปันในช่องทางอ่ืน เช่น ผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ แต่เมื่อเทียบในเรื่องความถี่จะพบว่าหากเทียบ

ปริมาณกับการเฝ้าดูที่เห็นบ่อยนั้น การแบ่งปันจะมีอัตราส่วนที่น้อยกว่า ซึ่งตรงกับความสัมพันธ์ของ

พฤติกรรมเชิงพีระมิด ที่ฐานของการเฝ้าดูจะกว้างที่สุด  

 ถัดข้ึนไปจากการแบ่งปันคือ การแสดงความคิดเห็น โดยกลุ่มนี้จะตอบสนองต่อเนื้อหาของคน

อ่ืน ๆ เช่น การแสดงความคิดเห็นในเรื่องราวของข่าว การอัพเดทสถานะ ในการวิจารณ์หรือให้

คะแนนผลิตภัณฑ์ เขาจะมีส่วนร่วมสนับสนุนหรือมีส่วนร่วมในความคิดและแสดงความคิดเห็น ซึ่งเมื่อ
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เทียบกับผลการศึกษาแล้ว จะพบว่าทั้งกลุ่มวัยท างานและนักศึกษามีพฤติกรรมในการแสดงความ

คิดเห็นตามแนวคิด โดยมักแสดงความคิดเห็นในกลุ่มเพ่ือนของตนเองเห็นหลัก และการแสดงความ

คิดเห็นนั้นเป็นทั้งในเชิงตอบสนองในการรับรู้ จนไปถึงวิจารณ์หรือมีส่วนร่วมในความคิดความเห็นใน

เชิงขัดแย้งกับเนื้อความ ซึ่งปริมาณก็มีน้อยลงกว่าการแบ่งปัน กลุ่มที่สี่คือ การผลิต ซึ่งหลังจาก

การศึกษาไม่พบว่ามีกลุ่มวัยท างานหรือกลุ่มนักศึกษาที่ผลิตเนื้อหาของตนเองลงบนเว็บไซต์ 

 สุดท้ายที่อยู่บนยอดสุดของความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเชิงพีระมิดคือ กลุ่มที่เป็นผู้คัดกรอง 

ซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีส่วนร่วมในชุมชนออนไลน์ต่าง ๆ เช่น วิกิพีเดีย หน้าเว็บบอร์ดหรือกระดานสนทนา

ต่าง ซึ่งบทบาทเหล่านี้มีความส าคัญมากขึ้นในเว็บไซต์เครือข่ายสังคม และมีจ านวนน้อยที่สุดของฐาน

พีระมิด พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเหมือนในกลุ่มผู้คัดกรอง โดยกลุ่มวัยท างานจ านวนหนึ่งมีหน้าที่ใน

ฐานะผู้คัดกรอง หรือเป็นแอดมินของเว็บไซต์และแฟนเพจของหน่วยของตนเอง ซึ่งมีการเลือก

น าเสนอข้อมูลข่าวสารสุขภาพเป็นส่วนหนึ่งในข้อมูลที่น าเสนอ โดย Charlene Li (2010) ได้กล่าวว่า 

กลุ่มผู้คัดกรองนี้จะท าเพราะต้องการความส าเร็จ ซึ่งตรงกับความต้องการของกลุ่มตัวอย่างที่ท าด้วย

เหตุผลเพ่ือความส าเร็จในเรื่องของงาน นอกเหนือจากนี้สิ่งที่แตกต่างกันคือเรื่องของปริมาณ แนวคิด

ได้ให้ปริมาณของกลุ่มผู้คัดกรองไว้น้อยสุด แต่ผลที่พบคือกลุ่มผลิตกลับกลายเป็นมีจ านวนน้อยกว่า  

จะเห็นได้ว่าจากทั้ง 5 กลุ่มของความสัมพันธ์ของพฤติกรรมเชิงพีระมิด พฤติกรรมการใช้สื่อ

ออนไลน์นั้นอาจจะไม่จ าเป็นต้องครบทั้ง 5 กลุ่ม รวมถึงปริมาณของการผลิต และการคัดกรองอาจจะ

ไม่เท่ากัน จากการที่ไม่สนใจในเรื่องของการผลิตสารมานัก  

 ส าหรับความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่มีในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 

ความคิดเห็นที่มีต่อความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่มีในเว็บไซต์เฟซบุ๊กพบว่าทั้งกลุ่มวัย

ท างานและกลุ่มนักศึกษา มีความเชื่อถือในความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือความรู้ของตนเอง และ

สุดท้ายคือความไว้วางใจ สอดคล้องกับ Whitehead (1968) ที่ได้ให้องค์ประกอบความน่าเชื่อถือของ

ผู้ส่งสารไว้ 4 ปัจจัยคือ ความไว้วางใจ ความสามารถ ความกระตือรือร้น ความไม่มีอคติ เพียงแต่

สอดคล้องเพียง 2 ปัจจัยเท่านั้น คือ ปัจจัยในเรื่องความสามารถ และความไว้วางใจ โดยในเรื่องของ

ความสามารถ เพราะความเชี่ยวชาญของแหล่งสารต่อประเด็น ๆ หนึ่ง โดยเป็นมืออาชีพหรือมี

ประสบการณ์ตรงในด้านนั้น ๆ ซึ่งในการศึกษานี้จะเป็นกลุ่มผู้ เชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพ ทั้งแพทย์ 

องค์กรสุขภาพ จนไปถึงผู้ที่ก าลังเรียนในเรื่องสุขภาพ ผู้ให้ข้อมูลเชื่อถือในเรื่องความสามารถ เพราะ

เชื่อว่าผู้ให้ข้อมูลเหล่านี้ เข้าใจในข้อมูลอย่างถ่องแท้ และยังมองว่ามีการมีการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่
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จะมีการน าเสนอ ต่อมาคือความไว้วางใจ ซึ่ง Whitehead (1968) มองว่าต้องมีส่วนประกอบด้วย 

ความเหมาะสม ซื่อสัตย์ มีศีลธรรม มีความเป็นมิตร เที่ยงตรง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าคนที่พูดต้องเป็นคนดี 

สะท้อนให้เห็นว่า จะต้องทราบถึงภูมิหลัง ลักษณะนิสัยของกลุ่มเพ่ือน ซึ่งเมื่อทราบจึงท าให้เกิดความ

น่าเชื่อถือตามมา  

 ส าหรับปัจจัยเรื่องความกระตือรือร้น และความไม่มีอคตินั้น ไม่พบว่ามีปรากฏ เพราะกลุ่ม

ผู้ให้ข้อมูลล้วนแล้วแต่สนใจเฉพาะข้อมูลที่มีประโยชน์แก่ตนเอง ความกระตือรือร้น ซึ่งมาในรูปแบบ

ความกระปรี้กระเปร่า ความมีชีวิตชีวาในการสื่อสารข้อมูลของแหล่งสาร ไม่ได้ส่งผลให้เกิดความเชื่อ 

เพราะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลอ้างอิงความเชื่อจากความรู้ดั้งเดิมของตัว เองเป็นตัวตัดสิน และความไม่มีอคติ 

คือการไม่ล าเอียงต่อการให้ข้อมูลข่าวสาร เปิดใจยอมรับ มีความเป็นธรรม ไม่ได้สร้างความเชื่อเช่นกัน 

เพราะกลุ่มผู้ให้ข้อมูลยึดในความรู้ของตนเองมากกว่าอ้างอิงผู้อื่น 

เรื่องความรู้ของตนเอง ที่ได้จากความรู้ดั้งเดิม ข้อนี้ไม่สอดคล้องกับทฤษฎีของ Whitehead 

(1968) ด้วยเหตุผลคือทฤษฏีกล่าวถึงผู้ส่งสารและความไว้วางใจ ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีไว้วางใจได้ในข้อมูล

ของแหล่งสารบ้าง หากทราบถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของเพ่ือน รวมถึงความรู้ของตนเองนั้นเป็นเรื่อง

เฉพาะบุคคล ท าให้ทั้งสองกลุ่มไม่วางใจในข้อมูลข่าวสาร 

ความน่าเชื่อถือนี้ยังสอดคล้องกับ the law of the few ที่ว่าด้วยบุคคลที่ส่งผลต่อการ

กระจายข้อมูลข่าวสาร โดยกลุ่มของแพทย์และองค์กรสุขภาพ รวมถึงเพ่ือนที่เรียนด้านสุขภาพ เปรียบ

ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญ (Mavens) คือ คนที่มีความรู้ ซึ่งจะมีอิทธิพลในการส่งต่อความรู้ไปยังบุคคลต่าง ๆ   

 นอกจากนั้นยังสอดคล้องกับอรวรรณ ปิลันธน์โอวาท (2549, หน้า 191-198) ได้อธิบายเรื่อง

ความเชื่อเอาไว้ว่า ความเชื่อเป็นความสัมพันธ์ โดยเมื่อเปรียบเทียบกับความเชื่อในผู้ทรงคุณวุฒิ จะ

เห็นได้ว่าเชื่อ แต่หากมีการหาข้อมูลแล้วไม่เป็นจริงก็สามารถเปลี่ยนความเชื่อนั้นได้ และการ

ตรวจสอบข้อมูลเพ่ือให้เปิดความน่าเชื่อถือที่มากขึ้นนั้น สอดคล้องกับเรื่องของหลักฐาน ซึ่งการ

ตรวจสอบจะทั้งการหาข้อมูลจากต้นตอแหล่งก าเนิดเดิม หลักฐานในรูปแบบบุคคล หรือในเรื่องของ

ประสบการณ์ หลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งคล้ายคลึงกับเรื่องของความสามารถและความเชี่ยวชาญ  

 3. การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 

การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมในเว็บไซต์เฟซบุ๊กพบว่า  ทั้งกลุ่มวัยท างานและกลุ่ม

นักศึกษา ต่างมีแรงจูงใจในการส่วนร่วมต่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพ  เพ่ือส ารวจหาข้อมูลมากที่สุด 

รองลงมาคือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน ต่อมาคือเพ่ือหลีกหนี และ เพ่ือสร้างอัตลักษณ์ของตนเอง 
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สอดคล้องกับแนวคิดของ McQuail, Blumler & Brown (1972 อ้างอิงจาก Serverin, 2010) ซึ่งได้

เสนอว่ากลุ่มของแรงจูงใจใหญ่ ๆ ที่คนเราเปิดรับสื่อนั้นมีอยู่ 4 กลุ่ม โดยเมื่อน ามาเปรียบเทียบกันจะ

พบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ อ่านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เพ่ือส ารวจหาข้อมูลให้แก่ตนเอง ไม่ว่าจะ

ด้วยเรื่องงานหรือเพ่ือเป็นความรู้ หรือเพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการใช้วิเคราะห์ในเรื่องต่าง ๆ ด้วยการ

เลือกจากความสนใจของตนเองเป็นหลัก และเลือกอ่านข้อมูลที่ตนเองเห็นว่าได้ประโยชน์ทั้งเพ่ือ

ตนเอง และเพ่ือนคนรอบข้าง เช่น ครอบครัว หรือเพ่ือน  

 รองลงมาคือเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน โดยพบว่าทั้งสองกลุ่มอ่านข้อมูลข่าวสารสุขภาพ

เพ่ือประโยชน์ทางสังคม ด้วยการพูดคุยสนทนากับเพ่ือนหรือครอบครัว ทั้งในเรื่องของกระแสสุขภาพ

ต่าง ๆ ที่มีเข้ามาในสังคม จนถึงข้อมูลข้อเท็จจริงในเรื่องสุขภาพ ก็ได้ถูกน ามาใช้เพ่ือพูดคุยสาน

สัมพันธ์ทั้งสิ้น และแรงจูงใจต่อมาที่พบคือเพ่ือหลีกหนี จะเห็นได้ว่าทั้งสองกลุ่มมีแรงจูงใจในการมีส่วน

ร่วมต่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพจากข้อนี้น้อยลง ส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งเป้าในการอ่านข้อมูลสุขภาพด้วย

แรงจูงใจนี้ แต่การเห็นข้อมูลสุขภาพเหมือนได้พบเพ่ิมเติมจากแรงจูงใจนี้ สุดท้ายเพ่ือสร้างอัตลักษณ์

ของตนเอง ทั้งสองกลุ่มแทบไมม่ีคนใดเลยที่มีแรงจูงใจข้อนี้ ซึ่งอาจเกิดได้จากการที่จะไม่อยากยอมรับ

ในภาพลักษณ์ความใส่ใจในสุขภาพที่เด่นชัดเกินไป 

 

สรุปและข้อเสนอแนะ 

  

พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กนั้นนอกจาก 5 กลุ่ม คือ เฝ้าดู แบ่งปัน แสดงความคิดเห็น ผลิต และ

คัดกรองแล้ว ยังมีอีกหนึ่งพฤติกรรม ซึ่งไม่ได้อยู่ในขึ้นของ The Engagement Pyramid คือการกด

ถูกใจ ซึ่งพบว่าการกดถูกใจในเว็บไซต์เฟซบุ๊กใช้แสดงออกได้หลายความหมาย การกดถูกใจที่เกิดขึ้น

ในบริบทปัจจุบัน อาจเป็นเพียงการแสดงออกเพ่ือรับทราบหรือตอบรับต่อข้อความเหล่านั้น โดยไม่ได้

หมายถึงการถูกใจในบทความหรือข้อความนั้น ผลของการกดถูกใจยังสามารถครอบคลุมไปถึงการ

แบ่งปันไปยังหน้าเฟซบุ๊กของเพ่ือน ซึ่งเป็นการสร้างการรับรู้ที่ เพ่ิมมากขึ้น ดังนั้นเพ่ือให้ทราบ

พฤติกรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น จึงควรจ าแนกการกดถูกใจเป็นอีกประเภทของ The Engagement 

Pyramid  

นอกจากนี้การศึกษาพบกลุ่มผู้ให้ข้อมูลต่างสนใจในความรู้พ้ืนฐานของตนเองในการตัดสิน

ความเชื่อข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ไม่สามารถวัดได้ว่าแต่ละคนมีมากน้อยและแตกต่าง
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กันอย่างไร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรสุขภาพต้องมีการสื่อสารสร้างฐานข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่

ประชาชน รวมถึงการสื่อสารข้อมูลข่าวสารสุขภาพจ าเป็นมากที่ต้องสร้างความน่าเชื่อถือจากองค์กร

เอง จากข้อมูลที่เผยแพร่ควรมีการตรวจสอบ และการให้ข้อมูลข่าวสาร ควรให้ผู้ที่มีเชี่ยวชาญเฉพาะ

ในด้านนั้น ๆ เป็นผู้ให้ข้อมูล ส าหรับผู้ที่ใช้เว็บไซต์เฟซบุ๊กเอง ก็ควรเพ่ิมวิจารณญาณในการอ่านข้อมูล

ข่าวสาร ไม่ควรเชื่อในครั้งแรกที่อ่าน ควรหาข้อมูลอ่ืน ๆ มาอ้างอิงในสิ่งที่เจอ แม้ว่าจะถูกแบ่งปันมา

จากเพ่ือนที่มีความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ได้มีสิ่งที่มารับประกันว่าข้อมูลเหล่านั้นได้ถูกต้อง ควรตรวจสอบถึง

ต้นทางแหล่งที่มาของสารเหล่านั้นว่ามาจากที่ใด ก่อนวิเคราะห์ว่าแหล่งที่มานั้นเชื่อถือได้หรือไม่ 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป เนื่องจากผู้วิจัยไม่ได้ศึกษาในกลุ่มวัยอายุ 40-60 ปี ซึ่ง

ปัจจุบันเริ่มมีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเช่นเดียวกับคนวัยอ่ืน ดังนั้นในอนาคตควรท าการศึกษาคนในวัย

กลางคนตอนปลายถึงสูงอายุที่เข้าถึงเว็บไซต์เฟซบุ๊กเพ่ิมเติม เพ่ือใช้สื่อในการแพร่กระจายข้อมูล

ข่าวสารสุขภาพได้อย่างเหมาะสม  

นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาในช่องทางการสื่อสารทางเว็บไซต์เฟซบุ๊กแห่งเดียว ซึ่งในปัจจุบันมี

การเพ่ิมของช่องทางติดต่อสื่อสารมากมาย และบางครั้งก็แยกย่อยไปเป็นแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ใน

สมาร์ทโฟน ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะให้ศึกษาในเรื่องความน่าเชื่อถือข้อข้อมูลข่าวสารสุขภาพใน

ช่องทางอ่ืน ๆ ที่มีการใช้งาน เพ่ือสามารถปรับช่องทางในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม และมีความ

น่าเชื่อถือ  
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