
 

 

  

ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO  BEHAVIORAL CONSUMPTION OF HEALTH 
PRODUCTS WITH INTELLIGENCE THROUGH SOCIAL MEDIA 
AMONG UNDERGRADUTE STUDENTS AT UNIVERSITIES IN 

THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 
 

ลคันา แก้วเรือง  

บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2562  

 

 



 

 

ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
 

ลคันา แก้วเรือง  

ปริญญานิพนธ์นีเ้ป็นสว่นหนึ่งของการศกึษาตามหลกัสตูร 
วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ประยกุต์  

สถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีการศกึษา 2562 

ลิขสิทธ์ิของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 

 



 

 

PSYCHOSOCIAL FACTORS RELATED TO  BEHAVIORAL CONSUMPTION OF 
HEALTH PRODUCTS WITH INTELLIGENCE THROUGH SOCIAL MEDIA 

AMONG UNDERGRADUTE STUDENTS AT UNIVERSITIES IN 
THE BANGKOK METROPOLITAN AREA 

 

LUKKANA KAEWRUANG 
 

A Thesis Submitted in partial Fulfillment of Requirements 
for MASTER OF SCIENCE (Applied Behavioral Science Research)  

BEHAVIORAL SCIENCE RESEARCH INSTITUTE Srinakharinwirot University 
2019 

Copyright of Srinakharinwirot University 
 

 

 



 

 

ปริญญานิพนธ์ 
เร่ือง 

ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ของ 
ลคันา แก้วเรือง 

  
ได้รับอนมุตัิจากบณัฑิตวิทยาลยัให้นบัเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาตามหลกัสตูร 
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ประยกุต์ 

ของมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
  

  

   
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉตัรชยั  เอกปัญญาสกลุ) 

 

คณบดีบณัฑิตวิทยาลยั 

  

   
 

  

  

คณะกรรมการสอบปากเปลา่ปริญญานิพนธ์ 
  

.............................................. ท่ีปรึกษาหลกั 
(อาจารย์ ดร.พิชญาณี พนูพล) 

.............................................. ประธาน 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา ตนัสวุรรณ
นนท์) 

  

.......................................... ท่ีปรึกษาร่วม 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณย์ พิมพ์ทอง) 

.............................................. กรรมการ 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศกุร์ จนัประเสริฐ) 

 

 

 



  ง 

บทคดั ย่อภาษาไทย  

ช่ือเร่ือง ปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ
ด้วยปัญญาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

ผู้ วิจยั ลคันา แก้วเรือง 
ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2562 
อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์ ดร. พิชญาณี พนูพล  

  
การวิจัยสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบนีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือ  (1) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมและรายด้านจ าแนกตามกลุ่มท่ีมีลกัษณะชีวสงัคมต่างกัน  
(2) เพ่ือศกึษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม  จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และลักษณะสถานการณ์ทาง
สงัคมท่ีเก่ียวข้องทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย (3) เพ่ือค้นหาตวัท านายท่ีส าคญัและศกึษาปริมาณการท านายพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  จ านวน 440 คน โดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบหลาย
ขัน้ตอน และเก็บข้อมลูด้วยแบบสอบถามเป็นมาตรประเมินคา่ 6 ระดบัทัง้หมด 8 ตอน มีค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอล
ฟ่าอยู่ท่ีระหว่าง .76 ถึง .89 ผลการวิจัยพบว่า (1) นักศึกษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาด้านรวมและรายด้านมากกว่าเพศชาย (2) นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาด้านรวมและรายด้านมากกว่านกัศกึษาในสาขาอ่ืน (3) พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษาท่ีมี
ความชอบเส่ียงน้อย ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านมากกว่านักศึกษาในกลุ่มลักษณะอ่ืน  (4) ปัจจัยภายในบุคคล (ความชอบเส่ียงน้อย 
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ และการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์) กลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ (เจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรม
การบริโภคฯ) และปัจจยัทางสงัคมสภาพแวดล้อม (การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวและอิทธิพลจากเพ่ือน) สามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาของนักศึกษาด้านรวมและรายด้านทัง้กลุ่มรวมและ
กลุ่มท่ีมีชีวสังคมท่ีแตกต่างกันโดยสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมด้านรวมได้ร้อยละ  57.8 54.0 และ 50.4 อย่างมี
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The objectives of comparative correlation research were as follows: (1) to compare the 

behavior of the consumption of health products through social media awareness of the overall dimensions 
and sub-dimensions of undergraduate students with different bio-social characteristics; (2) to study the 
interaction between social situations and factors of psychological characteristics  and the interaction effect 
between social situation and psychological states on consumption behavior of health products through 
social media among undergraduate students of the overall dimensions and sub-dimensions; and (3) to find 
the significant factors and study the predictive power of social situations, psychological characteristics, 
factors on psychological states on consumption behavior of health products through social media behavior 
of undergraduate students of the overall dimensions and the sub-dimensions of social situations. The sample 
was consisted of four hundred and forty undergraduate students in the Bangkok metropolitan are a selected 
by proportional stratified random sampling. This research consisted of six instruments in the form of 
summated rating scales. The reliability with alpha coefficients was between .75 to .88.  The results of this 
study found the following: (1) female students had more intelligent consumption of health products through 
social media behavior than male students. (2) students at private universities had more intelligence 
consumption of health products through social media behavior than students in public universities; (3) The 
interaction between risk preference and influence of peer groups affected the intelligent consumption of 
health products through social media behavior overall and in the sub-dimensions (4) in overall terms, among 
the groups, psychological characteristics (risk preference, consciousness and social media literacy), social 
situations (socialization from family and the influence of peer groups) and psychological factors could 
mutually increase the predictive power of social situations, psychological characteristics and psychological 
states and the factors of behavior consumption of health products through social media with an awareness of 
the overall dimensions and sub-dimensions among  overall groups and sub-groups based on bio-social 
characteristics and ranged from 57.80%, 54.10%, 50.4% with a statistical significance of .05 
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ศาสตราจารย์ ดร. ฐาศุกร์ จันประเสริฐ ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ภัทราวิวัฒน์ และผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา  สมบตัิวฒันา ท่ีให้กรุณาเป็นผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 
รวมถึงขอขอขอบพระคณุอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีสถาบนัวิจยัพฤติกรรมศาสตร์ทกุท่านท่ีให้ความรู้  ให้
ความชว่ยเหลือและค าแนะน าเป็นอยา่งดียิ่ง 

ขอขอบพระคณุกลุ่มตวัอย่างทกุท่านท่ีให้ความอนเุคราะห์ในการร่วมมือตอบแบบสอบถาม
ซึง่ให้ข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ในการท าปริญญานิพนธ์ในครัง้นี ้

ท้ายสุดนี  ้ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว  เพ่ือนๆ และน้องๆ ทุกท่านท่ีคอยให้ความ
ช่วยเหลือ ห่วงใย และคอยสอบถามให้ก าลงัใจผลกัดนัให้ผู้วิจยัท าปริญญานิพนธ์ฉบบันีส้ าเร็จลลุ่วง
ไปด้วยดี 
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บทที่ 1  
บทน า 

ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
โลกปัจจุบันมีความเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะในด้านของเทคโนโลยี

ทางการส่ือสาร ผู้คนสามารถติดต่อส่ือสารกันได้อย่างสะดวกทุกท่ีทุกเวลาผ่านเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เพ่ือบอกเล่าเร่ืองราวประสบการณ์ท่ีพบเจอ และแบ่งปันให้กบัเพ่ือนหรือกลุ่มคนท่ีอยู่ใน
เครือข่ายของตนได้ทราบผ่านทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ (นภัสกร กรวยสวสัดิ์, 2553) ท าให้คน
สว่นใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กบัสงัคมออนไลน์เพิ่มมากขึน้ ซึ่งมีผลส ารวจของกระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจ
และสังคมพบว่า ในประเทศไทยปี 2561 มีผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตเฉล่ีย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวัน     
โดยกลุ่มท่ีมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสงูสดุตดิตอ่กนัเป็นปีท่ี 4 คือกลุม่ Gen Y (กลุม่วยัชว่งอาย ุ19 – 
37 ปี) ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากท่ีสุดในประเทศไทยในปัจจุบนัถึง 19 ล้านคน จากประชากร
ทัง้หมด 67 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 28 ของประชากร และส่ือท่ีใช้งานมากท่ีสุดคือส่ือสังคม
ออนไลน์ ได้แก่ Facebook, Instagram, Twitter สูงถึง 3.10 ชั่วโมงต่อวัน (กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคม, 2562) โดยการใช้บริการทางออนไลน์ของคนไทยพบวา่เป็นการใช้บริการเพ่ือ
ดโูฆษณาขายของต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 57.10 โดยมีข้อมูลจากการรีวิวและคอมเมนต์
ของผู้ เคยใช้สินค้า, ส่วนลดและของแถม และผลส ารวจของเว็บไซต์และส่ือสงัคมออนไลน์ต่างๆ  
(ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชน, 2562)  

ผลส ารวจพบว่าคนไทยส่วนใหญ่ซือ้สินค้าและใช้บริการส่ือสังคมออนไลน์คิดเป็น  
37.20% โดยเฉล่ียเดือนละ 2 - 5 ครัง้ ส าหรับสินค้าและบริการท่ีคนไทยนิยมซือ้ส่ือสงัคมออนไลน์
มากท่ีสุด ได้แก่ สินค้าแฟชั่นและเคร่ืองแต่งกายคิดเป็นร้อยละ 48 รองลงมา ได้แก่ สินค้าด้าน
สภุาพและความงามคิดเป็นร้อยละ 38.88 (กระทรวงดจิิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม, 2562) จะเห็น
ได้ว่าคนไทยส่วนใหญ่มีความสนใจในการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์เพิ่มขึน้ พบว่า
สินค้าด้านสุขภาพและความงามมีผู้นิยมสัง่ซือ้ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์มากเป็นอนัดบัต้นๆ  ท าให้มี
กลุ่มของมิจฉาชีพแอบแฝงใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการโฆษณาเผยแพร่ ชกัจงู โอ้
อวดสรรพคณุเก่ียวกบัสินค้าและบริการทางสุขภาพ เน่ืองจากปัจจุบนัการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ใน
การโฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพและบริการเป็นช่องทางท่ีสะดวกและสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็ว
ไม่ต้องผ่านกระบวนการท่ียุ่งยากท าให้ผู้บริโภคตกเป็นเหย่ือจนหลงเช่ือซือ้ผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีผิด
กฎหมายมาบริโภคจนท าให้เกิดได้รับอันตรายต่อสุขภาพร่างกายจนอาจถึงแก่ชีวิต  ซึ่งปัญหา
ดงักลา่วเกิดจากกลุม่ผู้ผลิตและเผยแพร่โฆษณาผ่านชอ่งทางส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีขาดจริยธรรมและ
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ความรับผิดชอบต่อผู้ บริโภคตกเป็นเหย่ือในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านทางส่ือสังคม
ออนไลน์ดงักล่าว จนส่งผลท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายของผู้บริโภครวมถึงส่งผล
กระทบตอ่สงัคมรวมถึงประเทศ (พจนา สจัจาศลิป์, 2554)  

ในปี 2561 มีข้อมูลเก่ียวกับด้านของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยา  อาหาร 
เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือแพทย์ วตัถุอันตรายวัตถุเสพติดนัน้มีผู้ ร้องเรียนถึงปัญหามากถึงจ านวน  
29,132 เร่ือง โดยแยกเป็น 1) เคร่ืองส าอาง 11,445 เร่ือง 2) อาหาร 10,848 เร่ือง 3) ยา 6,079 
เร่ือง 4) วัตถุอันตราย 292 เร่ือง 5) วัตถุเสพติด 290 6) เคร่ืองมือแพทย์ 178 เร่ือง ซึ่งเพิ่มจากปี 
พ .ศ . 256 0  ถึ ง ร้ อ ย ล ะ  49.60 (ก อ งพั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ผู้ บ ริ โภ ค , 2561) น อ ก จ า ก นี ้
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งได้ตวจสอบข้อมูลพบว่ามีผู้ ท่ีผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีกระท าผิด
กฎหมายผ่านทางส่ือออนไลน์ต่างๆ พบว่ามีผู้บริโภคท่ีได้รับอันตรายจากผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น 
ผลิตภณัฑ์เคร่ืองส าอาง ได้แก่ครีมกนัแดด ครีมหน้าขาว แก้สิวฝา้ ท่ีมีการผสมสารต้องห้ามอยู่ เช่น 
ไฮโดรควินโนน ปรอทแอมโมเนีย กรดวิตามินเอ ผลกระทบคือท าให้เกิดจุดด่างด าบนใบหน้าเกิด
ผ่ืนแดง หน้าแดง แสบร้อน และผลิตภัณฑ์ยาท่ีผสมสารสเตียรอยด์ ซึ่งหากผู้บริโภคใช้ติดต่อกัน
เป็นระยะเวลานานอาจท าให้กระดกูผุ มีรอยช า้ เขียวถ้าเป็นแผลจะหายช้ากว่าปกติ ใบหน้าบวม 
โดยบางรายอาจช็อกและถึงแก่ความตายได้ ดงักรณีตงัอย่างของ นกัศกึษาสาวผู้ เป็นเหย่ือได้ซือ้ยา
ลดน า้หนักผ่านแอพพลิเคชั่นเฟซบุ๊กมารับประทานจนท าให้มีอาการหมดสติและเสียชีวิต ผล
ตรวจสอบพบว่ายาลดน า้หนักดังกล่าวมีการปลอมแปลงเค ร่ืองหมาย อย.  (ส านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา, 2561) และยงัพบว่ามีส่วนผสมของยาฟลอูอกซิทีน (Fluoxetine) ซึ่ง
จะใช้กบัคนไข้จิตเวชท่ีป่วยเป็นโรคซึมเศร้าโดยเม่ือกินเข้าไปแล้วมีผล โดยหากรับประทานยาชนิด
นีเ้ข้าไปปริมาณมากและเป็นระยะเวลานานก็จะส่งผลตอ่ระบบประสาทท าให้ไม่อยากรับประทาน
อาหารและระยะยาวอาจท าให้เกิดผลข้างเคียงอาจถึงชีวิตขัน้คิดสัน้ฆ่าตวัตายได้ และนอกจากนี ้
ยาลดน า้หนักบางย่ีห้อ ผู้ผลิตยงัแอบผสมยาระบายท าให้ผู้ ท่ีรับประทานขาดสารอาหาร ขาดน า้ 
ท าให้หัวใจเต้นเร็ว กระทบต่อหลอดเลือดและระบบภายในแปรปรวนจนอาจท าให้ร่างกายเกิด
อาการช็อคได้และอาจท าให้เสียชีวิตได้ (ไทยรัฐออนไลน์, 2562) 

จากผลกระทบของปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ ท่ีเกิดจากการท่ี
ผู้บริโภคขาดความรู้ ความเข้าใจประโยชน์ ในการเลือกซือ้โดยไม่มีการวิเคราะห์และไตร่ตรองถึง
คณุโทษท าให้มีผลกระทบตามมาตอ่ตวัเองในด้านร่างกายจิตใจและครอบครัว อารจรวมถึงสงัคม
ประเทศชาติได้ ดงันัน้จากปัญหาดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความส าคญัในการส่งเสริมให้ผู้บริโภค
เกิดความรู้สตปัิญญาก่อนการตดัสินใจในการเลือกบริโภค โดยควรมีการปลกูฝังตัง้แตเ่ยาวชนให้มี
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ความความรู้ ความคิด สติและปัญญา ความพอดีเหมาะสมในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ        
เพ่ือสร้างภูมิคุ้ มกันตนเองและสามารถแนะน าบุคคลอ่ืนๆ ได้อย่างถูกต้องเหม าะสมต่อไป         
(พระธรรมปิฎก, 2543) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาส่วนใหญ่นัน้ พบวา่มีการศกึษาเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาในด้านตา่งๆ เช่น
งานวิจยัของผจงจิตอินทสวุรรณ และคณะ (2547) ได้ท าการวิจยัและพฒันาพฤติกรรมบริโภคด้วย
ปัญญาของเยาวชนท่ีเป็นนิสิตในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน นอกจากนี ้จินตนา ตนัสุวรรณ
นนท์ และคณะ (2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และลลิตภัทร เจริญรัฐ (2555) ศึกษาเก่ียวกับ
การวิเคราะห์ปัจจุบนัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ส านกังานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 2 กรุงเทพมหานคร และพระมหาศุภชยั แซ่เถียร 
(2560) ได้ศกึษาแบบจ าลองความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละค้นหาขนาดอิทธิพลของตวัแปรเชิงสาเหตุ
ส าคญัท่ีมีผลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนกัเรียนประถมศกึษาปีท่ี 6 เป็นต้น  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องท่ีผ่านยงัไม่พบมีผู้ วิจัยท่ีท าการศึกษา
เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์โดยตรง และ
ประกอบกับสถานการณ์ปัญหาจากข้อมูลและสถิติผลส ารวจพบเก่ียวกับปัญหาการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพทางส่ือสงัคมออนไลน์มีปริมาณแนวโน้มเพิ่มขึน้ทกุปี และจากปัญหาในเร่ืองการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพนัน้เป็นเร่ืองท่ีใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน หากผู้ บริโภคเลือกบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีไม่ได้คุณภาพหรือมาตรฐาน อาจท าให้ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อตัว
ผู้บริโภค ครอบครัว สงัคม รวมถึงเป็นปัญหาของประเทศได้ (กองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค, 2561) 
ด้วยหลกัการและเหตผุลข้างต้นจึงท าให้ผู้ วิจยัมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจยัพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงักลา่ว 

ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ศกึษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาตาม
แนวคิดของ พระธรรมปิฎก (2543) ซึง่ประกอบด้วยปัจจยัจิตตามสถานการณ์ เช่น ความชอบเส่ียง
น้อย ซึ่งพบว่ายงัไม่มีผู้ ท่ีท าการศึกษาวิจยัเก่ียวเร่ืองของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาโดยตรง 
แต่พบในบางส่วนสอดคล้องในกลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาใกล้เคียง เช่น งานวิจัยของจิตติพร ไวโรจน์
วิทยาการ (2551) ได้ท าการศกึษาปัจจยัเชิงเหตผุลของพฤติกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของ
นกัเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนท่ีประยุกต์หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลวิจยัพบว่า 
ความชอบเส่ียงน้อย ร่วมกบัตวัท านายชดุจิตลกัษณะตามสถานการณ์ สามารถท านายพฤติกรรม
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สนับสนุนให้เพ่ือนท าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 12.3 ในกลุ่มรวม โดยความชอบเส่ียง
น้อยเป็นตัวท านายส าคญัล าดับท่ี 1 (ค่าเบต้าเท่ากับ .34) และทองพูล บัวศรี (2550) ได้ศึกษา
ปัจจยัเชิงเหตแุบบบูรณาการระหว่างการฝึกอบรม ครอบครัวและ จิตลกัษณะท่ีเก่ียวข้องกบัความ
พร้อมท่ีจะปรับตวัเป็นคนดีของเยาวชนกระท าผิดในบ้านผลวิจยัพบว่าประเภทศนูย์ฝึกและอบรม
เด็กและเยาวชน ลกัษณะมุ่งอนาคตควบคมุตน และความสมัพนัธ์กบับิดามารดา ร่วมกนัสามารถ
ท านายพฤติกรรมความชอบเส่ียงน้อยได้ร้อยละ 10.6 ในกลุ่มรวม และวรทัศน์ วฒันชีวโนปกรณ์ 
(2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจยัเชิงสาเหตทุางจิตและสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจิตลักษณะเดิม ความชอบเส่ียงน้อย
สามารถเพิ่มปริมาณท านายพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีแต่ละด้านในจากปริมาณท่ีกลุ่มตวัแปรลักษณะ
สถานการณ์ทางสงัคมได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.01 เป็นต้น  

นอกจากนีย้ังมีตัวแปรท่ีมีความเก่ียวข้องได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก โดยมี
งานวิจัยของฤทัยชนก จงเสถียร และคณะ (2554) ได้ท าการศึกษาเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบ บุคลิกภาพตราสินค้า และเจตคติต่องานโฆษณา โดยจากการศึกษา
ดงักล่าวพบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก มีค่าสหสมัพนัธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติกับ
เจตคติต่อโฆษณาสินค้าในรูปแบบท่ีเช่ือถือ (r = .13, p < .05) และมีงานวิจัยของณัฐกาญจน์     
กอมณี (2560) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลการศกึษาพบวา่บคุลิกภาพด้านความ
มีจิตส านึกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ 
อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 (r = .46, p < .01) และยงัมีความสมัพนัธ์กบัเจตคติต่อการ
รับส่ืออย่างมีวิจารณญาณ การได้รับตัวแบบจากครอบครัวและอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือ นมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงักล่าว และนอกจากนี ้ยงัมีตวัแปรท่ีเก่ียวข้องและมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา ได้แก่ การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ โดยพบมีงานวิจัยท่ี
สอดคล้องกับการศึกษาท่ีผ่านมา เช่น กับงานวิจยัของจินตนา ตนัสุวรรณนนท์และคณะ (2552)   
ได้ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาของนกัศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
โดยจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการรู้เท่าทนัส่ือเป็นตวัท านายท่ีมีอิทธิพลทางบวกสงูท่ีสุดใน
การท านายพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญารองลงมาอนัดบัสอง คือการควบคมุตนอนัดบัสาม
คือ อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนและการใฝ่รู้เป็นตัวท านายพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาท่ีมี
อิทธิพลเป็น อนัดบัท่ีส่ีในการท านายพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาโดยทัง้ส่ีตวัแปรนีร้วมกัน
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ท านายพฤติกรรม การบริโภคส่ือด้วยปัญญาได้ร้อยละ 40.0 อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
(r=.473) และการรู้เทา่ทนัส่ือยงัเป็นตวัท านายท่ีมีอิทธิพลสงูสดุในการท านายพฤตกิรรมการบริโภค
ส่ือด้วยปัญญา (เบต้า = .272) และมีงานวิจยัของลลิตภทัร เจริญรัฐ (2555) ท่ีศกึษาการวิเคราะห์
ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย พบว่า  การ
รู้เท่าทนัส่ือเป็นปัจจยัท่ีมีผลทางตรงตอ่พฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 และส าหรับปัจจัยจิตสถานการณ์ ได้แก่ เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมโดยจากการ
ทบทวนเอกสารและงานวิจยัพบวา่งานวิจยัของธนพทัธ์ จนัท์พิพฒัน์ (2559) ได้ท าการศกึษาปัจจยั
ภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญา    
ของนกัศกึษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการศกึษาวิจยัดงักล่าวพบว่านึกศึกาท่ีมี
เจตคติท่ีดีต่อการใช้เฟซบุ๊ กด้วยปัญญา สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ กด้วย
ปัญญาทัง้ด้านรวมและรายด้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั  

ส าหรับด้านปัจจัยสถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ การมีแบบอย่างท่ีดีจากครอบครัว 
อิทธิพลจากเพ่ือนมีผลต่อการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ โดยใน
การศึกษาพบว่างานวิจยัท่ีสนบัสนุนเก่ียวกับครอบครัวกับพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา เช่น 
ลลิตภัทร เจริญรัฐ (2555) และนอกจากนีย้งัพบว่าอิทธิพลครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา (r= 0553, p<.01) และงานวิจัยของจินตนา ตันสุวรรณนนท์ 
และคณะ (2552) พบว่าอิทธิพลจากเพ่ือนมีความสมัพนัธ์ทางบวกและสามารถท านายพฤติกรรม
การบริโภคด้วยปัญญา (r = 509, p<.01) และยังมีวิจัยของธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ (2559)        
ท่ีท าการศึกษาปัจจยัภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้    
เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งผลการวิเคราะห์ถดถอย
พหุคูณแบบเชิงชัน้เพ่ือท านายพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาทัง้ด้านรวมและรายด้าน การ
รู้เท่าทนัส่ือออนไลน์ สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาทัง้ด้านรวมและ
รายด้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ .05 ดงักลา่ว 

ส าหรับในการศกึษาพฤติกรรมมนษุย์ในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เลือกใช้รูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์
นิยม (Interactionism Model) น าเป็นแนวทางในการศึกษาและประมวลเอกสารเพ่ือใช้ในการ
ก าหนดตวัแปรเชิงเหตสุ าหรับการท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์ตามรูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยม (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538) ซึง่เป็นศกึษา
สาเหตขุองพฤติกรรมมนษุย์หรือสาเหตกุารกระท าของมนษุย์ โดยแบง่สาเหตขุองพฤติกรรมมนษุย์
เป็น 4 กลุ่มปัจจัย (Endler & Magnusson. 1977) ได้แก่ปัจจัยท่ี 1 จิตลักษณะเดิมเป็นลักษณะ
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ทางจิตท่ีติดตวับุคคลมา ปัจจยัท่ี 2 ลกัษณะสถานการณ์คือ สาเหตภุายนอกตวับุคคล ปัจจยัท่ี 3 
อิทธิพลร่วมระหว่างสถานการณ์กับจิตลักษณะเดิมหรือการปฏิสัมพันธ์แบบกลไก ซึ่งเป็นการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างจิตลกัษณะเดิมท่ีติดตวัมากับสถานการณ์ท่ีบุคคลเผชิญอยู่และส่งผลโดยตรง
ตอ่พฤติกรรม และปัจจยัท่ี 4 จิตลกัษณะตามสถานการณ์เป็นจิตลกัษณะของบคุคลท่ีเกิดจากการ
ปฏิสมัพนัธ์แบบภายในตนเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีมีอิทธิพลมากตอ่พฤติกรรมบคุคล โดยจิตลกัษณะของ
บุคคลนัน้มีความไวต่อการเปล่ียนแปลงไปหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ ส่วนกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีผู้ วิจัยได้เลือกมาใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้คือ นักศึกษาท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาตรี      
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเน่ืองจากเปรียบเทียบจากผลส ารวจข้อมูลปริมาณจ านวน
ประชากรท่ีใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์มากท่ีสุดในประเทศคือจังหวัดกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (ส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชน, 2561) ส่วนกลุ่มตวัอย่าง
ในการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้เลือกนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 - 4 เป็นตวัแทนกลุ่ม
วยัรุ่นตอนปลายซึ่งเป็นกลุ่มท่ีมีปริมาณสถิติการใช้อินเทอร์เน็ตเฉล่ียมากท่ีสดุถึง 7.36 ชม. ต่อวนั
ซึง่เป็นกลุ่มผู้ ท่ีใช้งานส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีปริมณสงูสดุในปัจจบุนันี ้ส าหรับการศกึษาวิจยัในครัง้นี ้
ผู้วิจยัคาดหวงัว่าผลการวิจยัดงักล่าวจะเป็นประโยชน์และองค์ความรู้ต่อตวันกัศกึษาในการเลือก
บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาทางส่ือสงัคมออนไลน์ได้อยา่งถกูต้องและเหมาะสมตอ่ไป  

 
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ด้านรวมและรายด้านของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล จ าแนกตามกลุม่ท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกนั  

2. เพ่ือศึกษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางจิตลกัษณะเดิม จิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
และลักษณะสถานการณ์ทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลทัง้กลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 

3. เพ่ือค้นหาตัวท านายท่ีส าคัญ และศึกษาปริมาณการท านายพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยกลุ่มตวัแปรจิตลักษณะเดิม จิตตามสถานการณ์ ลักษณะ
สถานการณ์ทางสงัคม ทัง้กลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1. ผลการวิจัยท าให้ทราบว่ามีปัจจัยใดบ้างท่ีมีความส าคญัและมีผลต่อพฤติกรรมการ

บริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษา ซึ่งเป็นองค์ความรู้ท่ีจะ
ช่วยส่งเสริมให้นกัศึกษาเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างมีปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ 

2. ผลการวิจยัเป็นอีกแนวทางท่ีให้สถานศึกษาน าไปวางแผนหรือเป็นกลยุทธ์ในจัดการ
เรียนการสอนหรือจัดอบรม จัดกิจกรรม หรือบริการข้อมูลให้กับกลุ่มนักศึกษามีความสามารถ
เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเหมาะสมและปลอดภยัตอ่ไป 

3. ผลการวิจัยดังกล่าวอาจจะช่วยเป็นข้อมูลพืน้ฐานในการต่อยอดองค์ความรู้หรือ
แนวทางในการศึกษาท าวิจยัเก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์กับประชากรกลุ่มท่ีมีลักษณะทางชีวสังคมหลากหลายออกไปเพ่ือส่งเสริมให้
ผู้บริโภคในช่วงอายุต่างๆ มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ 

 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตด้านประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีคื้อ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับ
ปริญญาตรีในปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีการเรียนการสอนใน 3 สาขา ได้แก่ สาขา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีผู้วิจยัเลือกศกึษาวิจยัในครัง้นี ้คือ กลุ่มนกัศกึษาท่ีก าลงัศกึษา

มหาวิทยาลยัในก ากับรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีก าลัง
ศึกษาอยู่ในระดับชัน้ปีท่ี 1 – 4 ท่ีมีการเรียนการสอน 3 สาขา ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 4 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลยัสวนดสุิต มหาวิทยาลยัรังสิต และมหาวิทยาลยั
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรยามาเน่  (Yamane, 1967)       
ในการก าหนดคา่ความคลาดเคล่ือนของกลุม่ตวัอย่างร้อยละ 5 ของจ านวนประชากรทัง้หมด ซึง่คิด
เป็นจ านวนกลุม่ตวัอยา่งเทา่กบั 398 คน  
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ทัง้นี  ้เพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นตัวแทนของประชากรในสัดส่วนท่ีได้
มาตรฐานยิ่งขึน้และป้องกนัการได้รับแบบสอบถามตอบกลบัท่ีไม่สมบรูณ์จึงก าหนดกลุ่มตวัอย่าง
เพิ่มขึน้อีกประมาณร้อยละ 10 จงึได้ขนาดกลุม่ตวัอย่างท่ี 440 คน และกลุ่มตวัอยา่งได้จากการสุ่ม
แบบแบ่งชัน้ภูมิตามสัดส่วน  (Proportional Stratified Random Sampling) แบ่งตามสัดส่วน
จ านวนนกัศกึษาในแตล่ะสาขาของแต่ละมหาวิทยาลยั ได้แก่ สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คิดเป็นสดัส่วนกลุ่มตวัอย่างต่อ
ประชากรดงักลา่ว  

 
ขอบเขตด้านตัวแปร 

1. ตัวแปรอิสระ  
1.1 กลุม่ตวัแปรจิตลกัษณะเดมิ แบง่เป็น 3 ตวัแปร ได้แก่ 

1.1.1 ความชอบเส่ียงน้อย 
1.1.2 บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
1.1.3 การรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 

1.2 กลุม่ตวัแปรลกัษณะสถานการณ์ แบง่เป็น 2 ตวัแปร ได้แก่ 
1.2.1 การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว 
1.2.2 อิทธิพลจากเพ่ือน 

1.3 กลุม่ตวัแปรจิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
1.3.1 เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา

ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
1.4 ลกัษณะทางชีวสงัคมและภมูิหลงั ได้แก่  

1.4.1 เพศ  
1.4.2 สาขา  
1.4.3 ประเภทมหาวิทยาลยั  
1.4.4 รายได้ของนกัศกึษา 
 

2. ตัวแปรตาม ได้แก่ พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่  

2.1 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง  
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2.2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพโดยวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์
ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 

ขอบเขตด้านระยะเวลาของการวิจยั 
ระยะเวลาตัง้แตเ่ดือนมกราคม 2559 – ตลุาคม 2562 

นิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย  
1. ผลิตภณัฑ์สขุภาพ หมายถึง ยา ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และเคร่ืองส าอาง 
2. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หมายถึง สิ่งท่ีน าเข้าสู่ร่างกาย ด้วยการกิน อม ด่ืม หรือด้วย

วิธีการใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการบ ารุงเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงเพิ่มเติมจากอาหารท่ี
รับประทานเพ่ือค า้จนุชีวิต  

3. ผลิตภัณฑ์ยา หมายถึง วัตถุส าหรับใช้ในการวินิจฉัย บ าบัด บรรเทา รักษา หรือ
ปอ้งกนัโรคหรือความเจ็บป่วย  

4. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง หมายถึง วตัถุท่ีส าหรับใช้ทา ถู นวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ 
หรือ กระท าด้วยวิธีอ่ืนใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือ
สง่เสริมให้เกิดความสวยงามและรวมตลอดทัง้เคร่ืองประทินผิวตา่งๆ  

5. ส่ือสงัคมออนไลน์ ได้แก่ ส่ือดิจิทลัท่ีท างานผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยกุต์บน
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ส่ือสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม 
(Social Network) ในการแลกเปล่ียน พูดคยุระหว่างกันของบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ในการแบ่งปัน 
แลกเปล่ียน ข้อมูล ประสบการณ์ ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้สึก รวมถึงการส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารในรูปแบบของภาพ เสียง ภาพถ่าย ข้อความต่างๆ ระหว่างกัน เพื่อใช้ในการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

 
 
 
 
 



 

บทที่ 2  
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล นัน้ ผู้ วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องเพ่ือน ามาเป็นแนวทางใน
การศกึษา ดงันี ้ 

ส่วนที่  1 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ : ความหมายการวัดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 พฤตกิรรมการบริโภค  
1.2 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ 
1.3 แนวคดิและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัพฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
1.4 ส่ือสงัคมออนไลน์ 
1.5 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

ส่วนที่ 2 แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์สาหตุของพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

2.1 ปัจจยัทางจิตลกัษณะเดิมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ
ด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

2.1.1 ความชอบเส่ียงน้อย 
2.1.2 บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ 
2.1.3 การรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 

2.2 ปัจจัยทางจิตลักษณะตามสถานการณ์ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์  

2.2.1 เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ 

2.3 ปัจจัยทางลักษณะสถานการณ์ทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

2.3.1 การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว 
2.3.2 อิทธิพลจากเพ่ือน 

2.4 ปัจจัยทางลักษณะชีวสังคมกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ทัง้หมด 4 ด้านได้แก่  
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2.4.1 เพศ  
2.4.2 สาขาวิชา  
2.4.3 ประเภทมหาวิทยาลยั  
2.4.4 รายได้ของนกัศกึษา 

ส่วนที่ 3. กรอบแนวคิดและสมมตฐิานงานวิจัย 
 

ส่วนที่ 1 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์: 
ความหมาย การวัดและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

1.1 พฤตกิรรมการบริโภค 
จากการเปล่ียนแปลงของโลกปัจจบุนัส่งผลท าให้พฤติกรรมการบริโภคของประชากร

ในสงัคมเปล่ียนแปลงและส่งผลให้พฤติกรรมการบริโภคและการด ารงชีวิตในสงัคมเปล่ียนแปลง
ด้วยเช่นเดียวกนั ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคได้มีนกัวิชาการได้ให้ความหมายไว้ เช่น โซโลมอน 
(Osher & Solomon. 1982) ได้กล่าวไว้ว่าพฤติกรรมการบริโภคเป็นกระบวนการท่ีบุคคลหรือกลุ่ม
คนเลือกซือ้ ใช้จ่ายผลิตภณัฑ์ บริการ ความคดิ หรือประสบการณ์เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ตนเองตามความปรารถนา และพฤติกรรมการบริโภคยงัหมายถึงการท่ีบคุคลเลือกใช้ หรือเลือกซือ้
ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตน ส่วนชิพแมนและคานุก 
(Schiffman & Kanuk. 1991) ได้ให้ความหมายของพฤติกรรมการบริโภคว่าหมายถึงพฤติกรรม
ของบคุคลท่ีแสดงออกถึงการค้นหา การซือ้ การใช้ การประเมินผล และการใช้จ่ายเพ่ือให้ได้มาซึ่ง
สินค้าผลิตภัณฑ์และการบริการเพ่ือตอบความสนองความต้องการของตน และในประเทศไทยเรา
นัน้ราชบณัฑิตยสถาน (ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) ให้ความหมายวา่พฤติกรรมกรรมการบริโภคนัน้ 
หมายถึงการกินการใช้สอยสิน้เปลือง เชน่ บริโภคอาหารบริโภคทรัพย์สินเงินทอง เป็นต้น  

จากแนวคิดและความหมายของพฤตกิรรมการบริโภคดงักล่าวข้างต้น ผู้วิจยัจึงสรุปได้ว่า
พฤติกรรมการบริโภค หมายถึงการกระท าของบคุคลท่ีแสดงออกถึงการค้นหาข้อมลู การเลือกซือ้ 
การใช้โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือตอบความสนองความต้องการของตนเองในการเลือกบริโภค 
ผลิตภณัฑ์และการบริการตา่งๆ 

 
1.2 ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ผลิตภณัฑ์สขุภาพ เป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็นตอ่การด ารงชีวิต โดยบคุคลมีวตัถปุระสงค์ของ

การใช้เพ่ือสุขภาพอนามยัรวมถึงเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์
และสาธารณสขุ ตลอดจนผลิตภณัฑ์ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยั ประกอบด้วยผลิตภณัฑ์
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อาหาร ยา เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือแพทย์วตัถอุนัตราย วตัถอุอกฤทธ์ิ ตอ่จิตและประสาท ยาเสพติด 
และสารระเหย (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2561)  

วิศิษฎ์ ประวีณวงศ์วุฒิ  และคณะ  (2546) ได้กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง 
ผลิตภณัฑ์หรือสินค้าท่ีผลิตขึน้เพ่ือใช้ส่งเสริมสขุภาพอนามยั ทัง้ด้านร่างกายและด้านจิตใจรวมทัง้
เพ่ือใช้ประโยชน์ด้านการแพทย์และสาธารณสขุเป็นผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีอยู่ภายใต้การควบคมุของ
ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ยา 
ผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ผลิตภัณฑ์วตัถุอนัตรายท่ีใช้ใน  บ้านเรือน ผลิตภัณฑ์
วตัถท่ีุออกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาท ผลิตภณัฑ์วตัถุเสพติดให้โทษ ผลิตภณัฑ์ เคร่ืองมือแพทย์และ
ผลิตภัณฑ์สาร ระเหย ส่วนประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือสขุภาพ การจดัประเภทผลิตภัณฑ์เพ่ือสขุภาพ 
การจดัประเภทผลิตภัณฑ์สขุภาพท่ีอยู่ภายใต้การก ากับดแูลของส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา, 2561) ซึ่งได้แบ่งนิยามผลิตภัณฑ์สุขภาพตาม
กฎหมายอาหารและยาออกเป็น 8 ประเภทได้แก่  

1 ยา มาตรา 4 ในพระราชบญัญัติยา พ.ศ. 2510 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติยา       
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2522 ก าหนดนิยามค าวา่ “ยา” หมายความวา่ 

1.1 วตัถท่ีุรับรองไว้ในต ารายาท่ีรัฐมนตรีประกาศ 
1.2 วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในการวินิจฉัย บ าบดั บรรเทา รักษา หรือ ป้องกันโรค

หรือความเจ็บป่วยของมนษุย์หรือสตัว์ 
1.3 วตัถท่ีุเป็นเภสชัเคมีภณัฑ์หรือเภสชัเคมีภณัฑ์กึ่งส าเร็จรูป 
1.4 วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้างหรือการกระท าหน้าท่ีใดๆ

ของร่างกายของมนษุย์หรือสตัว์วตัถตุาม (1) (2) หรือ (4) ไมห่มายความรวมถึง 
(ก) วตัถท่ีุมุ่งหมายส าหรับใช้ในการเกษตร หรือการอตุสาหกรรมตามท่ีรัฐมนตรี

ประกาศ 
(ข) วตัถท่ีุมุ่งหมายส าหรับใช้เป็นอาหารส าหรับมนษุย์ เคร่ืองกีฬา เคร่ืองมือใช้ใน

การส่งเสริมสขุภาพ เคร่ืองส าอางหรือเคร่ืองมือและส่วนประกอบของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการประกอบ
โรคศลิปะหรือวิชาชีพเวชกรรม 

(ค) วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ในห้องวิทยาศาสตร์ส าหรับการวิจัยการวิเคราะห์ 
หรือการชนัสตูรโรคซึง่มิได้กระท าโดยตรงตอ่ร่างกายของมนษุย์ 

2. อาหาร มาตรา 4 ในพระราชบญัญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ก าหนดนิยามค าว่า อาหาร
หมายความวา่ ของกินหรือเคร่ืองค า้จนุชีวิต ได้แก่ 
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2.2 วัตถุทุกชนิดท่ีคนกิน ด่ืม อม หรือน าเข้าสู่รางกายไม่ว้าด้วยวิธีใดๆ หรือใน
รูปลักษณะใดๆ แต่ไม่รวมถึงยา วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท หรือยาเสพติดให้โทษตาม
กฎหมายวา่ด้วยการนัน้แล้วแตก่รณี 

2.2 วตัถุท่ีมุ่งหมายส าหรับใช้ หรือใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตอาหารรวมถึงวตัถุเจือ
ปนอาหาร สี และเคร่ืองปรุงแตง่กลิ่นรส 

3. เคร่ืองมือแพทย์ มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติเคร่ืองมือแพทย์ พ.ศ. 2531 ก าหนด
นิยามของค าวา่ “เคร่ืองมือแพทย์” หมายความวา่ 

3.1 เคร่ืองใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวัตถุส าหรับใช้ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม            
การประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดงุครรภ์ การประกอบโรคศลิปะ หรือการบ าบดัโรคสตัว์
ตามกฎหมายวา่ด้วยการนัน้ๆ 

3.2 เคร่ืองใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวตัถสุ าหรับใช้ให้เกิดผลแก่สุขภาพ โครงสร้าง หรือการ
กระท าหน้าท่ีใดๆ ของร่างกายมนษุย์หรือสตัว์ 

3.3 ส่วนประกอบ ส่วนควบ อุปกรณ์ หรือชิน้ส่วนของเคร่ืองใช้ ผลิตภัณฑ์ หรือวตัถ ุ  
ตาม (1) หรือ (2) 

3.4 เคร่ืองใช้ ผลิตภณัฑ์ หรือวตัถอ่ืุนท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา
วา่เป็นเคร่ืองมือแพทย์ 

4. เคร่ืองส าอาง มาตรา 4 ในพระราชบญัญัติเคร่ืองส าอาง พ.ศ. 2535 ก าหนดนิยามค า
วา่ “เคร่ืองส าอาง”หมายความวา่ 

4.1 วตัถท่ีุมุ่งหมายส าหรับใช้ทา ถ ูนวด โรย พ่น หยอด ใส่ อบ หรือ กระท าด้วยวิธีอ่ืน
ใดต่อส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายเพ่ือความสะอาด ความสวยงาม หรือส่งเสริมให้เกิดความ
สวยงามและรวมตลอดทัง้เคร่ืองประทิ่นผิวตา่งๆ ด้วย แตไ่ม่รวมถึงเคร่ืองประดบัและเคร่ืองแตง่ตวั
ซึง่อปุกรณ์ภายนอกร่างกาย 

4.2 วตัถท่ีุมุง่หมายส าหรับใช้เป็นสว่นผสมในการผลิตเคร่ืองส าอางโดยเฉพาะหรือ 
4.3 วตัถอ่ืุนท่ีก าหนดโดยกฎกระทรวงให้เป็นเคร่ืองส าอาง 

5 วตัถุอนัตราย มาตรา 4 ในพระราชบญัญัติวตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535 ก าหนดนิยามค า
วา่ “วตัถอุนัตราย” หมายความวา่ วตัถดุงัตอ่ไปนี ้

5.1 วตัถรุะเบดิได้ 
5.2 วตัถไุวไฟ 
5.3 วตัถอุอกซิไดซ์และวตัถเุปอร์ออกไซด์ 
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5.4 วตัถมีุพิษ 
5.5 วตัถท่ีุท าให้เกิดโรค 
5.6 วตัถกุมัมนัตรังสี 
5.7 วตัถท่ีุก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางพนัธุกรรม 
5.8 วตัถกุดักร่อน 
5.9 วตัถท่ีุก่อให้เกิดการระคายเคือง 
5.10 วตัถุอย่างอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอ่ืนใด ท่ีอาจท าให้เกิดอันตรายแก่

บคุคล สตัว์ พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม 
6. วตัถุออกฤทธ์ิ มาตรา 4 ในพระราชบญัญัติวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท พ.ศ. 

2518 ก าหนดนิยามค าว่า “วตัถอุอกฤทธ์ิ” หมายความว่า วตัถท่ีุออกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาทท่ีเป็น
สิ่งธรรมชาตหิรือท่ีได้จากสิ่งธรรมชาต ิหรือวตัถท่ีุออกฤทธ์ิตอ่จิตและประสาทท่ีเป็นวตัถสุงัเคราะห์ 

7. ยาเสพติดให้โทษ นิยามตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 
2522 และฉบับแก้ไขค าว่า “ยาเสพติดให้โทษ” หมายถึงสารเคมีหรือวัตถุชนิดใดๆ แล้วท าให้
เกิดผลตอ่ร่างกายและจิตใจในลกัษณะส าคญั 

8. สารระเหย นิยามตามมาตรา 3 แห่งพระราชก าหนดป้องกันการใช้สาระเหย พ.ศ. 
2533 ค าวา่ สารระเหยหมายความวา่ สารเคมีหรือผลิตภณัฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศวา่เป็นสารระเหย  

 
ความส าคัญของการพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ

สังคมออนไลน์ 
ด้วยจากสภาวะปัญหาของกลุ่มคนท่ีผลิตโฆษณาส่ือสังคมออนไลน์ท่ีขาดความ

รับผิดชอบต่อผู้บริโภคโดยโฆษณาหลอกลวงให้ผู้บริโภคหลงเช่ือซือ้สินค้าและผลิตภณัฑ์นัน้ๆ มา
ใช้จนท าให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกาย โดยจากผลส ารวจกองพัฒนาศกัยภาพผู้บริโภค
ตรวจสอบเฝา้ระวงัโฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพท่ีกระท าผิดกฎหมายผา่นทางส่ือออนไลน์ตา่งๆ ในปี 
2560 พบว่าด้านของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่ ยา  อาหาร เคร่ืองส าอาง เคร่ืองมือ
แพทย์ วตัถอุนัตรายวตัถเุสพติดนัน้มีผู้ ร้องเรียนถึงปัญหามากถึงจ านวน 29,132 เร่ือง โดยแยกเป็น 
1) เคร่ืองส าอาง 11,445 เร่ือง 2) อาหาร 10,848 เร่ือง 3) ยา 6,079 เร่ือง 4) วัตถุอันตราย 292 
เร่ือง 5) เคร่ืองมือแพทย์ 178 เร่ือง และ 6) วตัถเุสพติด 290 เร่ือง (ส านกังานคณะกรรมการอาหาร
และยา, 2561) 

ส าหรับในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการศึกษาเก่ียวกับข้อมูลจากผลส ารวจพบข้างต้นท่ี
พบว่ามีโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีกระท าผิดกฎหมายผ่านทางส่ือออนไลน์ตา่งๆ ผลิตภณัฑ์และ
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บริการสุขภาพ ได้แก่ ยา ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และเคร่ืองส าอาง ซึ่งจากผลส ารวจพบว่าอยู่ใน 3 
ล าดบัแรกท่ีมีผู้กระท าผิดต่อกฎหมายสูงสุด และอีกส่วนหนึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพ ผลิตภัณฑ์เสริม
อาหาร ยา และเคร่ืองส าอางนัน้ เป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเม่ือบคุคลบริโภคไปแล้วมีผลตอ่ส่วนหนึ่งส่วนใด
ของร่างกายกบัร่างกายส่งผลท าให้เกิดผลตอ่ร่างกายและจิตใจ และยงัส่งผลกระทบตอ่การด าเนิน
ชีวิตของผู้ บริโภคโดยตรงในการบริโภคใน เช่น ปัญหาด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และส าหรับปัญหาการโฆษณา ด้วยสถานการณ์ปัญหาจากการรายงานของ
ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยาในปี 2561 (ส านกังานคณะกรรมการอาหารและยา, 2561) 
ซึ่งได้กล่าวถึงความส าคญัและผลกระทบไว้ในคู่มืองานคุ้มครองผู้บริโภคเก่ียวกบั ผลิตภณัฑ์เสริม
อาหาร ยา และเคร่ืองส าอาง ไว้ดงันี ้ 

1. ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร   
จากปัญหาของการโฆษณาสรรพคณุเกินจริงในผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารท่ี

อวดอ้างสรรพคณุเกินจริง โดยเฉพาะสรรพคณุในการบ าบดั รักษาโรคแบบเดียวกบัยา เช่น รักษา
โรคปวดเข่า บ ารุงหวัใจ บ ารุงสมอง บ ารุงผิวพรรณเสริมสมรรถภาพทางเพศ ไปจนถึงการรักษาโรค
ร้ายแรงอย่างมะเร็ง เบาหวาน เก๊าต์ อมัพฤกษ์ อมัพาต โดยจากสารท่ีถูกลกัลอบท่ีน าใส่ลงไปใน
ผลิตภณัฑ์เสริมอาหารเพ่ือให้เห็นผลตามค าโฆษณา ซึ่งถ้าหากผู้บริโภคแพ้ยาดงักล่าวอาจท าให้มี
ปัญหาสุขภาพดงักล่าว จนส่งผลให้เป็นอนัตรายถึงชีวิตได้ เช่น คนท่ีเป็นโรคเก่ียวกับหลอดเลือด
หัวใจ หากได้รับยาลดความอ้วน “ไซบูทรามีน” ท่ีมีการลักลอบใส่ในกาแฟหรือผลิตภัณฑ์เสริม
อาหารท่ีมีการโฆษณาสรรพคุณในการลดความอ้วน อาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ ส าหรบผลิตพรร
อาหารท่ีพบวา่มีการโฆษณาอวดอ้างเกิดความจริงได้แก่ 1) ผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร ท่ีอ้างถึงการลด
ความอ้วน กระชับสัดส่วน รักษาโรค เป็นต้น  2) เคร่ืองด่ืมน า้สมุนไพรท่ีอ้างถึงการรักษาโรค 3) 
กาแฟอ้างถึงการลดน า้หนกัและเก่ียวกบัการส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศ (ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา, 2561) 

2. ผลิตภัณฑ์ยา 
ส าหรับผลิตภัณฑ์ ยา เป็นอีกหนึ่งปัจจัยส่ีท่ีส าคัญในการด ารงชีวิตของมนุษย์

เช่นเดียวกัน ปัจจุบันพบว่าสถานการณ์ ไม่ว่าจะเป็นโฆษณา ข้อมูล ข่าวสาร ท่ีเป็นปัญหาแก่
ผู้บริโภคไม่ว่าจะเป็นด้านความไม่ปลอดภัย ตวัอย่างเช่น ยาแผนโบราณ และยาสมุนไพรท่ีพบ     
สารสเตรียรอยด์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ยาเหล่านีเ้ม่ือบริโภคเข้าไปนัน้ผู้ ป่วยจะรู้สึกดีได้อย่างรวดเร็ว 
เน่ืองจากสาร สเตียรอยด์นัน้ จะเข้าไปบดบังภาวะของโรค ท าให้เข้าใจว่าเป็นยาดีท าให้ซือ้มา
บริโภคอย่างต่อเน่ือง จนเกิดสะสมเป็นพิษของสเตรียรอยด์ท าให้เกิดความเจ็บป่วยหนกักว่าเดิม 
จนบางรายถึงกบัเสียชีวิตได้  
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3. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง 
เคร่ืองส าอาง เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีใช้เพ่ือความสวยงานหรือเ พ่ือความสะอาดใน

ชีวิตประจ าวนั แต่ผลิตภัณฑ์บางประเภทนัน้ มีการโฆษณาโอ้อวดเกินความจริง ซึ่งหากผู้บริโภค
หลงเช่ืออาจท าให้เกิดอนัตรายได้ท่ีพบส่วนใหญ่เป็นเร่ืองของความไม่ปลอดภัย เน่ืองมาจากการ
ผลิตสารห้ามใช้ตา่งๆ เชน่ในผลิตภณัฑ์ปอ้งกนัสิว ฝา้ มีการผสมสารปรอท กรดวิตามินเอ โดยการ
ผลิตเคร่ืองส าอางท่ีไม่ได้คุณภาพและมาตรฐานดงักล่าวจะมีการปนเปือ้นเช่ือจุลินทรีย์ เป็นต้น 
ส าหรับตวัอย่างปัญหาท่ีพบบ่อยในด้านผลิตภัณฑ์เคร่ืองส าอาง ได้แก่ 1) ฉลากเคร่ืองส าอางไม่
ถกูต้อง 2) การโฆษณาเคร่ืองส าอางโอ้อวดสรรพคณุเกินจริง เชน่ “ชว่ยให้ผิวขาวทนัตา เปล่ียนจาก
ผิวธรรมดาเป็นผิวขาว เห็นผล 100%” ซึ่งข้อความโฆษณาเหล่านีช้่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ ซือ้อย่าง
มาก  

ดงันัน้ผู้บริโภคส่ือสงัคมออนไลน์ในปัจจบุนัจะต้องสร้างภูมิคุ้มกนัให้ตนเองโดยการเลือก
บริโภคอย่างมีสติปัญญาคือไม่ลุ่มหลงตอ่กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งมากเกินไป ซึ่งหากผู้บริโภคขาด
การคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรองก็จะส่งผลให้ผู้ บริโภคขาดภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีมีอิทธิพลต่อการเลือก
บริโภคด้วยการใช้ปัญญาในการตดัสินใจ โดยเฉพาะในกลุ่มของวยัรุ่นจึงตกเป็นกลุ่มเป้าหมาย
ส าคญัของกลุ่มธุรกิจต่างๆ เน่ืองจากเป็นกลุ่มท่ีถูกชกัจงูได้ง่าย เพราะมกัตดัสินใจโดยใช้อารมณ์
และความรู้สึกในการบริโภค (อดลุประเสริฐสขุ, 2548) ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องมีการพฒันาเยาวชนมี
สติปัญญาให้มีกระบวนการคิดท่ีเป็นระบบ เป็นนายเคร่ืองมือ เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปลกูฝังให้เดก็และเยาวชนมีความรู้ สตปัิญญาในการคิด
วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารหรือโฆษณาต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาสามารถท่ีจะเลือกบริโภคส่ือ
ออนไลน์ด้วยปัญญาอยา่งเหมาะสมตอ่ไป 

 
1.3 แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวกับพฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา 

ความหมายของพฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา 
ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความหมายของการบริโภคด้วย

ปัญญา ว่าหมายถึงการกระท าท่ีผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์และไตร่ตรองตดัสินใจท่ีจะเลือกรับ
และใช้ผลิตภณัฑ์ ขา่วสาร บริการและเวลาด้วยความเข้าใจในคณุคา่และประโยชน์ท่ีแท้จริง โดยไม่
ท าให้ตนเองผู้ อ่ืน สังคมและธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเดือดร้อนหรือเสียหาย และพระมหาศุภชัย       
แซเ่ถียร (พระมหาศภุชยั แซเ่ถียร (อชิโต), 2560) ได้กลา่วถึงพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาไว้ว่า 
หมายถึงการกระท าของนักเรียนผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนโดยเล็งเห็นถึง
ประโยชน์และโทษในการตัดสินใจเลือกบริโภคอาหารบ ริโภคสิ่ งของเค ร่ืองใช้  บ ริโภค
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ทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ท าให้ตนเองและผู้ อ่ืนได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของตนเองใน
การตดัสินใจเลือกบริโภค ส่วนจินตนา ตนัสุวรรณนนท์ และคณะ (2552) ได้ให้ความหมายของ
พฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาว่า หมายถึง การกระท าท่ีผา่นการวิเคราะห์และไตร่ตรองอยา่ง
มีเหตผุลของนกัศกึษาท่ีจะเลือกบริโภคส่ือ ข้อมลู ข่าวสารด้วยความเข้าใจในประโยชน์ และคณุคา่
ท่ีแท้จริงเพ่ือการพฒันาความคิดสติปัญญา พฤติกรรมสขุภาพและชีวิตความเป็นอยู่โดยไม่ท าให้
ตนเองหรือผู้ อ่ืนต้องเดือดร้อน นอกจากนี ้ลลิตภทัร เจริญรัฐ (2555)กล่าวว่าพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา คือการกระท าท่ีผ่านการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลใตร่ตรองในการเลือกรับและ
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์อย่างคุ้มค่า ซึ่งในการตดัสินใจท่ีจะเลือกบริโภคนัน้มีความพอดี พอประมาณ
เพ่ือตอบสนอความต้องการ โดยค านงึถึงคณุคา่แท้จริงและพฒันาคณุภาพชีวิต  
 

1.4 องค์ประกอบการบริโภคด้วยปัญญา  
ส าหรับแนวคิดในการบริโภคด้วยปัญญานัน้ ผจงจิต อินทรสุวรรณ และคณะ     

(2547) ได้ศกึษาวิจยัและพฒันาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาได้จ าแนกองค์ประกอบของการ
บ ริโภค ด้วย ปัญญ าไว้  4 ด้ าน  ได้ แก่  1) อาหาร 2) ของใช้ส่ วนตัว  ของใช้ส่ วนรวม  3) 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขุมาล เกษมสุข (2549) ได้ศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญา แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 1) อาหาร 2) สิ่งของเคร่ืองใช้ 3) ทรัพยากรธรรมชาติ และพระ
ธรรมปิฎก ได้กลา่วว่าพฤติกรรมการบริโภคของมนษุย์ แบง่ออกเป็น 2 ฝ่าย ส าหรับฝ่ายแรกคือการ
บริโภคด้วยตณัหาเป็นรูปแบบของการบริโภคท่ีขาดปัญญาโดยไมไ่ด้ค านึงถึงจดุหมายท่ีแท้จริงของ
การบริโภคแล้วยังท าให้เกิดความสิน้เปลืองสูญเปล่าน าไปสู่การเบียดเบียนเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน
รวมถึงการท าลายสิ่งแวดล้อม เช่น การบริโภคอาหารเพ่ือแคค่วามอร่อย บริโภคเคร่ืองนุ่งห่มเพ่ือโอ้
อวด เป็นต้น ส่วนอีกฝ่าย คือ การบริโภคด้วยปัญญาเป็นการบริโภคโดยค านึงถึงเหตผุลมีการคิด
ไตร่ตรองถึงความต้องการท่ีแท้จริง เช่น การบริโภคอาหารการบริโภคเคร่ืองนุง่ห่มเพ่ือปอ้งกนัความ
ร้อนหนาวเพ่ือปอ้งกนัและรักษาสขุภาพค านงึถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงไมเ่บียดเบียนทัง้ตนเองและผู้ อ่ืน
รวมถึงไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาต ิโดยท่านพระธรรมปิฎกยงัได้กล่าวถึงวิถีชีวิต
ของพระภิกษุไว้จ านวน 2 ข้อดงันี ้(พระธรรมปิฎก, 2543) 

1) อินทรียสงัวร (การรู้จกัรับข้อมลูข่าวสารด้วยสติปัญญา) กล่าวคือการรู้จกัใช้เคร่ืองมือ
การส่ือสารของมนษุย์ในเบือ้งต้น หมายถึงการใช้อินทรีย์ (ตา ห ูจมกู ลิน้ กาย ใจ) อยา่งมีสติเพราะ
หากใช้ไม่เป็นอาจจะท าให้เกิดปัญญาแก่ชีวิตด้านโลภะ โทสะ และโมหะ เฟ่ืองฟู จนเกิดความลุ่ม
หลวง เพลิดเพลิน มวัเมา เสียเงิน เสียงาน เสียสขุภาพกาย เป็นต้น แตห่ากสามารถเลือกรับรู้เป็นก็
จะได้ความรู้ได้ประโยชน์  
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2) โภชเนมตัตญัญตุา (การรู้จกัใช้ชีวิตอย่างถกูต้องในการใช้สอยปัจจยัส่ีด้วยสติปัญญา       
คือการบริโภคด้วยความเข้าใจในความหมายของสิ่งท่ีเราบริโภคนัน้ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการกิน 
การใช้ โดยเข้าใจคณุคา่ท่ีแท้จริงของสิ่งนัน้ๆ มากกวา่ท่ีจะบริโภคอยา่งลุม่หลง 

ส าหรับแนวคิดการบริโภคด้วยปัญญาของพระธรรมปิฎก ได้อธิบายถึงองค์ประกอบของ
การบริโภคด้วยปัญญาไว้ 4 ด้านได้แก่ (พระธรรมปิฎก, 2543) 

1) บริโภคด้วยความตระหนกัรู้วา่การบริโภคสิ่งเหล่านัน้มิใช่เป็นจดุหมายของชีวิตเท่านัน้     
แตเ่ป็นปัจจยัท่ีชว่ยเกือ้หนนุให้สามารถพฒันาชีวิตและสร้างสรรค์ประโยชน์สขุท่ีสงูขึน้ไป  

2) บริโภคด้วยความรู้เท่าทันต่อวัตถุประสงค์ท่ีแท้จริงของการบริโภคใช้สอยนัน้ๆ เช่น        
การสวมรองเท้ามีวตัถุประสงค์เพ่ือปกป้องเท้ามิให้เป็นอันตรายและช่วยให้เราเดินวิ่งได้สะดวก
รวดเร็ว มิใชเ่พ่ืออวดฐานะ เป็นต้น 

3) บริโภคจดัสรรควบคุมให้ได้ปริมาณ ประเภท และคุณสมบตัิของสิ่งท่ีเราบริโภคตรง
พอดีกบัวตัถปุระสงค์ท่ีแท้จริงของการบริโภคสิ่งนัน้ เชน่บริโภคอาหารให้พอดีกบัความต้องการของ
ร่างกายท่ีจะชว่ยให้มีสขุภาพดี  

4) สามารถละเว้นหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งท่ีไม่เป็นปัจจัยเกือ้หนุนชีวิตเช่น สิ่งท่ีท าลาย
ร่างกายและสขุภาพ เป็นต้น  

ส่วนวัลนิกา ฉลากบาง (2548) ได้น าหลักแนวคิดการบริโภคด้วยปัญญาของท่านพระ
ธรรมปิฎกน ามาจ าแนกพฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา ซึง่ประกอบด้วยพฤตกิรรม 3 ด้าน ได้แก่  

1) การฉลาดเลือก หมายถึงระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเลือกซือ้หรือเลือกใช้ผลิตภณัฑ์ 
ขา่วสาร บริการและเวลาโดยค านึงถึงคณุภาพและคณุประโยชน์เป็นหลกั มากกว่าการค านึงถึงค า
โฆษณาชกัจงู ในด้านราคาและรูปลกัษณ์ของสิ่งเหลา่นัน้  

2) การเข้าใจจุดมุ่งหมายท่ีแท้จริงของการบริโภค หมายถึงระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึง
ความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการบริโภคว่าเป็นการยังชีพให้อยู่ต่อไปเพ่ือจะได้ท าหน้าท่ีและ
ปฏิบตังิานอ่ืนๆ ให้ส าเร็จ  

3) การวิเคราะห์คุณโทษและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องหมายถึงระดับพฤติกรรมท่ี
แสดงถึงการคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้ถ้าบริโภคหรือด าเนินชีวิตตามความรู้สึกพอใจตามกระแส
สงัคมท าให้บริโภคแตพ่อดีและละเว้นการบริโภคสิ่งท่ีท าให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนเดือดร้อน  

นอกจากนีง้านวิจัยของลลิตภัทร เจริญรัฐ (2555) ได้แบ่งองค์ประกอบของการบริโภค
ด้วยปัญญาไว้ 2 ด้านได้แก่  
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1) ด้านความพึงพอใจส่วนตวั คือปัจจยัส่ี ซึ่งเป็นความจ าเป็นพืน้ฐานของมนุษย์  อาหาร 
เคร่ืองนุง่หม่ ยารักษาโรค  

2) ด้านความปรารถนา ได้แก่  
2.1) นนัทนาการ หมายถึงการตดัสินใจเลือกท ากิจกรรมท่ีมีความผ่อนคลายความตงึ

เครียดของอารมณ์ โดยค านึงถึงคณุประโยชน์ท่ีแท้จริงของกิจกรรมนัน้ๆ อย่างมีสติปัญญา และมี
ประโยชน์ตอ่ตนเองอยา่งสงูสดุ 

2.2) วิทยาการและเทคโนโลยี หมายถึงการกระท าท่ีแสดงออกถึงการเลือกรับรู้
ทางด้านเทคโนโลยีในการน ามาพฒันาชีวิตในปัจจุบนั โดยการเลือกอย่างมีสติ ความคุ้มค่า และ
เน้นท่ีหน้าท่ีและความจ าเป็นของวตัถเุพ่ือน ามาใช้ในการพฒันาตนเอง 

2.3) วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม หมายถึง การกระท าท่ีแสดงออกถึงการเลือกรับ
วฒันธรรมจากนานาประเทศท่ีเข้ามามีอิทธิพลในสงัคมในยคุปัจจบุนั เพ่ือน ามาปรับใช้เพ่ือพฒันา
ตนเองโดยมีความสอดคล้องกบัวฒันธรรมไทย  

ส่วนของพระไพศาล วิสาโล (2551) ได้กล่าวไว้ว่าการท่ีบุคคลรู้จักบริโภคด้วยปัญญา
ประกอบด้วยการรู้จักบริโภค เลือกใช้สิ่งของ ทรัพยากร หรือการกระท าสิ่งต่างๆ โดยเข้าใจถึง
ประโยชน์ท่ีแท้จริงของการบริโภคคือการค านึงถึงเหตผุลของการบริโภค โดยสามารถคิดไตร่ตรอง
ถึงความต้องการท่ีแท้จริงได้ และสามารถบริโภคด้วยความเข้าใจในความหมาย และจุดประสงค์
ของสิ่งท่ีเราบริโภคไม่ว่าจะเป็นในด้านการกิน การใช้ โดยเข้าใจคุณค่าประโยชน์ท่ีแท้จริงของสิ่ง
นัน้ๆ มากกวา่การบริโภคอยา่งลุม่หลง ในปริมาณท่ีเหมาะสมเป็นต้น   

ส าหรับพระมหาศภุชยั แซ่เถียร (2560) แบ่งองค์ประกอบของการบริโภคด้วยปัญญาไว้
ดงันี ้1) การบริโภคอาหาร หมายถึง การกระท าผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนท่ี
เล็งเห็นถึงประโยชน์ และโทษในการตดัสินใจเลือกบริโภคอาหาร โดยไม่ท าให้ตนเองได้รับความ
เดือดร้อนจากการกระท าของตนเองในการตดัสินใจเลือกบริโภค 2) การบริโภคสิ่งของเคร่ืองใช้
หมายถึง การกระท าท่ีผ่านกระบวนพิจารณาอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนท่ีเล็งเห็นถึงประโยชน์ และโทษ
ในการตัดสินใจเลือกบริโภคสิ่งของเคร่ืองใช้ โดยไม่ท าให้ตนเองได้รับความเดือดร้อนจากการ
กระท าของตนเองในการตดัสินใจเลือกบริโภคสิ่งของเคร่ืองใช้  3) การบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ
หมายถึง การกระท าท่ีผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนท่ีเล็งเห็นถึงประโยชน์ และ
โทษในการตัดสินใจเลือกบริโภคทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่ท าให้ตนเอง ครอบครัวได้รับความ
เดือดร้อนจากการกระท าของตนเองในการตดัสินใจเลือกการบริโภคทรัพยากรธรรมชาต ิ 
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จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง ผู้วิจยัจึงสรุปได้ว่าพฤติกรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา โดยสามารถแยกองค์ประกอบพฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญาได้ดงัตารางดงัตอ่ไปนี ้ 

ตาราง 1 องค์ประกอบของการพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาของนกัวิชาการ
และนกัวิจยั 
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ส านกังานคณะกรรมการวฒันธรรม
แหง่ชาติ (2540) 

         

พระธรรมปิฎก 
(2543) 

         

วลันิกา ฉลากบาง 
(2548) 

         

จินตนา ตนัสวุรรณนนท์ และคณะ 
(2552) 

         

ลลติภทัร เจริญรัฐ  
(2555) 

         

พระไพศาล วิสาโล  
(2555) 

         

พระมหาศภุชยั แซเ่ถียร  
(2560) 

         

จ านวนรวม 7 3 1 2 7 1 1 1 1 
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จากตารางการสังเคราะห์แนวคิดองค์ประกอบกับนิยามและความหมายของการ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาจะเห็นได้ว่านักวิชาการและนกัวิจยัไทยท่ีได้
ท าการศึกษาและแบ่งการบริโภคด้วยปัญญานัน้โดยมีองค์หลักของนิยามและความหมายท่ีได้
ท าการศกึษาเก่ียวกบัหลกัของพฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญาไว้เป็น 2 องค์ประกอบหลกัๆ ได้แก่ 
1) เข้าใจคณุค่าและประโยชน์ท่ีแท้จริง 2) วิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง ส าหรับ
ในการแบง่องค์ประกอบของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณพ์สุขภาพด้วยปัญญาในการวิจยัครัง้นี ้
เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวคิดและองค์ประกอบของนักวิชาการและนักวิจัยท่ีผ่านมา ซึ่งมุ่งเน้น
แนวคิดและองค์ประกอบในด้านของการเลือกบริโภคโดยเข้าใจถึงคณุค่าและประโยชน์ท่ีแท้จริง
จากการบริโภคและสามารถวิเคราะห์คุณโทษไม่ท าให้ตนเองและผู้ อ่ืนเดือนร้อน ดังนัน้เพ่ือ ให้
ครอบคลุมแนวคิดและองค์ประกอบของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา และเพ่ือให้เป็นไปตาม
บริบททิศทางของการศึกษาทางศาสตร์ของสาขาพฤติกรรมศาสตร์ ดงันัน้ผู้ วิจยัจึงได้ปรับช่ือและ   
ได้แบง่องค์ประกอบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาในการวิจยัครัง้นีอ้อกเป็น 
2 องค์ประกอบได้แก่ 1) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง      
2) พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพโดยวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักล่าว ผู้ วิจยัจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ หมายถึง การกระท าของนกัศกึษา
ท่ีผ่านการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างมีเหตผุล มีความสามารถท่ีจะเลือกรับข้อมูลและเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพซึ่งได้แก่การเลือกบริโภค ยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และเคร่ืองส าอาง อย่างมี
ความเข้าใจคุณประโยชน์และเห็นถึงคุณค่าท่ีแท้จริง ด้วยความพอดี เหมาะสม ส่งผลท าให้เกิด
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้โดยไม่ท าให้ตวัเองและผู้ อ่ืนเดือดร้อนภายหลังจากการบริโภค โดยแบ่งเป็น      
2 องค์ประกอบได้แก่ 1) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง      
2) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างการวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ถกูต้อง 
 

1.5 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสุขภาพทางสังคม
ออนไลน์  

ปัจจุบันส่ือสังคมออนไลน์นัน้นับว่าเป็นปัจจัยท่ีส าคัญท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคในชีวิตประจ าวนั เพราะเป็นส่ือท่ีใช้ในการค้นหาข้อมูล ติดต่อส่ือสาร ค้าขาย แลกเปล่ียน
ข้อมูลและแชร์ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทนัต่อเหตกุารณ์อยู่เสมอจึงท าให้ส่ือสังคมออนไลน์มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภค โดยการเผยแพร่ข่าวสาร โฆษณา ของสินค้าและบริการ



  22 

ตา่งๆ เพ่ือให้ผู้บริโภครับรู้ข้อมลูขา่วสารด้านสขุภาพโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้ข้อมลู โดยจะกระตุ้น 
ชกัจูงผู้บริโภคในการเลือกซือ้หรือใช้สินค้าหรือบริการนัน้ๆ ต่อไป (กองพฒันาศกัยภาพผู้บริโภค.  
2560 : ออนไลน์) เพราะผู้บริโภคปัจจบุนัมีต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว ไม่ยุ่งยาก สง่ผลท า
ให้พฤติกรรมการซือ้ของผู้บริโภคเปล่ียนไป จากเดิมท่ีต้องนัง่รถ หรือเดินไปซือ้ของตามตลาด หรือ
ซุปเปอร์มาร์เกต หันมาซือ้ของในส่ือสังคมออนไลน์แทนและพศิน  ปิติธนฤทธ์ิ (2556) กล่าวว่า 
ผู้บริโภคส่วนใหญ่จะค้นหาข้อมลูผลิตภณัฑ์หรือสินค้าย่ีห้อตา่งๆ โดยจะเข้าไปหาข้อมลูในเว็บไซต์ 
Social Media ตา่งๆ เช่น face book Line Instagram เพ่ือหาข้อมูลเกือบคร่ึง (49%) ของผู้บริโภค
จะตดัสินใจซือ้สินค้าจากข้อมลูท่ีได้จาก Social Media เหลา่นี ้ 

1.5.1 ความหมายและประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 
ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ส่ือดิจิทัลท่ีท างานอยู่บนพืน้ฐานเว็บไซต์บน

อินเทอร์เน็ตท่ีเป็นเคร่ืองมือในการปฏิบตัิการทางสงัคม ท่ีมีผู้ ส่ือสารจดัท าขึน้ โดยท่ีผู้ ใช้ด าเนินการ
จัดท าขึน้เองแล้วน ามาแบ่งปันเนือ้หา ข้อมูล ข่าวสาร ประสบการณ์ และพูดคุยให้ผู้ ใช้ในโลก
ออนไลน์กับคนท่ี อยู่ในสังคมเดียวกันได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้ประโยชน์
ร่วมกัน (อรวรรณ วงศ์แก้วโพธ์ิทอง, 2558) ส่วนภิเษก ชยันิรันดร์ (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ส่ือสงัคม
ออนไลน์ (Social Media) หมายถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีช่วยให้ผู้คนแสดงออกถึงตวัตนเพ่ือท่ีจะมี
ปฏิสมัพนัธ์กนัหรือแบง่ปันข้อมลูกบับคุคลอ่ืน (กานดา รุณนะพงศา สายแก้ว, 2554) นอกจากนีย้งั
รวมถึงการท่ีผู้ส่งสารแบ่งปันสารซึ่งอยู่ในรูปแบบต่างๆ ไปยงัผู้ รับสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ โดย
สามารถโต้ตอบกนัระหว่างผู้ส่งสารและผู้ รับสารหรือผู้ รับสารกับกลุ่มคนต่างๆ  ซึ่งสามารถแบ่งส่ือ
สงัคมออนไลน์ออกเป็นประเภทตา่งๆ ท่ีนิยมใช้ ได้แก่ บล็อก (Blogging) ทวิตเตอร์และไมโคบล็อก 
(Twitter and Microblogging) เครือข่ายสงัคมออนไลน์ (Social Networking) และการแบ่งปันส่ือ
ทางออนไลน์ (Media Sharing) โดยเครือข่ายสังคมออนไลน์นัน้สถานท่ีพบปะสังสรรค์แบบ
ออนไลน์อีกแห่งหนึ่งท่ีให้ผู้ ใช้บริการสามารถติดต่อกับผู้ คนอ่ืน  แลกเปล่ียนเรียนรู้และต่อยอด
ความรู้ และเป็นแหลง่สร้างเพื่อนสร้างเครือขา่ยสงัคมของตน (พิชิต วิจิตรบญุยรักษ์, 2554: 18) 

จึงสรุปได้ว่า ส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ ส่ือดิจิทัลท่ีท างาน ผ่านทางเว็บไซต์และ
โปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์ต่างๆ ท่ีมีการเช่ือมต่อกับอินเทอร์เน็ต เพ่ือใช้ส่ือสารระหว่างกันใน
เครือข่ายทางสังคม (Social Network) โดยเน้นให้ผู้ ใช้ทัง้ท่ีเป็นผู้ส่งสารและผู้ รับสารช่วยให้ผู้ คน
แสดงออกถึงตวัตนเพ่ือท่ีจะมีปฏิสมัพนัธ์กนัโดยลกัษณะของส่ือสงัคมออนไลน์เป็นส่ือแบบสองทาง
ท าให้ผู้ ใช้งานเกิดการแลกเปล่ียน พูดคุยระหว่างกันของบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ในการแบ่งปัน 
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แลกเปล่ียน ข้อมูล ประสบการณ์ ความเช่ือ ความคิดเห็น ความรู้สึก รวมถึงการส่งต่อข้อมู ล
ขา่วสารในรูปแบบของภาพ เสียง ภาพถ่าย ข้อความตา่งๆ ระหวา่งกนั 

 
1.5.2 ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ 

ประเภทของส่ือสังคมออนไลน์ มีด้วยกันหลายชนิด ขึน้อยู่กับลักษณะของการ
น ามาใช้โดยสามารถแบง่เป็นกลุม่หลกัๆ ได้ดงันี ้(ปณุณรัตน์ พิงคานนท์.  2560: 35)  

1. Weblogs หรือ Blogs คือส่ือส่วนบุคคลบนอินเทอร์เน็ตท่ีใช้เผยแพร่ข้อมูล 
ข่าวสาร ความรู้ ข้อคิดเห็น บนัทึกส่วนตวั โดยสามารถแบง่ปันให้บคุคลอ่ืนๆ โดยผู้ รับสารสามารถ
เข้าไปอ่าน หรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้ ซึ่งการแสดงเนือ้หาของบล็อกนัน้จะเรียงล าดบัจาก
เนือ้หาใหม่ไปสู่เนือ้หาเก่า ผู้ เขียนและผู้ อ่านสามารถค้นหาเนือ้หาย้อนหลังเพ่ืออ่านและแก้ไข
เพิ่มเตมิได้ตลอดเวลา เชน่ Exteen, Blog gang, WordPress, Blogger, Okanation 

2. Social Networking หรือเครือข่ายทางสังคมในอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่าย
ทางสังคมท่ีใช้ส าหรับเช่ือมต่อระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพ่ือให้เกิดเป็นกลุ่มสังคม (Social 
Community) เพ่ือร่วมกันแลกเปล่ียนและแบ่งปันข้อมูลระหว่างกันทัง้ด้านธุรกิจ การเมือง 
การศกึษา เชน่ Facebook, Hi5, Ning, Linked in, MySpace, Youmeo, Friendste 

3. Micro Blogging และ Micro Sharing หรือท่ีเรียกกันว่า “บล็อกจิ๋ว” ซึ่งเป็น
เว็บเซอร์วิสหรือเว็บไซต์ท่ีให้บริการแก่บุคคลทั่วไป ส าหรับให้ผู้ ใช้บริการเขียนข้อความสัน้ๆ 
ประมาณ 140 ตวัอกัษร ท่ีเรียกว่า “Status” หรือ “Notice” เพ่ือแสดงสถานะของตวัเองวา่ก าลงัท า
อะไรอยู่ห รือแจ้งข่าวสารต่างๆ แก่กลุ่ม เพ่ือนในสังคมออนไล น์ (Online Social Network)  
(Wikipedia,2010) ทัง้นีก้ารก าหนดให้ใช้ข้อมลูในรูปข้อความสัน้ๆ ก็เพ่ือให้ผู้ใช้ท่ีเป็นทัง้ผู้ เขียนและ
ผู้อา่นเข้าใจง่าย ท่ีนิยมใช้กนัอยา่งแพร่หลายคือ Twitter 

4. Online Video เป็นเว็บไซต์ท่ีให้บริการวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่ง
ปัจจุบนัได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและขยายตวัอย่างรวดเร็วเน่ืองจากเนือ้หาท่ีน าเสนอใน
วิดีโอออนไลน์ไม่ถกูจ ากดัโดยผงัรายการท่ีแนน่อนและตายตวั ท าให้ผู้ ใช้บริการสามารถติดตามชม
ได้อย่างต่อเน่ือง เพราะไม่มีโฆษณาคัน่ รวมทัง้ผู้ ใช้สามารถเลือกชมเนือ้หาได้ตามความต้องการ
และยังสามารถเช่ือมโยงไปยังเว็บวิดีโออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้จ านวนมากอีกด้วย เช่น YouTube, 
MSN, Yahoo 

5. Photo sharing เป็นเว็บไซต์ ท่ี เน้นให้บริการฝากรูปภาพโดยผู้ ใช้บริการ
สามารถอพัโหลดและดาวน์โหลดรูปภาพเพ่ือน ามาใช้งานได้ ท่ีส าคญันอกเหนือจากผู้ ใช้บริการจะ
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มีโอกาสแบง่ปันรูปภาพแล้ว ยงัสามารถใช้เป็นพืน้ท่ีเพ่ือเสนอขายภาพท่ีตนเองน าเข้าไปฝากได้อีก
ด้วย เชน่ Flickr, Photobucket, Photoshop, Express, Zoom 

6. Wikis เ ป็ น เว็ บ ไ ซ ต์ ท่ี มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ห รื อ ค ว า ม รู้ 
(Data/Knowledge) ซึ่งผู้ เขียนส่วนใหญ่อาจจะเป็นนกัวิชาการ นกัวิชาชีพหรือผู้ เช่ียวชาญเฉพาะ
ทางด้านต่างๆ ทัง้การเมือง เศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม ซึ่งผู้ ใช้สามารถเขียนหรือแก้ไขข้อมูลได้
อยา่งอิสระ เชน่ Wikipedia, Google Earth, Diggy Favorites Online 

7. Virtual Worlds คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจ าลองส่วนหนึ่งของชีวิตลงไป 
จดัเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีบรรดาผู้ ท่องโลกไซเบอร์ใช้เพ่ือส่ือสารระหว่างกันบนอินเทอร์เน็ตใน
ลกัษณะโลกเสมือนจริง (Virtual Reality) ซึ่งผู้ ท่ีจะเข้าไปใช้บริการอาจจะบริษัทหรือองค์การด้าน
ธุรกิจ ด้านการศกึษา รวมถึงองค์การด้านส่ือ  

8. Crowd Sourcing ม า จ า ก ก า ร ร ว ม ข อ ง ค า ส อ ง ค า คื อ  Crowd แ ล ะ 
Outsourcingเป็นหลักการขอความร่วมมือจากบุคคลในเครือข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถ
จดัท าในรูปของเว็บไซต์ท่ีมีวตัถุประสงค์หลกัเพ่ือค้นหาค าตอบและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ  ทัง้ทาง
ธุรกิจ การศกึษารวมทัง้การส่ือสาร  โดยอาจจะเป็นการดงึความร่วมมือจากเครือข่ายทางสงัคมมา
ช่วยตรวจสอบข้อมูลเสนอความคิดเห็นหรือให้ข้อเสนอแนะกลุ่มคนท่ีเข้ามาให้ข้อมูลอาจจะเป็น
ประชาชนทั่วไปหรือผู้ มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านท่ีอยู่ในภาคธุรกิจหรือแม้แต่ในสงัคมนักข่าว 
ข้อดีของการใช้หลกั  Crowd souring  คือ  ท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพ่ือน า  ไปสู่
การแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนช่วยตรวจสอบหรือคัดกรองข้อมูลซึ่งเป็นปัญหา
สาธารณะร่วมกนัได้ เชน่ Idea storm, My Starbucks Idea 

9. Podcasting หรือ Podcast มาจากการรวมตัวของสองค า คือ “Pod” กับ 
“Broadcasting” ซึ่ง “POD” หรือ PersonalOn - Demand คือ อุปสงค์หรือความต้องการส่วน
บคุคล สว่น“Broadcasting” เป็นการน าส่ือตา่งๆ มารวมกนัในรูปของภาพและเสียง หรืออาจกลา่ว
ง่ายๆ Podcast คือ การบนัทึกภาพและเสียงแล้วน ามาไว้ในเว็บเพจ (Web Page) เพ่ือเผยแพร่ให้
บุคคลภายนอก (The public in general) ท่ีสนใจดาวน์โหลดเพ่ือน าไปใช้งาน เช่น Dual Geek 
Podcast, Wiggly Podcast 

10. Discuss / Review/ Opinion เป็นเว็บบอร์ดท่ีผู้ ใช้อินเทอร์เน็ตสามารถแสดง
ความคิดเห็น โดยอาจจะเก่ียวกับ สินค้าหรือบริการ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ 
สงัคม เชน่ Epinions, Moutshut, Yahoo! Answer, Pantip, Yelp 
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1.5.3 ประโยชน์และข้อจ ากัดของส่ือสังคมออนไลน์ 
แม้ลักษณะของเครือข่ายสังคมออนไลน์ จะเป็นส่ือให้ข้อมูลข่าวสารสามารถ

กระจายออกไปอย่างรวดเร็วและกว้างขวางมีคณุประโยชน์มากมายในด้านการติดตอ่ส่ือสาร แต่ก็
เปรียบเสมือนดาบสองคมหากผู้ ใช้ขาดคณุธรรมจริยธรรม สามญัส านึก การรู้จกัเคารพสิทธิ ของ
ผู้ อ่ืน และความระมัดระวงัในการใช้แล้ว สงัคมออนไลน์เหล่านีก็้จะเป็น"สงัคมอนัตราย"ท่ีจะเป็น
ด้านมืดของสงัคมไทย 

ประโยชน์ของส่ือสังคมออนไลน์ 
1. สามารถแลกเปล่ียนข้อมลูความรู้ในสิ่งท่ีสนใจร่วมกนัได้ 
2. เป็นคลงัข้อมูลความรู้ขนาดย่อมเพราะเราสามารถเสนอและแสดงความคิดเห็น 

แลกเปล่ียนความรู้ หรือตัง้คาถามในเร่ืองต่างๆ เพ่ือให้บุคคลอ่ืนท่ีสนใจหรือมีคาตอบได้ช่วยกัน
ตอบ 

3. ประหยดัคา่ใช้จา่ยในการตดิตอ่ส่ือสารกบัคนอ่ืน สะดวกและรวดเร็ว 
4.เป็นส่ือในการน าเสนอผลงานของตวัเอง เช่น งานเขียน รูปภาพ วีดิโอต่างๆ เพ่ือให้

ผู้ อ่ืนได้เข้ามารับชมและแสดงความคดิเห็น 
5. ใช้เป็นส่ือในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือบริการลูกค้าสาหรับบริษัทและ

องค์กรตา่งๆ ชว่ยสร้างความเช่ือมัน่ให้ลกูค้า 
6. ชว่ยสร้างผลงานและรายได้ให้แก่ผู้ใช้งาน เกิดการจ้างงานแบบใหมข่ึน้ 
7. ชว่ยผอ่นคลายความเครียดได้ส าหรับผู้ใช้ท่ีต้องการหาเพ่ือนคยุ 
8. สร้างความสมัพนัธ์ท่ีดีระหวา่งบคุคล 

ข้อจ ากัดของการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ 
1. เว็บไซต์ให้บริการบางแห่งอาจจะเปิดเผยข้อมลูส่วนตวัมากเกินไป หากผู้ ใช้บริการ

ไม่ระมัดระวงัในการกรอกข้อมูล อาจถูกผู้ ไม่หวงัดีน ามาใช้ในทางเสียหาย หรือละเมิดสิทธิส่วน
บคุคลได้ 

2. เป็นสังคมออนไลน์ท่ีกว้าง หากผู้ ใช้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือขาดวิจารณญาณ อาจ
โดนหลอกลวงผ่านอินเทอร์เน็ต หรือการนัดเจอกันเพ่ือจุดประสงค์ร้าย ตามท่ีเป็นข่าวตามหน้า
หนงัสือพิมพ์ 

3. เป็นช่องทางในการถกูละเมิดลิขสิทธ์ิ ขโมยผลงาน หรือถกูแอบอ้าง เพราะ เป็นส่ือ
ในการเผยแพร่ผลงาน รูปภาพตา่งๆ ของเราให้บคุคลอ่ืนได้ดแูละแสดงความคิดเห็น 
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4. ข้อมูลท่ีต้องกรอกเพ่ือสมัครสมาชิกและแสดงบนเว็บไซต์ในรูปแบบ Social 
Network ยากแก่การตรวจสอบว่าจริงหรือไม่ ดงันัน้อาจเกิดปัญหาเก่ียวกับเว็บไซต์ท่ีก าหนดอายุ
การสมคัรสมาชิก หรือการถกูหลอกโดยบคุคลท่ีไมมี่ตวัตนได้ 

ปัจจบุนัพบวา่ คนไทยมีวา่พฤติกรรมการซือ้สินค้าและใช้บริการทางส่ือสงัคมออนไลน์ ใน
การซือ้และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากท่ีสุด คิดเป็น 55.90 โดยมีข้อมูลจากการรีวิวและคอมเมนต์
ของผู้ เคยใช้สินค้า ส่วนลดและของแถม และผลส ารวจของเว็บไซต์จากการค้นหาเป็นปัจจัยท่ีมี
อิทธิพลรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 54.90 47.50 และ 41.90% จากการส ารวจยงัพบว่าคนส่วนใหญ่ 
หรือร้อยละ 40.70 ยงัไม่ได้ซือ้สินค้าและใช้บริการออนไลน์, 38.40 โดยมีการซือ้เดือนละครัง้ ร้อย
ละ17.70% เฉล่ีย 2 - 5 ครัง้ต่อเดือน ส่วนสินค้าและบริการท่ีคนไทยนิยมซือ้ออนไลน์มากท่ีสุด 
ประกอบด้วยสินค้าแฟชัน่และเคร่ืองแตง่กาย (ร้อยละ 44) สินค้าด้านสภุาพและความงาม (ร้อยละ
33.70) อุปกรณ์ไอที (ร้อยละ 26.50) เคร่ืองใช้ภายในบ้าน (ร้อยละ 19.50) บริการสั่งอาหาร
ออนไลน์ (ร้อยล18.70) บริการเก่ียวกบัการเดนิทางและท่องเท่ียว (ร้อยละ 17.90) (กระทรวงดจิิทลั
เพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม. 2561) และท่ีผานมาได้มีผู้ ท่ีศกึษาวิจยัเก่ียวปัจจยัท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจ
ซือ้ผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ตพบว่าปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจซือ้ผลิตภัณฑ์ผ่านอินเทอร์เน็ต
พบวา่ ส่วนใหญ่ซือ้สินค้าผ่านอินเทอร์เน็ตเน่ืองจาก ประหยดัเวลาในการเลือกซือ้ ความสะดวกใน
การค้นหาสินค้า ความหลากหลายของสินค้า ความทนัสมยัของสินค้า และตรงตามความต้องการ 
ในส่วนปัจจัยด้านอรรถประโยชน์มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ได้แก่ ความสะดวกในการ
ให้บริการซือ้สินค้าตลอด 24 ชัว่โมง ความสามารถในการตรวจสอบความคืบหน้าของการสัง่ซือ้ได้ 
ความสะดวกในการเปรียบเทียบราคา และมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจยัด้านภาพลกัษณ์ในระดบั
มาก ได้แก่ ความแปลกใหมข่องการสัง่ซือ้สินค้า (ณฐัปรียา ทพัมาลี, 2555)  

ส าหรับปัจจยัในการเลือกใช้บริการของผู้บริโภคในธุรกิจเก่ียวกับสุขภาพนัน้ ศชัชญาส์ 
ดวงจนัทร์และนริศา ค าแก่น (2555) พบว่าช่องทางค้นหาข้อมลูท่ีกลุ่มตวัอย่างเลือกใช้ส่วนใหญ่ใช้
หาข้อมลูเก่ียวกบัผลิตภณัฑ์และบริการเพ่ือสขุภาพและความงามท่ีสุดคือคือ อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 
51.85) รองลงมา คือ นิตยสาร (ร้อยละ 24.68) และปากต่อปาก (ร้อยละ 23.47) ตามล าดบัโดย
ส่วนมากจะให้ความส าคญัในเร่ืองของความสะอาด รองลงมาเป็นเร่ืองของบรรจุภัณฑ์และด้าน
ความสมเหตุสมผลระหว่างราคากับปริมาณท่ีมีความเหมาะสม ซึ่งลักษณะของบรรจุภัณฑ์ท่ี
สามารถหยิบใช้ได้โดยต้องมีเคร่ืองหมายเลขทะเบียนอาหารและยาโดยเลือกการให้บริการท่ีดีและ
มีความสมเหตสุมผลระหวา่งราคากบัปริมาณท่ีมีความเหมาะ  
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จากความสะดวกรวดเร็วของการส่ือสงัคมออนไลน์ในการบริโภคผลิตภณัฑ์ในปัจจบุนันัน้
มีปริมาณแนวโน้มท่ีเพิ่มขึน้ โดยเฉพาะในเร่ืองของผลิตภัณฑ์สุขภาพนัน้ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีความ
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยหลังจากท่ีบริโภค ดังนัน้  จึงมี
ความส าคญัอย่างยิ่งส าหรับผู้บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพควรบริโภคอย่างมีความรู้ให้ได้รับประโยชน์
สูงสุด และค านึงถึงผลกระทบท่ีจะตามมาได้ด้านคณุและโทษ เพราะหากเลือกบริโภคไม่ถูกต้อง
หรือเหมาะสม และอาจเกิดโทษตามมาในภายหลัง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อรางกายและจิตใจ
ของผู้บริโภคได้ ดงันัน้จงึมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะต้องส่งเสริมให้ผู้บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย
ปัญญา โดยส าหรับงานวิจยันีผู้้วิจยัได้เลือกศึกษาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ ได้แก่ เว็บ บล็อก เฟสบุ๊ ก ไลน์ อินสตาแกรม จากผลส ารวจของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสงัคมพบว่าผู้ ใช้งานอินเทอร์เน็ตประเทศไทยปี 2561 พบคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตนาน
ขึน้เฉล่ีย 10 ชั่วโมง 5 นาทีต่อวันซึ่งเป็นผลจากการเปล่ียนผ่านชีวิตไปสู่ดิจิทัลเพิ่มมากขึน้ โดย 
Gen Y เป็นกลุ่มท่ีมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตสงูสดุติดตอ่กนัเป็นปีท่ี 4 โดยเฉพาะการใช้ Facebook, 
Instagram, Twitter สงูถึง 3 ชม. 30 นาทีตอ่วนั (กระทรวงดจิิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม, 2561)  

 
ความหมายและการวัด 

1) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง: 
ความหมายและการวัด  

พระธรรมปิฎก ได้กล่าวว่า เป็นบริโภคด้วยความตระหนักรู้ว่าการบริโภคสิ่ง
เหล่านัน้มิใช่เป็นจดุหมายของชีวิตเท่านัน้ แตเ่ป็นปัจจยัท่ีช่วยเกือ้หนนุให้สามารถพฒันาชีวิตและ
สร้างสรรค์ประโยชน์สุขท่ีสูงขึน้ไป(พระธรรมปิฎก, 2543) และวัลนิกา ฉลากบาง (2548) ได้ให้
ความหมายเก่ียวกบัการบริโภคเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงไว้ว่าคือ พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการเลือกซือ้
หรือเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ข่าวสาร บริการและเวลาโดยค านึงถึงคณุภาพและคณุประโยชน์มากกว่า
การค านึงถึงค าโฆษณาชักจูง ไม่ว่าจะเป็นในด้านราคาและรูปลักษณ์ของสิ่งเหล่านัน้ และการ
เข้าใจถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของการบริโภค หมายถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคท่ีแสดงถึงความเข้าใจ
ในจุดมุ่งหมายของการซือ้หรือบริโภคว่าเป็นการยังชีพให้อยู่ต่อ ไปเพ่ือจะได้ท าหน้าท่ีและ
ปฏิบตังิานอ่ืนๆ ให้ส าเร็จ  

นอกจากนี ้ลลิตภัทร เจริญรัฐ (2555) ได้กล่าวถึงพฤติกรรมการบริโภคท่ีเข้าใจ
เข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงคือการกระท าท่ีผู้บริโภคแสดงออกอย่างมีเหตผุล โดยสามารถวิเคราะห์
ไตร่ตรองในการเลือกรับและเลือกใช้ผลิตภณัฑ์อยา่งคุ้มคา่ สว่นพระมหาศภุชยั แซเ่ถียร (2560) ได้
กล่าวถึงการบริโภคด้วยปัญญาอย่างเหมาะสมไว้ว่าเป็นการบริโภคอาหาร หมายถึงการกระท าท่ี
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ผ่านกระบวนการพิจารณาอย่างรอบคอบถ่ีถ้วนท่ีเล็งเห็นถึงประโยชน์ (พระมหาศุภชัย แซ่เถียร   
(อชิโต), 2560) และพระไพศาล วิสาโล (2555) ได้กล่าวไว้ว่าการเข้าใจถึงประโยชน์ท่ีแท้จริงของ
การบริโภคคือการค านึงถึงเหตุผลของการบริโภค โดยสามารถคิดไตร่ตรองถึงความต้องการท่ี
แท้จริงได้ และสามารถบริโภคด้วยความเข้าใจในความหมาย และจดุประสงค์ของสิ่งท่ีเราบริโภค
ไม่ว่าจะเป็นในด้านการกิน การใช้ โดยเข้าใจคุณค่าประโยชน์ท่ีแท้จริงของสิ่งนัน้ๆ มากกว่าการ
บริโภคอยา่งลุม่หลงในปริมาณท่ีเหมาะสมเป็นต้น 

จากความหมายและนิยามข้างต้นจึงสรุปได้ว่า หมายถึงระดับพฤติกรรมท่ี
นกัศกึษาแสดงออกถึงการกระท าในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพผ่านส่ือสงัคมออนไลน์โดย
ค านึงถึงคณุคา่ ประโยชน์ท่ีได้รับ ในประเภทและปริมาณ ประเภทและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม โดย
ไมห่ลงเช่ือค าโฆษณาชกัจงูในด้านราคาและรูปลกัษณ์ เพ่ือเป็นปัจจยัท่ีเกือ้หนนุชีวิต เพ่ือให้เกิดผล
ดีเป็นหลกัและสามารถเกือ้หนนุพฒันาชีวิตตอ่ไป  

 
การวัดพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง 

จากการประมวลผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องในอดีต พบว่ามีงานวิจัยของวัลนิกา 
ฉลากบาง (2548) ท่ีได้สร้างขึน้มาด้วยตนเองในการวดัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาในด้าน
อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง โดยมีลกัษณะของแบบวดัเป็นแบบมาตราส่วนประมาณคา่ (Rating 
scale) 4 ระดบั ประกอบด้วยข้อความท่ีสะท้อนสถานการณ์ต่างๆ ท่ีผู้ท าแบบวดัจะต้องพิจารณา
เลือกค าตอบในระดบัท่ีสอดคล้องมากท่ีสุดกับการปฏิบตัิหรือพฤติกรรมของตนมีจ านวน  25 ข้อ 
เกณฑ์การให้คะแนนเป็นดงันี  ้ค าตอบไม่เคยปฏิบตัิเลยให้ 0 คะแนน ค าตอบปฏิบตัินานๆ ครัง้ให้   
1 คะแนน ค าตอบปฏิบตัิบอ่ยครัง้ให้ 2 คะแนน และค าตอบปฏิบตัเิป็นประจ าให้ 3 คะแนน โดยคา่
อ านาจจ าแนกและค่าความเช่ือมั่นของแบบวัดการบริโภคด้วยปัญญา ค่าความเช่ือมั่นทัง้ฉบับ
เทา่กบั .80 

ในการสร้างแบบวัดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ี
แท้จริงในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สร้างแบบวัดขึน้มาใหม่ ตามขอบเขตนิยามปฏิบัติการของตัวแปรนี ้      
โดยเป็นแบบวดัประเภทประเมินรวมค่ามีมาตรวดั 6 ระดบั จาก “ปฏิบตัิมากท่ีสุด” ถึง “ไม่ปฏิบตัิ
เลย” จ านวน 10 ข้อ 

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบใน
แต่ละข้อ ถ้าตอบ “ปฏิบตัิมากท่ีสุด” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และลงมาตามล าดบัจนถึง 
“ไม่ปฏิบตัิเลย” ได้ 1 คะแนนในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นกัศกึษาท่ีได้คะแนนสงูแสดง
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ว่าเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่าผู้ ท่ีตอบได้
คะแนนน้อย 

 
2) พฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้า

ได้ถูกต้อง: ความหมายและวิธีวัด 
ส าหรับการบริโภคอยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้นัน้ พระธรรมปิฎก ได้

กล่าวไว้ว่าคือการบริโภคโดยสามารถละเว้นหรือเลิกเสพบริโภคสิ่งท่ีไม่เป็นปัจจยัเกือ้หนนุชีวิตเช่น 
สิ่งท่ีท าลายร่างกายและสขุภาพ เป็นต้น (พระธรรมปิฎก, 2543) ส าหรับวลันิกา ฉลากบาง (2548) 
นัน้ได้กล่าาถึงการบริโภคโดยการวิเคราะห์คุณโทษและคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องหมายถึง
ระดบัพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการคาดการณ์ผลท่ีจะเกิดขึน้ถ้าบริโภคหรือด าเนินชีวิตตามความรู้สึก
พอใจตามกระแสสังคมท าให้บริโภคแต่พอดีและละเว้นการบริโภคสิ่งท่ีท าให้ตนเองหรือผู้ อ่ืน
เดือดร้อน นอกจากนี ้พระไพศาล วิสาโล (2555) ยงัได้กล่าวถึงพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา
ว่าไม่ท าให้เกิดความสิน้เปลืองสูญเปล่าน าไปสู่การเบียดเบียนเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันรวมถึงการ
ท าลายสิ่งแวดล้อม และพระมหาศุภชัย แซ่เถียร ได้กล่าวถึงการบริโภคให้เหมาะสม วิเคราะห์
คาดการณ์ถึงผลกระทบได้คือการเข้าใจโทษในการตดัสินใจเลือกบริโภคทรัพยากรธรรมชาติโดยไม่
ท าให้ตนเอง ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการกระท าของตนเอง (พระมหาศุภชยั แซ่เถียร 
(อชิโต), 2560) 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องหมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ี
นกัศึกษาท่ีแสดงออกถึงการกระท าท่ีใช้เหตผุลคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ค านึงถึงกระทบหรือผลเสีย
และสามารถละเว้นการเลือกบริโภคสิ่งท่ีจะท าให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนเดือดร้อนภายหลงัจากการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

การวัดพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์
คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง 

การวดัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพทางสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุ
โทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้อง นัน้ มีผู้วิจยัได้แก่ วลันิกา ฉลากบาง  (2548) ได้สร้างแบบวดัขึน้
ด้วยตนเองเป็นลักษณะของแบบวัดเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating scale) 4 ระดับ 
ประกอบด้วยข้อความท่ีสะท้อนสถานการณ์ต่างๆ ท่ีผู้ท าแบบวดัจะต้องพิจารณาเลือกค าตอบใน
ระดับท่ีสอดคล้องมากท่ีสุดกับการปฏิบัติหรือพฤติกรรมของตนมีจ านวน 25 ข้อ เกณฑ์การให้
คะแนนเป็นดังนี  ้ค าตอบไม่เคยปฏิบัติเลยให้ 0 คะแนน ค าตอบปฏิบัตินานๆ ครัง้ให้ 1 คะแนน 
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ค าตอบปฏิบตัิบ่อยครัง้ให้ 2 คะแนน และค าตอบปฏิบตัิเป็นประจ าให้ 3 คะแนน โดยค่าอ านาจ
จ าแนกและคา่ความเช่ือมัน่ของแบบวดัการบริโภคด้วยปัญญามีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเท่ากบั .80 
นอกจากนีย้ังมีแบบวดัของจินตนา ตนัสุวรรณนนท์และคณะ (2552) โดยเป็นแบบวดัพฤติกรรม
การบริโภคส่ือด้วยปัญญา ซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .85 

ในการวัดการพฤติกรรมอย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องนัน้    
เป็นแบบวดัท่ีผู้วิจยัได้สร้างขึน้มาใหม่ โดยในการสร้างข้อค าถามในแบบวดัพฤติกรรมการบริโภค
ส่ือสขุภาพทางออนไลน์ด้วยปัญญาของนกัศกึษา ตามขอบเขตนิยามปฏิบตัิการของตวัแปรนี ้เป็น
แบบวัดประเภทประเมินรวมค่ามีมาตรวัด 6 ระดบั จาก “ปฏิบัติมากท่ีสุด” ถึง “ไม่ปฏิบัติเลย” 
จ านวน 15 ข้อ 

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบ
ในแต่ละข้อ ถ้าตอบ “ปฏิบตัิมากท่ีสุด” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบั
จนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม นกัศึกษาท่ีได้คะแนน
สงูแสดงวา่เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพอย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้า
ได้ถกูต้องมากกวา่ผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

 
ส่วนที่ 2. แนวคิดทฤษฎีที่ใช้ในการวิเคราะห์สาหตุของพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ส าหรับแนวคิดในการวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดพฤติกรรมนัน้ ท่ีผ่านมาได้ มีนัก
พฤติกรรมศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า ศึกษาตัวแปรอิสระหนึ่งด้านกับตัวแปรตามหนึ่งด้านเป็นสิ่งท่ี
ล้าสมยั เน่ืองจากไม่ท าให้นกัวิจยัเห็นภาพรวมเก่ียวกบัสาเหตตุา่งๆ ของตวัแปรตามนัน้ๆ ได้อย่าง
ครบถ้วนรวมทัง้สาเหตขุองตวัแปรตามดงักล่าว มิใช่มีสาเหตเุพียงประเภทเดียวหรือเพียงสาเหตุ
เดียวแต่เกิดจากสาเหตุหลายประเภท และจากหลายด้านในแต่ละประเภทประกอบกัน ดังนัน้ 
รูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยม (Interactionism Model) จึงถกูเสนอขึน้มาและเป็นท่ียอมรับอย่าง
แพร่หลายจนถึงปัจจบุนั รูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยมได้เสนอว่า (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2538)
พฤตกิรรมของมนษุย์นัน้ เกิดจากสาเหตท่ีุส าคญัอยา่งน้อย 4 ประการ คือ 1) สาเหตทุางจิตใจท่ีติด
ตัวมาแต่เดิม เป็นจิตลักษณะพืน้ฐานของบุคคล เรียกว่าจิตลักษณะเดิม (Psychological 
attributes) เกิดจากการถ่ายทอดทางสังคมหรือประสบการณ์ต่างๆ จากครอบครัวและโรงเรียน
สะสมกนัมาตัง้แต่วยัเด็ก ตวัอย่างเช่น สขุภาพจิต เหตผุลเชิงจริยธรรม 2) สาเหตจุากสถานการณ์
ปัจจุบันท่ีบุคคลก าลังเผชิญอยู่ เรียกว่า ลักษณะทางสถานการณ์ (Situational factors) มี 2 
ลักษณะ คือ 1) สถานการณ์ท่ีเอือ้อ านวยให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนา ตวัอย่าง  เช่น 



  31 

การอบรมเลีย้งดเูด็กท่ีเหมาะสม บคุคลเข้ารับการฝึกอบรมตา่งๆ ท าให้สามารถแสดงพฤติกรรมท่ี
น่าปรารถนาได้ และ 2.2) สถานการณ์ท่ีขัดขวางไม่ให้บุคคลแสดงพฤติกรรมท่ีน่าปรารถนาเพิ่ม
มากขึน้ เช่น สภาพแร้นแค้น การถกูลงโทษ การมีภาระงานมาก ความขดัแย้งในหน่วยงาน เป็นต้น 
3) เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างสาเหตุทางจิตลักษณะเดิมกับสาเหตุทางสถานการณ์ปัจจุบัน
เรียกว่า ปฏิสัมพันธ์แบบกลไก (Mechanical Interaction) และ 4) เป็นสาเหตุทางจิตลกัษณะท่ีมี
การเปล่ียนแปลงไปตามสถานการณ์ปัจจุบันท่ีบุคคลประสบอยู่  เรียกว่า จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ (Psychological states) เป็นปฏิสัมพันธ์แบบในตน (Organismic Interaction) เช่น 
เจตคตติอ่พฤตกิรรมใดพฤติกรรมหนึง่ตามสถานการณ์ เป็นต้น  

ส าหรับการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ของนกัศกึษาในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ใช้รูปแบบทฤษฎีปฏิสมัพนัธ์นิยม (ดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 
2538) เป็นกรอบแนวคิดเพ่ือการประมวลเอกสารตลอดจนการตัง้สมมติฐานในการวิจัย              
เพ่ือก าหนดตวัแปรเชิงเหตุในการอธิบายและท านายพฤติกรรมการบริโภคส่ือสุขภาพทางสังคม
ออนไลน์ด้วยปัญญาของนกัศึกษาโดยแบ่งปัจจยัเชิงเหตุของพฤติกรรมของนกัศึกษาออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ 1) จิตลักษณะเดิมของนักศึกษาตัวอย่างตวัแปร เช่น ความชอบเส่ียงน้อย บุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก และการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 2) ลกัษณะสถานการณ์ของนกัศกึษา ตวัอย่าง
ตวัแปร เช่น การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว อิทธิพลจากเพ่ือน และ 3) จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ของนกัศกึษา ได้แก่ เจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ โดยในการวิเคราะห์นัน้ ใช้วิธีการทางสถิติ ท่ีเป็นการน าตวัแปรหลายกลุ่ม
เข้าร่วมกัน เพ่ืออธิบายความแปรปรวนของคะแนนพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ โดยภาพรวมได้ดงัตอ่ไปนี ้ซึ่งเป็นรายละเอียดเก่ียวกับความหมาย 
การวดัตวัแปรอิสระในกลุ่มต่างๆ ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระแตล่ะ
ด้านกับตัวแปรตาม ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 
2.1 ปัจจัยทางจิตลักษณะเดิมที่ เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือสุขภาพทาง

สังคมออนไลน์ด้วยปัญญา 
2.1.1 ความชอบเส่ียงน้อย  

ด้วยสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงพัฒนาไปอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีใน
ปัจจบุนัสง่ผลให้เกิดสิ่งยัว่ยุท่ีมีผลตอ่การตดัสินใจในตอ่การบริโภคของบคุคลในสงัคมมากขึน้ และ
จากผลส ารวจของส านกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  พบว่า วยัรุ่นตอนปลายในช่วงอายุ 
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15 - 35 ปี เป็นกลุ่มช่วงวัยท่ีมีความช่ืนชอบความเส่ียงในการบริโภคมากกว่ากลุ่มคนวัยอ่ืนๆ 
เน่ืองจากจะมีความรู้สึกพึงพอใจเม่ือได้สมัผสักบัประสบการณ์ต่ืนเต้นยิ่งได้ท าในสิ่งท่ีมีความเส่ียง
มากขึน้เท่าไรก็จะรู้สึกต่ืนเต้น และพึงพอใจมากขึน้เท่านัน้  (ณัฐกาญจน์ กอมณี, 2560) ท าให้เป็น
กลุ่มเป้าหมายของกลุ่มธุรกิจต่างๆ ท่ีจะชกัจูงให้คล้อยตาม หรือหลงเช่ือได้ง่าย สาเหตเุพราะการ
ตดัสินใจของกลุ่มวยัรุ่นส่วนใหญ่จะใช้อารมณ์และความรู้สึกมากกว่าเหตผุลจนท าให้ขาดการยัง้
คดิ ขาดการวิเคราะห์ ขาดสตปัิญญาในการเลือกบริโภคดงักล่าว และในกลุ่มวยัรุ่นหรือเยาวชนยงั
เป็นช่วงวยัท่ีชอบความท้าทาย ส่งผลท าให้เกิดควมเส่ียงตอ่อนัตรายหรือความสญูเสีย สิ่งเหล่านี ้
จะส่งผลให้เป็นจิตลักษณะท่ีน าบุคคลไปสู่การมีภูมิคุ้ มกันตนน้อย ท าให้เป็นบุคคลท่ีความ
ต้านทานการยัว่ยไุด้น้อยไม่วา่จะเป็นการยัว่ยจุากความคิด ความรู้สึกภายในตน และการยัว่ยจุาก
สถานการณ์ภายนอก ซึ่งความชอบเส่ียงของบุคคลมกัเกิดขึน้กับเยาวชนเป็นวยัท่ีเป็นช่วงหวัเลีย้ว
หวัตอ่เน่ืองจากพร้อมท่ีจะท่ีจะท าให้สิ่งตา่งๆ ท่ีไมไ่ด้คาดถึงผลท่ีจะตามมาในอนาคตดงักลา่ว      

ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์ (2529) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับ
ความชอบความเส่ียงไว้ว่าเป็นการท่ีบคุคลแสดงถึงความชอบสิ่งท้าทายท่ีมีความเส่ียงตอ่อนัตราย
หรือการชอบความสูญเสียแต่ถ้าหากรอดไปได้ก็จะได้ผลตอบแทนมากมาย โดยกล่าวว่าเป็น
ลกัษณะนิสยัในสายเลือดของมนษุย์มาช้านานแล้ว โดยการชอบความท้าทายนัน้เป็นจิตลกัษณะท่ี
จะท าให้บุคคลมีภูมิคุ้มกันตนน้อย สาเหตุเน่ืองมาจากบุคคลท่ีชอบเส่ียงมักเป็นคนท่ีมีความ
ต้านทานการในการยัว่ยไุด้น้อยกว่าคนทัว่ไป ไม่ว่าจะเป็นการยัว่ยจุากความคิด ความรู้สึกภายใน
ตน และการยัว่ยุจากสถานการณ์ภายนอก ซึ่งในกลุ่มของวยัรุ่นเป็นวยัท่ีชอบความเส่ียงมากกว่า
บคุคลวยัอ่ืนๆ เน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีการเปล่ียนแปลงทัง้ทางร่างกายและจิตใจ มกัพบวา่มีวยัรุ่นชอบ
ท าพฤตกิรรมเส่ียงในโอกาสตา่งๆ และบางคนประเมินผลลพัธ์ของการกระท าต ่ากว่าความเป็นจริง 
จึงท าให้เกิดผลเสียแก่ตนเอง เช่น การพาตวัเข้าไปยุ่งเก่ียวกับสารเบือ้งต้น เช่น บุหร่ี สุรา ความ
เส่ียงต่อการติดเชือ้โรคทางเพศสัมพันธ์ ความเส่ียงต่อการกระท าต่อผู้ อ่ืนอย่างรุนแรง เป็นต้น 
ส าหรับความชอบเส่ียงน้อยนัน้หมายถึงปริมาณการรับรู้และความรู้สึกชอบหรือพอใจในการแสดง
พฤตกิรรมดงัตอ่ไปนี ้1) พฤติกรรมท่ีเห็นว่าจะเกิดผลดีกบัตนในอนาคต แตค่วามจริงไม่เป็นเชน่นัน้ 
2) ตระหนกัว่าพฤติกรรมนัน้จะเป็นอนัตรายแก่ตนได้ตามความเป็นจริง แต่ต้องการความต่ืนเต้น 
ท้าทาย สนุกหรือพฤติกรรมนัน้ โดยมองว่าอาจบรรลุเป้าหมายได้ยากถ้าไม่คิดเส่ียง 3) มีความ
พร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ เน่ืองจากหวงัในรางวลัหรือการยอมรับจากผู้ อ่ืนหรือเคยท า
พฤติกรรมเหล่านัน้ส าเร็จหรือเคยเห็นผู้ อ่ืนท าส าเร็จมาแล้วในอดีตดุจเดือน พันธุมนาวิน และ       
งามตา วนินทานนท์.(2551) 
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นอกจากนี  ้ทองพูล บัวศรี (2550) ได้ให้ความหมายของความชอบเส่ียง หมายถึง 
ความรู้สึกท่ีแสดงถึงความต่ืนเต้น การท้าทาย การโอ้อวด ในพฤติกรรมท่ีมีความเส่ียง เช่น การสูบ
บุห ร่ี การเก่ียวข้องกับอบายมุข  การแข่งขันมอเตอร์ไซค์  ท่ี ไม่ค านึ งถึ งความปลอดภัย                   
การรับประทานอาหารท่ีไม่ปลอดภัย  เป็นต้น และจิตติพร ไวโรจน์  วิทยาการ (2552) ให้
ความหมายว่าการชอบเส่ียงนัน้ เป็นการรับรู้และความรู้สึกชอบหรือพอใจในการแสดงพฤติกรรม 
1) เห็นว่าจะเกิดผลดีกับตนในอนาคตแต่ความจริงไม่เป็นเช่นนัน้ 2) ตระหนกัว่าพฤติกรรมนัน้จะ
เป็นอนัตรายแก่ตนได้ตามความเป็นจริงแต่ต้องการความต่ืนเต้น ท้าทาย สนุก หรือพฤติกรรมนัน้ 
อาจบรรลุเป้าหมายได้ยากถ้าไม่คิดเส่ียง และ 3) มีความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ 
เน่ืองจากหวงัในรางวลั หรือการยอมรับจากผู้ อ่ืน หรือเคยท าพฤติกรรมเหล่านัน้ส าเร็จ หรือเคยเห็น
ผู้ อ่ืนท าส าเร็จมาแล้วในอดีต และวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ (วรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ , 2555)     
ได้กล่าวว่าความชอบเส่ียงน้อย หมายถึง ลักษณะทางจิตใจของบุคคลท่ีแสดงถึงความชอบหรือ
พอใจใน 3 องค์ประกอบ คือ 1) ความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเหล่านัน้ เน่ืองจากหวงัในรางวลั 
หรือการยอมรับจากผู้ อ่ืน หรือเคยท าพฤติกรรมเหล่านัน้ส าเร็จ หรือเคยเห็นผู้ อ่ืนท าส าเร็จมาแล้วใน
อดีต 2) การตระหนกัวา่พฤตกิรรมนัน้ จะเป็นอนัตรายแก่ตนได้ แตมี่ความต้องการความตื่นเต้น ท้า
ทาย สนุก หรือพฤติกรรมนัน้ อาจบรรลุเป้าหมายได้ยากถ้าไม่คิดเส่ียง 3) การหวงัผลดีท่ีจะเกิด
ขึน้กบัตนในอนาคต จึงคิดท่ีจะเส่ียงเน่ืองจากเป็นนิสยัเดมิหรือคดิท่ีจะหลีกเล่ียงเพ่ือปอ้งกนัผลเสีย
ท่ีจะเกิดขึน้  

จาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยข้างต้น จึงสรุปได้ว่าความชอบเส่ียงน้อย หมายถึง     
การกระท าของนกัศึกษาท่ีแสดงปริมาณการรับรู้และความรู้สึกถึงการป้องกันการหลีกเล่ียงและ
ตระหนกัถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ เพียงเพ่ือท่ีจะหวงัในรางวลัหรือได้รับการยอมรับซึ่งเห็นแบบอย่าง
จากผู้ อ่ืนท่ีเคยท าพฤติกรรมเหล่านัน้ส าเร็จมาแล้วในอดีต โดยหากสิ่งท่ีกระท าแล้วเกิด ความ
ต่ืนเต้น ความท้าท้ายสง่ผลท าให้เกิดผลเสียและอาจเป็นอนัตรายก็จะหลีกเล่ียงหรือปอ้งกนั 

 
การวัดความชอบเส่ียงน้อย  

ในการวัดความชอบเส่ียงน้อยไมีผู้ ส ร้างแบบวัดไว้ไม่มากนัก ซึ่ งนักวิจัยใน
โครงการวิจยัแมบ่ทการวิจยัและพฒันาระบบพฤติกรรมไทย ส านกังานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาต ิ
(วช.) ซึ่งเป็นผู้สร้างแบบวดัการชอบความเส่ียงน้อย (ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทา
นนท์, 2551) นอกจากนี ้ยังมีงานวิจัยของทองพูล บวัศรี (2550) ได้สร้างแบบวัดความชอบเส่ียง
น้อย จ านวน 12 ข้อ แต่ละประโยคมีมาตร 6 หน่วยประกอบ จาก “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย”        
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มีพิสยัของคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 3.86 - 9.01 และพิสยัของความสมัพนัธ์
ภายในระหว่างรายข้อกับแบบวดัอยู่ระหว่าง .20-.51 แบบวดัมีค่าความเช่ือมัน่แบบสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าเท่ากับ .70 และ ดุจเดือน พันธุมนาวิน และงามตา วนินทานนท์ (2551) ได้สร้างแบบวัด
ความชอบเส่ียงของนักศึกษาในการวิจัยเพ่ือพัฒนาเคร่ืองมือวัดทางจิตแบบพหุมิติด้านการมี
ภมูิคุ้มกนัตน จ านวน 12 ข้อ เป็นแบบวดัชนิดมาตรวดั 6 หนว่ย ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย มี
พิสยัของคา่อ านาจจ าแนกรายข้อ (t - ratio) อยูร่ะหวา่ง 2.75 - 8.22  

ส่วน จิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2552) น ามาใช้ในงานวิจัย จ านวน 10 ข้อ แต่ละ
ประโยคมีมาตร 6 หนว่ยประกอบ จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย” มีพิสยัของคา่อ านาจจ าแนกราย
ข้อ (t - ratio) อยู่ระหว่าง 3.32 - 5.68 และพิสยัของความสมัพนัธ์ภายในระหว่างรายข้อกบัแบบวดั
อยู่ระหว่าง .63 - .81 แบบวัดมีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .60 และวรทัศน์ 
วัฒนชีวโนปกรณ์  (2555) ได้สร้างแบบวัดความชอบเส่ียงน้อยไว้ โดยแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) ความพร้อมท่ีจะแสดงพฤติกรรมเน่ืองจากหวังในรางวัล การยอมรับจากผู้ อ่ืน เคยท า
พฤติกรรมเหล่านัน้ส าเร็จ เคยเห็นผู้อ่นท าส าเร็จมาแล้วในอดีต  2) การตระหนกัผลท่ีเป็นอนัตราย
ตามความเป็นจริง แต่ต้องการความต่ืนเต้น ท้าทาย สนุก ไม่มีอันตราย หรือสิ่งเหล่านัน้บรรลุ
จุดมุ่งหมายได้ยาก 3) การหลีกเล่ียงเหตุการณ์ท่ีเส่ียง และ 4) การยึดหลักการ โดยเป็นแบบวัด
ชนิดมาตรประเมินรวมคา่ เป็นชนิดมาตรวดั 6 หนว่ย มีจ านวน 12 ข้อ ประกอบ จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง 
“ไมจ่ริงเลย” ผู้วิจยัได้คดัเลือกไว้ใช้จริงจ านวน 12 ข้อ เม่ือน าไปทดลองใช้กบักลุม่นกัศกึษา จ านวน 
104คน แบบวดัมีค่าจ าแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .28 ถึง .77 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่าเทา่กบั .85 

ในการวดัความชอบเส่ียงน้อยนัน้ยงัไม่มีนกัวิชาการหรือนกัวิจยัท่ีท าการวดัเก่ียวกับ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาโดยตรง ผู้วิจยัได้น าแบบวดัการความชอบเส่ียงน้อย ของวรทศัน์ 
วัฒนชีวโนปกรณ์ (2555) ซึ่งเป็นการวัดในกลุ่มตัวอย่างเดียวกันคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
น ามาเป็นแบบอย่างในการแบบวดัความชอบเส่ียงน้อยของนกัศึกษาเป็นแบบวดัชนิดมาตรวดั 6 
ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย ซึง่มีข้อค าถามมีจ านวน 12 ข้อ  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบ
ในแตล่ะข้อ โดยถ้าตอบ จริงท่ีสดุในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง ไม่
จริงเลยได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม โดยนกัศกึษาท่ีได้คะแนนสงูแสดงว่า
เป็นผู้ ท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยมากกวา่นกัศกึษาท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

 



  35 

งานวิจัยที่เก่ียวข้องของความชอบเส่ียงน้อยกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการชอบเส่ียงน้อยกับพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาผ่านส่ือสุขภาพนัน้ ปัจจุบันนัน้ยังไม่มีงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องโดยตรง ผู้ วิจัยจึง
รวบรวมศกึษาจากงานวิจยัท่ีใกล้เคียง เช่น ของจิตติพร ไวโรจน์วิทยาการ (2552) ได้ท าการศกึษา
ปัจจยัเชิงเหตุผลของพฤติกรรมตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมธัยมศึกษาตอนต้น ใน
โรงเรียนท่ีประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผลวิจยัพบว่า ความชอบเส่ียงน้อย ร่วมกับตวั
ท านายชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์ อีก 2 ด้านรวมเป็น 3 ด้าน สามารถท านายพฤติกรรม
สนับสนุนให้เพ่ือนท าตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 12.3 ในกลุ่มรวม โดยความชอบเส่ียง
น้อยเป็นตวัท านายส าคญัล าดบัท่ี 1 (ค่าเบต้าเท่ากบั .34) ของนกัเรียน และทองพูล บวัศรี (2550) 
ได้ศกึษาปัจจยัเชิงเหตแุบบบรูณาการระหว่างการฝึกอบรม ครอบครัวและ จิตลกัษณะท่ี เก่ียวข้อง
กับความพร้อมท่ีจะปรับตวัเป็นคนดีของเยาวชนกระท าผิดในบ้านผลวิจยัพบว่าประเภทศนูย์ฝึก
และอบรมเด็กและเยาวชน ลักษณะมุ่งอนาคตควบคุมตน และความสัมพันธ์กับบิดามารดา 
ร่วมกันสามารถท านายพฤติกรรมความชอบเส่ียงน้อยได้ร้อยละ 10.6 ในกลุ่มรวม และวรทัศน์ 
วัฒนชีวโนปกรณ์  (2555) ได้ศึกษาเก่ียวกับปัจจัยเชิงสาเหตุทางจิตและสังคมท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครจิตลักษณะเดิม 
ความชอบเส่ียงน้อย โดยในการเข้าร่วมท านายด้วยสามารถเพิ่มปริมาณท านายพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดี
แตล่ะด้านในจากปริมาณท่ีกลุม่ตวัแปรลกัษณะสถานการณ์ทางสงัคมได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ
.01  

ดังนัน้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจัยดังกล่าวพบว่าหาก
นกัศกึษามีการชอบความเส่ียงน้อยมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านส่ือสขุภาพ
ดงักลา่วด้วยเชน่กนั 
 

2.1.2 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) 
บุคลิกภาพ หรือ Personality นัน้ได้มีนักวิชาการและนักวิจัยให้ความหมายไว้

ดังนี ้พล็อตนิก (Plotnik. 1989) กล่าวว่าบุคลิกภาพ คือลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลซึ่ง
ประกอบไปด้วยด้านของความคิด ความรู้สึกถึงการแสดงพฤติกรรมในการตอบสนองต่อบุคคล
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมต่างๆ ทางสงัคม ส่วนแคทเทลล์ (Cattell, Eber, & Tatsuoka. 1970) 
ได้กล่าวว่าบุคลิกภาพนัน้ เป็นสิ่งช่วยในการท านายเก่ียวกับบุคคลจะตัดสินใจจะท าอะไรใน
สถานการณ์ต่างๆ ทั ง้ ท่ี เปิดเผยและซ่อนเร้นอยู่ภายในตัว และวอร์ เชล (Rae, Worchel, 
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Upchurch, Sanner, & Daniel. 1989) ได้ให้ความหมายบุคลิกภาพไว้ว่าคือการกระท าพฤติกรรม
ตา่งๆ โดยไปถึงความคิดและอารมณ์ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของแตบ่คุคล ซึ่งพฤตกิรรมท่ีแสดงออกมา
นัน้จะคอ่นข้างถาวรมีผลตอ่การการปรับตวัของบคุคลให้เข้ากบัสิ่งแวดล้อมตา่งๆ 

ส าห รับ ในส่ วนของประเทศไทยนั น้  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิ ตยสถาน 
(ราชบณัฑิตยสถาน, 2542) ให้ความหมายของค าว่า “บคุลิกภาพ” หมายถึงนิสยัเฉพาะของบคุคล 
สว่นลกัขณา สริวฒัน์ (2555) ได้ให้ความหมายบคุลิกภาพ ไว้วา่หมายถึงลกัษณะเฉพาะของบคุคล
ท่ีไม่เหมือนกันทัง้ลกัษณะภายนอกเช่น รูปร่างหน้าตาลกัษณะ ท่าทาง หรือลักษณะภายใน เช่น 
สติปัญญาความคิดและอุปนิสัยใจคอ และยังหมายถึงแบบแผนพฤติกรรมของบุคคลซึ่งเป็น
ลกัษณะเอกลกัษณ์ท่ีแสดงออกทัง้ทางด้านความคดิ ความรู้สกึ ความสนใจ สตปัิญญา รวมทัง้ด้าน
สรีระ บคุลิกภาพภายนอกและภายใน ท าให้สามารถแยกแยะความแตกตา่งของบคุคลดงักล่าวได้
ซึ่งบุคลิกภาพยังเป็นผลมาจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย (อารี พันธ์มณี , 2558) และ
บคุลิกภาพ หมายถึง คณุสมบตัิต่างๆ ทางด้านสรีระเป็นลกัษณ์เฉพาะของบุคคล ทัง้ภายในได้แก่ 
ความรู้ ส านึกคิด เจตคติและภายนอกได้แก่การแสดงออกทางร่างกายกริยาท่าทาง โดยเป็นความ
พยายามจะปรับตวัให้ เข้ากบัสงัคมและสิ่งแวดล้อม โดยได้แบ่งองค์ประกอบของบุคลิกภาพของ
บคุคลไว้ในด้านตา่งๆ ดงันี ้

1. ด้านกายภาพ หมายถึง รูปร่างหน้าตา ทรวดทรง ท่าทาง การแต่งกาย การเดิน 
เป็นต้น โดยบคุลิกภาพด้านกายภาพ นีเ้ป็นสิ่งท่ีสามารถมองเห็นได้ 

2. ด้านวาจา หมายถึง การใช้ถ้อยค า น า้เสียง ซึ่งผู้ อ่ืนจะรับรู้ได้โดยการฟัง ลกัษณะ
ตา่งๆ ท่ีจะสะท้อนบุคลิกภาพด้านนี ้เช่น การพูดจาน่าฟัง การพูดจากระโชกโฮกฮาก เป็นต้น โดย
บคุลิกภาพทางวาจาท่ีดียอ่มหมายถึงการพดูจาด้วยน า้เสียงนุม่นวล นา่ฟังเป็นมิตร และได้สาระ 

3. ด้านสติปัญญา หมายถึง ความสามารถทางการคิดแก้ปัญหา มีไหวพริบ โดย
สามารถท่ีจะมี ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ อ่ืนได้อย่างเหมาะสมและสามารถท่ีจะคดิแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
แสดงออกหรือสนองตอบผู้ อ่ืนได้อยา่งทนัเวลา 

4. ด้านอารมณ์ หมายถึง การมีอารมณ์ดี คงเส้นคงวา ไม่วู่วาม ฉุนเฉียว โกรธง่าย 
โดยเป็นคนท่ีมีอารมณ์ร่าเริง  

5. ด้านความสนใจและเจตคติ ของแต่ละคนย่อมแตกต่างกัน โดยแต่ละคนมีความ
สนใจท่ีหลากหลายกนัไป 
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6. ด้านการปรับตัว มีผลต่อลักษณะของบุคลิกภาพ ถ้าใช้แบบท่ีดีมีพฤติกรรมท่ี
เหมาะสมเพ่ือท าให้สงัคมยอมรับท าให้อยู่ในสงัคมได้อย่างมีความสุข ตรงกันข้ามถ้าปรับตวัไม่ดี
วางตวัในสงัคมไมเ่หมาะสม ยอ่มมี ผลเสียตอ่บคุลิกภาพด้านอ่ืนๆ ไปด้วย 

นอกจากนี ้ขวัญเรือน กิตติวัฒน์ (2546) ได้กล่าวถึงปัจจัยด้านบุคลิกภาพและ
จิตวิทยาส่วนบุคคล ซึ่งเป็นสาเหตุท่ีท าให้บุคคลเปิดรับข่าวสารแตกต่างกัน บุคลิกภาพเป็นสิ่งท่ี
สามารถท าเกิดความเข้าใจขัน้พืน้ฐานคุณสมบัติท่ีท าให้เกิดพฤติกรรมมนุษย์ซึ่งนับรวมไปถึง
องค์ประกอบของพฤติกรรมท่ีแสดงให้เห็นถึงความอดทนพืน้ฐานจิตใจและรวมถึงพฤติกรรมใน
สภาวะเหตุการณ์ต่างๆ นอกจากนีบุ้คลิกภาพนัน้ยงัเป็นลกัษณะท่ีเป็นเอกลักษณ์ประจ าตวัของ
บคุคลนัน้ ท่ีมีลกัษณะตา่งกนัไปของแตล่ะบคุคล การท่ีจะอธิบายถึงบคุลิกภาพของแตล่ะบคุคลจึง
หมายรวมไปถึงความสามารถ หมายถึง อารมณ์ และหมายถึงประสบการณ์ต่างๆ ท่ีท าให้บุคคล
เป็นอยูใ่นลกัษณะท่ีเราพบเห็นปัจจบุนั  

ส าหรับบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) หมายถึง ลกัษณะของการ
ระวงัไม่ให้ผิดพลาด โดยเป็นลกัษณะท่ีแสดงถึงความสามารถ ความมีระเบียบ มีความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ีอดทน การ มีวินยัในตนเอง และความรอบคอบ (กลุวีร์ จิตรบรรพต, 2557) (ส่วนรัตนากร 
กิจขนัธ์ (2552) ได้กล่าวว่าบุคลิภาพด้านการมีสติรู้ผิดชอบ (Conscientiousness) เป็นลกัษณะท่ี
แสดงถึงการมีความสามารถ (Competence) ความเป็นระเบียบ (Order) การมีความรับผิดชอบใน
หน้าท่ี (Dutifulness) การมีความต้องการผลสมัฤทธ์ิ (Achievement Striving) การมีวินยัในตนเอง 
(SelfDiscipline) และความรอบคอบ (Deliberation) บคุคลท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกระดบัสงู 
มีลกัษณะเป็นบคุคลท่ีมีระเบียบ เรียบร้อย มีความรับผิดชอบตอ่หน้าท่ี และพยายามเพ่ือให้ส าเร็จ
ตามเปา้หมาย โดยจะมุ่งเน้นการปฏิบตัิด าเนินการให้ภารกิจเสร็จ ส่วนบคุคลท่ีมีบคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึกระดบัต ่านัน้ จะเป็นบคุคลท่ีไมมี่ระเบียบ ไม่มีระบบ ไม่เอาใจใสต่อ่หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
และมีแรงจงูใจใฝ่ สมัฤทธ์ิต ่า ได้มีนกัวิชาการได้จ าแนกองค์ประกอบของบคุลิกภาพท่ีแตกตา่งกัน
ออกไป โดยการจ าแนกบคุคลตามแนวโน้มของลกัษณะนิสยั และวิธีการแสดงออกในสถานการณ์
ตา่งๆ โดยแตล่ะบคุคลจะแสดงออกแตกตา่งกนัในสถานการณ์ท่ีตา่งกนั ซึง่เรียกทฤษฎีของแนวคิด
กลุ่ม นี ว้่า  “ทฤษฏีบุคลิกภาพแบบคุณลักษณะ (Trait Personality Theory)” ส าห รับผู้ ท่ี มี
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึนัน้เป็นลกัษณะของผู้ ท่ีมีวินยัในตนเองสามารถจดัระเบียบชีวิตตนเองได้
ดีมีความรับผิดชอบสูงเป็นผู้ ท่ีมีแรงจูงใจภายในท่ีเป็นพลงัผลกัดนัให้ตนเองประสบความ ส าเร็จ
และพยายามพัฒนาตนเอง (Wehrli. 2008) โดยการเรียกช่ือองค์ประกอบแต่ละด้านตามแนวคิด
ของ  คอสตาและแมค เค ร (Costa & McCrae. 1992) (โด ยบุ คลิ กภ าพ แบบ มี จิ ตส านึ ก 
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(Conscientiousness) นัน้ เป็นลักษณะบุคคลแสดงถึงความเช่ือใจได้ เป็นผู้ ท่ีท าอะไรโดยมี
จดุมุ่งหมาย มีคณุธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ และมีความเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งลกัษณะ
ของบุคคลผู้ ท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก เป็นลักษณะท่ีมีการแสดงออกท่ีเก่ียวข้องกับความมี
วินัยในตนเองเพ่ือท่ีจะมุ่งไปยงัเป้าหมาย โดยคอสตาและแมคเคร (Costa & McCrae. 1992) ได้
แบง่บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ (Conscientiousness) เป็น 6 ลกัษณะยอ่ย  

1) การมีความสามารถ (Competence) หมายถึง ผู้ ท่ีสามารถจดัการกับชีวิตตนเอง
ได้มีความเป็นเหตเุป็นผล และมีประสิทธิภาพในตนเอง 

2) ความเป็นระเบียบ (Order) หมายถึง ผู้ ท่ีมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3) การมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี (Dutifulness) หมายถึง ผู้ ท่ียึดมัน่ในหลกัการทาง

จริยธรรมและปฏิบตัติามค ามัน่ท่ีให้ไว้ 
4) ความต้องการสัมฤทธ์ิผล (Achievement Striving) หมายถึง การท่ีท างานหนัก

เพ่ือให้ประสบความส าเร็จในงานตามเปา้หมาย 
5) ความมีวินัยต่อตนเอง (Self - Discipline) หมายถึง ความสามารถท่ีจะเร่ิมและ

ปฏิบตังิานให้ส าเร็จ แม้วา่เตม็ไปด้วยความเบื่อหนา่ยหรืออปุสรรค  
6) การคิดพิจารณา (Deliberation) หมายถึง การมีความคิดท่ีสามารถปฏิบตัิโดยมี

ความระมดัระวงัในการปฏิบตัใิห้บรรลเุปา้หมาย 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักลา่ว จงึสรุปได้ว่าบคุลิกภาพแบบ

มีจิตส านึก คือการท่ีนกัศกึษาแสดงออกถึงผลของการควบคมุตนเองสงู มุ่งมัน่ เพ่ือให้เกิดความมี
ประสิทธิภาพ มีจิตส านึกรับผิดชอบในหน้าท่ีโดยมีความพยายามเพ่ือให้ส าเร็จตามเปา้หมาย โดย
มุ่งไปท่ีการปฏิบตัิภารกิจให้เสร็จ คิดอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะลงมือปฏิบตัิโดยแบง่เป็น 6 ลกัษณะ 
ได้แก่ 1) การมีความสามารถ 2) ความเป็นระเบียบ 3) การมีความรับผิดชอบในหน้าท่ี 4) ความ
ต้องการสมัฤทธ์ิผล  5) ความมีวินยัตอ่ตนเอง และ 6) การคดิพิจารณา 

การวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) 
แบบวดัเก่ียวกับตวัแปร บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Conscientiousness) สามารถ

วดัได้จากแบบวดับคุลิกภาพด้านความมีสตรู้ิผิดชอบ ซึง่ได้รับการพฒันาขึน้โดย ขวญัเรือน แสงจีน 
(2546) ศุภดี คุวสานนท์ (2546) และนิตยา เมธาพิพัฒน์ (2546) ตามแนวคิดบุคลิกภาพห้า
องค์ประกอบมีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ผู้ ท่ีได้คะแนนสูงจะมี
คณุลกัษณะของบคุลิกภาพด้านนัน้ๆ สงูกว่าผู้ ท่ีได้คะแนนต ่ากว่า ซึ่งมีคา่สมัประสิทธ์ิความเช่ือมัน่
ชนิดความสอดคล้องภายในแบบแอลฟาทัง้ฉบับของฉบับท่ีใช้จริงมีค่าระหว่าง .72 - .85 กุลวีร์ 
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จิตรบรรพต (2557). ได้ศึกษาผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมมุ่งผลสัมฤทธ์ิเชิงลบของนักศึกษา
ปริญญาตรี สถาบนัอุดมศึกษาของรัฐและในก ากับของรัฐได้สร้างแบบวัดบุคลิกภาพมีค่าความ
เช่ือมั่นทัง้ฉบบั 0.71 และค่าความเช่ือมั่นของแบบวดับุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก .841 พร้อมกับ
ตรวจสอบคณุภาพมาตรวดักบันกัเรียนจ านวน 100 คน (Try out) ท่ีไม่ใช่กลุ่มนกัเรียนท่ีใช้จริง โดย
แบบสอบถามเป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดบั คือ จริงท่ีสุด จริง ค่อนข้างจริง ค่อนข้างไม่จริง 
และไมจ่ริง 

ในการวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกของนักศึกษานัน้ ผู้ วิจัยได้สร้างแบบวัดโดย
พฒันามาจากคอสตาและแมคเคร(Costa & McCrae. 1992) ซึ่งมีคา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอล
ฟ่าเท่ากบั .80 น ามาเป็นแบบอย่างในการสร้างแบบวดั มีลกัษณะเป็นมาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 6 ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” มีข้อค าถามจ านวน 15  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบ
ในแตล่ะข้อ โดยถ้าตอบ “จริงท่ีสดุ” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง 
“ไม่จริงเลย”  ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นักศกึษาท่ีได้คะแนนสงูแสดง
วา่เป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึมากกวา่นกัศกึษาท่ีตอบได้คะแนนน้อย 
 

งานวิจัยที่ เก่ียวข้องของบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก กับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ส าหรับในงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องนัน้ พบมีงานวิจัยของฤทัยชนก จงเสถียร และคณะ 
(2554) ได้ท าการศกึษาเร่ืองความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลิกภาพห้าองค์ประกอบบคุลิกภาพตราสินค้า
และเจตคติต่องานโฆษณาโดยจากการศึกษาดังกล่าวพบว่าบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
(Conscientiousness) มีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับเจตคติต่อโฆษณา
สินค้าในรูปแบบท่ีเช่ือถือ (Reliable) (r = .13, p < .05) และณัฐกาญจน์ กอมณี (ณัฐกาญจน์ กอ
มณี , 2560) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลการศกึษาพบว่าบคุลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
(r = .46, p < .01) และยงัมีความสมัพนัธ์กบัเจตคตติอ่การรับส่ืออยา่งมีวิจารณญาณ การได้รับตวั
แบบจากครอบครัวและอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  
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จากผลการวิจัยท่ีเก่ียวข้องจึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ ท่ี มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก
(Conscientiousness) จะมีพฤติกรรมการเปิดรับท่ีคิดไตร่ตรอง มีความตระหนกัรู้ในตนเอง รู้เท่า
ทนัและตระหนกัถึงผลกระทบของส่ือรวมทัง้มีการควบคมุตนตอ่เวลาท่ีใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ ดงันัน้
การท่ีนกัศกึษามีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกนัน้ มีส่วนเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ดงักลา่ว 

 
2.1.3 การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ 

ปัจจบุนัในโลกขา่วสารได้เปิดกว้างอย่างเสรีและไร้พรมแดน โดยประชากรโลกถกู
เช่ือมต่อกันด้วยไม่ว่าจะเป็นในด้านเทคโนโลยีการส่ือสารเพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วมีผลให้ผู้บริโภคนัน้
เป็นผู้ บริโภคสารและผู้ ส่งสารในเวลาเดียวกัน โดยยากต่อการควบคุม ทัง้อาณาบริเวณและ
ประเภทเนือ้หา ด้วยเหตนีุก้ารสร้างทกัษะท่ีจ าเป็น ส าหรับการใช้ชีวิตอย่างรู้เทา่ทนัสิ่งตา่งๆ ในโลก
ท่ีซับซ้อนและไร้ระเบียบ โดย “รู้เท่าทัน” มิใช่สุขอย่างไม่รู้ว่าตวัเองก าลังตกเป็น “เหย่ือ” (นิธิดา 
วิวฒัน์พาณิชย์, 2558)  

การรู้เท่าทันส่ือ ได้มีนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้หลากหลายทัศนะ เช่น บา
แรน (Baran & Richter. 2004) กล่าวว่าการรู้เท่าทันส่ือ คือความสามารถในการท าความเข้าใจ
และใช้ประโยชน์จากส่ือและเนือ้หาจากส่ือได้อยา่งมีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ ส่วนพอตเตอร์ 
(Potter. 2005) ให้ความหมายของการรู้เท่าทันส่ือว่าเป็นมุมมองจากการท่ีบุคคลเปิดรับส่ือและ
ตีความหมายของเนือ้หาส่ือตามท่ีได้เปิดรับด้วยความตระหนกัถึงผลกระทบของส่ือและมีสตใินการ
เปิดรับ และวตัถปุระสงค์ของการรู้เท่าทนัส่ือคือการเสริมสร้างพลงัอ านาจของบคุคลเพ่ือให้บคุคล
ควบคุมส่ือไม่ตกอยู่ภายใต้การครอบง าของส่ือ ส่วนทอลลิม (Tallim & Steeves. 2005) กล่าวว่า
การรู้เท่าทนัส่ือเป็นความสามารถท่ีจะเลือกและวิเคราะห์สารจากส่ือตา่งๆ ซึง่เป็นความสามารถใน
การตัง้ค าถามได้อย่างเหมาะสมว่ามีเนือ้หาอะไรอยู่ในสารนัน้และมีอะไรอยู่เบือ้งหลงัในการผลิต
ส่ือนัน้  

ส าหรับในประเทศไทยนัน้ จินตนา ตนัสวุรรณนนท์ (2550) กลา่วไว้วา่การรู้เท่าทนัส่ือ 
หมายถึง การท่ีนกัศกึษามีความรู้ ความเข้าใจในสิ่งท่ีส่ือน าเสนอโดยสามารถวิเคาะห์วตัถปุระสงค์
ในการน าเสนอของส่ือ สามารถตีความเนือ้หาสาระนยัยะท่ีแฝงอยู่ในส่ือได้ สามารถตัง้ค าถามหรือ
ข้อสงสัยเก่ียวกับสิ่งท่ีส่ือน าเสนอได้ และสามารถประเมินความถูกต้อง ความน่าเช่ือถือ รวมถึง
ประเมินค่านิยม อุดมการณ์และสิ่งต่างๆ ท่ีแฝงอยู่ในส่ือได้ และส านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแหง่ชาต ิ(2556 : 55) ได้อธิบายถึงการรู้เท่า
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ทันส่ือคือทักษะหรือความสามารถในการใช้ส่ืออย่างรู้ตัวและใช้ส่ืออย่างต่ืนตวั ซึ่งกล่าวว่าเป็น
ความสามารถ ตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนือ้หาสาระของส่ือ สามารถ โต้ตอบได้อย่างมีสติและ
รู้ตวั สามารถเข้าถึงส่ือท่ีหลากหลายและมีคณุภาพ รวมถึงสามารถใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ ส าหรับ
การรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ ถือว่าเป็นแนวคิดท่ีส าคญัอย่างยิ่งในยุคปัจจุบนั เพราะจะช่วยให้
บคุคลสามารถเข้าใจ ประเมินและสร้างสรรค์ เนือ้หาส่ือโดยไม่ถกูครอบง าจากส่ือ โดยการใช้ส่ือท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตทัง้ตอ่ตนเองครอบครัวและสงัคมซึ่งภาพรวมเพราะหากบุคคลใด
ในสังคมขาดการรู้เท่าทันส่ือบุคคลนัน้ย่อม ตกเป็นเหย่ือของข้อมูลข่าวสารได้ (บุบผา เมฆศรี
ทองค า และดนลุดา จามจรีุ, 2557)  

องค์ประกอบการรู้เทา่ทนัส่ือ  
1. ความตระหนกั หมายถึง การท่ีบุคคลมีความสามารถรับรู้อย่างมีสติเก่ียวกับ

พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของตนเองและผลกระทบของส่ือสงัคมออนไลน์   
2. เข้าใจ หมายถึงการท่ีบคุคลสามารถเข้าใจธรรมชาติและสภาพของความเป็น

ส่ือสงัคมออนไลน์และเข้าใจวา่ข้อมลูตา่งๆ ถกูสร้างขึน้และน าเสนอด้วยความเจตนาเสมอ  
3. วิเคราะห์ หมายถึง การท่ีบคุคลสามารถแยกแยะองค์ประกอบของส่ือ ตีความ

นยัยะท่ีแฝงอยูใ่นสาร ทราบจดุประสงค์และกลุม่เปา้หมาย ของสารส่ือสารนัน้  
4. ประเมิน หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถประเมินคณุค่าของส่ือสงัคมออนไลน์

ความน่าเช่ือถือ ของข้อมูล สามารถเช่ือมโยงเนือ้ความในส่ือสังคมออนไลน์กับบริบทอ่ืนๆ เช่น 
เศรษฐกิจ สงัคม การเมือง คา่นิยม เป็นต้น  

โดยการศกึษาการรู้เท่าทนัส่ือนัน้มีวิถีทางในการสร้างพลงัการรู้เทา่ทนัส่ือโดยแนวคิด
การจัดการศึกษาการรู้เท่าทันส่ือประกอบ ด้วย 4 ขัน้ตอน ได้แก่การสร้างความตระหนักถึง
ผลกระทบจากส่ือวิเคราะห์การกระท าจากการอ่านภาษาของส่ือไตร่ตรองและสะท้อนกลบัต่อส่ือ
และปฎิบตักิารโต้ตอบหรือสนบัสนนุ ยอมรับตอ่ส่ือบนแนวความคิดท่ีว่าเนือ้หาส่ือทัง้หลายถกูสร้าง
ขึน้มาโดยใช้กลวิธีต่างๆ ท าให้จดจ าและเข้าใจตามท่ีส่ือต้องการ การแลกเปล่ียนความคิดเห็นท่ี
ตา่งกนัท าให้บคุคลอา่นเนือ้หาส่ือและรู้เทา่ทนัมากย่ิงขึน้ถึงคา่นิยมและทศันคติท่ีแฝงมากบัส่ือและ
ต้องท าความเข้าใจว่าเจตนาของเนือ้หาส่ือคือผลประโยชน์ (บุบผา เมฆศรีทองค า และ ดนุลดา 
จามจรีุ, 2556) 

นอกจากนี ้ธนพัทธ์ จนัท์พิพฒัน์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วย
ปัญญา ของนกัศกึษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร โดยได้กลา่วไว้วา่การรู้เทา่ทนัส่ือออนไลน์ 
(Online Media Literacy) หมายถึง ความสามารถของนกัศึกษาในการใช้ทักษะการส่ือสารในส่ือ
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ออนไลน์ ทัง้การรับสารท่ีต้องอาศยัความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกรับ การวิเคราะห์ การตีความ 
ก่อน ท่ีจะตัดสินใจเช่ือหรือไม่ เช่ือหรือกระท าหรือปฏิ เสธ รวมถึงการส่งสารท่ี ต้องอาศัย
ความสามารถในการเลือกใช้สัญลักษณ์ ภาษา และส่ือสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง 
ประกอบด้วย 4 กระบวนการ ได้แก่ 1) ความสามารถในการเข้าถึงส่ือ (Access) 2) ความสามารถ
ในการวิ เค ราะ ห์  สา ร (Analyze) 3) ความสามารถในการป ระ เมิ น  (Evaluate) และ  4) 
ความสามารถในการส่ือสาร (Communicate) 

จาการศกึษาและประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องดงักล่าว ผู้วิจยัจึงสรุปได้ว่าการรู้เท่าทนั
ส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึงการท่ีนักศึกษาแสดงถึงการมีทักษะหรือความสามารถในการใช้ส่ือ
อย่างรู้และเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน แยะแยะเนือ้หาสาระและสามารถโต้ตอบได้อย่างมี
สติมีเหตผุลรวมถึงสามารถใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยสามารถจ าแนกระดับการรู้เท่าทันส่ือไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
ระดบัท่ี 1 การรู้ ระดบัท่ี 2 การเข้าใจ ระดบัท่ี 3 การวิเคราะห์ และดบัท่ี 4 การประเมิน 
 

การวัดการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ 
จากการประมวลผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องในอดีต พบว่ามีงานวิจยัจ านวนหนึ่งท าการ

วัดพฤติกรรมการการรู้เท่าทันส่ือ ได้แก่  งานวิจัยของ เอือ้จิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ซึ่งได้
ท าการศกึษาเร่ืองการวิเคราะห์ระดบัมีเดียลิตเตอเรซีของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาในประเทศไทย 
โดยได้สร้างแบบสอบถามการวดัการรู้เทา่ทนัส่ือ ซึ่งวดัในด้านของความรู้ ความคดิ โดยพฒันาจาก
แนวคิดทฤษฎีล าดบัขึน้การเรียนรู้และการคิดตามแนวคิดส าคัญของการรู้เท่าทนัส่ือ แนวคิดโครง
สร่วงหน้าท่ีและแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง โดยได้ก าหนดการรู้เท่านส่ือออกเป็น 4 ระดับ
ก าหนดตามล าดบัของความรู้คิด ได้แก่ ระดบัท่ี 1 ความตระหนกั (Awareness) ระดบัท่ี 2 ความ
เข้าใจ (Comprehension) ระดับ ท่ี  3 การวิ เคราะห์  (Analyze) และระดับ ท่ี  4 การประเมิน 
(Evaluate) โดยแบบสอบถามดงักลา่วผู้วิจยัได้สร้างเป็น 4 สว่น โดยสว่นแรกเป็นข้อมลูส่วนตวัของ
ผู้ตอบ และการรับส่ือของผู้ตอบจ านวน 22 ข้อ ส่วนท่ี 2,3,4 เป็นข้อมูลเก่ียวกับองค์ประกอบของ
การรู้เท่าทนัส่ือ จ านวน 60 ข้อง ในส่วนค าถามนัน้ใช้เป็นค าถามแบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก ในแต่
ละตัวเลือกนัน้จะแสดงถึงความสัมพันธ์กับระดับการรู้เท่าทันส่ือในแต่ละระดับและผลการ
ตรวจสอบคณุภาพของเคร่ืองมือวดัพบมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .66 

จินตนา ตนัสวุรรณนนท์ (2550) ได้ท าการศกึษาเร่ือง ผลการฝึกอบรมเพ่ือพฒันาการ
รู้เท่าทันส่ือของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏส่วนดุสิต โดยได้สร้างแบบวัดการรู้เท่าทันส่ือซึ่ง
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ก าหนดระดบัการรู้เท่าทันส่ือของผู้ รับส่ือไว้ 4 ระดบั ได้แก่ ระดบัท่ี 1 การรู้ ระดบัท่ี 2 การเข้าใจ 
ระดับท่ี 3 การวิเคราะห์ และดับท่ี 4 การประเมิน โดยลักษณะของแบบวัดนัน้ มีลักษณะเป็น
ทดสอบปรนยั ประกอบด้วยค าถามปลายปิดท่ีมีตวัเลือก 4 ตวัเลือกให้ตอบ ในแตล่ะตวัเลือกนัน้จะ
มีเกณฑ์ในการให้คะแนนตามค าตอบว่า ผู้ตอบมีการรู้เท่าทนัส่ืออยู่ในระดบัใด กล่าวคือ ถ้าหาก
ผู้ตอบเลือกตอบในข้อมูลท่ีอยู่ในระดบัการประเมินได้ 4 คะแนน เลือกตอบในข้อท่ีอยู่ในระดบัการ
วิเคราะห์ได้ 3 คะแนน เลือกตอบในข้อท่ีอยู่ในระดบัการเข้าใจได้ 2 คะแนน และเลือกตอบในข้อท่ี
อยู่ในระดบัการรู้ได้ 1 คะแนน (โดยในแตล่ะข้อนัน้จะมีเกณฑ์การให้คะแนน) และในการตรวจสอบ
คุณภาพของเคร่ืองมือด้านความเช่ือมั่นโดยวิธีครอนบาค พบว่ามีค่าความสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า
เท่ากบั .72 และนอกจากนีจ้ินตนา ตนัสวุรรณนนท์ และคณะ (2552)ได้ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบั
พฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาของนักศกึษาระดบัอดุมศกึษาในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใน
งานวิจัยดงักล่าวนัน้ได้สร้างแบบวัดการรู้เท่าทันส่ือมีจ านวนทัง้หมด 11 ข้อ ซึ่งประกอบด้วยข้อ
ค าถามปลายปิดท่ีมีตัวเลือก 4 ค าตอบโดยในแต่ละตัวเลือกจะมีเกณฑ์ในการให้คะแนนตาม
ค าตอบของผู้ ตอบ คือหากผู้ ตอบเลือกตอบในข้อมูลท่ีอยู่ในระดับการประเมินได้ 4 คะแนน 
เลือกตอบในข้อท่ีอยู่ในระดบัการวิเคราะห์ได้ 3 คะแนน เลือกตอบในข้อท่ีอยู่ในระดบัการเข้าใจได้ 
2 คะแนน และเลือกตอบในข้อท่ีอยู่ในระดบัการรู้ได้ 1 คะแนน (โดยในแตล่ะข้อนัน้จะมีเกณฑ์การ
ให้คะแนน) และในการตรวจสอบคณุภาพของแบบวดักบักลุ่มตวัอย่างจริงพบว่า มีความสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมรอยูร่ะหว่าง .21 - .42 และมีคา่ความเช่ือมัน่เท่ากบั .66 และ
มีงานวิจยัของลลิตภทัร เจริญรัฐ (2555) ท่ีได้ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียน
มธัยมศกึษาตอนปลาย วดัการรู้เท่าทนัส่ือด้วย แบบวดัจ านวน 20 ข้อ ท่ีเป็นลกัษณะประเมินคา่ 5 
ระดบั ตัง้แต่ “มากท่ีสุด” จนถึง “น้อยท่ีสุด” มีค่าอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.54 และมีค่า
ความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบัเทา่กบั .82 

ส าหรับงานวิจยัของธนพทัธ์  จนัท์พิพฒัน์พงศ์ (2559) ได้สร้างแบบสอบถามการรู้เท่า
ทนัส่ือออนไลน์เป็นการสอบถามเก่ียวกับความสามารถของนกัศึกษาในการใช้ทกัษะการส่ือสาร
ผ่านส่ือออนไลน์ ทัง้การรับสารท่ีต้องอาศยัความรู้ ความเข้าใจในการเลือกรับ การวิเคราะห์ การ
ตีความก่อนท่ีจะตัดสินใจเช่ือหรือไม่เช่ือหรือกระท าหรือปฏิเสธรวมถึงการส่งสารท่ีต้องอาศัย
ความสามารถในการเลือกใช้สัญลักษณ์ภาษาและส่ือสารออกไปได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี
ลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อ 
ค าถามท่ีสร้างขึน้ 10 ข้อ และเม่ือน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี
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จ านวน 84 คน จึงคดัเลือกไว้ใช้จริงจ านวน 6 ข้อ มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง .26 ถึง .61 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์แอลฟาเทา่กบั .66 
 ในการวดัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ในงานวิจยัครัง้นี  ้ผู้ วิจยัได้พฒันามาจากงานวิจยัลลิต
ภัตร เจริญรัฐ (2555) ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .90 น ามาเป็นแนวทางในการ
สร้างข้อค าถามตามขอบเขตนิยามปฏิบตัิการของตวัแปรโดยแบบวดัการรู้เท่าทันส่ือดงักล่าวได้ 
โดยได้ก าหนดระดบัการรู้เท่าทนัส่ือของผู้ รับส่ือไว้ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินคา่ 6 ระดบั 
ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” มีข้อค าถามจ านวน 14 ข้อ  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบ
ในแตล่ะข้อ โดยถ้าตอบ “จริงท่ีสดุ” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง 
“ไม่จริงเลย” ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นกัศกึษาท่ีได้คะแนนสงูแสดงว่า
เป็นผู้ ท่ีรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์มากกวา่นกัศกึษาท่ีตอบได้คะแนนน้อย 
 

งานวิจิยท่ีเก่ียวข้องการรู้เท่าทันส่ือกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของการการรู้เท่าทนัส่ือออนไลน์กับ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านส่ือนัน้ พบว่ามีงานวิจยัในบริบทท่ีใกล้เคียงกันคืองานวิจัย
เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ เช่น จินตนา ตนัสุวรรณนนท์และคณะ (2552) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร 
จ านวน 481 คน โดยจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการรู้เท่าทันส่ือเป็นตวัท านายท่ีมีอิทธิพล
ทางบวกสูงท่ีสุดในการท านายพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญารองลงมาอนัดบัสอง คือการ
ควบคมุตนอนัดบัสามคือ อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนและการใฝ่รู้เป็นตวัท านายพฤติกรรมการบริโภค
ส่ือด้วยปัญญาท่ีมีอิทธิพลเป็น อนัดบัท่ีส่ีในการท านายพฤตกิรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาโดยทัง้
ส่ีตวัแปรนีร้วมกันท านายพฤติกรรม การบริโภคส่ือด้วยปัญญาได้ร้อยละ 40.0 อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .001 (r=.473) และการรู้เท่าทันส่ือยังเป็นตัวท านายท่ีมีอิทธิพลสูงสุดในการ

ท านายพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญา (β=.272) และมีงานวิจัยของลลิตภัทร เจริญรัฐ 
(2555)ท่ีท าการศกึษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนกัเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการรู้เท่าทันส่ือเป็นปัจจัยท่ีมีผลทางตรงต่อ
พฤตกิรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาซึง่มีคา่สมัประสิทธิ อิทธิพลเทา่กบั .80  

งานวิจัยของธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์ (2559) ได้ท าการศึกษาปัจจยัภายในบุคคลและ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญา ของนกัศกึษาปริญญา
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ตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งจากการศึกษาวิจยัดงักล่าวพบว่าผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ
แบบเชิงชัน้เพ่ือท านายพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ กด้วยปัญญาทัง้ด้านรวมและรายด้าน 4 ด้าน 
(พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กอย่างเป็นประโยชน์ พฤตกิรรมการใช้เฟซบุ๊กอย่างถกูกาลเทศะพฤตกิรรม
การใช้เฟซบุ๊กอย่างปลอดภัย และพฤติกรรมการสนับสนุนให้ผู้ อ่ืนใช้เฟซบุ๊ กด้วยปัญญา) ของ
นักศึกษากลุ่มรวมและกลุ่มท่ีมีภูมิหลังต่างกัน โดยใช้ตวัแปรในปัจจัยภายในบุคคล (การก ากับ
ตนเอง การรู้เท่าทันส่ือออนไลน์ เจตคติท่ีดีต่อการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญา) และตัวแปรในปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางสงัคม (การรับรู้บรรทดัฐานทางสงัคม อิทธิพลจากคนรอบข้าง) เป็นตวัท านาย
ร่วมกันพบว่าตวัแปรในปัจจยัทัง้ 2 ปัจจยันัน้ สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วย
ปัญญาทัง้ด้านรวมและรายด้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั  

ดังนัน้ จากการทบทวนงานวิจัยทัง้ดังกล่าวผู้ วิจัยจึงคาดว่าการรู้เท่าทันส่ือสังคม
ออนไลน์ออนไลน์นัน้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านส่ือสุขภาพทางออนไลน์ 
ดงักลา่ว 
 

2.2 ปัจจัยทางจิตลักษณะตามสถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับพฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

2.2.1 เจตคติที่ดีต่อการพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

เจตคติ (Attitude) ในภาษาองักฤษนัน้ เป็นค าท่ีมีรากฐานมาจากภาษาละตินว่า 
“Aptus” ซึ่งหมายถึงความ โน้มเอียง เหมาะสม โดยเม่ือน าค าว่า “เจตคติ” มาใช้ก็จะหมายถึง 
สภาวะความพร้อมทางจิตซึ่งเกิดจาก ประสบการณ์ สภาวะความพร้อมนีจ้ะเป็นแรงก าหนด
ทิศทางปฏิกิริยาของบุคคลท่ีมีต่อบุคคล สิ่งของ หรือสถานท่ีท่ีเก่ียวข้อง (ประภาเพ็ญ สุวรรณ.  
2520) มีอิทธิพลท่ีส าคัญต่อพฤติกรรมในทางจิตวิทยาและเป็นสาเหตุให้บุคคลมีพฤติกรรมใน
วิถีทางท่ีแน่นอนเน่ืองจากเจตคติมีความเช่ือมโยงกับบุคลิกภาพการรับรู้และแรงจูงใจของบุคคล 
และเจตคติว่าหมายถึง ความรู้สึกท่ีแสดงออกมาอย่างมัน่คงต่อบคุคลหรือสถานการณ์ตา่งๆ ใน 2 
ลักษณะ คือมีทิศทาง (Direction) บวกหรือลบ ดีหรือเลว และปริมาณ (Magnitude) ซึ่งบุคคล
อาจจะมีเจตคติต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างรุนแรง และมีเจตคติต่ออีกสิ่งหนึ่งเบาบางซึ่งขึน้อยู่กับ
ความส าคญัของสิ่งเหล่านัน้ (ดจุเดือน พนัธุมนาวิน และดวงเดือน พนัธุมนาวิน, 2555) นอกกจาก
นีเ้จตคติเป็นจิตลกัษณะท่ีเกิดจากการรู้คิดเชิงประเมินคา่เก่ียวกบัสิ่งหนึ่งสิ่งทัง้ท่ีเป็นประโยชน์หรือ
โทษของบุคคลส่งผลท าให้มีความรู้สึกโน้มเอียงไปทางท่ีชอบหรือพอใจต่อสิ่งนัน้ๆ รวมทัง้ความ
พร้อมท่ีจะแสดงพฤตกิรรมเฉพาะอยา่งอนัเป็นผลสืบเน่ืองจากการเห็นประโยชน์หรือพอใจตอ่สิ่งนัน้ 
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กลา่วว่าเจตคติ คือทา่ทีหรือแนวโน้มของบคุคลท่ีแสดงตอ่สิ่งใดสิ่งหนึง่ ทางความคดิ ตอ่บคุคลหรือ
สิ่งของ โดยมีความรู้สึกหรือความเช่ือเป็นพืน้ฐาน ซึ่งสอดคล้องกับจุฑารัตน์ กิตติเขมากร (2555) 
ได้ให้ความหมายของเจตคติคือความรู้เก่ียวกบัประโยชน์และโทษ ความรู้สึกชอบและไม่ชอบของ
บคุคล รวมทัง้ความพร้อมท่ีจะกระท าพฤตกิรรมนัน้ๆ 

 
องค์ประกอบของเจตคต ิ 

ดวงเดือน พนัธุมนาวิน (2529) เจตคตปิระกอบส าคญั 3 องค์ประกอบ คือ  
1) องค์ประกอบทางการรู้คิด (Cognitive Component) หมายถึง การรู้การ

คิด ความเช่ือท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุทางเจตคติ โดยเจตคติของบุคคลท่ีมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งต้อง
ประกอบด้วยความรู้เก่ียวกบัสิ่งนัน้เป็นอนัดบัแรกและเป็นความรู้วา่สิ่งนัน้มีคณุหรือมีโทษมากน้อย
โดยเป็นความรู้หรือความเช่ือถือท่ีใช้ประเมินคา่ได้  

2) องค์ประกอบทางความรู้สึก (Affective Component) องค์ประกอบนีเ้ป็น
ส่วนส าคญัท่ีสุดของเจตคติ หมายถึง ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบพอใจหรือไม่พอใจความรู้สึกนีจ้ะ
เกิดขึน้โดยอัตโนมัติเม่ือบุคคลมีความรู้เก่ียวกับคุณหรือโทษของสิ่งนัน้ โดยองค์ประกอบทาง
ความรู้สึกยงัสอดคล้องกับองค์ประกอบทางการรู้คิดด้วย คือถ้าบุคคลรู้เก่ียวกับสิ่งหนึ่งในทางดีก็
จะท าให้เกิดความรู้สกึดีแตถ้่ารู้เก่ียวกบัสิ่งนัน้ในทางไมดี่ก็จะท าให้เกิดไมช่อบไมพ่อใจ  

3) องค์ประกอบทางการพร้อมกระท า (Action Tendency Component) 
หมายถึงการท่ีบุคคลมีความพร้อมท่ีจะช่วยเหลือ สนบัสนนุ ส่งเสริม สิ่งท่ีเขาชอบหรือพอใจ และ
พร้อมท่ีจะท าลายหรือเพิกเฉยตอ่สิ่งท่ีเขาไมช่อบ ไมพ่อใจ เม่ือบคุคลมีความรู้เชิงประเมินคา่ และมี
ความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบสิ่งนัน้แล้วสิ่งท่ีสอดคล้องกนั โดยติดตามมาคือความพร้อมท่ีจะกระท า
การให้สอดคล้องกบัความรู้สกึ  

จากการทบทวนเอกสารข้างต้น สรุปได้ว่า เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ลักษณะทางจิตของบุคคลท่ี
แสดงออกถึง ความเช่ือ ความคิด ความรู้สึก ชอบ ไม่ชอบ ความพอใจ ไม่พอใจ โดยสนับสนุนให้
เกิดการแสดงออกถึงกระท าพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ 
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การวัดเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ 

ส าหรับการวัดเจตคตินัน้ มีงานวิจัยของ ผจงจิต อินทรสุวรรณ และคณะ (2547)       
ซึ่งได้ท าการศึกษาปัจจัยด้านจิตใจและสถานการณ์แวดล้อมของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 - 4 จาก
มหาวิทยาลยัรัฐและเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการวิจยัพบว่าเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญามีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา (คา่ r เท่ากบั .54) 
และเม่ือน าตวัแปรอิสระทัง้ด้านจิตใจและสถานการณ์มาร่วมกนัท านายพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาพร้อมกันพบว่า เจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา และวนัวิสา  สรีระศาสตร์ 
(2554)ได้สร้างแบบวดัเจตคติตอ่พฤตกิรรมใช้อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และเป็นแบบวดัประเภท
มาตรวดัประเมินร่วมคา่ แตล่ะประโยคมีมาตรวดั 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวน 
20 ข้อ แบบวดัมีพิสยัของคะแนนของแบบวดัอยูร่ะหว่าง 63 ถึง 116 คะแนน คา่อ านาจจ าแนกราย
ข้ออยูร่ะหวา่ง .22 ถึง .56 คา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเทา่กบั .77   

นอกจากนี ้ธนพทัธ์ จนัท์พิพฒัน์พงศ์ (2559) ได้สร้างแบบวดัเจตคติท่ีดีต่อการใช้เฟ
ซบุ๊ กด้วยปัญญา เป็นการวัดลักษณะทางจิตของบุคคลท่ีประกอบด้วยความรู้เชิงประเมินค่า
เก่ียวกับประโยชน์ของเฟซบุ๊ ก ซึ่งเป็นความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบท่ีจะกระท าห รือไม่กระท า มี
ลกัษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อค าถามท่ี
สร้างขึน้ 39 ข้อ โดยเม่ือน าแบบวดัไปทดลองใช้กับกลุ่ม นกัศึกษาปริญญาตรีจ านวน 84 คน จึง
คดัเลือกไว้ใช้จริงจ านวน 8 ข้อ มีคา่ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมอยู่ระหว่าง 
.65 ถึง .80 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .85 

ในการวดัเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์นัน้ ผู้ วิจัยได้สร้างขึน้โดยพัฒนามาจากงานวิจัยของ ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ 
(2559) คา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .85 น ามาเป็นแนวทางในการสร้างสร้างแบบวดั
เจตคตท่ีิดีตอ่การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ซึ่งแบบวดัชนิดมาตร
วดั 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย” ซึง่มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตัวเลือก โดยผู้ ตอบสามารถเลือกได้ 1 
ค าตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ “จริงท่ีสุด” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบั
จนถึง “ไม่จริงเลย” ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม นกัศึกษาท่ีได้คะแนนสูง
แสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์สงูกวา่นกัศกึษาท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 
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งานวิจัยที่ เก่ียวข้องของเจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเจตคติต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ นัน้ พบงานวิจยัท่ีมีบริบทท่ีใกล้เคียงกนั เช่น 
นรา จันชนะกิจ (2548) ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมของนักศึกษา 
พบวา่ เจตคติท่ีดีตอ่พฤตกิรรมการใช้โทรศพัท์มือถืออย่างเหมาะสมนัน้ เป็นตวัท านายท่ีส าคญัเป็น
อนัดบัแรก ส่วนการศึกษาวิจัยดงักล่าว วนัวิสา สรีระศาสตร์ (2554) พบว่า เจตคติท่ีดีต่อการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงและเป็นตัวท านายท่ีดีท่ีสุดของ
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต เพ่ือการเรียนรู้กับพฤติกรรมการสนับสนุนให้เพ่ือนใช้อินเทอร์เน็ต 
อยา่งสร้างสรรค์และปลอดภยัสามารถเพิ่มปริมาณการท านายได้ถึง 22.4 และจิน เหลียง หวงั และ
คณะ (Wang et al. 2015) ได้ศึกษาการท านายการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัศึกษาปริญญาตรี
มหาวิทยาลยัขนาดใหญ่ 2 แห่งในเขตตะวนัออกเฉลียงใต้ของจีน พบว่า เจตคติตอ่การใช้ส่ือสงัคม
ออนไลน์เป็นตัวท านายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด (เบต้า = .23) ท่ีสามารถร่วมกับตัวแปรอิสระอ่ืน
ท านายการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 สว่นธนพทัธ์ จนัท์พิพฒัน์
พงศ์ (2559) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญา ของนกัศกึษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจยั
ภายในบุคคล เจตคติท่ีดีต่อการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาสามารถร่วมกันท านาย พฤติกรรมการใช้เฟ
ซบุ๊ กด้วยปัญญาทัง้ด้านรวมและรายด้าน และในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 36.10 ถึง 69.20 อย่างมี
นยัส าคญัท่ีระดบั .01  

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมท่ีดีต่างๆ 
นัน้ พบว่ามีความสมัพันธ์และสอดคล้องกับผลการวิจยัดงักล่าว ดงันัน้ ผู้ วิจยัจึงคาดว่าการมีเจต
คติท่ีดีต่อพฤติกรรมการการบริโภคด้วยปัญญาผ่านส่ือสุขภาพนัน้ จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญาผา่นส่ือสขุภาพด้วยเชน่กนั 

2.3 ปัจจัยทางลักษณะสถานการณ์ทางสังคมที่เก่ียวข้องกับพฤตกิรรมการบริโภคส่ือ
สุขภาพทางสังคมออนไลน์ด้วยปัญญา 

2.3.1 การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว 
ส าหรับครอบครัวนัน้ เป็นสถาบนัแรกและเป็นสถาบนัหลกัในการเป็นแบบอย่าง

ให้กับเด็กโดยเฉพาะบิดามารดาซึ่งเป็นผู้ ท่ีมีบทบาทส าคัญในการอบรมเลีย้งดู การถ่ายทอด
ปลกูฝังและขดัเกลาลกัษณะนิสยัของเด็กรวมทัง้เป็นแบบอยา่งทัง้ลกัษณะทางจิตใจ อารมณ์ และ
พฤติกรรมอันให้เป็นท่ียอมรับของสังคม ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมตามท่ีได้รับการถ่ายทดจาก
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ครอบครัว (อรพินทร์ ชูชมและคณะ, 2549: 20) ครอบครัวยังมีความส าคญัและเก่ียวกับข้องกับ
มนุษย์ตัง้แต่เกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นสถาบันท่ีมีบทบาทท่ีส าคัญในการด าเนินชีวิต (จินตนา         
ตนัสุวรรณนนท์ และคณะ (2555: 40) ส่วน งามตา วนินทานนท์ (2545: 125 - 126) ท่ีได้กล่าวไว้
ว่าครอบครัวเป็นตวัแทนระดบัปฐมภูมิซึ่งมีความส าคญัในการถ่ายทอดความคิด ค่านิยม ความรู้ 
และพฤติกรรมในช่วงของวัยเด็ก โดยการปลูกฝัง อบรมเลีย้งดู ถ่ายทอดความคิด ความเช่ือ 
ค่านิยม เจตคติ รวมถึงแบบแผนของพฤติกรรมท่ีเหมาะสมตัง้แต่ในวัยเยาว์ ซึ่งส่งผลไปยัง
บุคลิกภาพทัง้ทางร่างกายจิตใจและอารมณ์ และนักจิตวิทยาเช่ือว่าการท่ีผู้ ใหญ่จะเป็นคนดีมี
จริยธรรมขึน้อยู่กับการถ่ายทอดท่ีได้รับและการมีแบบอย่างดีท่ีในช่วงต้นของชีวิตจากสังคมใน
ครอบครัว ส าหรับผจงจิต อินทสุวรรณ และคนอ่ืนๆ (2547)ได้กล่าวไว้ว่าการมีแบบอย่างจาก
ครอบครัวคือ การได้รับการปลูกฝัง ถ่ายทอดนิสัย การบริโภคจากครอบครัว ซึ่งเป็นการรับรู้จาก
อดีตมาจนถึงปัจจุบนั โดยได้รับมาจากการอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่หรือผู้ ปกครองเก่ียวกับการ
บริโภคทัง้ทางตรง เช่น การให้ค าแนะน า ส่งเสริมสนับสนุน ตกัเตือน ควบคมุ และทางอ้อมได้แก่ 
การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและเหมาะสมต่อเยาวชน รวมถึงวัยรุ่นนัน้เป็นวัยท่ีพยายาม
แสวงหาต้นแบบท่ีตนเห็นวา่ดีหรือเหมาะสมตามความรู้สึกของตนเอง และบคุคลในครอบครัวเป็น
บคุคลท่ีอยูใ่กล้ชิดซึง่วยัรุ่นจะเลียนแบบจงึมีมากกวา่กลุม่อ่ืนๆ 

นอกจากนีใ้นงานวิจยัของจินตนา ตนัสุวรรณนนท์ และคณะ (2552)  ได้กล่าวไว้ว่า
เก่ียวกับการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวว่าเป็นการท่ีบุคคลได้รับการปลูกฝังถ่ายทอดนิสัย
การบริโภคจากครอบครัว ในเร่ืองของพฤติกรรมการเลือกบริโภคส่ือด้วยปัญญาในทางตรงโดยการ
ให้ค าแนะน าส่งเสริมสนบัสนนุ ตกัเตือน ควบคมุการรับส่ือ ส่วนใจทางอ้อมคือ การปฏิบตัิตนเป็น
แบบอย่างของพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัวเป็นต้น  และลลิตรภัทร เจริญรัฐ (2555) ได้กล่าวว่า
การถ่ายทอดจากครอบครัวนัน้ เป็นสภาวะท่ีสมาชิกในครอบครัวท่ีส่งผล ผลกัดนั ตอ่การเลือก การ
ตดัสินใจ ท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเลือกท่ีจะให้ความส าคญัในการเลือกในการใช้ผลิตภัณฑ์
ตางๆ ในชีวิตประจ าวนั   

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว เป็นแบบวัดท่ีนักศึกษาได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว ในทางตรงและ
ทางอ้อม โดยในทางตรงได้แก่การปลูกฝังถ่ายทอดนิสัยจากครอบครัว การให้ค าแนะน าส่งเสริม
สนบัสนนุ ตกัเตือน การควบคมุ การอบรมเลีย้งด ูการถ่ายทอดความคิด ความเช่ือตา่งๆ และส่วน
ทางอ้อมคือการปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งของพอ่แมแ่ละสมาชิกในครอบครัว  
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การวัดถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว 
จากการประมวลงานวิจัย พบว่ามีงานวิจัยของผจงจิต อินทสุวรรณ และคนอ่ืนๆ 

(2547) ในรายงานการวิจัยฉบับท่ี 110 ได้ศึกษาการวิจัยและพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญาของนกัเรียน โดยได้สร้างแบบวดั และประสบการณ์การจากครอบครัว ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
ประเมินค่า 6 ระดบั จ านวน 16 ข้อ ในการให้คะแนนแต่ละข้อเป็น 6 - 1 คะแนน ส าหรับค าตอบ
จริงท่ีสดุ ถึงไม่จริงท่ีสดุและในส่วนของจินตนา ตนัสวุรรณนนท์ และคนอ่ืนๆ (2552) ได้สร้างแบบ
วดัการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว โดยมีลักษณะของมาตราส่วนประเมินค่า 6 ระดบั จาก
จริงท่ีสดุถึงไม่จริงเลยมีข้อความทัง้ทางบวกและทางลบ ซึ่งจะให้ผู้ตอบประเมินตนเองว่าได้รับการ
ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวตามท่ีระบุไว้ในแตล่ะข้อในระดบัใด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน
ดงันี ้คือ ถ้าตอบจริงท่ีสดุให้ 6 คะแนน จริงให้ 5 คะแนน คอ่นข้างจริง ให้ 4 คะแนน คอ่นข้างไม่จริง
ให้ 3 คะแนน ไม่จริงให้ 2 คะแนน และไม่จริงเลยให้ 1 คะแนน ส่วนข้อความทางลบจะให้คะแนน
ในลกัษณะตรงกนัข้ามความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าทัง้ฉบบัเทา่กบั .80 

ลลิตภัทร เจริญ รัฐ (2555) ท่ี ได้ท าการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจุบันท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส านักงานเขตการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 2 ด้วยวิธีการวิเคราะห์กลุม่พห ุโดยได้สร้างแบบวดัอิทธิพลครอบครัว ซึ่งเป็นแบบ
วดัมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสุด ถึง น้อยท่ีสุด (5 - 1 คะแนน) ซึ่งได้ค่าความ
เช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ .91 และพระมหาศุภชัย แซ่เถียร (พระมหาศุภชัย แซ่เถียร       
(อชิโต), 2560) อิทธิพลครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้านได้แก่ การอบรมสัง่สอนของครอบครัว 
การสนบัสนุนของครอบครัว และการเป็นแบบอย่างท่ีดี ซึ่งแบบวดัเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 4 
ระดบั มากท่ีสุดจนถึงไม่มีเลย (4 - 1 คะแนน) โดยได้ค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟาทัง้ฉบบั
เทา่กบั .72 

ในการวดัการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้พฒันามา
จากงานวิจยัของจินตนา ตนัสุวรรณนนท์ และคณะ (2552) ค่าความเช่ือมั่นสมัประสิทธ์ิแอลฟ่า
เท่ากับ .80 น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวดัดงักล่าว โดยลักษณะของแบบวดัมาตราส่วน
ประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” ซึง่มีข้อค าถามจ านวน 20 ข้อ  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบ
ในแตล่ะข้อ ถ้าตอบ จริงท่ีสดุในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง ไม่จริง
เลย ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นกัศกึษาท่ีได้คะแนนสงูแสดงว่าเป็นผู้ ท่ี
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ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวอย่างเหมาะสมมากกว่านักศึกษาท่ีตอบค าถามได้
คะแนนน้อย 
 

ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวกับ
พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ผลการวิจยัความสมัพนัธ์ระหว่างการมีแบบอย่างท่ีดีจากครอบครัวกบัพฤตกิรรมการ
บริโภคด้วยปัญญานัน้ พบว่ามีงานวิจัยท่ีใกล้เคียง เช่น ปราณี จ้อยรอด (2546) ได้ศึกษาและ
พบว่านักเรียนท่ีได้รับการได้รับการถ่ายทอดท่ีดีจากครอบครัวมากจะมีพฤติกรรมการรับส่ือ
อินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารญาณมากกว่านักเรียนท่ีได้รับการถ่ายทอดจากครอบครัวน้อย และ 
ผลการวิจัยของจินตนา ตันสุวรรณนนท์และคณะ  (2552) พบว่าการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัวมี ความสมัพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .01 

นอกจากนี ้ส่วนลลิตภัทร เจริญรัฐ (2555) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาพบว่าการได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวนัน้มี
ความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา (r=.553,  p<.01) และณฐักาญจน์ กอ
มณี  (2560) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ โดยผลการศึกษาพบว่าการได้รับ
การถ่ายทอดจากครอบครัวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์
อย่างมีวิจารณญาณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการได้รับตัวแบบจากครอบครัว นัน้ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 (r = .44, p < .01)  

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าการได้รับการได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวนัน้ มีผล
ตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์แล้วครอบครัวนัน้มี
ผลต่อการคิด การกระท า ซึ่งส่งผลให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ โดยการท่ีนักศึกษาได้รับได้รับการ
ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวในด้านต่างๆ จึงน่าจะมีส่วนเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ดงักล่าว 

 
2.3.2 อิทธิพลจากเพื่อน 

ในช่วงชีวิตของวยัรุ่นท่ีก าลงัศึกษาถือเป็นวยัหวัเลีย้วหวัต่อของชีวิต ซึ่งเป็นวยัท่ี
ก าลังมีพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกลุ่มเพ่ือนจะมี
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บทบาทความส าคญัในชีวิตมากขึน้ โดยกลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลตอ่พฒันาการทางสงัคมและการรู้คิด           
(Baran & Richter. 2004) มีความอยากรู้อยากเห็นชอบลองสิ่งแปลกใหม่และต้องการได้รับการ
ยอมรับจากสงัคม โดยจะพยายามแสดงพฤติกรรมท่ีเป็นท่ียอมรับเพ่ือให้สอดคล้องกับคนในกลุ่ม
ซึ่งเห็นได้จากการเลือกใช้สินค้าและบริการการแต่งกายของกลุ่มวยัรุ่นก็จะเป็นไปในลักษณะท่ี
คล้อยตามกบัเพ่ือนในกลุม่  

ส าหรับผจงจิต อินทสุวรรณ และคณะ (2547) ได้ให้ความหมายอิทธิพลของ
เพ่ือน คือการท่ีบุคคลได้รับแนวคิดในด้านต่างๆ จากเพ่ือนจากการชักจูงแนะน าและปฏิบตัิตาม
จากการแสดงออกในด้านต่างๆ ในส่วนวลันิกา ฉลากบาง (2548) ได้กล่าวว่าเป็นการแสดงออก
ของเพ่ือนในการช่วยเหลือ การชักจูง แนะน า เป็นแบบอย่างในการคิดและการแสดงออกใน
พฤติกรรมท่ีดีงามถกูต้องโดยท่ีไม่หวงัผลตอบแทน ส่วนวิไลลกัษณ์ ทองค าบรรจง (2551) กล่าวว่า
อิทธิพลของเพ่ือนเป็นการท่ีบุคคลได้รับการชกัจูงและท าตามหรือเลียนแบบเพ่ือนอย่างเหมาะสม
และการท ากิจกรรมท่ีมีประโยชน์ และการใช้เวลาอย่างเหมาะสม ส่วนจินตนา ตนัสุวรรณนนท์ 
และคณะ (2552) ได้ให้ความหมายของอิทธิพลจากเพ่ือน คือการได้รับการชกัจูง หรือแนะน าให้ 
ข้อมูล ข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และอิทธิพลของเพ่ือนยังรวมถึงเป็น
ความใกล้ชิดสนิทสนม คอยให้ค าชีแ้นะ ค าแนะน า คอยตกัเตือนในการเลือกรับข้อมูลผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ในชีวิต นอกจากนีธ้นพัทธ์ จนัท์พิพัฒน์พงศ์ (2559) ได้ให้ความหมายท่ีเก่ียวข้องไว้ท่ีเก่ียว
อิทธิพลจากเพ่ือนวา่หมายถึง การได้รับการชกัจงูหรือแนะน ารวมถึงการท าตามหรือเลียนแบบ และ
พระมหาศภุชยั แซ่เถียร (อชิโต) (2560) ได้กลา่ววา่แบบอย่างท่ีดีอิทธิพลกลัยาณมิตร หมายถึงการ
ได้รับรู้ว่าเพ่ือนเป็นแบบอย่างท่ีถกูต้องดีงาม ประกอบด้วยการแสดงพฤติกรรม การสัง่สอน การให้
ค าแนะการตกัเตือน การชกัจูง การสนบัสนุน ช่วยเหลือการให้ก าลงัใจในการบริโภคท่ีดีโดยไม่ท า
ให้ตนเอง ครอบครัว และสงัคมเดือดร้อน   

จากการทบทวนเอกสารดังกล่าว สรุปได้ว่าอิทธิพลจากเพ่ือนหมายถึงการท่ี
นกัศึกษารายงานโดยแสดงออกถึงการได้รับค าแนะน า การตกัเตือน ชักจูง สนับสนุน ช่วยเหลือ 
และการให้ก าลงัใจท่ีดีและเหมาะสมจากเพ่ือน 

 
การวัดอิทธิพลจากเพื่อน   

การวัดอิทธิพลจากเพ่ือน พบมีงานวิจัยของผจงจิต อินทสุวรรณ และคนอ่ืนๆ 
(2545) นัน้ได้สร้างแบบวดัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี โดยมี
ลกัษณะของแบบวดันัน้เป็นมาตรวดั 6 ระดบั ได้แก่จริงท่ีสดุ ถึงไม่จริงเลย (6 - 1) คะแนน โดยค่า
ความเช่ือมัน่แอลฟาสมัประสิทธ์ิเท่ากับ .73 และจิตนา ตนัสุวรรณนนท์ และคณะ (2552) ศึกษา
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ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยได้ท าการสร้างแบบวัดอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนจ านวน 10 ข้อ สัมประสิทธ์ิ
อลัฟาเท่ากบั .78 และลลิตภทัร เจริญรัฐ (2555) ได้ศกึษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤตกิรรม
การบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งท าการสร้างแบบวัดความเป็น
กลัยาณมิตรไว้โดยเป็นแบบวดัมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ได้แก่ มากท่ีสุด ถึงน้อยท่ีสดุ (5 - 1 
คะแนน) โดยคา่สมัประสิทธ์ิอลัฟาเท่ากบั .97 น ามาเป็นแนวทางซึ่งสร้าง โดยลกัษณะของแบบวดั
มาตราส่วนประเมินคา่ 6 ระดบั จากจริงท่ีสดุถึงไม่จริงเลย มีข้อความทัง้ทางบวกและทางลบซึ่งจะ
ให้ผู้ตอบประเมินตนเองว่าได้รับอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนตามท่ีระบุไว้ใน แต่ละข้อในระดบัใดโดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังนีคื้อถ้าตอบจริงท่ีสุดให้ 6 คะแนน จริงให้ 5 คะแนน ค่อนข้างจริงให้ 4 
คะแนน ค่อนข้างไม่จริงให้ 3 คะแนน ไม่จริงให้ 2 คะแนนและไม่จริง เลยให้ 1 คะแนน ส่วน
ข้อความทางลบจะให้คะแนนในลกัษณะตรงกนัข้าม  

นอกจากนี  ้พ ระมหาศุภชัย  แซ่ เ ถียร (อชิ โต) (2560) ได้ศึกษาแบบจ าลอง
ความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละค้นหาขนาดอิทธิพลของตวัแปรเชิงสาเหตุส าคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
การบ ริโภคด้วยปัญญาของนัก เรียนประถมศึกษาปี ท่ี  6 โรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
กรุงเทพมหานคร ได้สร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบวดัลกัษณะมาตรวดัประเมินคา่ 4 ระดบั 
และแบบทดสอบการคดิตามหลกัโยนิโสมนสิการแบบเลือกตอบ (ก - ง) ได้แก่พฤตกิรรมการบริโภค
ด้วยปัญญา หมายถึงนักเรียนบริโภควตัถุสิ่งของผ่านกระบวนการพิจารณาโดยแบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ได้แก่การแบบอย่างท่ีดีอิทธิพลกัลยาณมิตร หมายถึงการท่ีนักเรียนได้รับรู้ว่าเพ่ือนเป็น
แบบอย่างท่ีถูกต้องดีงาม ประกอบด้วยการแสดงพฤติกรรม การสั่งสอน การให้ค าแนะน า การ
ตกัเตือน การชักจูง การสนับสนุน ช่วยเหลือการให้ก าลังใจในการบริโภคท่ี ดีโดยไม่ท าให้ตนเอง 
ครอบครัว และสภาพสังคมเดือดร้อน ส าหรับค่าความเช่ือมั่นอยู่ระหว่าง .58-.81 (ทัง้ฉบบั .81) 
แบง่ออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่การให้ค าแนะน า การสนบัสนนุของเพ่ือน การเป็นแบบอยา่งท่ีดีหมายถึง 
นักเรียนยอมรับเนือ้หาข้อมูลข่าวสารท่ีได้รับและยอมรับบทบาทของส่ือท่ีมีอิทธิพลต่อความคิด 
และพฤติกรรมในการบริโภคท่ีดีคา่ความเช่ือมัน่ทัง้ ฉบบั .84 ในการสร้างแบบวดัอิทธิพลจากกลุ่ม
เพ่ือนในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างขึน้โดยพฒันามาจากงานวิจยัของลลิตภตัร เจริญรัฐ (2555) คา่ความ
เช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .97 มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวดั โดยมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” 

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบ
ในแตล่ะข้อ ถ้าตอบ “จริงท่ีสดุ” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง “ไม่
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จริงเลย”   ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม นกัศกึษาท่ีได้คะแนนสูงแสดงว่า
เป็นผู้ ท่ีได้รับอิทธิจากเพ่ือนอยา่งเหมาะสมมากกวา่นกัศกึษาท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

 
ผลการวิจัยความสัมพันธ์ระหว่างอิทธิพลจากเพื่อนกับพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
พบงานวิจัยของจินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคนอ่ืนๆ (2552)ได้ศึกษาปัจจัยท่ี

เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานคร พบวา่ปัจจยัทางสงัคมด้านอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน เป็นตวัท านายท่ีเข้าสมการเป็น
ตวัท่ีสามในการท านายพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาโดยอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนร่วมกับการ
รู้เท่าทนัส่ือและการควบคมุตนสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วย
ปัญญาได้ร้อยละ 38.5 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ.001 และอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน         
(ค่าเบต้าเท่ากับ .188) ผลการวิจยัของจินตนา  ตนัสุวรรณนนท์และคณะ (2552) พบว่า อิทธิพล
ของกลุ่มเพ่ือน เป็นปัจจยัทางสงัคมท่ีสามารถเป็นตวัท านายพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญา
ของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา (r =.188) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากนีผ้ลวิจยั
ของปราณี  จ้อยรอด (2546) พบว่าการได้รับตวัแบบจากเพ่ือนสามารถร่วมกันท านายพฤติกรรม
การรับส่ืออินเทอร์เน็ตอยา่งมีวิจารณญาณ (r = .15) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

วิไลลกัษณ์ ทองค าบรรจง พบว่า พฤตกิรรมติดการสนทนาออนไลน์ได้รับอิทธิพลทาง
ลบโดยตรงจากอิทธิพลของเพ่ือนในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม (วิไลลกัษณ์ ทองค าบรรจง, 
2551) รวมทัง้ฐิติกาญจน์ อศัตรกลุ (2554) พบว่า ความเหมาะสมของกลุ่มเพ่ือนในสถานศกึษา มี
ความสมัพนัธ์เชิงลบกบัพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในทางท่ีผิดอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั  
.01 และผลวิจยัของดาวนภา เนาวรังสี (2555) พบว่า อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนเป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการเว็บไซต์เฟซบุ๊กของนิสิตนกัศกึษาเป็นอย่างมากและรวมทัง้ผลวิจยัของ ฐิติ
กาญจน์ อัศตรกุล (2554) พบว่า ความเหมาะสมของกลุ่มเพ่ือนในสถานศึกษาเป็นตัวแปรท่ี
สามารถร่วมท านายพฤตกิรรมการใช้อินเทอร์เน็ตในทางท่ีผิด (r = .19) อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และมีงานวิจยัของลลิตภัทร์ เจริญรัฐ (2555)  ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา พบว่า ความเป็นกัลยาณมิตรของเพ่ือนนัน้มีความสมัพันธ์กับ
พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญา (r=.52, p <.01) 

นอกจากนี ้นอกจากนี ้ณัฐกาญจน์ กอมณี  (2560) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 มหาวิทยาลยัศรีนคริ
นทรวิโรฒ พบวา่อิทธิพลของกลุม่เพ่ือน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคม
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ออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมีความสัมพนัธ์
ทางบวกกับ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 (r = .48, p <.01) โดยอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนเป็นตัวแปรท่ีมีความส าคญัล าดบัท่ี
สาม (r = .12,p < .01) เม่ือเรียงล าดบัความส าคญัของตวัแปรอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้
ในการศกึษาครัง้นีอ้ยูใ่นชว่งวยัรุ่นท่ีก าลงัศกึษาอยู่ในระดบัอดุมศกึษาการรับรู้เก่ียวกบัอิทธิพลของ
กลุ่มเพ่ือน จึงมีความส าคญัต่อพฤติกรรมของวยัรุ่นเป็นอย่างมาก รวมถึงพระมหาศภุชยั แซ่เถียร  
(อชิโต) (2560) ได้ศึกษากรุงเทพมหานครแบบจ าลองความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและค้นหาขนาด
อิทธิพลของตัวแปรเชิงสาเหตุส าคัญท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนักเรียน
ประถมศกึษาปีท่ี 6 โรงเรียนสงักดัส านกังานเขตกรุงเทพมหานคร พบวา่อิทธิพลกลัยาณมิตรมีอิทธิ
ผลทางตรงตอ่ การคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ มีคา่สมัประสิทธ์ิ อิทธิพลเท่ากบั .14 (p< .05) และ
มีอิทธิพลทางอ้อม ตอ่พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการ มีค่า
สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเทา่กบั .03 (p< .05)  

ดงันัน้จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องผู้ วิจัยจึงคาดว่าอิทธิพลจาก
เพ่ือนนัน้มีจะอิทธิพลสง่ผลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคด้วยปัญญาผา่นส่ือสขุภาพ 
ดงันัน้ จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัและความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวข้องในครัง้นี ้ผู้วิจยัจึงคาดว่า
อิทธิพลจากเพ่ือน จะส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ ดงักลา่ว  
 

2.4 ปัจจัยทางลักษณะชีวสังคมกับพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์  

ลกัษณะทางชีวสงัคมของบคุคลนัน้อาจเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท าให้บคุคลแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ ท่ีมีลักษณะแตกต่างกันออกไปโดยในการศึกษาวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยจึงได้ศึกษาภูมิหลังของ
นกัศกึษา ได้แก่ เพศ สาขา ประเภทมหาวิทยาลยั และรายได้ของนกัศกึษา 

2.4.1 เพศกับพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ 

เพศ หมายถึง เพศชาย และเพศหญิง โดยเพศเป็นหนึ่งในปัจจัยท่ีก าหนดให้
บุคคลนัน้แสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกัน ด้วยการมีพืน้ฐานท่ีแตกต่างกัน เช่นมีพันธุกรรมเป็น
ตวัก าหนดลกัษณะทางสรีระท่ีแตกต่างกันทัง้ชีวภาพและกายภาพ ฮอร์โมน อวยัวะต่างๆ รวมถึง
การรับรู้อารมณ์และความรู้สึกตลอดจนการได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมท่ีแตกตา่งกนัจากบทบาท 
เช่น การอบรมเลีย้งดจูากครอบครัว การอบรมสัง่สอนจากสถาบนัการศกึษาไปจนถึงตวัแทนตา่งๆ 
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ท่ีก าหนดว่าเพศหญิงและชายนัน้มีความแตกต่างกนัเป็นความคาดหวงัทางสงัคมท าให้เพศหญิง
มกัถกูอบรมสัง่สอนให้เป็นคนเรียบร้อย อ่อนน้อมประพฤติอยู่ในกฎระเบียบตามประเพณีของไทย 
ซึ่งสังคมจะความเข้มงวดกับความประพฤติกรรมของเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (สายสุนีย์        
อุดมนา. 2541) ส าหรับในงานวิจัยเก่ียวกับส่ือพบความแตกต่างกันของระดบัพฤติกรรมระหว่าง
เพศหญิงและเพศชายเช่น จารุกร พุทธการุณย์วงศ์ (2549) ได้ท าการศึกษาปัญหาสาเหตแุละผล
สืบเน่ืองจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต ของนกัเรียนช่วงชัน้ปีท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
นกัเรียนเพศชายมีปัญหาจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต โดยรวมและรายด้าน มากกวา่เพศหญิง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

ส่วนงานวิจยัของปราณี จ้อยรอด (2546) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการ
รับส่ืออินเทอร์เน็ต อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชัน้ท่ี 4 ในเขตกรุงเทพมหานครพบว่า
นกัเรียนเพศหญิงมีพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอร์เน็ต อยา่งมีวิจารณญาณมากกว่านกัเรียนเพศชาย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 นอกจากนี ้และมีงานวิจัยของ จารุกร พุทธการุณย์วงศ์ 
(2549) ท่ีท าการศึกษาปัญหาสาเหตแุละผลสืบเน่ืองจากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ตของนกัเรียน
ช่วงชัน้ท่ี 4 ในกรุงเทพมหานคร งานวิจัย) ท่ีเพศหญิงจะมีปัญหาสาเหตุและมีผลท่ีสืบเน่ืองมาก
จากการสนทนาทางอินเทอร์เน็ต น้อยกวา่เพศชาย (p < .05)  

สว่นการศกึษาของอมร โต๊ะทอง (2555) เร่ืองพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้
อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศพัท์เคล่ือนท่ีของวยัรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร” จากการศกึษาพบว่าเพศชาย
มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคล่ือนท่ีเพ่ือติดตามข่าวสาร และสถานการณ์
บ้านเมือง และใช้เพ่ืออ่านข่าวหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารออนไลน์มากกว่าเพศหญิง ขณะ ท่ีเพศ
หญิงส่วนใหญ่ใช้เพ่ือผ่อนคลายความเครียด และใช้เพ่ือติดตามข่าวสารบันเทิง ในส่วนของ
ผลกระทบพบว่าวยัรุ่นเพศชายและเพศหญิงมีความเห็นไม่แตกต่างกันว่าการใช้อินเทอร์เน็ตผ่าน
โทรศพัท์เคล่ือนท่ีสง่ผลกระทบตอ่การเรียน และสง่ผลกระทบตอ่ปัญหาครอบครัวและธนพทัธ์ จนัท์
พิพฒัน์พงศ์ (2559) ได้ศึกษาพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
พบว่า นกัศึกษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการใช้เฟชบุ๊กด้วยปัญญาในด้านรวมและพฤติกรรมการใช้    
เฟชบุ๊ กอย่างถูกกาลเทศะมากกว่านักศึกษาเพศชาย  และกชกร บุญยพิทักษ์สกุล (2561)                 
ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัของ
นักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่านักศึกษาเพิศหยิงเป็นผู้ ท่ีมี
พฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลบน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านักศึกษาเพิศชายอย่างมี
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นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ดงันัน้ผุ้วิจยัจึงคาดวา่นกัศกึษาเพศหญิงจะมีพฤตกิรรมกการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์มากกวา่นกัศกึษาเพศชาย  

 
2.4.2 สาขาที่เรียนกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์ 
ในด้านของการเรียนการสอนนัน้ สาขาวิชาท่ีเรียนในลักษณะรายวิชาท่ีมีแตกตา่ง

กันท าให้มีกระบวนการเรียนการสอนท่ีแตกต่างกันออกไป โดยศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาก็
แตกต่างกันความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด ไปจนถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมของแต่ละกลุ่ม 
สาขาวิชาก็ย่อมท่ีจะแตกต่างกันออกไปด้วยเช่นกัน โดยส าหรับการวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยแบ่งกลุ่ม
สาขาวิชาออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2) สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และ 3) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จากการทบทวนงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้ส่ือ ผู้วิจยัพบว่ามีงานวิจยัท่ีศกึษาในพฤติกรรมอ่ืนๆ ของนกัศกึษาท่ีศกึษาในกลุ่ม
สาขาวิชาท่ีแตกตา่งกนั  

จากการศึกษาของพสชนัน นิรมิตไชยนนท์ (2549) ซึ่งได้ท าการศึกษาในด้าน
เปรียบเทียบการจดัการเรียนการสอนพบว่ามีความแตกตา่งกนัในสว่นท่ีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์จะมีรูปแบบการจดัการเรียนการสอนท่ี
เน้นการวิเคราะห์ วิจารณ์และประยกุต์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าให้ผู้ เรียนลงมือปฏิบตัิ
เพ่ือสร้างความรู้ขึน้มา ซึง่ผู้วิจยัเห็นว่าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศกึษาเก่ียวข้องกบัการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นส าคัญท าให้นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิชานีมี้ความตระหนักถึงผลกระทบของ 
เทคโนโลยีมากกว่าสาขาวิชาอ่ืนๆ รวมถึงการถ่ายทอดทางสังคมจากสถาบันการศึกษา และ
หลักสูตรท่ีต่างมุ่งเน้น ในเร่ืองการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์และปลอดภัยต่อสังคม 
โดยกลุม่ตวัอย่างคือนกัศกึษาปริญญาตรีชัน้ปีท่ี 2 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 360 คน 
พบว่านกัศกึษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชามีการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซึ่งนักศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระดบัการเรียนรู้ ด้วยการน า
ตนเองสูงกว่านักศึกษาในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

นอกจากนีมี้งานวิจยัของธนพัทธ์ จนัท์พิพฒัน์พงศ์ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจัย
เร่ืองปัจจยัภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วย
ปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ พบว่า กลุม่ปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสงัคมและกลุม่ปัจจยั สภาพแวดล้อมทางสงัคม
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และภายในบุคคล สามารถท านายพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาด้านรวมได้ร้อยละ 63.5 
และ 69.2 ตามล าดับ และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ กด้วยปัญญาด้านรวม อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ .01 ตามล าดบั โดยกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พบว่า กลุ่มปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสงัคม และกลุ่มปัจจยั สภาพแวดล้อมทางสงัคมและภายใน
บคุคล สามารถท านายพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาด้านรวมมีอิทธิพลตอ่พฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊ กด้วยปัญญาด้านรวม อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ .01 ตามล าดับ และ
งานวิจัยของ กชกร บุญยพิทักษ์สกุล (2561) ได้ท าการศึกษาวิจัยเร่ืองปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับ
พฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัของนกัศกึษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล โดยผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นผู้ ท่ีมี
พฤตกิรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไบน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านกัศกึษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และพบว่านักศึกษาท่ีเรียนสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษากลุ่มสาขา
สงัคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ดงันัน้ผู้วิจยัจึงคาดว่านกัศกึษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ
จะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์มากกว่า
สาขาอ่ืน 
 

2.4.3 ประเภทมหาวิทยาลัยกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

ส าหรับประเภทของมหาวิทยาลยัออกเป็น 2 ประเภทคือมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ
และมหาวิทยาลยัเอกชน โดยการแบง่ประเภทของมหาวิทยาลยัออกเป็นประเภทต่างๆ ท าให้เห็น
ถึงความแตกตา่งกนัของมหาวิทยาลยัจากการบริหารงาน ซึ่งน าไปสู่รูปแบบการเรียนการสอน โดย
ท่ีมีการถ่ายทอดทางสงัคมจากบุคลากรท าให้นกัศกึษามีแนวคิด คา่นิยมท่ีแตกต่างตา่งกันออกไป 
ซึง่อาจสง่ผลให้นกัศกึษาในมหาวิทยาลยัในประเภทตา่งๆ มีการแสดงออกท่ีแตกตา่งกนัอีกด้วย  
จากการทบทวนงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือออนไลน์นัน้ ผู้วิจยัพบว่ามีงานวิจยัของ
ผจงจิต อินทรสวุรรณและคณะ (2547) ท่ีท าการวิจยัและพฒันาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา
ของเยาวชนท่ีเป็นนิสิตในมหาวิทยาลยัของรัฐและเอกชน พบว่าไม่มีความแตกตา่งกัน นอกจากนี ้
งานวิจัยของธนพัทธ์ จันท์พิพฒัน์พงศ์ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ืองปัจจัยภายในบุคคลและ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนักศกึษาปริญญา
ตรีในเขตกรุงเทพมหานคร ซึ่งพบว่านักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้       
เฟซบุ๊ กอย่างปลอดภัยมากกว่านักศึกษาเอกชน (p < .01) มากกว่าว่านักศึกษามหาวิทยาลัย
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เอกชน และนอกจากนีมี้งานอ่ืนๆ และนอกจากนีย้งัมีงานวิจยัของกชกร บญุยพิทกัษ์สกลุ (2561) 
ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทนัของ
นกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า นกัศึกษาท่ีอยู่ในมหาวิทยาลยั
ของรัฐเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านกัศกึษาท่ีศกึษา
อยู่ในมหาวิทยาลยัเอกชนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ดงันัน้ผู้วิจยัจึงคาดว่านกัศกึษาใน
ประเภทมหาวิทยาลยัแตกต่างกันนัน้ส่งผลให้นกัศกึษามีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพ
ด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ท่ีมีความแตกตา่งกนั 

 
2.4.4 รายได้ของนักศึกษากับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย

ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
ระดบัปริมาณรายได้เฉล่ียตอ่เดือนทัง้หมดของนกัศกึษานัน้ ให้นกัศกึษาตอบเป็น

จ านวนเงินรายได้ตามจริงท่ีนกัศกึษาได้รับตอ่เดือน ซึ่งงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีนัน้ ยังไม่มีปรากฏโดยตรง แต่มี
งานวิจยัท่ีได้ศึกษาไว้ในกลุ่มของตวัอย่างท่ีใกล้เคียงเช่น งานวิจยัของสุมิตตรา เจิมพนัธ์  (2545) 
พบว่านักเรียนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวสูงมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร์สูง
กว่า นกัเรียนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต ่า (ค่าเฉล่ีย 2.15  และ 1.74 ตามล าดบั) ส่วน
สุภาสิณี นุ่มเนียม (2558) พบว่านักเรียนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวต ่าเป็นผู้ มีความ
ตัง้ใจท่ีจะมีพฤตกิรรมรับผิดชอบตอ่หน้าท่ีของนกัเรียน มากกวา่นกัเรียนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจของ
ครอบครัวสูง นอกจากนีง้านวิจยัของศภุรางค์ อินทุณห์ (2553) พบว่านกัเรียนท่ีมีระดบัเศรษฐกิจ
ในครอบครัวสูง มีปริมาณการอ่านเนือ้หาท่ีเป็นประโยชน์มากกว่านกัเรียนท่ีมีระดบัเศรษฐกิจใน
ครอบครัวต ่า จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องผู้วิจยัคาดว่านกัศกึษาท่ีมีลกัษณะชีว
สงัคมต่างกันนัน้จะมีพฤติกรรมการบริโภคส่ือสุขภาพทางสมัคมออนไลน์ด้วยปัญญาทัง้ด้านรวม
และรายด้านแตกตา่งกนั  

 
ส่วนที่ 3 นิยามเชิงปฏิบัติการ 

3.1 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ หมายถึง 

การกระท าของนกัศกึษาท่ีผ่านการคิดวิเคราะห์อยา่งมีเหตผุล สามารถไตร่ตรองท่ีจะเลือกรับข้อมลู
และเลือกใช้ผลิตภณัฑ์สขุภาพ ซึ่งได้แก่ ยา อาหาร เคร่ืองส าอาง ท่ีน าเสนอผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
โดยการตดัสินใจท่ีจะเลือกบริโภคนัน้มีความพอดี เหมาะสม ความเข้าใจในประโยชน์ และเห็นถึง
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คุณค่าท่ีแท้จริงเพ่ือน ามาพัฒนาความคิด สติปัญญา ส่งผลท าให้เกิดคุณภาพชีวิตท่ีดีขึน้ โดย
แบ่งเป็น 2 องค์ประกอบได้แก่ 1) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ี
แท้จริง 2) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ถกูต้อง 

3.1.1 พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง 
จากความหมายและนิยามข้างต้นจึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

สขุภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง นัน้ หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาแสดงออกถึงการ
กระท าในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพผ่านส่ือสงัคมออนไลน์โดยค านึงถึงคณุคา่ ประโยชน์ท่ี
ได้รับ ในประเภทและปริมาณ ประเภทและคณุสมบตัิท่ีเหมาะสม โดยไม่หลงเช่ือค าโฆษณาชกัจูง
ในด้านราคาและรูปลักษณ์ เพ่ือเป็นปัจจัยท่ีเกือ้หนุนชีวิต เพ่ือให้เกิดผลดีเป็นหลกัและสามารถ
เกือ้หนนุพฒันาชีวิตตอ่ไป 

ในการสร้างแบบวดัพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งเข้าใจประโยชน์
ท่ีแท้จริงในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างแบบวดัขึน้มาใหม ่โดยอาศยัแนวทางตามขอบเขตนิยามปฏิบตักิาร
ของตวัแปรนี ้โดยเป็นแบบวดัประเภทประเมินรวมค่ามีมาตรวดั 6 ระดบั จาก “ปฏิบตัิมากท่ีสุด” 
ถึง “ไมป่ฏิบตัเิลย” จ านวน 10 ข้อ 

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตัวเลือก ผู้ ตอบสามารถเลือกได้ 1 
ค าตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ “ปฏิบัติมากท่ีสุด” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมา
ตามล าดบัจนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” ได้ 1 คะแนนในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม นกัศกึษาท่ี
ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง
มากกวา่ผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

3.1.2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างวิเคราะห์คุณโทษ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพอยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องหมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ี
นักศึกษาแสดงออกถึงการกระท าใช้เหตุผลคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง อย่างถึงผลเสียและกระทบ 
รวมถึงสามารถละเว้นการเลือกบริโภคสิ่งท่ีจะท าให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนเดือดร้อนภายหลังจากการ
บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ 

ในการวดัการพฤติกรรมอย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องนัน้ 
เป็นแบบวดัท่ีผู้ วิจยัได้สร้างขึน้มาใหม่ โดยใช้แนวทางตามขอบเขตนิยามปฏิบตัิการของตวัแปรนี ้
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เป็นแบบวดัประเภทประเมินรวมค่ามีมาตรวดั 6 ระดบั จาก “ปฏิบตัิมากท่ีสดุ” ถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” 
จ านวน 15 ข้อ 

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตัวเลือก ผู้ ตอบสามารถเลือกได้ 1 
ค าตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ “ปฏิบัติมากท่ีสุด” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมา
ตามล าดบัจนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นกัศึกษาท่ี
ได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ ท่ี มีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างวิเคราะห์คุณโทษ
คาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้องมากกวา่ผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อย 
 

3.2 ปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม หมายถึง ปัจจัยต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับคุณลักษณะ
ต่างๆ ของตัวนักศึกษาที่ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาซึ่งประกอบด้วย ลักษณะ 1) ความชอบเส่ียง
น้อย 2) บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 3) การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ 

3.2.1 ความชอบเส่ียงน้อย 
จาการทบทวนเอกสารและงานวิจัยข้างต้น จึงสรุปได้ว่าความชอบเส่ียงน้อย 

หมายถึงการกระท าของนักศึกษาท่ีแสดงปริมาณการรับรู้และความรู้สึกถึงการป้องกันการ
หลีกเล่ียงและตระหนกัถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ เพียงเพ่ือท่ีหวังในรางวลัหรือได้รับการยอมรับซึ่งเห็น
แบบอย่างจากผู้ อ่ืนท่ีเคยท าพฤติกรรมเหล่านัน้ส าเร็จมาแล้วในอดีต โดยหากสิ่งท่ีกระท าแล้วเกิด 
ความต่ืนเต้น ความท้าท้ายสง่ผลท าให้เกิดผลเสียและอาจเป็นอนัตรายก็จะหลีกเล่ียงหรือปอ้งกนั 

ในการวัดความชอบเส่ียงน้อยนัน้ยังไม่มีนักวิชาการหรือนักวิจัยท่ีท าการวัด
เก่ียวกับพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาโดยตรง ผู้ วิจัยได้น าแบบวัดการความชอบเส่ียงน้อย 
ของวรทัศน์ วัฒนชีวโนปกรณ์ (2555) ซึ่งเป็นการวัดในกลุ่มตวัอย่างเดียวกันคือนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี น ามาเป็นแบบอย่างในการแบบวดัความชอบเส่ียงน้อยของนกัศกึษาเป็นแบบวดัชนิด
มาตรวดั 6 ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย ซึง่มีข้อค าถามมีจ านวน 10 ข้อ  

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบใน
แต่ละข้อ  ถ้าตอบ จริงท่ีสุดในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง ไม่จริง
เลย ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม โดยนกัศกึษาท่ีได้คะแนนสงูแสดงว่าเป็น
ผู้ ท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยมากกวา่นกัศกึษาท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

3.2.2 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องดงักล่าว จงึสรุปได้ว่าบคุลิกภาพ

แบบมีจิตส านึก คือการท่ีนักศึกษาแสดงออกถึงผลของการควบคุมตนเองสูง มุ่งมั่น เพ่ือให้เกิด
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ความมีประสิทธิภาพ มีจิตส านึกรับผิดชอบในหน้าท่ีโดยมีความพยายามเพ่ือให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย โดยมุ่งไปท่ีการปฏิบัติภารกิจให้เสร็จ คิดอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติโดย
แบง่เป็น 6 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การมีความสามารถ 2) ความเป็นระเบียบ 3) การมีความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ี 4) ความต้องการสมัฤทธ์ิผล  5) ความมีวินยัตอ่ตนเอง และ 6) การคดิพิจารณา 

ในการวดับุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกของนกัศึกษานัน้ ผู้ วิจยัได้สร้างแบบวดัโดย
พฒันามาจากคอสตาและแมคเคร (Costa and McCrae. 1992) ซึ่งมีคา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิ
แอลฟ่าเท่ากับ .80 น ามาเป็นแบบอย่างในการสร้างแบบวัด มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า 
(Rating Scale) 6 ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตัวเลือก ผู้ ตอบสามารถเลือกได้ 1 
ค าตอบในแต่ละข้อ โดยถ้าตอบ “จริงท่ีสุด” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมา
ตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงเลย” ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นกัศึกษาท่ีได้
คะแนนสงูแสดงวา่เป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกมากกวา่นกัศกึษาท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

3.2.3 การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ 
จากการศึกษาและประมวลเอกสารท่ีเก่ียวข้องดงักล่าว ผู้ วิจัยจึงสรุปได้ว่าการ

รู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ หมายถึงการท่ีนกัศกึษาแสดงถึงการมีทกัษะหรือความสามารถในการใช้
ส่ืออย่างรู้และเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน แยะแยะเนือ้หาสาระและสามารถโต้ตอบได้อย่าง
มีสติมีเหตผุลรวมถึงสามารถใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ ส าหรับพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์โดยสามารถจ าแนกระดับการรู้เท่าทันส่ือไว้ 4 ระดับ ได้แก่ 
ระดบัท่ี 1 การรู้ ระดบัท่ี 2 การเข้าใจ ระดบัท่ี 3 การวิเคราะห์ และดบัท่ี 4 การประเมิน 

ในการวดัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้พฒันามาจาก
งานวิจัยลลิตภัตร เจริญรัฐ (2555) ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .90 น ามาเป็น
แนวทางในการสร้างข้อค าถามตามขอบเขตนิยามปฏิบตัิการของตวัแปรโดยแบบวดัการรู้เทา่ทนัส่ือ
ดงักล่าวได้ โดยได้ก าหนดระดบัการรู้เท่าทนัส่ือของผู้ รับส่ือไว้ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมิน
คา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” มีข้อค าถามจ านวน 13ข้อ  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตัวเลือก ผู้ ตอบสามารถเลือกได้ 1 
ค าตอบในแต่ละข้อ โดยถ้าตอบ “จริงท่ีสุด” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมา
ตามล าดบัจนถึง “ไม่จริงเลย” ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นกัศึกษาท่ีได้
คะแนนสงูแสดงวา่เป็นผู้ ท่ีรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์มากกว่านกัศกึษาท่ีตอบได้คะแนนน้อย 
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3.3 เจตคติที่ดีต่อการพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ 

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องจึงสรุปได้ว่า เจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ หมายถึง ลักษณะทางจิตของ
บคุคลท่ีแสดงออกถึงความเช่ือ ความคิด ความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ ความพอใจ ไม่พอใจ ท่ีแสดงออก
ถึงกระท าพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

ในการวดัเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์นัน้ ผู้ วิจัยได้สร้างขึน้โดยพัฒนามาจากงานวิจัยของ ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ 
(2559) คา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .85 น ามาเป็นแนวทางในการสร้างสร้างแบบวดั
เจตคตท่ีิดีตอ่การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ซึ่งแบบวดัชนิดมาตร
วดั 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไมจ่ริงเลย” ซึง่มีข้อค าถามจ านวน 13 ข้อ  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตัวเลือก โดยผู้ ตอบสามารถเลือกได้ 1 
ค าตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ “จริงท่ีสุด” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบั
จนถึง “ไม่จริงเลย” ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม นกัศึกษาท่ีได้คะแนนสูง
แสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์สงูกวา่นกัศกึษาท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 

 
3.4 ลักษณะสถานการณ์ทางสังคม หมายถึงสภาพการณ์ของปัจจัยทาง

สภาพแวดล้อมที่มีผลต่อพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ของนักศึกษาซึ่ งได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวและอิทธิพลของ
กลุ่มเพื่อน 

 
3.4.1 การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว 

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องสรุปได้ว่า การถ่ายทอดทางสงัคม
จากครอบครัว เป็นแบบวดัท่ีนกัศกึษาได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ในทางตรงและ
ทางอ้อม โดยในทางตรงได้แก่การปลูกฝังถ่ายทอดนิสัยจากครอบครัว การให้ค าแนะน าส่งเสริม
สนบัสนนุ ตกัเตือน การควบคมุ การอบรมเลีย้งด ูการถ่ายทอดความคิด ความเช่ือตา่งๆ และส่วน
ทางอ้อมคือการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของพ่อแม่และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจเลือกท่ีจะกระท าในสิ่งใดสิ่งหนึง่ 
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ในการวดัการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้พฒันา
มาจากงานวิจยัของ จินตนา ตนัสวุรรณนนท์ และคณะ (2552) คา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า
เท่ากับ .80 น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบวดัดงักล่าว โดยลักษณะของแบบวดัมาตราส่วน
ประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” ซึง่มีข้อค าถามจ านวน 14 ข้อ  

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตัวเลือก ผู้ ตอบสามารถเลือกได้ 1 
ค าตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ จริงท่ีสุดในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดับ
จนถึง ไม่จริงเลย ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม นักศึกษาท่ีได้คะแนนสูง
แสดงวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวอยา่งเหมาะสมมากกวา่นกัศกึษาท่ีตอบ
ค าถามได้คะแนนน้อย  

3.4.2 อิทธิพลจากเพื่อน 
จากการทบทวนเอกสารดังกล่าว สรุปได้ว่าอิทธิพลจากเพ่ือนหมายถึงการท่ี

นกัศึกษารายงานโดยแสดงออกถึงการได้รับค าแนะน า การตกัเตือน ชักจูง สนับสนุน ช่วยเหลือ 
และการให้ก าลงัใจท่ีดีและเหมาะสมจากเพ่ือน 

ในการสร้างแบบวดัอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้สร้างขึน้โดยพฒันา
มาจากงานวิจยัของลลิตภัตร เจริญรัฐ (2555) ค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากับ .97 มา
เป็นแนวทางในการสร้างแบบวัด โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริง
ท่ีสดุ” จนถึง “ไมจ่ริงเลย” ซึง่มีข้อค าถามจ านวน 12 ข้อ 

ส าหรับเกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตัวเลือก ผู้ ตอบสามารถเลือกได้ 1 
ค าตอบในแต่ละข้อ ถ้าตอบ “จริงท่ีสุด” ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบั
จนถึง “ไม่จริงเลย” ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม นกัศึกษาท่ีได้คะแนนสูง
แสดงวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับอิทธิจากเพ่ือนอยา่งเหมาะสมมากกวา่นกัศกึษาท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

3.5 ลักษณะทางชีวสังคม 
3.5.1 เพศ หมายถึง ลกัษณะสรีระภายนอกของนกัศกึษาท่ีแสดงออกให้เห็นถึงความ

แตกตา่ง ได้แก่ เพศ ชาย และเพศหญิง 
3.5.2 สาขาท่ี เรียน หมายถึง สาขารายวิชาท่ี มีการเรียนแตกต่างกันไปตาม

กระบวนการเรียนการสอน โดยในการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาก็จะแตกต่างกันในด้านของ
องค์ความรู้ ความเช่ือ ความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมของการเรียนแต่
ละกลุ่ม ซึ่งในการวิจยัครัง้นีผู้้ วิจัยเลือกกลุ่มสาขาวิชา 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) สาขามนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 2) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3) สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
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3.5.3 ประเภทมหาวิทยาลยั ท่ีท าการศึกษาวิจยัครัง้นีแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภทได้แก่ 
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน  

3.5.4 รายได้ของนกัศกึษา  
หมายถึง รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน โดยเป็นจ านวนเงินท่ีได้รับตามจริงต่อ

เดือน โดยจากข้อมูลผลส ารวจส านกังานสถิติแห่งชาติปี 2561 (ส านักงานสถิติแห่งชาติ,  2561) 
รายได้เฉล่ียของนักศึกษาในเขตกรุงเทพและปริมณฑลในช่วงอายุ 19 – 22 ปี อยู่ท่ี 5,000 – 
10,000 บาท ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ 5,000 บาท และหากนักศึกษาท่ีมีรายได้
มากกว่า 10,000 บาท จะเป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีมีรายได้สูง ส าหรับในการวิจัยครัง้นีไ้ด้แบ่งช่วง
ความถ่ีช่วงละ 5,000 บาท ได้ดังนี ้ 1) ไม่เกิน 5,000 บาท 2) 5,001 - 10,000 บาท 3) 10,001 - 
15,000 บาท 4) 15,001 - 20,000 บาท 5) มากกวา่ 20,000 บาท 

 
ส่วนที่ 4 สมมุตฐิานงานวิจัยและกรอบแนวคิด 

สมมตฐิานในการวิจยั  
1. นักศึกษาท่ีมีชีวสังคมต่างกันจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย

ปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านตา่งกนั โดยมีสมมติฐานยอ่ยคือ  
1.1 นกัศึกษาเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญา

ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมมากกวา่กบันกัศกึษาเพศชาย 
1.2 นักศึกษามหาวิทยาลัยในก ากับรัฐจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านมากกว่านกัศกึษามหาวิทยาลยั
เอกชน 

1.3 นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านมากกว่านกัศกึษาใน
กลุม่สาขาอ่ืน 

1.4 นักศึกษาท่ีมีรายได้น้อยจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านมากกวา่นกัศกึษาท่ีรายได้มาก 

2. ปฏิสมัพันธ์ระหว่างปัจจยัทางจิตลกัษณะเดิม จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และ
ลกัษณะสถานการณ์ทางสงัคมท่ีมีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านของนกัศกึษาโดยมีสมมตฐิานย่อยคือ 
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2.1 นกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อย ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนจะมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านมากกว่า
นกัศกึษาในกลุม่ลกัษณะอ่ืน 

2.2 นกัศึกษาท่ีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัวท่ีดีจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ทัง้
ด้านรวมและรายด้านมากกวา่นกัศกึษาในกลุม่ลกัษณะอ่ืน 

2.3 นักศึกษาท่ีมีรู้เท่าทันส่ือสงัคมออนไลน์ และมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรมมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมสังคมออนไลน์ จะมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านมากกว่านกัศกึษาใน
กลุม่ลกัษณะอ่ืน 

3. กลุ่มปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความชอบเส่ียงน้อย บุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก และการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ กลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ ได้แก่เจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ และสถานการณ์ทาง
สงัคม ได้แก่ การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว และอิทธิพลจากเพ่ือน สามารถร่วมกันท านาย
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้วยปัญญาของของ
นกัศกึษาด้านรวมและรายด้านของนกัศกึษาทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มท่ีมีชีวสงัคมท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ได้แก่ 
 
- พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพผ่าน
สื่อสงัคมออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ที่
แท้จริง 
 - พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพผ่าน
สื่อสงัคมออนไลน์อยา่งวิเคราะห์คณุโทษ
คาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 

จิตลักษณะเดิม 
- ความชอบเสี่ยงน้อย 

- บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก 

- การรู้เทา่ทนัสื่อสงัคมออนไลน์ 

ลักษณะสถานการณ์ 
- การถ่ายทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว 
-  อิทธิพลจากเพ่ือน จิตลกัษณะตามสถานการณ์ 

- เจตคติที่ดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ผ่าน
สื่อสงัคมออนไลน์ 

 

ลักษณะชีวสังคม 

เพศ / สาขา /ประเภทมหาวิทยาลยั /รายได้ของนกัศกึษา 



 

บทที่ 3  
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศกึษาวิจยัปัจจยัทางจิตสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในครัง้นี ้เป็นการศึกษาวิจัยแบบสหสัมพันธ์เชิงเปรียบเทียบ 
(Correlational-Comparative Study) โด ย ศึ ก ษ า ใน ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษ าป ริญ ญ าต รี ใน เข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งในบทนีผู้้ วิจัยจะกล่าวถึงรายละเอียดเก่ียวกับการก าหนด  
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง การสร้างและการพฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การพิทกัษ์สิทธิกลุ่ม
ตวัอยา่ง การเก็บ รวบรวมข้อมลู และการวิเคราะห์ข้อมลู 
การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษา คือ นกัศึกษามหาวิทยาลยัในก ากับรัฐและมหาวิทยาลยั

เอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ท่ีมีการเรียนการสอนใน 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขา
วิทยาศาสตร์เพ่ือสุขภาพ 2) สาขา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 3) สาขาสังคมศาสตร์  และ
มนุษยศาสตร์ ซึ่งมีทัง้สิ น้  13 แห่ง ได้แก่ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ านวน 21,408 คน              
2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จ านวน 27,056 คน 3) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จ านวน 
20,483 คน 4)มหาวิทยาลยัศิลปากร จ านวน 18,163 คน 5) มหาวิทยาลยัมหิดล จ านวน 19,235 
คน6) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จ านวน 19,117 คน 7) มหาวิทยาลยัสวนดุสิต จ านวน 12,676 
คน 8) มหาวิทยาลัยรังสิต จ านวน 24,772 คน 9) มหาวิทยาลัยสยาม จ านวน 6,945 คน 10) 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 10,760 คน 11) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จ านวน 
14,690 คน 12) มหาวิทยาลยันานาชาติเอเชียแปซิฟิก จ านวน 977 คน 13) มหาวิทยาลยัอีสเทิร์น
เอเชีย จ านวน 2,907 คนโดยมีจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นประชากรทัง้สิน้  170,313 คน (ส านัก
คณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561) 

2. กลุม่ตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั 
กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ศึกษาวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในระดบัปริญญา

ตรี ปีการศึกษา 2561  ของมหาวิทยาลัย ในก ากับ รัฐและมหาวิทยาลัย เอกชนใน เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในระดบัชัน้ปีท่ี 1 – 4  โดยเป็นมหาวิทยาลยัท่ีมีการเรียนการสอน
ใน 3 สาขา ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 13 แห่ง โดยมีจ านวนนักศึกษาท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 
170,313 คน คน (ส านกัคณะกรรมการการอดุมศกึษา, 2561) ซึง่ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้
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สูตรยามาเน่ (Yamane. 1967) ก าหนดค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 5 ของ
จ านวนประชากรทัง้หมด โดยจากจ านวนประชากรทัง้หมด  170,131 คน คิดเป็นจ านวนกลุ่ม
ตวัอย่างอย่างต ่าเท่ากับ 398 คน ทัง้นี ้เพ่ือให้ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นตวัแทนของประชากรดีขึน้และ
ปอ้งกนัการได้รับแบบสอบถามตอบกลบัท่ีไม่สมบูรณ์จึงก าหนดกลุ่มตวัอย่างเพิ่มขึน้อีกประมาณ
ร้อยละ 10 จึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ี 440 คน ส าหรับวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ใช้การสุ่มแบบหลาย
ขัน้ตอน (Multi-Stage Sampling) โดยมีขัน้ตอนในการสุม่กลุม่ตวัอยา่ง ดงันี ้

1. ขัน้แรกสุ่มกลุม่ตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ภูมิ (Stratified Sampling) โดยใช้ประเภทของ
มหาวิทยาลัยเป็นตัวแบ่งชัน้ภูมิ  แบ่งออกเป็น  2 ชัน้ภูมิ  คือ มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและ
มหาวิทยาลยัเอกชน และก าหนดหน่วยด้วยการสุ่ม โดยแบ่งเก็บข้อมูลเป็นมหาวิทยาลัยของใน
ก ากบัรัฐ 2 แห่ง และ มหาวิทยาลยัเอกชน 2 แห่ง รวม 4 มหาวิทยาลยั จากนัน้จะท าการจบัฉลาก
เพ่ือให้ได้มหาวิทยาลัยในการเก็บข้อมูล 4 มหาวิทยาลัย ซึ่งได้มหาวิทยาลัยท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่าง 
ดงันี ้

1.1 มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ  ได้แก่  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและ    
มหาวิทยาลยัสวนดสุิต  

1.2 มหาวิทยาลยัเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลยัรังสิตและหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
2. ขัน้ท่ีสองสุ่มกลุ่มตวัอย่างแบบแบง่ชัน้ภูมิ (Stratified Sampling) โดยใช้สาขาวิชา

เป็นตัวแบ่งชัน้ภูมิแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ภูมิ  คือ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  

3. ขัน้ท่ีสาม กลุ่มตวัอย่างได้จากการสุ่มแบบแบ่งชัน้ภูมิตามสดัส่วน (Proportional 
Stratified Random Sampling) แบ่งตามสัดส่วนจ านวนนักศึกษาในแต่ละสาขาของแต่ละ
มหาวิทยาลยั ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คิดเป็นสดัส่วนกลุ่มตวัอย่างต่อประชากรเท่ากับ 1:159 โดยเฉล่ียกับ
ขนาดประชากรดงักลา่ว 
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ตาราง 1 แสดงจ านวนประชากรและกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามมหาวิทยาลยัและกลุม่สาขาวิชา
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ 

มหาวิทยาลัย            
ศรีนครินทรวโิรฒ 

กลุ่มสาขาวิชา จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

เก็บจริง 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 13,321 84 95 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4,320 27 27 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 3,767 25 16 

รวม 21,408 135 135 
มหาวทิยาลัย          
สวนดุสติ 

กลุ่มสาขาวิชา จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

เก็บจริง 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 4,783 30 30 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7,561 48 48 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 332 3 3 

รวม 12,676 82 82 

 
มหาวิทยาลยัเอกชน  
มหาวิทยาลัยรังสิต กลุ่มสาขาวิชา จ านวน

ประชากร 
จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

เก็บจริง 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 16,084 101 98 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3,635 22 28 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 5,053 31 28 

รวม 24,772 154 154 
มหาวทิยาลัย 
หัวเฉียวเฉลิม        
พระเกียรติ 

กลุ่มสาขาวิชา จ านวน
ประชากร 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

เก็บจริง 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 6,139 38 38 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,277 8 13 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 3,344 21 16 

รวม 10,760 67 67 
รวมประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 69,616 440 440 

ท่ีมา: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ข้อมูลของมหาวิทยาลัยในเขตกรงุเทพ
มหานครและปริมณฑล ปีการศกึษา 2561 
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การสร้างเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย   
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้สร้างขึน้ตามขอบเขตของนิยามปฏิบัติการของตัวแปร

ต่างๆ โดยเคร่ืองมือทัง้หมดเป็นแบบสอบประเภทมาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating 
Scale) ซึ่งมีทัง้เคร่ืองมือท่ีสร้างขึน้ใหม่และได้ปรับปรุงจากแบบสอบท่ีใช้ในการวิจัยอ่ืนๆ รวม
จ านวนเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครัง้นี ้ประกอบด้วยชุดแบบสอบถาม
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ และปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
โดยแบง่ออกเป็น 8 ตอน ซึง่มีรายละเอียดของเคร่ืองมือแตล่ะฉบบัดงัตอ่ไปนี ้

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป ได้แก่ เพศ กลุม่สาขาวิชา ประเภทมหาวิทยาลยั และ
รายได้ของนกัศกึษา 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามด้านการความชอบเส่ียงน้อย 
ตอนท่ี 4 แบบสอบถามด้านบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
ตอนท่ี 5 แบบสอบถามด้านการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 
ตอนท่ี 6 แบบสอบถามเจตคติท่ีดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคด้วยผลิตภณัฑ์สขุภาพผ่านส่ือ

สงัคมออนไลน์ด้วยปัญญา 
ตอนท่ี 7 แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว   
ตอนท่ี 8 แบบสอบถามอิทธิพลจากเพ่ือน  
 
การสร้างและการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

ส าหรับในการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้สร้างและพฒันาเคร่ืองมือวิจยั โดยมีขัน้ตอนดงันี ้
1. ศกึษาเอกสารแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องของตวัแปรท่ีศกึษา 
2. ก าหนดนิยามเชิงปฏิบตักิารของตวัแปรท่ีศกึษา 
3. สร้างแบบสอบถามตามนิยามปฏิบตัิการของตวัแปรนัน้ๆ และปรับปรุงขัน้ต้น

จากการตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา (Content Validity) และความเท่ียงตรงตามโครงสร้าง 
(Construct Validity) โดยผู้ เช่ียวชาญ 3 ทา่น 

4. น าแบบสอบถามไปทดลองใช้และรวบรวมเป็นแบบฟอร์มท่ีจะน าไปใช้จริง 
5. คดัเลือกข้อค าถามในการวดัด้วยการวิเคราะห์คณุภาพรายข้อและรวบรวมเป็น

แบบฟอร์มท่ีจะ น าไปใช้จริง โดยใช้เกณฑ์ความสมัพนัธ์ระหว่างค่าเฉล่ียรวมกบัรายข้อมากกว่า .2 
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ขึน้ไป (ล้วน สายยศ และองัคนา สายยศ, 2538) ซึ่งหากต ่ากวา่ .2 แตมี่เนือ้หาสอดคล้องและท าให้
โครงสร้างนิยามปฏิบตักิารสมบรูณ์ผู้วิจยัจะพิจารณาคดัเลือกไว้ 

6. ปรับปรุงแบบสอบถามท าให้เป็นมาตรฐานและรวบรวมเป็นแบบฟอร์มท่ีจะ
น าไปใช้จริง 

7. วิเคราะห์หาคุณภาพของแบบสอบถามทัง้ฉบับโดยการหาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้เกณฑ์พิจารณาค่าความเช่ือมัน่
ท่ี .6 ขึน้ไป (อรพินท์ ชชูม, 2545) 

8. จดัพิมพ์เป็นฉบบัท่ีสมบรูณ์เพ่ือน าไปใช้จริง 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้มีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า (Rating Scale) ได้แก่ 

แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์
แบบสอบถามด้านการความชอบเส่ียงน้ อย แบบสอบถามบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
แบบสอบถามด้านการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์แบบสอบเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้วยปัญญา แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว แบบสอบถามอิทธิพลจากเพ่ือน 

 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไป  

แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปเป็นแบบสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดส่วนบุคคล ได้แก่ 
เพศ กลุ่มสาขาวิชา และประเภทมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นตัวเลือกให้เลือกตอบ ตัวอย่าง
แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป  

1. เพศ     ………ชาย     ……... หญิง 
2. มหาวิทยาลยั ……. มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ  ……. มหาวิทยาลยัเอกชน 
3. กลุม่สาขาวิชาท่ีเรียน  

……. มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     
……. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
……. วิทยาศาสตร์สขุภาพ      

4. รายได้ท่ีนกัศกึษาได้รับตอ่เดือน 
……. รายได้ไมเ่กิน 5,000 บาท       ……. รายได้ 5,001 - 10,000 บาท 
……. รายได้ 10,001 - 15,000 บาท    ……. รายได้ 15,001 - 20,000 บาท 
……. รายได้มากกวา่ 20,000 บาท 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ 

แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์เป็นแบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นมาตรประเมินค่า 6 ระดับ ตัง้แต่ “ปฏิบัติมากท่ีสุด” 
จนถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” โดยข้อค าถามท่ีสร้างขึน้ทัง้หมดจ านวน 30 ข้อ และเม่ือน าแบบสอบถามไป
ทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาจ านวน 100 คน จึงได้ท าการคดัเลือกแบบสอบถามไว้ใช้จริงทัง้หมด
จ านวน 25 ข้อ โดยแบ่งแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ด้วยปัญญาออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างอย่าง
เข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง และ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างวิเคราะห์คุณโทษ
คาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้องซึง่มีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาทัง้ฉบบัเทา่กบั .87 

2.1 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจ
ประโยชน์ที่แท้จริงผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพทางส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริง หมายถึง พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง
ของการบริโภค นัน้ หมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีนักศึกษาแสดงออกถึงการกระท าโดยการเลือก
บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพทางส่ือสงัคมออนไลน์ซึ่งค านึงถึงคณุคา่ประโยชน์ท่ีได้รับ รวมถึงปริมาณ 
ประเภทและคณุสมบตัท่ีิเหมาะสม โดยไม่หลงเช่ือค าโฆษณาชกัจงูในด้านราคาและรูปลกัษณ์ เพ่ือ
เป็นปัจจยัท่ีเกือ้หนนุชีวิต เพ่ือให้เกิดผลดีเป็นหลกัและสามารถเกือ้หนนุพฒันาชีวิตตอ่ไป 

ส าหรับแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงนัน้ ผู้ วิจยัได้สร้างแบบสอบถามขึน้มาใหม่ โดยอาศยัขอบเขตนิยามปฏิบตัิการ
ของตวัแปรนี ้โดยเป็นแบบวดัประเภทประเมินรวมค่ามีมาตรวดั 6 ระดบั จาก “ปฏิบตัิมากท่ีสุด” 
ถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” จ านวน 10 ข้อ โดยมีคา่ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมอยู่
ระหวา่ง .38 ถึง .67 และมีความความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .82 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบใน
แตล่ะข้อ ถ้าตอบ ปฏิบตัิมากท่ีสุด ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง 
ไมป่ฏิบตัิเลยได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นกัศกึษาท่ีได้คะแนนสงูแสดงว่า
เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่าผู้ ท่ีตอบได้
คะแนนน้อย 
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 ตวัอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ี
แท้จริง 

(0) ฉันเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสังคมออนไลน์ โดยค านึงถึงประโยชน์ต่อตวัฉัน
และครอบครัวเป็นหลกั (+) 
.......................       ....................        ......................        ......................      .....................      ................... 

ปฏิบตัิมากที่สดุ        ปฏิบตัิมาก        ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก   ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย    ปฏิบตัิน้อย       ไมป่ฏิบตัิเลย 

2.2 แบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างวิเคราะห์คุณ
โทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ถูกต้องหมายถึง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างวิเคราะห์คุณโทษ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องหมายถึง ระดบัพฤติกรรมท่ีนกัศึกษาแสดงออกถึงการกระท าท่ีผ่าน
การคิด วิเคราะห์ ไตร่ตรองโดยใช้เหตผุลอย่างรอบคอบ โดยสามารถคาดการณ์ถึงผลกระทบท่ีจะ
เกิดขึน้ภายหลงัจากการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพได้อยา่งถกูต้อง และสามารถละเว้นการบริโภคสิ่ง
ท่ีท าให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนเดือดร้อน 

ส าหรับในการวัดการพฤติกรรมอย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ถูกต้องนัน้ เป็นแบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยได้สร้างขึน้มาใหม่ โดยอาศัยขอบเขตตามขอบเขตนิยาม
ปฏิบตักิารของตวัแปรนี ้เป็นแบบสอบถามประเภทประเมินรวมคา่มีมาตรวดั 6 ระดบั จาก “ปฏิบตัิ
มากท่ีสุด” ถึง “ไม่ปฏิบตัิเลย” จ านวน 15 ข้อ มีคา่ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกบัคะแนน
รวมอยูร่ะหวา่ง .29 ถึง .63 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .76 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบใน
แตล่ะข้อ ถ้าตอบ ปฏิบตัิมากท่ีสุด ในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง 
ไม่ปฏิบตัิเลย ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม นกัศกึษาท่ีได้คะแนนสูงแสดง
วา่เป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง
มากกวา่ผู้ ท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

ตวัอย่างแบบสอบถามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์ยาด้วยปัญญาอยา่งวิเคราะห์คณุ
โทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 
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(0) ฉันอ่านรายละเอียดโฆษณาผลิตภัณฑ์สขุภาพทางส่ือสงัคมออนไลน์อย่างรอบคอบ
ก่อนสัง่ซือ้เพราะกลวัเป็นอนัตรายเม่ือซือ้มาใช้ (+) 
.......................       ....................        ......................        ......................      .....................      ................... 

ปฏิบตัิมากที่สดุ        ปฏิบตัิมาก        ปฏิบตัิคอ่นข้างมาก   ปฏิบตัิคอ่นข้างน้อย    ปฏิบตัิน้อย       ไมป่ฏิบตัิเลย 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามความชอบเส่ียงน้อย 
แบบสอบถามความชอบเส่ียงน้อย เป็นการสอบถามเก่ียวกับความสามารถท่ี

นกัศึกษาแสดงออกถึงการกระท าท่ีแสดงปริมาณการรับรู้และความรู้สึกชอบหรือพอใจโดยหวงัให้
เกิดผลดีในอนาคต โดยหลีกเล่ียงสิ่งท่ีจะท าให้เกิดความต่ืนเต้น ท้าท้ายสนุกสนาน เพียงเพ่ือหวงั
ในรางวลัหรือได้รับการยอมรับซึ่งเห็นแบบอย่างจากผู้ อ่ืนท่ีเคยท าพฤติกรรมเหล่านัน้ส าเร็จมาแล้ว
ในอดีต หากสิ่งท่ีกระท าแล้วก่อให้เกิดความเส่ียงหรือเกิดอันตรายเกิดการสูญเสียขึน้ จะท าการ
ปอ้งกนัหลีกเล่ียงและตระหนกัถึงผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ในอนาคต 

ส าหรับการวดัความชอบเส่ียงน้อยนัน้ ผู้ วิจยัได้น าแบบสอบถามความชอบเส่ียงน้อย 
ของวรทัศน์ วฒันชีวโนปกรณ์  (2555) น ามาเป็นแบบอย่างในการแบบสอบถามความชอบเส่ียง
น้อยของนักศึกษา ซึ่งเป็นแบบสอบถามชนิดมาตรวัด 6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” ถึง “ไม่จริงเลย 
โดยมีจ านวนข้อค าถามท่ีสร้างขึน้ 12 ข้อ เม่ือน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษา
ปริญญาตรีจ านวน 100 คน จึงคดัเลือกไว้ใช้จริงจ านวน 10 ข้อ มีคา่ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนน
รายข้อกบัคะแนนรวมอยู่ระหวา่ง .30 ถึง .79 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั 
.80 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่
ละข้อ ถ้าตอบ จริงท่ีสุดในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง ไม่จริงเลย 
ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม นักศึกษาท่ีได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมี
ความชอบเส่ียงน้อยสงู มากกวา่นกัศกึษาท่ีมีได้คะแนนต ่า 

ตวัอยา่งแบบสอบถามความชอบเส่ียงน้อย 
(0) แม้สมาชิกในครอบครัวของฉันมีสุขภาพดีกันทุกคน แต่ฉันก็เลือกท่ีจะใช้ช้อนกลาง

เม่ือรับประทานอาหารร่วมกนั 
         ...................  ..................   ...................    .....................    ....................   .................... 
            จริงท่ีสดุ            จริง        คอ่นข้างจริง      คอ่นข้างไมจ่ริง       ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
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ตอนที่ 4 แบบสอบถามบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
แบบสอบถามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก เป็นการสอบถามเก่ียวกบัความสามารถใน

การควบคุมตนเองอย่างมีเป้าหมาย มีความมุ่งมั่น ยากต่อการท าให้ไขว้เขว มีประสิทธิภาพ มี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีจิตส านึกรับผิดชอบในหน้าท่ี มีความพยายามเพ่ือให้ส าเร็จตาม
เป้าหมาย โดยมุ่งไปท่ีการปฏิบัติภารกิจให้เสร็จ คิดอย่างรอบคอบก่อนท่ีจะลงมือปฏิบัติโดย
แบง่เป็น 6 ลกัษณะ ได้แก่ 1) การมีความสามารถ 2) ความเป็นระเบียบ 3) การมีความรับผิดชอบ
ในหน้าท่ี 4) ความต้องการสมัฤทธ์ิผล 5) ความมีวินยัตอ่ตนเอง และ 6) การคดิพิจารณา 

ส าหรับในการวดับคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกของนกัศกึษานัน้ ผู้วิจยัสร้างได้พฒันามา
จากงานวิจัยของคอสตาและแมคเคร (Costa & McCrae. 1992) มีค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าเท่ากบั .80 น ามาเป็นแบบอย่างในการสร้างแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นมาตรประมาณคา่ 
(Rating Scale) 6 ระดบั ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย” ซึ่งมีข้อค าถามท่ีสร้างขึน้จ านวน 15 
ข้อ โดยเม่ือน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มนกัศกึษาปริญญาตรีจ านวน 100 คน จึงคดัเลือก
ไว้ใช้จริงจ านวน 12 ข้อ มีคา่ความสมัพนัธ์ระหวา่งคะแนนรายข้อกบัคะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง .29 ถึง 
.75 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .82 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่
ละข้อ ถ้าตอบ จริงท่ีสุดในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง ไม่จริงเลย 
ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกันข้าม นักศึกษาท่ีได้คะแนนสูงแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมี
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึมากกวา่นกัศกึษาท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

ตวัอยา่งแบบสอบถามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
(0) ฉนัจะตัง้ใจท างานอยา่งเป็นขัน้ตอนเพ่ือมุง่สูเ่ปา้หมายให้ส าเร็จ (+) 

         ...................  ..................   ...................    .....................    ....................   .................... 
            จริงท่ีสดุ            จริง        คอ่นข้างจริง      คอ่นข้างไมจ่ริง       ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
 

ตอนท่ี 5 แบบสอบถามการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 
แบบสอบถามการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ เป็นการสอบถามเก่ียวกบัความสามารถ

ในการแสดงออกถึงการมีทกัษะหรือความสามารถในการใช้ส่ืออย่างรู้และเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ 
ประเมิน แยะแยะเนือ้หาสาระและสามารถโต้ตอบได้อย่างมีสติมีเหตุผลรวมถึงสามารถใช้ส่ือให้
เกิดประโยชน์ ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
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โดยสามารถจ าแนกระดบัการรู้เท่าทันส่ือไว้ 4 ระดบั ได้แก่ ระดบัท่ี 1 การรู้ ระดบัท่ี 2 การเข้าใจ 
ระดบัท่ี 3 การวิเคราะห์ และดบัท่ี 4 การประเมิน 

ส าหรับในการวดัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ในงานวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้พฒันามา
จากงานวิจยัของจินตนา ตนัสวุรรณนนท์ และคณะ (2552) มีคา่ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนราย
ข้อกบัคะแนนรวมอยูร่ะหว่าง .21 ถึง .42 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากบั .66 
และลลิตภัตร เจริญรัฐ (ลลิตภัทร เจริญรัฐ, 2555) มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมอยู่ระหว่าง .20 ถึง .54 และมีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ .82 
น ามาเป็นแนวทางในการสร้างข้อค าถามตามขอบเขตนิยามปฏิบตัิการของตวัแปรโดยได้ก าหนด
ระดบัการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ของผู้ รับส่ือไว้ซึ่งมีลกัษณะเป็นแบบมาตรประเมินค่า 6 ระดบั 
ตัง้แต ่“จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อค าถามท่ีสร้างขึน้ 14 ข้อ โดยเม่ือน าแบบสอบถาม
ไปทดลองใช้กบักลุม่นกัศกึษาปริญญาตรีจ านวน 100 คน  จงึคดัเลือกไว้ใช้จริงจ านวน 13 ข้อ มีคา่
ความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .28 ถึง .62 และมีค่าความเช่ือมัน่
แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .79 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่
ละข้อ ถ้าตอบ จริงท่ีสุดในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง ไม่จริงเลย 
ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นกัศกึษาท่ีได้คะแนนสงูแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีรู้เท่า
ทนัส่ือสงัคมออนไลน์มากกวา่นกัศกึษาท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

ตวัอยา่งแบบสอบถามการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 
(0) ฉันสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่างมีเหตผุลก่อนเช่ือและคล้อยตามพรีเซ็นเตอร์ท่ี

โฆษณาบนส่ือสงัคมออนไลน์ (+) 
         ...................  ..................   ...................    .....................    ....................   .................... 
            จริงท่ีสดุ            จริง        คอ่นข้างจริง      คอ่นข้างไมจ่ริง       ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเจตคตทิี่ดีต่อพฤตกิรรมการการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์  
แบบสอบถามเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นการวัดลักษณะทางจิตของบุคคลท่ีประกอบด้วย ความเช่ือ มีความคิด 
ความรู้สกึ ชอบ ไม่ชอบ ความพอใจ ไม่พอใจ สนบัสนนุท่ีแสดงออกถึงกระท าพฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้วยปัญญา  
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ส าหรับในการวดัเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์นัน้ ผู้ วิจัยได้สร้างขึน้โดยพัฒนามาจากแบบสอบถามของ ธนพัทธ์ จันท์
พิพฒัน์พงศ์ (2559) คา่ความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่าเท่ากบั .85 น ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
สร้างแบบสอบถามเจตคติท่ีดีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ 
ซึ่งแบบสอบถามชนิดมาตรวดั 6 ระดบั จาก “จริงท่ีสดุ” ถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อค าถามท่ีสร้าง
ขึน้ 20 ข้อ โดยเม่ือน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มนกัศกึษาปริญญาตรีจ านวน 100 คน จึง
คัดเลือกไว้ใช้จริงจ านวน 13 ข้อ มีค่าความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่
ระหวา่ง .25 ถึง .75 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .76 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่
ละข้อ ถ้าตอบ จริงท่ีสุดในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง ไม่จริงเลย 
ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นกัศกึษาท่ีได้คะแนนสงูแสดงว่าเป็นผู้ ท่ีมีเจต
คติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์สูงกว่า
นกัศกึษาท่ีได้คะแนนต ่ากวา่ 

ตวัอย่างแบบสอบถามเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือออนไลน์ 

(0) ฉันเช่ือว่าความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สขุภาพเป็นสิ่งท่ีต้องค านึงถึงก่อนท่ีจะสัง่ซือ้
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ (+) 
         ...................  ..................   ...................    .....................    ....................   .................... 
            จริงท่ีสดุ            จริง        คอ่นข้างจริง      คอ่นข้างไมจ่ริง       ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 
 

ตอนที่ 7 แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว 
แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว เป็นการสอบถามการถ่ายทอด

ทางสงัคมจากคนครอบครัวในทางตรงและทางอ้อม โดยในทางตรงได้แก่การปลกูฝังถ่ายทอดนิสยั
จากครอบครัวการให้ค าแนะน าส่งเสริมสนับสนุน ตักเตือน การควบคุม การอบรมเลีย้งดู การ
ถ่ายทอดความคิด ความเช่ือตา่งๆ และสว่นทางอ้อมคือการปฏิบตัตินเป็นแบบอยา่งของพอ่แม่และ
สมาชิกในครอบครัว ซึ่งท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
ด้วยปัญญา 

ส าหรับในการวัดการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว ในงานวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้
พฒันามาจากงานวิจัยของจินตนา ตนัสุวรรณนนท์ และคณะ (2552)  มีคา่ความสมัพนัธ์ระหว่าง
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คะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .32 ถึง .55 และมีค่าความเช่ือมั่นแบบสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาเท่ากับ .80 น ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามดังกล่าว โดยลักษณะของ
แบบสอบถามมาตราส่วนประเมินค่า  6 ระดบั ตัง้แต่ “จริงท่ีสุด” จนถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อ
ค าถามท่ีสร้างขึน้ 20 ข้อ โดยเม่ือน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรี
จ านวน 100 คน จึงคดัเลือกไว้ใช้จริงจ านวน 14 ข้อ มีค่าความสมัพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวมอยูร่ะหวา่ง .38 ถึง .65 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .89 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่
ละข้อ ถ้าตอบ จริงท่ีสุดในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง ไม่จริงเลย 
ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นกัศกึษาท่ีได้คะแนนสงูแสดงวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับ
การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวอย่างเหมาะสมมากกว่านักศึกษาท่ีตอบค าถามได้คะแนน
น้อย 

ตวัอยา่งแบบสอบถามการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว 
(0) ครอบครัวของฉนัเป็นตวัอยา่งท่ีดีในการท างานหรือการแก้ปัญหา (+) 

         ...................  ..................   ...................    .....................    ....................   .................... 
            จริงท่ีสดุ            จริง        คอ่นข้างจริง      คอ่นข้างไมจ่ริง       ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

 
ตอนที่ 8 แบบสอบถามอิทธิพลจากเพื่อน  

แบบสอบถามอิทธิพลจากเพ่ือน เป็นการสอบถามการได้รับค าแนะน าการตกัเตือน 
ชกัจงู สนบัสนนุ ช่วยเหลือ และการให้ก าลงัใจท่ีดีและเหมาะสมจากเพ่ือนในการบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้วยปัญญา  

ส าหรับในการสร้างแบบสอบถามอิทธิพลจากกลุ่มเพ่ือนในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้สร้างขึน้
โดยพฒันามาจากงานวิจยัของของจินตนา ตนัสุวรรณนนท์ และคณะ (2552) มีค่าความสมัพนัธ์
ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .20 ถึง .65 และมีค่าความเช่ือมั่นแบบ
สมัประสิทธ์ิแอลฟาเท่ากับ .78  มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถามโดยมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตรประเมินคา่ 6 ระดบั ตัง้แต ่ “จริงท่ีสดุ” จนถึง “ไม่จริงเลย” จ านวนข้อค าถามท่ีสร้างขึน้ 17 ข้อ 
โดยเม่ือน าแบบสอบถามไปทดลองใช้กบักลุ่มนกัศึกษาปริญญาตรีจ านวน 100 คน จึงคดัเลือกไว้
ใช้จริงจ านวน 12 ข้อ มีค่าความสมัพนัธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมอยู่ระหว่าง .27 ถึง 
.72 และมีคา่ความเช่ือมัน่แบบสมัประสิทธ์ิแอลฟาเทา่กบั .77 

เกณฑ์การให้คะแนน ค าตอบทัง้ 6 ตวัเลือก ผู้ ตอบสามารถเลือกได้ 1 ค าตอบในแต่
ละข้อ ถ้าตอบ จริงท่ีสุดในค าถามเชิงบวกได้ 6 คะแนน และรองลงมาตามล าดบัจนถึง ไม่จริงเลย 
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ได้ 1 คะแนน ในค าถามเชิงลบให้คะแนนตรงกนัข้าม นกัศกึษาท่ีได้คะแนนสงูแสดงวา่เป็นผู้ ท่ีได้รับ
อิทธิจากเพ่ือนอยา่งเหมาะสมมากกวา่นกัศกึษาท่ีตอบได้คะแนนน้อย 

ตวัอยา่งแบบสอบถามอิทธิพลจากเพ่ือน 
(0) เม่ือฉนัเกิดปัญหา เพ่ือนฉนัจะคอยเป็นหว่งและให้ก าลงัใจฉนัเสมอ 

      ...................  ..................   ...................    .....................    ....................   .................... 
            จริงท่ีสดุ            จริง        คอ่นข้างจริง      คอ่นข้างไมจ่ริง       ไมจ่ริง ไมจ่ริงเลย 

3.8 แบบสอบถามลักษณะชีวสังคมและภูมิหลังของนักศึกษา  
ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ วิจยัสนใจศึกษาความแตกต่างของลกัษณะภูมิหลังบางประการ

ของนกัศึกษา โดยแบบสอบถามมีลักษณะเติมค าตอบลงในช่องว่าง ซึ่งลกัษณะภูมิหลังท่ีศึกษา
ได้แก่ เพศ สาขา และประเภทมหาวิทยาลยั และรายได้ของนกัศกึษา 

 
การหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

ในการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ใช้แบบสอบถามท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้เอง น ามาจากผู้ อ่ืน และ
ปรับปรุงจากผู้ อ่ืน จงึได้ท าการหาคณุภาพเคร่ืองมือ ดงันี ้

1. การหาความเท่ียงตรง (Validity) อนัด าแรกท าการตรวจสอบความเท่ียงทรงเชิงเนือ้หา 
(Content Validity) โดยให้ผู้ เช่ียวชาญ ซึ่งเป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ ท่ีมีความรู้ ความเข้าใจในด้านท่ี
เก่ียวข้องกับเนือ้หาท่ีต้องการวัดเป็นอย่างดี เป็นผู้ ตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนือ้หาใน
แบบสอบถามแต่ละฉบับว่าสามารถวัดได้ถูกต้องตรงตามจุดประสงค์ของเนือ้หาท่ีจะวัด โดยมี
เนือ้หาครอบคลุมตามนิยามปฏิบัติการรวมทัง้ภาษาและส านวนถ้อยค าของข้อความมีความ
เหมาะสมกบักลุม่ตวัอยา่งแล้ว จงึปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบรูณ์ ก่อนน าไปทดลองใช้ 

2. การหาค่าจ าแนกรายข้อ (Item Discrimination) ผู้ วิจยัน าแบบสอบถามแต่ละฉบบัท่ี
ได้ตรวจสอบความเท่ียงตรงแล้วไปทดลองใช้กบักลุม่นกัศกึษาท่ีมีความคล้ายคลึงกบักลุ่มตวัอย่าง
จ านวน 100 คน จากนัน้น าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยการหา
ความสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวม (Item - Total Correlation) แล้วเลือกเฉพาะข้อค าถามท่ีมี
ความสมัพนัธ์กบัคะแนนรวมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ไว้เพ่ือใช้ในแบบสอบถาม 

3. การหาคา่ความเช่ือมัน่ (Reliability) การหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการ
วิจยัครัง้นี ้จะท าหลงัจากการวิเคราะห์หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อแล้ว จากนัน้เลือกเฉพาะข้อท่ีมี
นยัส าคญัทางสถิติและได้รับการปรับปรุงจนมีเนือ้หาครอบคลุมสิ่งท่ีต้องการวดั แล้วน ามาหาค่า
ความเช่ือมัน่ชนิดความสอดคล้องภายในด้วยวิธีหาคา่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient) 
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ตาราง 2 คณุภาพของเคร่ืองมือวดัแตล่ะตวัแปร 
ตัวแปร จ านวนข้อ ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์

ระหว่างคะแนนรายข้อกับ
คะแนนรวม  
(ต ่าสุด-สุงสุด) 

ค่า
สัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่า 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 

25 .29-.66 .87 

ความชอบเสีย่งน้อย 10 .30-.79 .80 
บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ 12 .29-.75 .82 
การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ 13 .28-.62 .79 
เจตคติที่ ดี ต่อพฤติกรรมการบ ริโภคด้วย
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ 

13 .25-.75 .76 

ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว 14 .38-.65 .89 
อิทธิพลจากเพื่อน 12 .27-.72 .77 

หมายเหต:ุ คา่อ านาจจ าแนกรายข้อได้น าเสนอไว้ในภาคผนวก ค 
 

การพทัิกษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 
งานวิจยันีไ้ด้ผ่านการรับรองการท าวิจยัในมนษุย์จากสถาบนัยทุธศาสตร์ทางปัญญาและ

วิจัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ เลขท่ี SWUE-G-041/2562X ว่าไม่มีการล่วงละเมิดสิทธิ     
สวสัดภิาพ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ให้ข้อมลู หลงัจากนัน้ ผู้วิจยัจงึท า
หนังสือขออนุญาตแก่มหาวิทยาลัยท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือท าการเก็บข้อมูล โดยการเก็บข้อมูล
จะต้องมีการชีแ้จงท่ีระบไุว้ในชดุแบบสอบถามอยา่งชดัเจนวา่ ผู้ ให้ข้อมลูมีสิทธ์ิในการให้ข้อมลูโดย
สมคัรใจ และข้อมลูนัน้จะถกูเก็บเป็นความลบั โดยการน าข้อมลูไปอภิปรายผลหรือการเผยแพร่จะ
กระท าในภาพรวมส าหรับการส าเสนอในรูปผลงานวิจยัเท่านัน้  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. น าหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ถึงคณบดีสถาบนัท่ีใช้
เป็นสถานท่ีเก็บข้อมลู เพ่ือขออนญุาตเก็บข้อมลูงานวิจยั 

2. ผู้ วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอความร่วมมือจาก
นกัศกึษาท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่ง มาตอบแบบสอบถามโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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2.1 อธิบายวตัถุประสงค์ของการวิจยั และขอความร่วมมือในการเป็นกลุ่มตวัอย่าง
เพ่ือตอบแบบสอบถามโดยยืนยันกับผู้ ตอบว่า ข้อมูลทัง้หมดจะถูกเก็บเป็นความลับและไม่มี
ผลกระทบตอ่นกัศกึษาอยา่งแน่นอน 

2.2 แจกแบบสอบถามให้กลุม่ตวัอยา่งตอบ และนดัหมายวนัเวลาในการรับคืน 
3. ผู้วิจยัรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเองตามวนัเวลานดัหมาย พร้อมทัง้ตรวจสอบความ

สมบรูณ์ของแบบสอบถามทกุฉบบั จากการตรวจแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมา  
4. ลงรหสัในแบบสอบถามและบนัทกึข้อมลูลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
5. น าข้อมูลท่ีได้จากข้อ 4 มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ประมวลผล และน าผลจากการ

ประมวลมาวิเคราะห์ และเสนอเป็นผลการวิจยั 
 

การจัดกระท าข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
น าข้อมลูท่ีได้มาก าหนดรหสัและบนัทกึข้อมลู จากนัน้วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิต ิดงันี  ้

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื อ้งต้นของตัวแปรด้วยสถิติพื น้ฐาน ได้แก่  ค่าร้อยละ 
(Percentage) คา่เฉล่ีย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือให้ทราบ
ลกัษณะโดยทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่งและลกัษณะข้อมลูของตวัแปรตา่งๆ 

2. การวิเคราะห์เพ่ือทดสอบสมมตฐิานของการวิจยัได้แก่  
2.1 การวิเคราะห์หาค่า t (Independent Samples t-test) และการวิเคราะห์ค่า

ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจัย       
ข้อท่ี 1 

2.2 วิเคราะห์หาค่าความแปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of Variance) 
และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธีการของ Scheffe’ เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 2 

3. วิเคราะห์ค่าอ านาจการท านายโดยใช้สถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบมี
ล าดบั (Hierarchical Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมตฐิานการวิจยัข้อท่ี 3 

 
 



 

บทที่ 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเร่ือง ปัจจัยทางจิตและสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุง เทพมหานคร
และปริมณฑล เป็นงานวิจยัแบบสหสมัพนัธ์เชิงเปรียบเทียบ (Correlational-Comparative Study) 
ท่ีศึกษาในกลุ่มนักศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและเอกชนในเขต
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาว่า ปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ และลกัษณะสถานการณ์ทางสงัคมมีความส าคญัเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีศกึษาในครัง้
นีม้ากน้อยเพียงใด เพราะเหตใุด โดยมีสมมตฐิานในการวิจยัจ านวน 3 ข้อ   

การเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในบทนี ้เป็นการน าเสนอผลตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้ 3 ข้อ 
ซึง่มีล าดบัการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลู 2 ตอน ดงันี ้

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตวัอย่างและตวัแปรโดยใช้สถิติพืน้ฐาน 
ได้แก่ คา่ความถ่ี ร้อยละ (%) คา่เฉล่ีย (X̅) และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ของตวัแปรท่ีศกึษา 

ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อทดสอบสมมตฐิาน ได้แก่  
1. ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา

ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านท่ีมีเพศ ประเภทมหาวิทยาลยัต่างกัน โดยใช้การ
ทดสอบค่าที (t-test) และก าหนดระดับส าคัญทางสถิติท่ี .05 เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อท่ี 1.1      
และ 1.2 

2.  ผลการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านท่ีมีกลุ่มสาขาวิชา และรายได้ต่างกัน โดยการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) และเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
รายคูด้่วยวิธีการของ Scheffé เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 1.3 และ 1.4 

3. ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม  จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ และลกัษณะสถานการณ์ทางสงัคม ได้แก่ นกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยและได้รับ
อิทธิพลจากเพ่ือนจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
มาก นกัศกึษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวจะมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์มาก นกัศกึษาท่ีรู้ทนัส่ือ
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สังคมออนไลน์และมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์จะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์มาก 
โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทาง (Two-way Analysis of Variance) และก าหนดระดับ
ส าคญัทางสถิติท่ี .05 และเม่ือพบการมีปฏิสมัพันธ์ (Interaction) จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ีย
รายคูด้่วยวิธีการของ Scheffé เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 2.1  2.2  และ 2.3 

4. ผลการวิเคราะห์คา่อ านาจจากการท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้วยปัญญาของของนกัศกึษาด้านรวมและรายด้าน โดย   ใช้ตวั
ท านายกลุ่มปัจจยัทางจิตลกัษณะเดิม 3 ตวัแปร (ความชอบเส่ียงน้อย บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
และการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์) เข้าท านายเป็นล าดบัท่ี 1 กลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ 1 
ตวัแปร (เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์) 
เข้าท านายเป็นล าดับท่ี 2 และสถานการณ์ทางสังคม 2 ตัวแปร (การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัว และอิทธิพลจากเพ่ือน) เข้าท านายเป็นล าดบัท่ี 3 ด้วยสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู
แบบมีล าดบั (Hierarchical Multiple Regression Analysis) เพ่ือทดสอบสมมติฐานการวิจยัข้อท่ี 
3 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรโดยใช้สถิติ
พืน้ฐาน ได้แก่ ค่าความถี่  ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรที่
ศึกษา ดังแสดงในตาราง 4 

ลักษณะท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มนักศึกษาท่ีให้ข้อมูล คือ นักศึกษาท่ีก าลังศึกษาในระดับปริญญาตรี            

ปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐและเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ท่ีมีการเรียนการสอนใน 3 สาขา ได้แก่ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จ านวน 440 คน ผู้วิจยัเสนอจ านวน
และร้อยละของกลุม่ตวัอยา่งจ าแนกตามภมูิหลงั โดยมีรายละเอียดในตาราง 1 ดงันี ้
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ตาราง 3 จ านวนและร้อยละของกลุม่ตวัอย่างจ าแนกตามข้อมลูทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง 

ลกัษณะทัว่ไปของกลุม่ตวัอยา่ง จ านวนคน (n) ร้อยละ (%) 
เพศ (n = 440) 

ชาย 
หญิง 

 
180 
260 

 
40.90 
59.10 

ประเภทมหาวิทยาลยั (n = 440) 
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ 
มหาวิทยาลยัเอกชน 

 
210 
230 

 
47.73 
52.27 

กลุม่สาขาทีเ่รียน (n = 440) 
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 

 
240 
125 
75 

 
54.50 
28.40 
17.10 

รายได้ของนกัศกึษาที่ได้รับตอ่เดอืน (n = 440) 
ไมเ่กิน 5,000 บาท 
5,001 - 10,000 บาท 
10,001 - 15,000 บาท 
15,001 - 20,000 บาท 
มากกวา่ 20,000 บาท 

 
18 
94 
149 
105 
74 

 
4.10 
21.36 
33.86 
23.86 
16.82 

 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 4 พบว่า นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 440 คน ส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 260 คน คิดเป็นร้อยละ 59.10 และรองลงมาคือนักศึกษาเพศชาย
จ านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 40.90 ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐจ านวน 210 คน       
คิดเป็นร้อยละ 47.73 และศกึษาอยู่ในมหาวิทยาลยัเอกชน จ านวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 52.27 
เม่ือจ าแนกตามกลุ่มสาขาท่ีเรียน พบว่า นกัศกึษากลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มี
จ านวนมากท่ีสุด คือ 240 คน คิดเป็นร้อยละ 54.50 รองลงมาคือนักศึกษากลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จ านวน 125 คน คิดเป็นร้อยละ 28.40 และน้อยท่ีสุด คือ นักศึกษา
กลุม่สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ จ านวน 75 คน คดิเป็นร้อยละ 17.10  

ส าหรับรายได้ของนกัศกึษาท่ีได้รับตอ่เดือน พบวา่ นกัศกึษามีรายได้ตอ่เดือน 10,001 
- 15,000 บาท มีจ านวนมากท่ีสุด คือ 149 คน คิดเป็นร้อยละ 33.86 รองลงมา คือ นักศึกษามี
รายได้ต่อเดือน 15,001 - 20,000 บาท จ านวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 23.86 รองลงมาคือ 
นกัศึกษามีรายได้ต่อเดือน 5,001 - 10,000 บาท จ านวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 21.36 ถัดมาคือ
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นักศึกษามีรายได้ต่อเดือน มากกว่า 20,000 บาท จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 16.82 และ
นักศึกษาท่ีมีรายได้ต่อเดือนน้อยท่ีสุด คือ รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท จ านวน 18 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 4.0 

สถติข้ิอมูลพืน้ฐานของตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย 
สถิติข้อมลูพืน้ฐานของตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยั แบง่การน าเสนอออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

การน าเสนอข้อมลูพืน้ฐานของ จิตลกัษณะเดิม ประกอบด้วย ความชอบเส่ียงน้อย บคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านึก และการรู้เท่าทนัส่ือสังคมออนไลน์ ลักษณะสถานการณ์ ประกอบด้วย การถ่ายทอด
ทางสงัคมจากครอบครัว และอิทธิพลจากเพ่ือน จิตลกัษณะตามสถานการณ์ ประกอบด้วย เจตคติ
ท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และข้อมูล
พืน้ฐานของตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ 

 
ตาราง 4 ค่าสถิติข้อมูลพืน้ฐานสถิติข้อมูลพืน้ฐานของตวัแปร จิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตาม 
และลกัษณะสถานการณ์ทางสงัคม 

ตวัแปร 
ช่วงคะแนน
แบบสอบถาม 

พิสยั min max X̅ 

ตวัแปรต้น      
จิตลกัษณะเดมิ      

ความชอบเสีย่งน้อย 1 - 6 25 34 59 47.89 
บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ 1 - 6 32 38 70 52.15 
การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ 1 - 6 40 49 89 71.46 

ลกัษณะสถานการณ์      
การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว 1 - 6 33 43 76 58.00 
อิทธิพลจากเพื่อน 1 - 6 39 44 83 56.05 

จิตลกัษณะตามสถานการณ์      
เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภค
ผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่
สงัคมออนไลน์ 

1 - 6 32 44 76 63.40 

ตวัแปรตาม      
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ด้าน
รวม 

1 - 6 59 91 150 123.08 
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ตาราง 5 (ตอ่)  

ตวัแปร 
ช่วงคะแนน
แบบสอบถาม 

พิสยั min max X̅ 

ตวัแปรตาม      
1. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ
อยา่งเข้าใจประโชน์ที่แท้จริง 

1 - 6 26 36 48 57.89 

2. พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ
อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้า
ได้อยา่งถกูต้อง 

1 - 6 33 48 84 62.15 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 5 พบว่า จิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความชอบเส่ียงน้อย       

มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 47.89 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 52.15 มี การรู้เท่าทันส่ือ
สงัคมออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 71.46 ลักษณะสถานการณ์ ได้แก่ การถ่ายทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 58.00 อิทธิพลจากเพ่ือน มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 56.05 จิตลักษณะตาม
สถานการณ์ ได้แก่ เจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 63.40 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ด้านรวม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 123.08 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง
เข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 57.89 และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้อยา่งถกูต้อง มีคา่เฉล่ียเทา่กบั 62.15 

 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 

2.1 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาที่มีลักษณะทางชีวสังคมในกลุ่มเพศ และ
กลุ่มมหาวิทยาลัยต่เพื่ อทดสอบสมมติฐานข้อที่  1.1 และ 1.2 ด้วยสถิติ  t-test for 
Independent Sample  
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ตาราง 5 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ด้านรวมของนกัศกึษาท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกนั 
 

ลกัษณะทางชีวสงัคมและภมูิหลงั n X̅ SD t P Value 
เพศ      

ชาย 180 116.73 14.56 
8.64* .632 

หญิง 260 127.47 9.78 
ประเภทมหาวิทยาลยั      

มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ 210 122.43 14.26 
0.99* .336 

มหาวิทยาลยัเอกชน 230 123.66 11.88 

  * p ≤ .05 
 

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 6 พบวา่ นกัศกึษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่านกัศึกษาเพศชาย อย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิ ระดบั .05 
 

ตาราง 6 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของนักศึกษาท่ีมีลักษณะทางชีวสังคมและภูมิหลัง
ตา่งกนั 

ลกัษณะทางชีวสงัคมและภมูิหลงั n X̅ SD t P Value 
เพศ      

ชาย 180 45.69 6.42 
7.132* .532 

หญิง 260 49.75 4.97 
ประเภทมหาวิทยาลยั      

มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ 210 47.61 6.84 
1.579** .124 

มหาวิทยาลยัเอกชน 230 48.52 4.98 

    * p ≤ .05       ** p ≤ .01 
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ผลการวิเคราะห์จากตาราง 7 พบวา่ นกัศกึษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่านกัศกึษาเพศชาย 
อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบว่านักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนมีพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงจริง
มากกวา่นกัศกึษามหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

 
ตาราง 7 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องของนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะทาง
ชีวสงัคมและภมูิหลงัตา่งกนั 
 

ลกัษณะทางชีวสงัคมและภมูิหลงั n X̅ SD t P Value 
เพศ      

ชาย 180 71.04 8.83 
8.945* .445 

หญิง 260 77.72 5.67 
ประเภทมหาวิทยาลยั      

มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ 210 74.82 8.06 
0.426 0.280 

มหาวิทยาลยัเอกชน 230 75.14 7.66 

  * p ≤ .05 

 
ผลการวิเคราะห์จากตาราง 8 พบวา่ นกัศกึษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์

สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างตระหนกัรู้และอย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ถูกต้องได้มากกว่านักศึกษาเพศชาย อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบ
ความแตกตา่งอย่างไม่มีนยัส าคญัของพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องว่าของนกัศึกษามหาวิทยาลยั
ในก ากบัรัฐและนกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนตา่งกนั 

 
2.2 ผลการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว  (One-way Analysis of 

Variance) ของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
ของนักศึกษาที่ มีกลุ่มสาขาวิชา และรายได้ต่างกัน และเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วย
วิธีการของ Scheffé เพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 1.3 และ 1.4  
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ตาราง 8 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ด้านรวมของนกัศกึษาท่ีมีลกัษณะชีวสงัคมกลุม่สาขาตา่งกนั  
 

ลกัษณะทางชีวสงัคมและภมูิหลงั n X̅ SD F P Value 
กลุม่สาขา      
        มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 240 123.53 14.56 

8.945* .445 
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 120.50   9.78 
        วิทยาศาสตร์สขุภาพ 75 125.92   6.49   

  * p ≤ .05 
 

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 9 ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมของนักศึกษาท่ีมีกลุ่มสาขาท่ีเรียน
ต่างกัน พบว่า คะแนนของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ด้านรวม พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
เข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องแปรปรวนไปตามความแตกตา่งของ
กลุม่สาขาท่ีเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

 
ตาราง 9 ตารางเปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม จ าแนกตามกลุม่สาขาท่ีเรียน เป็นรายคู่ 

กลุม่สาขาทีเ่รียน 

คา่เฉลีย่พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา 
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ด้านรวม 

 
วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

X̅ 125.92 123.53 120.50 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 125.92 - 2.39 5.42* 
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 123.53 - - 3.03* 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 120.50 - - - 

* p ≤ .05 

จากตาราง 10 เม่ือท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé)          
ผลพบว่า (1) นกัศกึษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
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สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่านักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขาสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 125.92 กับ 120.50) และ (2) นักศึกษาในกลุ่มสาขากลุ่ม
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคม
ออนไลน์ด้านรวมมากกว่านักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 
123.53 กบั 120.50) 

 

ตาราง 10 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาอย่าง
เข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของนกัศกึษาท่ีมีลกัษณะชีวสงัคมกลุม่สาขาตา่งกนั  
 

ลกัษณะทางชีวสงัคมและภมูิหลงั n X̅ SD F P Value 
กลุม่สาขา      
        มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 240 48.57 14.56 

6.335* .003 
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 46.54   9.78 

        วิทยาศาสตร์สขุภาพ 75 49.12   6.49   

  * p ≤ .05 

จากตาราง 11 พบวา่นกัศกึษาท่ีมีกลุม่สาขาแตกตา่งกนัจะมีพฤติกรรมการพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

 

ตาราง 11 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงจ าแนกตามกลุม่สาขาท่ีเรียน เป็นรายคู ่
 

กลุม่สาขาทีเ่รียน 

คา่เฉลีย่พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง 

 
วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

X̅ 49.12 48.70 46.54 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 49.12 - .50 2.96* 
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 48.70 - - 2.16* 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46.54 - - - 

* p ≤ .05 
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จากตาราง 12 พบว่า เม่ือท าการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé)          
ผลพบว่า (1) นกัศกึษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่านกัศึกษาท่ีเรียน
ในกลุ่มสาขาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 49.12 กับ 46.54) และ (2) นักศึกษาใน
กลุ่มสาขากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่านกัศกึษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คา่เฉล่ียน 48.70 กบั 46.54) 
 
ตาราง 12 แสดงผลการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาอย่าง
วิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้องของนกัศกึษาท่ีมีลกัษณะชีวสงัคมกลุม่สาขาตา่งกนั  
 

ลกัษณะทางชีวสงัคมและภมูิหลงั n X̅ SD F P Value 
กลุม่สาขา      
        มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 240 74.96 14.56 

3.10* .237 
        วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 73.96   9.78 

        วิทยาศาสตร์สขุภาพ 75 76.80   6.49   

  * p ≤ .05 

 
จากตาราง 11 พบวา่นกัศกึษาท่ีมีกลุม่สาขาแตกตา่งกนัจะมีพฤติกรรมการพฤติกรรม

การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาอย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง 
แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
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ตาราง 13 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้อง จ าแนกตามกลุ่มสาขา
ท่ีเรียน เป็นรายคู ่

กลุม่สาขาทีเ่รียน 

คา่เฉลีย่พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน์อยา่งวเิคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 

 
มนษุยศาสตร์

และสงัคมศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
วิทยาศาสตร์
สขุภาพ 

X̅ 76.80 74.96 73.96 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 76.80 - 1.84* 2.84* 

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 74.96 - - 1.00* 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 73.96 - - - 

* p ≤ .05 
จากตาราง 14 พบว่า เม่ือท าการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธีการเชฟเฟ่ (Scheffé)          

ผลพบว่า (1) นกัศกึษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง 
มากกว่านักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 76.80 กับ 
73.96) และ (2) นักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ถกูต้องมากกว่านกัศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (คา่เฉล่ีย 76.80 กับ 
74.96) และ (3) นกัศกึษาในกลุม่สาขากลุ่มมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ถูกต้องมากกว่านักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ียน 74.96 กับ 
73.96) 
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ตาราง 14 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์จ าแนกตามรายได้ของนกัศกึษาท่ีได้รับตอ่เดือน 
 

พฤตกิรรม 

รายได้ของนกัศกึษาท่ีได้รับตอ่เดือน F P Value 
ไม่เกิน 
5,000 
บาท 

n = 18 

5,001 - 
10,000 
บาท 

n = 94 

10,001 - 
15,000 
บาท 

n = 149 

15,001 – 
20,000  
บาท 

n = 105 

มากกวา่ 
20,000  
บาท 

n = 74 

  

คา่เฉล่ีย  X̅   
1. พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่าน ส่ือสังคม
ออนไลน์ด้านรวม 

128.61 125.37 122.02 122.89 121.22 2.1
76 

.251 

2. พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่าน ส่ือสังคม
ออน ไล น์ อย่ าง เข้ าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริง 

50.22 48.56 47.90 48.02 47.44 0.9
86 

.145 

3. พฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างการ
วเิคราะห์คณุโทษ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้
ถกูต้อง 

78.39 76.81 74.13 74.87 73.77 3.0
64* 

.336 

* p ≤ .05 

ผลการวิเคราะห์จากตาราง 15 ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมของนกัศึกษาท่ีมีรายได้ต่อ
เดือนตา่งกนั พบว่า คะแนนของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ด้านรวม และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
อยา่งเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงไมแ่ปรปรวนไปตามความแตกตา่งของรายได้ตอ่เดือน ยกเว้นคะแนน
ของพฤติกรรมพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
วิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องได้แปรปรวนไปตามความแตกต่างของรายได้ต่อ
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เดือนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และ เม่ือท าการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffé) ไมพ่บความแตกตา่ง (ตาราง 15) 
ตาราง 15 เปรียบเทียบค่าคะแนนเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องจ าแนกตามกลุ่มรายได้ 
เป็นรายคู ่
 

กลุม่รายได้ 

คา่เฉลีย่พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาด้วยปัญญา 
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ อยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 

 
ไมเ่กิน 
5,000 

5,001 - 
10,000 บาท 

15,001 - 
15,000 
บาท 

10,001 - 
15,000 
บาท 

มากกวา่  
20,000 
บาท 

X̅ 78.39 76.81 74.87 74.13 73.77 
ไมเ่กิน 5,000 บาท  78.39 - 3.24 5.72 6.59 7.39 
5,001 - 10,000 บาท 76.81 - - 2.48 3.35 4.15 
15,001 - 15,000 บาท 74.87 - - - 0.87 1.67 
10,001 - 15,000 บาท 74.13 - - - - 0.80 
 มากกวา่  20,000 บาท 73.77 - - - - - 
       

 
 

2.3 ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะ
ตามสถานการณ์ และลักษณะสถานการณ์ทางสังคม  ที่ มีต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน
สองทาง (Two-way Analysis of Variance) และก าหนดระดับส าคัญทางสถิตทิี่ .05 และเม่ือ
พบการมีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) จะท าการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียรายคู่ด้วยวิธีการของ 
Scheffé เพื่อทดสอบสมมตฐิานข้อที่ 2.1  2.2 และ 2.3  
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ตาราง 16 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม ของนกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อย (ก) ได้รับอิทธิพล
จากเพ่ือน (ข) แตกตา่งกนั 

กลุ่มภมูิหลงั จ านวนคน 

คา่สถิตเิอฟ  

ความชอบ
เส่ียงน้อย(ก) 

ได้รับอิทธิพล
จากเพ่ือน(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กXข) 

% 
ท านาย 

P  
Value 

กลุ่มรวม 440 204.546** 7.873* 2.972 34.2 .023 
เพศชาย 180 79.678** 3.648 <1 33.0 .007 
เพศหญิง 260 120.226** <1 9.322* 35.9 .266 
มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐ 210 102.929** 29.249** <1 48.6 .244 
มหาวทิยาลยัเอกชน 230 54.861** 1.381 <1 26.2 .015 
มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

240 113.214** 35.325** <1 44.6 .221 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 66.28** 2.916 1.623 36.3 .003 
วทิยาศาสตร์สขุภาพ 75 15.851** <1 <1 14.8 .456 
ไม่เกิน 5,000 บาท  18 79.678** 4.648 <1 39.0 .756 
5,001 - 10,000 บาท 112 94.626** <1 1.039 49.9 .425 
10,001 - 15,000 บาท 149 73.100** 1.007 1.913 33.3 .201 
15,001 - 10,000 บาท 105 23.498** 7.659** <1 26.4 .897 
มากกวา่ 20,000 บาท 74 14.790** 1.453 1.608 16.6 .004 

  * p ≤ .05   ** p ≤ .01 

 

จากตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ ความชอบเส่ียง
น้อย และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน โดยแบง่ตวัแปรอิสระออกเป็นสองระดบัด้วยคา่เฉล่ียเป็นกลุ่มสงู
และกลุ่มต ่า ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ด้านรวมของนักศึกษาทัง้กลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 12 กลุ่ม ผลปรากฎว่า พบปฏิสัมพันธ์
ระหว่างความชอบเส่ียงน้อย และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
กลุม่เพศหญิง   

สรุปได้ว่า นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงคือ 1) นกัศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสูง พบในกลุ่มรวม 
และกลุ่มย่อย 10 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ กลุ่ม



 97 
 
มหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท กลุ่มรายได้ 5,001 – 
10,000 บาท  กลุ่มรายได้ 10,001 – 15,000 บาท กลุ่มรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และกลุ่ม
รายได้มากกว่า 20,000 บาท 2) นักศึกษาท่ีได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูง พบในกลุ่มรวม และกลุ่ม
ย่อย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากับรัฐ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ และ
กลุ่มรายได้ 15,001 – 20,000 บาท  และ 3) นกัศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสงูและได้รับอิทธิพล
จากเพ่ือนสงู พบใน กลุม่เพศหญิง (ตาราง 17) 

 
ตาราง 17 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม เม่ือพิจารณาตามความชอบเส่ียงน้อยและได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน 
ในกลุม่เพศหญิง 
 

ความชอบเสีย่ง
น้อย 

ได้รับอิทธิพล
จากเพื่อน 

n code X̅ 
21 11 12 

(131.39) (123.43) (120.30) 

สงู สงู 84 22 134.40 3.01 10.97* 14.10* 
สงู ต ่า 41 21 131.39 - 7.96* 11.09* 
ต ่า ต ่า 72 11 123.43 - - 3.13 
ต ่า สงู 63 12 120.30 - - - 

* p ≤ .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่ม ท่ีแบ่งระดับของตัวแปรอิสระทัง้สองตัวแปรมา
เปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า (1) ในกลุ่มเพศหญิง (1.1) 
นกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสงูหรือต ่า และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนต ่า มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวม พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงและพฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม นกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยต ่า 
และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนต ่า (1.2) นักศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสูง และได้รับอิทธิพลจาก
เพ่ือนสูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวม 
นกัศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยต ่า ถ้านกัศึกษาได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูงหรือต ่า ก็ตาม (ตาราง 
18) 
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ตาราง 18 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม จ าแนกตามตวัแปรความชอบเส่ียงน้อย และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนใน
กลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา 
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ด้านรวม 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่สงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 
รวม ความชอบเสีย่งน้อย สงู 132.08 ต ่า 116.79 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 125.82 ต ่า 120.75 
เพศ      
     ชาย ความชอบเสีย่งน้อย สงู 129.11 ต ่า 111.15 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 119.04 ต ่า 115.72 
     หญิง ความชอบเสีย่งน้อย สงู 133.42 ต ่า 121.97 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 128.36 ต ่า 126.32 
ประเภทมหาวิทยาลยั       

มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ ความชอบเสีย่งน้อย สงู 132.62 ต ่า 114.19 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 125.35 ต ่า 113.37 
มหาวิทยาลยัเอกชน ความชอบเสีย่งน้อย สงู 131.51 ต ่า 118.90 

 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 127.58 ต ่า 122.77 
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ตาราง 19 (ตอ่) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา 
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ด้านรวม 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่นสงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 
กลุม่สาขาทีเ่รียน    ต ่า  

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  

ความชอบเสีย่งน้อย 
อิทธิพลจากเพื่อน 

สงู 
132.12 
130.20 

ต ่า 
115.91 
118.62 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ความชอบเสีย่งน้อย 
อิทธิพลจากเพื่อน 

สงู 
132.92 
122.42 

ต ่า 
115.47 
118.60 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ ความชอบเสีย่งน้อย สงู 131.03 ต ่า 122.12 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 126.05 ต ่า 125.79 

รายได้ของนกัศกึษาที่ได้รับ
ตอ่เดือน  

 
    

         ไมเ่กิน 5,000 บาท  ความชอบเสีย่งน้อย สงู 135.45 ต ่า 117.86 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 133.42 ต ่า 119.00 

5.001 – 10,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 136.02 ต ่า 114.72 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 126.07 ต ่า 124.71 
10,001 – 15,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 131.13 ต ่า 117.00 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 123.77 ต ่า 120.78 
15,001 – 20,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 130.13 ต ่า 116.79 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 127.50 ต ่า 118.00 
มากกวา่ 20,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 128.55 ต ่า 118.12 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 123.46 ต ่า 119.85 

 

เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวัแปรของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมท่ีแปรปรวนไปตามความชอบเส่ียงน้อยตามคา่เฉล่ียในกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยต่างกัน พบว่า นกัศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสูงมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่านักศึกษาท่ีมี
ความชอบเส่ียงน้อยต ่า ในกลุ่มรวม (คา่เฉล่ี 132.08  และ 116.79) กลุ่มเพศชาย (คา่เฉล่ีย 129.11 
และ 111.15) กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย  133.46 และ 121.97) กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ 
(ค่าเฉล่ีย 132.62 และ 114.19) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน (ค่าเฉล่ีย  131.51 และ118.90) กลุ่ม
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มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (คา่เฉล่ีย 132.12 และ 115.91) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ค่าเฉล่ีย 132.92 และ 115.47) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่าเฉล่ีย  131.03 และ 122.12) กลุ่ม
รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 135.45 และ117.86) กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท 
(ค่าเฉล่ีย 136.02 และ 114.72) กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท  (ค่าเฉล่ีย 131.132 และ 
117.000) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 130.13 และ116.789) และกลุ่มรายได้
มากกวา่ 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 128.55  และ118.12) (ตาราง 19) 

เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวัแปรของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมท่ีแปรปรวนไปตามการได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนตามคา่เฉล่ีย
ในกลุ่มนนกัศกึษาท่ีได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนตา่งกนั พบว่า นกัศกึษาท่ีได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสงู มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า
นกัศึกษาท่ีได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนต ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉล่ีย  125.82 และ 120.75) กลุ่มเพศชาย 
(คา่เฉล่ี 119.03 และ115.72) กลุ่มเพศหญิง (คา่เฉล่ีย 128.36 และ 126.32) กลุ่มมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัรัฐ (คา่เฉล่ีย 125.35 และ 113.37) กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน (คา่เฉล่ีย 127.58 และ122.77) 
กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย  130.20 และ 118.62) กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 122.42 และ118.60) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่าเฉล่ีย  126.05 และ
125.79) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ค่าเฉล่ีย  133.42 และ 119.00) กลุ่มรายได้ 5,001 - 
10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย126.066 และ124.708) กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 
123.77 และ 120.78) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 127.50 และ 118.00) และ
กลุม่รายได้มากกวา่ 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 123.465 และ119.85) (ตาราง 19) 
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของนกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียง
น้อย (ก) ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน (ข) แตกตา่งกนั 
 

กลุม่ภมูิหลงั 
จ านวน
คน 

คา่สถิตเิอฟ  
ความชอบ
เสีย่งน้อย
(ก) 

ได้รับ
อิทธิพลจาก
เพื่อน(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กXข) 

%
ท านาย 

P  Value 

กลุม่รวม 440 7.307** 192.698** 3.255 32.9 .032 
เพศชาย 180 62.602** 3.081 <1 27.3 .879 
เพศหญิง 260 116.309** <1 4.496* 34.3 .004 
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ 210 88.095** 38.389** <1 47.2 .689 
มหาวิทยาลยัเอกชน 230 64.510** <1 <1 28.2 .785 
มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

240 91.701** 30.572** <1 39.7 .365 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 57.387** 4.759* <1 33.3 .754 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 75 25.567** <1 <1 23.9 .800 
ไมเ่กิน 5,000 บาท 18 67.510** <1 <1 28.2 .625 
5,001 - 10,000 112 88.347** 2.175 2.458 49.4 .045 
10,001 - 15,000 149 74.854** <1 1.657 33.8 .102 
15,001 - 20,000 105 25.108** 5.807* <1 25.9 .520 
มากกวา่ 20,000 บาท 74 13.8** <1 <1 13.2 .652 

* p ≤ .05   ** p ≤ .01 

จากตาราง 20 ผลการวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ ความชอบเส่ียง
น้อย  และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน โดยแบง่ตวัแปรอิสระออกเป็นสองระดบัด้วยคา่เฉล่ียเป็นกลุม่สงู
และกลุ่มต ่า ตัวแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพออย่างเข้าใจประโยชน์ท่ี
แท้จริงของนักศึกษาทัง้กลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 12 กลุ่ม ผลปรากฎว่า พบปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ความชอบเส่ียงน้อย  และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพอยา่งเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในกลุม่เพศหญิง  

สรุปได้ว่า นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงคือ 1) นกัศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสูง พบในกลุ่มรวม 
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และกลุ่มย่อย 10 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ กลุ่ม
มหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท กลุ่มรายได้ 5,001 – 
10,000 บาท  กลุ่มรายได้ 10,001 – 15,000 บาท กลุ่มรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และกลุ่ม
รายได้มากกว่า 20,000 บาท 2) นักศึกษาท่ีได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูง พบในกลุ่มรวม และกลุ่ม
ย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และ 3) นักศึกษาท่ีมี
ความชอบเส่ียงน้อยสงูและได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสงู พบใน กลุม่เพศหญิง (ตาราง 20) 

 
ตาราง 20 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงเม่ือพิจารณาตามความชอบเส่ียงน้อยและ
ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนในกลุม่เพศหญิง 
 

ความชอบเสีย่ง
น้อย 

ได้รับอิทธิพลจาก
เพื่อน 

n code X̅ 
21 11 12 

(51.88) (47.39) (46.49) 

สงู สงู 84 22 53.18 1.30 5.79* 6.69* 
สงู ต ่า 41 21 51.88 - 4.49* 5.39* 
ต ่า ต ่า 72 11 47.39 - - 1.00 
ต ่า สงู 63 12 46.49 - - .- 

* p ≤ .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่ม ท่ีแบ่งระดับของตัวแปรอิสระทัง้สองตัวแปรมา
เปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า (1) ในกลุ่มเพศหญิง (1.1) 
นักศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสูง และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูง มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่า 
นักศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยต ่า ถ้านักศึกษาได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูงหรือต ่าก็ตาม  (1.2) 
นักศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสูงหรือต ่า  และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูงหรือต ่าก็ตาม มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ี
แท้จริงมากกวา่ นกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยต ่า และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนต ่า (ตาราง 21) 
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ตาราง 21 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงจ าแนกตามตวัแปรความชอบเส่ียงน้อย และได้รับ
อิทธิพลจากเพ่ือน  ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 
 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่
สงัคมออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่สงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 

รวม ความชอบเสีย่งน้อย สงู 52.11 ต ่า 45.28 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 49.30 ต ่า 47.06 
เพศ      
     ชาย ความชอบเสีย่งน้อย สงู 50.66 ต ่า 43.44 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 46.60 ต ่า 45.29 
     หญิง ความชอบเสีย่งน้อย สงู 52.75 ต ่า 46.97 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 50.31 ต ่า 49.02 
ประเภทมหาวิทยาลยั       

มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ ความชอบเสีย่งน้อย สงู 52.26 ต ่า 43.85 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 49.16 ต ่า 42.78 
มหาวิทยาลยัเอกชน ความชอบเสีย่งน้อย สงู 51.94 ต ่า 46.44 

 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 49.81 ต ่า 48.23 
กลุม่สาขาทีเ่รียน      

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  

ความชอบเสีย่งน้อย 
อิทธิพลจากเพื่อน 

สงู 
สงู 

52.34 
51.56 

ต ่า 
ต ่า 

45.23 
46.37 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความชอบเสีย่งน้อย 
อิทธิพลจากเพื่อน 

สงู 
สงู 

51.64 
45.52 

ต ่า 
ต ่า 

44.47 
47.56 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ ความชอบเสีย่งน้อย สงู 51.81 ต ่า 47.12 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 49.51 ต ่า 48.74 
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ตาราง 22 (ตอ่) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่สงัคม 
ออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่นสงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 
รายได้ของนกัศกึษาที่ได้รับ 
ตอ่เดือน  

 
    

         ไมเ่กิน 5,000 บาท  ความชอบเสีย่งน้อย สงู 53.27 ต ่า 45.43 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 52.58 ต ่า 45.50 

5.001 – 10,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 53.17 ต ่า 43.96 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 49.50 ต ่า 47.67 
10,001 – 15,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 52.25 ต ่า 45.50 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 48.73 ต ่า 47.31 
15,001 – 20,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 51.37 ต ่า 45.19 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 49.98 ต ่า 45.94 
มากกวา่ 20,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 50.50 ต ่า 46.15 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 47.54 ต ่า 47.39 

 
นกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสงูมีพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา

ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่านกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยต ่า 
ในกลุ่มรวม (ค่าเฉล่ีย 52.11 และ 45.28) กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉล่ีย 50.66 และ 43.44) กลุ่มเพศ
หญิง (ค่าเฉล่ีย 52.752 และ 46.970) กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากับรัฐ (ค่าเฉล่ีย 52.26 และ 43.85)  
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน (ค่าเฉล่ีย  51.94 และ 46.44) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ค่าเฉล่ีย 52.34 และ 45.23) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 51.64 และ 44.47) กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สขุภาพ (คา่เฉล่ีย 51.81 และ 47.12) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (คา่เฉล่ีย 53.27
และ 45.43) กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 53.17 และ 43.96) กลุ่มรายได้ 10,001 - 
15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 52.25 และ 45.50) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 51.37 
และ 45.19) และกลุม่รายได้มากกวา่ 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 50.50 และ 46.15) (ตาราง 22) 

นักศึกษาท่ีได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่านกัศกึษาท่ีได้รับอิทธิพลจาก
เพ่ือนต ่า ในกลุม่รวม (คา่เฉล่ีย 49.30 และ 47.06) กลุ่มเพศชาย (คา่เฉล่ีย 46.60 และ45.29) กลุ่ม
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เพศหญิง (คา่เฉล่ีย 50.31 และ 49.02) กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ (ค่าเฉล่ีย 49.16 และ42.79) 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน (ค่าเฉล่ีย  49.81 และ 48.23) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(ค่าเฉล่ีย 51.56 และ 46.37) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 47.56 และ45.52) กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สขุภาพ (คา่เฉล่ีย 49.51 และ 48.74) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (คา่เฉล่ีย 52.58
และ 45.50) กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 49.50 และ 47.67) กลุ่มรายได้ 10,001 - 
15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 48.73 และ 47.31)  กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 49.98 
และ 45.94) และกลุม่รายได้มากกวา่ 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 47.54 และ 47.39) (ตาราง 22) 

 

ตาราง 22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องของ
นกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อย (ก) ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน (ข) แตกตา่งกนั 
 

กลุม่ภมูิหลงั 
จ านวน
คน 

คา่สถิตเิอฟ  

ความชอบ
เสีย่งน้อย(ก) 

ได้รับอิทธิพล
จากเพื่อน(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง (กXข) 

%
ท านาย 

P Value 

กลุม่รวม 440 160.871** 6.267* 2.051 29.0 .549 
เพศชาย 180 74.751** 3.252 <1 32.0 .599 
เพศหญิง 260 76.464** <1 10.045* 27.1 .015 
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ 210 86.977** 16.028** <1 42.4 .251 
มหาวิทยาลยัเอกชน 230 37.072** 2.096 <1 20.1 .652 
มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

240 96.687** 28.605** <1 40.4 .445 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

125 57.231** 1.367 1.878 32.6 .001 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ 75 7.815** <1 <1 63.0 .025 
ไมเ่กิน 5,000 บาท  18 60.821** 6.267* 2.051 29.0 .024 
5,001 - 10,000 112 83.552** <1 <1 46.2 .062 
10,001 - 15,000 149 50.192** <1 1.513 25.3 .034 
15,001 - 20,000 105 17.500** 7.440** <1 22.2 .410 
มากกวา่ 20,000 บาท 74 11.131** 3.742 1.712 15.6 .031 

* p ≤ .05   ** p ≤ .01 



 106 
 

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ ความชอบเส่ียง
น้อย  และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน โดยแบง่ตวัแปรอิสระออกเป็นสองระดบัด้วยคา่เฉล่ียเป็นกลุม่สงู
และกลุ่มต ่า ตวัแปรตาม คือ อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องของนกัศกึษาทัง้
กลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 12 กลุ่ม ผลปรากฎว่า พบปฏิสมัพันธ์ระหว่างความชอบเส่ียงน้อย  และ
ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน ท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพอย่างวิเคราะห์คณุโทษ
คาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้องอย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในกลุม่เพศหญิง  

สรุปได้ว่า นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง คือ 1) นกัศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียง
น้อยสูง พบในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 10 กลุ่มได้แก่  กลุ่ม เพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่ม
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ กลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน กลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท 
กลุ่มรายได้ 5,001 – 10,000 บาท  กลุ่มรายได้ 10,001 – 15,000 บาท  กลุ่มรายได้ 15,001 – 
20,000 บาท และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท 2) นกัศึกษาท่ีได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูง พบ
ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท และกลุ่มรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และ      
3) นกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสงูและได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสงู พบใน กลุม่เพศหญิง  
 
ตาราง 23 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องเม่ือพิจารณาตาม
ความชอบเส่ียงน้อยและได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนในกลุม่เพศหญิง 
 
ความชอบเสีย่ง

น้อย 
ได้รับอิทธิพล
จากเพื่อน 

n code X̅ 
21 11 12 

(79.51) (76.04) (73.81) 

สงู สงู 84 22 81.23 1.72 5.19* 12.42* 
สงู ต ่า 41 21 79.51 - 3.47* 5.70* 
ต ่า ต ่า 72 11 76.04 - - 2.23 
ต ่า สงู 63 12 73.81 - - - 

* p ≤ .05 
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เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่ม ท่ีแบ่งระดับของตัวแปรอิสระทัง้สองตัวแปรมา
เปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า (1) ในกลุ่มเพศหญิง (1.1) 
นักศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสูง และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูง มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ถกูต้องมากกว่านกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยต ่า ถ้านกัศกึษาได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสงูหรือต ่า
ก็ตาม (1.2) นกัศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสูงหรือต ่า และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูงหรือต ่าก็
ตาม มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์น์อย่างวิเคราะห์
คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องมากกว่า นักศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยต ่าและได้รับ
อิทธิพลจากเพ่ือนต ่า (ตาราง 24) 
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ตาราง 24 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องจ าแนกตามตัวแปร
ความชอบเส่ียงน้อย และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือน  ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 
 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการบริโภค
ผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์
อยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่สงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 
รวม ความชอบเสีย่งน้อย สงู 79.98 ต ่า 71.51 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 76.52 ต ่า 73.69 
เพศ      
     ชาย ความชอบเสีย่งน้อย สงู 78.45 ต ่า 67.70 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 72.44 ต ่า 70.43 
     หญิง ความชอบเสีย่งน้อย สงู 80.66 ต ่า 75.00 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 78.05 ต ่า 77.30 
ประเภทมหาวิทยาลยั       

มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ ความชอบเสีย่งน้อย สงู 80.36 ต ่า 70.34 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 76.18 ต ่า 70.59 
มหาวิทยาลยัเอกชน ความชอบเสีย่งน้อย สงู 79.56 ต ่า 72.45 

 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 77.77 ต ่า 74.54 
กลุม่สาขาทีเ่รียน      

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ความชอบเสีย่งน้อย 
อิทธิพลจากเพื่อน 

สงู 
สงู 

82.18 
80.83 

ต ่า 
ต ่า 

72.43 
73.50 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ความชอบเสีย่งน้อย 
อิทธิพลจากเพื่อน 

สงู 
สงู 

81.28 
74.86 

ต ่า 
ต ่า 

71.00 
73.08 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ ความชอบเสีย่งน้อย สงู 79.22 ต ่า 75.00 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 76.54 ต ่า 77.05 
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ตาราง 25 (ตอ่) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่

สงัคมออนไลน์อยา่งวเิคราะห์คณุโทษ
คาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่นสงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 
รายได้ของนกัศกึษาที่ได้ 
รับตอ่เดือน  

 
    

        ไมเ่กิน 5,000 บาท  ความชอบเสีย่งน้อย สงู 78.95 ต ่า 72.60 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 78.42 ต ่า 75.06 

5.001 – 10,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 82.85 ต ่า 70.77 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 76.57 ต ่า 77.01 
10,001 – 15,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 78.89 ต ่า 71.50 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 75.05 ต ่า 73.47 
15,001 – 20,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 78.75 ต ่า 71.60 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 77.52 ต ่า 72.06 
มากกวา่ 20,000 บาท ความชอบเสีย่งน้อย สงู 78.05 ต ่า 71.96 
 อิทธิพลจากเพื่อน สงู 75.93 ต ่า 72.46 

 
นกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสงูมีพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา

ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องมากกว่านักศึกษาท่ีมี
ความชอบเส่ียงน้อยต ่าในกลุ่มรวม (ค่าเฉล่ีย 79.98  และ 71.51) กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉล่ีย 78.45 
และ 67.70) กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 80.66 และ 75.00) กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากับรัฐ (ค่าเฉล่ีย 
80.36 และ 70.34) กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน (คา่เฉล่ีย 79.56 และ 72.45) กลุ่มมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ (คา่เฉล่ีย 79.78 และ 70.68) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คา่เฉล่ีย 81.28 และ
71.00) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่าเฉล่ีย  79.22 และ 75.00) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท 
(ค่าเฉล่ีย 82.18 และ 72.43) กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท (คา่เฉล่ีย 82.85 และ 70.77) กลุ่ม
รายได้ 10,001 - 15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย78.89 และ 71.50) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท 
(ค่าเฉล่ีย 78.75 และ71.60) และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000บาท (ค่าเฉล่ีย 78.05 และ 71.96) 
(ตาราง 25) 
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นักศึกษาท่ีได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องมากกว่า
นักศึกษาท่ีได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนต ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉล่ีย  76.52 และ 73.69) กลุ่มเพศชาย 
(ค่าเฉล่ีย 72.44 และ 70.43) กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 78.048 และ 77.30) กลุ่มมหาวิทยาลัยใน
ก ากับรัฐ (ค่าเฉล่ีย 76.18 และ70.59)  กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน (ค่าเฉล่ีย  77.77 และ 74.54)  
กลุม่มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (คา่เฉล่ีย 78.64 และ 72.25) กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ค่าเฉล่ีย 74.86 และ 73.08) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่าเฉล่ีย 77.05 และ 76.54) กลุ่มรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 80.83 และ 73.50)  กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 
76.57 และ 77.01) กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 75.05 และ 73.47) กลุ่มรายได้ 
15,001 - 20,000บาท (ค่าเฉ ล่ีย  77.52 และ  72.06) และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท 
(คา่เฉล่ีย 75.93 และ 72.46) (ตาราง 25) 
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ตาราง 25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมของนักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ก) และ
การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว (ข) แตกตา่งกนั 
 

กลุ่มภมูิหลงั 
จ านวน
คน 

คา่สถิตเิอฟ  

บคุลิกภาพ
แบบมี

จิตส านกึ(ก) 

การถ่ายทอด
ทางสงัคมจาก
ครอบครัว (ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง (กXข) 

% 
ท านาย 

P  Value 

กลุ่มรวม 440 <1 26.133** 1.531 41.8 .552 
เพศชาย 180 33.926** 35.275** <1 42.1 .235 
เพศหญิง 260 <1 2.064 3.621* 47.0 .002 
มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐ 210 80.297** 5.501 <1 47.7 .034 
มหาวทิยาลยัเอกชน 230 16.185** 35.251** 2.324* 40.0 .008 
มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

240 58.492** 14.327** <1 45.4 .541 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 13.476** <1 <1 36.7 .625 
วทิยาศาสตร์สขุภาพ 75 <1 4.662 4.484 44.2 .325 
ไม่เกิน 5,000 บาท  18 <1 4.858** 1.801 39.4 .014 
5,001 - 10,000 บาท 112 10.151** 12.528** <1 53.7 .369 
10,001 - 15,000 บาท 149 36.057** <1 <1 35.3 .321 
15,001 - 20,000  บาท 105 <1 4.858 1.801 35.4 .031 
มากกวา่ 20,000 บาท 74 11.245** 1.778 <1 25.2 .004 

 * p ≤ .05         ** p ≤ .01 

จากตาราง 23 ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตัว คือ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว โดยแบง่ตวัแปรอิสระออกเป็นสองระดบั
ด้วยคา่เฉล่ียเป็นกลุ่มสงูและกลุ่มต ่า ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย
ปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมของนกัศกึษาทัง้กลุม่รวม และกลุ่มยอ่ย 12 กลุ่ม ผลปรากฎ
ว่า พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวท่ี
สง่ผลตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในกลุม่เพศหญิง กลุม่มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเอกชน   

สรุปได้ว่า นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ด้านรวม คือ 1) นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง พบในกลุ่มเพศชาย กลุ่ม
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มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ กลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน กลุม่สาขามนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุม่รายได้ 5,001 – 10,000 บาท กลุ่มรายได้ 10,001 – 15,000 
บาท กลุ่มรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท 2) นักศึกษาท่ี
ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวสูง พบในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
เพศชาย กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มรายได้ไม่เกิน 
5,000 บาท และกลุ่มรายได้ 5,001 – 10,000 บาท และ 3) นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก
สงูและได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสงู พบใน กลุ่มเพศหญิง และกลุ่มมหาวิทยาลยั
เอกชน (ตาราง 26) 

 
ตาราง 26 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม เม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการถ่ายทอดทาง
สงัคมจากครอบครัว ในกลุม่เพศหญิง 
 

บคุลกิภาพแบบ
มีจิตส านกึ 

การถา่ยทอด
ทางสงัคมจาก
ครอบครัว 

n code X̅ 

11 12 21 

(122.77) (121.55) (120.00) 

สงู สงู 108 22 135.53 12.76* 13.98* 15.53* 
ต ่า ต ่า 30 11 122.77 - 1.22 2.77 
ต ่า สงู 118 12 121.55 - - 1.55 
สงู ต ่า 4 21 120.00 - - - 

* p ≤ .05 
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ตาราง 27 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม เม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการถ่ายทอดทาง
สงัคมจากครอบครัว ในกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน 
 

บคุลกิภาพ
แบบมี
จิตส านกึ 

การถา่ยทอดทาง
สงัคมจาก
ครอบครัว 

n code X̅ 

11 12 21 

(119.78) (119.23) (117.66) 

สงู สงู 67 22 134.25 14.47* 15.02* 16.59* 
ต ่า ต ่า 32 11 119.78 - 0.55 2.12 
ต ่า สงู 128 12 119.23 - - 1.57 
สงู ต ่า 3 21 117.66 - - - 

* p ≤ .05 

 เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่มท่ีแบง่ระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปรมาเปรียบเทียบ
กนัเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า (1) ในกลุ่ม กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลยั
และ กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน  (1.1) นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก สูง และการถ่ายทอด
ทางสังคมจากครอบครัวสูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ด้านรวมมากกว่า นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า ถ้าการถ่ายทอดทางสงัคม
จากครอบครัวสูงหรือต ่าก็ตาม (1.2) นกัศกึษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า และการถ่ายทอด
ทางสงัคมจากครอบครัวสูงหรือต ่าก็ตาม มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า นักศึกษาท่ีมีบุบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง ถ้ามีการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวต ่า (2) ในกลุ่มรกลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน (2.1) นักศึกษาท่ีมี
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึสงู และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสงู มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกสูง ถ้าการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวสูงหรือต ่าก็ตาม (2.2) นักศึกษาท่ีมี
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวต ่า มีพฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านกึต ่า ถ้ามีการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสงูหรือต ่าก็ตาม 
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ตาราง 28 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวม จ าแนกตามตวัแปรบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการถ่ายทอดทาง
สงัคมจากครอบครัว ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่

สงัคมออนไลน์ด้านรวม 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่สงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 

รวม บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 131.50 ต ่า 117.19 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 130.77 ต ่า 118.05 

เพศ      
     ชาย บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 126.41 ต ่า 112.01 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 126.49 ต ่า 111.98 

     หญิง บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 133.97 ต ่า 121.73 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 132.97 ต ่า 123.12 

ประเภทมหาวิทยาลยั       
มหาวิทยาลยัใน
ก ากบัรัฐ 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ 
สงู 132.39 ต ่า 114.06 

 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว 

สงู 128.75 ต ่า 116.36 

มหาวิทยาลยัเอกชน บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 130.51 ต ่า 119.66 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 133.70 ต ่า 119.18 

กลุม่สาขาทีเ่รียน      
มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 131.63 ต ่า 116.57 
การถา่ยทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว 

สงู 131.55 ต ่า 117.62 
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ตาราง 29 (ตอ่) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่

สงัคมออนไลน์ด้านรวม 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่นสงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 

กลุม่สาขาทีเ่รียน      
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 129.26 ต ่า 116.05 
การถา่ยทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว 

สงู 127.52 ต ่า 116.41 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 134.32 ต ่า 120.92 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 133.46 ต ่า 121.92 

รายได้ของนกัศกึษาที่ได้รับ
ตอ่เดือน  

 
    

        ไมเ่กิน 5,000 บาท  บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 137.09 ต ่า 115.29 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 137.09 ต ่า 115.29 

5.001 – 10,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 133.64 ต ่า 114.68 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 131.12 ต ่า 115.24 

10,001 – 15,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 130.47 ต ่า 117.89 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัวท 
สงู 129.66 ต ่า 118.83 

15,001 – 20,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 130.49 ต ่า 117.18 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัวท 
สงู 130.98 ต ่า 117.91 

มากกวา่ 20,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 128.09 ต ่า 118.12 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 128.16 ต ่า 118.82 
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เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวัแปร พบว่า พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม แปรปรวนไปตามบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกทัง้กลุ่ม
รวมและกลุ่มย่อย ได้แก่  กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ กลุ่ม
มหาวิทยาลยัเอกชน กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท กลุ่ม
รายได้ 15,001 - 20,000บาท และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท เม่ือพิจารณาตามคา่เฉล่ียใน
กลุ่มนกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึตา่งกนั พบว่า นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก
สงู มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า
นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉล่ีย 131.50 และ 117.19) กลุ่มเพศ
ชาย (ค่า เฉ ล่ีย  126.41 และ  112.02) กลุ่ม เพศหญิ ง  (ค่า เฉ ล่ีย133.98 และ121.73) กลุ่ ม
มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ (ค่าเฉล่ีย  132.39 และ114.06) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน (ค่าเฉล่ีย
130.51 และ119.66) กลุ่มมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (คา่เฉล่ีย131.630  และ116.574) กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย129.26 และ 116.05) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่าเฉล่ีย
134.32 และ120.92) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 137.09 และ 115.29) กลุ่มรายได้ 
5,001 - 10,000บาท (ค่าเฉล่ีย133.64 และ 114.68) กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย
130.47 และ117.89) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย130.48 และ117.18) และกลุ่ม
รายได้มากกวา่ 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 128.09 และ118.12) (ตาราง 29) 
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ตาราง 29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของนกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมี
จิตส านกึ (ก) และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว (ข) แตกตา่งกนั 
 

กลุ่มภมูิหลงั 
จ านวน
คน 

คา่สถิตเิอฟ  

บคุลิกภาพ
แบบมี

จิตส านกึ (ก) 

การถ่ายทอด
ทางสงัคมจาก
ครอบครัว (ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง (กXข) 

% 
ท านาย 

P  Value 

กลุ่มรวม 440 84.082** <1 <1 38.9 .089 
เพศชาย 180 21.875** <1 <1 29.5 .031 
เพศหญิง 260 <1 4.679** 4.768** 46.1 .007 
มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐ 210 67.670** 5.313** 5.702 44.4 .012 
มหาวทิยาลยัเอกชน 230 14.569** 32.541** 2.490* 38.2 .345 
มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

240 <1 <1 4.764 42.1 .541 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 10.434** 8.586** <1 31.7 .365 
วทิยาศาสตร์สขุภาพ 75 21.402** 6.335 3.517 45.4 .023 
ไม่เกิน 5,000 บาท 18 <1 4.479 4.768* 46.1 .034 
5,001 - 10,000บาท 112 14.124** 7.736** 2.343 51.5 .301 
10,001- 15,000 บาท 149 27.909** <1 1.845 35.5 .241 
15,001 - 20,000  บาท 105 14.453** 3.357 <1 29.9 .061 
มากกวา่ 20,000บาท 74 15.364** <1 <1 28.0 .034 

* p ≤ .05         ** p ≤ .01 

จากตาราง 30 ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตัว คือ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว โดยแบง่ตวัแปรอิสระออกเป็นสองระดบั
ด้วยคา่เฉล่ียเป็นกลุ่มสงูและกลุ่มต ่า ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของนักศึกษาทัง้กลุ่มรวม และกลุ่ม
ย่อย 12 กลุ่ม ผลปรากฎว่า พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการถ่ายทอด
ทางสังคมจากครอบครัวท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในกลุ่มเพศ
หญิง และพบปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัวท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์
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อยา่งเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน และ
กลุม่รายได้ไมเ่กิน 5,000 บาท  

สรุปได้ว่า นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงคือ 1) นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง พบใน
กลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 9 กลุ่ม  ได้แก่  กลุ่ม เพศชาย กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ กลุ่ม
มหาวิทยาลยัเอกชน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ กลุ่ม
รายได้ 5,001 – 10,000 บาท  กลุ่มรายได้ 10,001 – 15,000 บาท กลุ่มรายได้ 15,001 – 20,000 
บาท และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท 2) นักศึกษาท่ีได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัวสูง พบในกลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน กลุ่ม
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มรายได้ 5,001 – 10,000 บาท และ 3) นักศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูงและได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสูง พบใน กลุ่มเพศ
หญิง กลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน และกลุม่รายได้ไมเ่กิน 5,000 บาท (ตาราง 30) 

 
ตาราง 30 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงเม่ือพิจารณาตามบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ในกลุม่เพศหญิง 
 

บคุลกิภาพแบบ
มีจิตส านกึ 

การถา่ยทอดทาง
สงัคมจาก 
ครอบครัว 

n code X̅ 

11 12 21 

(47.53) (46.73) (44.50) 

สงู สงู 108 22 53.86 6.33* 7.13* 9.36* 
ต ่า ต ่า 30 11 47.53 - 1.23 3.03 
ต ่า สงู 118 12 46.73 - - 2.23 
สงู ต ่า 4 21 44.50 - - - 

* p ≤ .05 
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ตาราง 31 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงเม่ือพิจารณาตามบคุลิกภาพแบบ  มีจิตส านึก 
และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ในกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน 

บคุลกิภาพแบบ
มีจิตส านกึ 

การถา่ยทอดทาง
สงัคมจาก 
ครอบครัว 

n code X̅ 

11 12 21 

(47.56) (46.57) (45.00) 

สงู สงู 67 22 52.85 5.29* 6.28* 7.85* 
ต ่า ต ่า 32 11 47.56 - 0.99 2.56 
ต ่า สงู 128 12 46.57 - - 1.57 
สงู ต ่า 3 21 45.00 - - - 

* p ≤ .05 

 
ตาราง 32 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงเม่ือพิจารณาตามบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก
และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวในกลุม่รายได้ไมเ่กิน 5,000 บาท  
 

บคุลกิภาพแบบมี
จิตส านกึ 

การถา่ยทอด
ทางสงัคมจาก 
ครอบครัว 

n code X̅ 

12 11 21 

(45.88) (44.54) (43.33) 

สงู สงู 39 22 52.28 6.40* 7.74* 8.95* 
ต ่า สงู 50 12 45.88 - 1.34 2.55 
ต ่า ต ่า 13 11 44.54 - - 1.21 
สงู ต ่า 3 21 43.33 - - - 

* p ≤ .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่ม ท่ีแบ่งระดับของตัวแปรอิสระทัง้สองตัวแปรมา
เปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า (1) ในกลุ่ม กลุ่มเพศหญิง 

กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน และกลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (1.1) นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกสงู และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสงู มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่า นักศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า ถ้าการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวสูงหรือต ่าก็ตาม (1.2) 
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นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสูงหรือต ่าก็
ตาม มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ออย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกวา่ นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกสงู ถ้ามีการถ่ายทอดทางสงัคม
จากครอบครัวต ่า (2) ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท 
(2.1) นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสูง มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ี
แท้จริงมากกว่า นักศึกษาท่ี มีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง ถ้าการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัวสูงหรือต ่าก็ตาม (2.2) นกัศึกษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า และการถ่ายทอดทาง
สังคมจากครอบครัวท่ีดีต ่า มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่า นกัศกึษาท่ีมีบุบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า ถ้ามี
การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสงูหรือต ่าก็ตาม 
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ตาราง 33 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงจ าแนกตามตวัแปรจ าแนกตามตวัแปรบคุลิกภาพ
แบบมีจิตส านกึและการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 
 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่
สงัคมออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่สงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 

รวม บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 51.75 ต ่า 45.52 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 51.39 ต ่า 45.94 

เพศ      
     ชาย บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 49.19 ต ่า 43.98 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 48.93 ต ่า 44.11 

     หญิง บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 52.99 ต ่า 46.88 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 52.64 ต ่า 47.46 

ประเภทมหาวิทยาลยั       
มหาวิทยาลยัในก ากบั
รัฐ 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ 
สงู 52.18 ต ่า 43.77 

 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว 

สงู 50.53 ต ่า 44.80 

มหาวิทยาลยัเอกชน บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 51.27 ต ่า 46.91 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 52.61 ต ่า 46.70 

กลุม่สาขาทีเ่รียน      
มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 52.14 ต ่า 45.51 
การถา่ยทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว 

สงู 52.00 ต ่า 46.04 
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ตาราง 34 (ตอ่) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรม
การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา

ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์อยา่งเข้าใจ
ประโยชน์ที่แท้จริง 

กลุม่ที่มี
คา่เฉลีย่สงู 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 

กลุม่สาขาทีเ่รียน      
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ 

สงู 50.05 ต ่า 
44.7

6 
การถา่ยทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว 

สงู 49.35 ต ่า 
44.9

0 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ 

สงู 52.79 ต ่า 
46.9

4 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 52.54 ต ่า 

47.3
1 

รายได้ของนกัศกึษาที่ได้รับตอ่เดอืน       
5,001 – 10,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ 

สงู 54.45 ต ่า 
43.5

7 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 54.45 ต ่า 

43.5
7 

10,001 – 15,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ 
สงู 51.53 ต ่า 

46.1
2 

 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัวท 

สงู 51.64 ต ่า 
46.3

3 
15,001 – 20,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ 

สงู 51.33 ต ่า 
45.5

3 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 51.43 ต ่า 

45.9
2 

มากกวา่ 20,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ 
สงู 50.48 ต ่า 

46.0
8 

 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว 

สงู 50.11 ต ่า 
46.5

3 
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงแปรปรวนไปตามบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกทัง้กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ได้แก่ 
กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากับรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลยั กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000บาท กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท กลุ่มรายได้ 
15,001 - 20,000 บาท และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียในกลุ่ม
นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึตา่งกนั พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึสงู มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ี
แท้จริงมากกว่านักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉล่ีย 51.75 และ 
45.53) กลุม่เพศชาย(คา่เฉล่ีย 49.19 และ 43.98) กลุ่มเพศหญิง (คา่เฉล่ีย 52.99 และ46.88) กลุ่ม
มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ (ค่าเฉล่ีย 52.18 และ43.77) กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน (ค่าเฉล่ีย 51.27  
และ 46.91) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย 52.14 และ 45.51) กลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี (คา่เฉล่ีย 50.05 และ44.76) กลุม่วิทยาศาสตร์สขุภาพ (คา่เฉล่ีย 52.79 และ46.94)  
กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท (คา่เฉล่ีย 52.30 และ 43.73) กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท  
(ค่าเฉล่ีย51.53 และ 46.12) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 51.33 และ45.53) และ
กลุม่รายได้มากกวา่ 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 50.48 และ 46.08) (ตาราง 34)    

ส าหรับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
เข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงแปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ทัง้กลุ่มรวมและ
กลุม่ยอ่ย ได้แก่ กลุม่เพศชาย กลุม่เพศหญิง กลุม่มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ กลุม่มหาวิทยาลยั กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท  
กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,1000 บาท เม่ือพิจารณาตาม
คา่เฉล่ียในกลุ่มนกัศกึษาท่ีมีการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวต่างกัน พบว่า นกัศึกษาท่ี มีการ
ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสงู มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่านักศึกษาท่ีมีการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัวต ่า ในกลุ่มรวม (คา่เฉล่ีย 51.38 และ 45.94) กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉล่ีย 48.93 และ44.11) 
กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 52.64 และ 47.46) กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากับรัฐ (ค่าเฉล่ีย 50.53 และ
44.80) กลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน (คา่เฉล่ีย 52.61 และ46.70) กลุ่มมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
(ค่าเฉล่ีย52.00 และ46.04) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 49.35 และ 44.90) กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่าเฉล่ีย 52.54  ละ 47.31) กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย
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51.00 และ 44.27) กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย51.636  และ46.333) กลุ่มรายได้ 
15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย  51.43 และ  45.92) และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท 
(คา่เฉล่ีย 50.11 และ 46.53) (ตาราง 34) 

 
ตาราง 34 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องของ
นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก  (ก) และการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว  (ข) 
แตกตา่งกนั 

กลุ่มภมูิหลงั จ านวนคน 

คา่สถิตเิอฟ  
บคุลิกภาพ
แบบมี

จิตส านกึ(ก) 

การถ่ายทอด
ทางสงัคมจาก
ครอบครัว (ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสองทาง 

(กXข) 

% 
ท านาย 

P  Value 

กลุ่มรวม 440 72.365** 22.916* 2.384 36.4 .054 
เพศชาย 180 <1 46.470** <1 45.7 .420 
เพศหญิง 260 59.677** <1 2.960** 34.3 .341 
มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐ 210 68.428** 4.154 <1 42.8 .034 
มหาวทิยาลยัเอกชน 230 12.456* 26.666** 2.149* 33.3 .041 
มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

240 <1 14.531** 2.215 40.1 .021 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 12.516** 9.526** <1 34.2 .785 
วทิยาศาสตร์สขุภาพ 75 14.810** 2.245 3.315 31.8 .012 
ไม่เกิน 5,000 บาท  18 59.677* <1 4.960* 44.3 .002 
5,001 - 10,000 บาท 112 5.920 <1 <1 50.1 .034 
10,001 - 15,000 บาท 149 31.050** 4.541* <1 27.9 .852 
15,001 - 20,000  บาท 105 14.282** <1 <1 33.5 .014 
มากกวา่ 20,000 บาท 74 5.875 2.230 <1 16.8 .089 

* p ≤ .05         ** p ≤ .01 

จากตาราง 35 ผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตัว คือ บุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกและการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว โดยแบง่ตวัแปรอิสระออกเป็นสองระดบั
ด้วยคา่เฉล่ียเป็นกลุ่มสงูและกลุ่มต ่า ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องษของนกัศกึษา
ทัง้กลุม่รวม และกลุม่ย่อย 12 กลุ่ม ผลปรากฎว่า พบปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก
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และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดับ .01 ในกลุ่มเพศหญิง และ พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการ
ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 กลุม่มหาวิทยาลยัมหาวิทยาลยัเอกชน    

สรุปได้ว่า นักศึกาท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องคือ 1) นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึกสงู พบในกลุม่รวม และกลุ่มย่อย 8 กลุม่ ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุม่มหาวิทยาลยัในก ากบั
รัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท กลุ่มรายได้  10,001 – 15,000 บาท และกลุ่มรายได้ 
15,001 – 20,000 บาท 2) นกัศกึษาท่ีการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสงู พบในกลุม่รวม และ
กลุ่มย่อย 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่ม กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน กลุ่มสาขามนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มรายได้ไม่กลุ่มรายได้ 10,001 – 
15,000 บาท และ 3) นกัศึกษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูงและได้รับการถ่ายทอดทางสงัคม
จากครอบครัวสูง พบใน กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน และกลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 
บาท (ตาราง 35) 
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ตาราง 35 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องเม่ือพิจารณาตาม
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ในกลุม่เพศหญิง 
 
บคุลกิภาพ
แบบมี
จิตส านกึ 

การถา่ยทอดทาง
สงัคมจาก 
ครอบครัว 

n code X̅ 

21 11 12 

(75.50) (75.23) (74.82) 

สงู สงู 108 22 81.66 6.16 6.43* 6.84* 
สงู ต ่า 4 21 75.50 - .27 .68 
ต ่า ต ่า 30 11 75.23 - - .41 
ต ่า สงู 118 12 74.82 - - - 

* p ≤ .05 

 
ตาราง 36 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องเม่ือพิจารณาตาม
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ในกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน 
 
บคุลกิภาพ
แบบมี
จิตส านกึ 

การถา่ยทอดทาง
สงัคมจาก 
ครอบครัว 

n code X̅ 

12 11 21 

(70.28) (70.18) (68.75) 

สงู สงู 86 22 81.47 11.19* 11.29* 12.72* 
ต ่า สงู 88 12 70.28 - .10 1.53 
ต ่า ต ่า 32 11 70.18 - - 1.43 
สงู ต ่า 4 21 68.75 - - - 

* p ≤ .05 
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ตาราง 37 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องเม่ือพิจารณาตาม
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ในรายได้ไมเ่กิน 5,000 บาท  
 
บคุลกิภาพ
แบบมี
จิตส านกึ 

การถา่ยทอดทาง
สงัคมจาก 
ครอบครัว 

n code X̅ 

11 21 12 

(71.76) (71.50) (70.72) 

สงู สงู 93 22 81.26 9.50* 9.76* 10.54* 
ต ่า ต ่า 34 11 71.76 - .26 1.04 
สงู ต ่า 2 21 71.50 - - .78 
ต ่า สงู 111 12 70.72 - - - 

* p ≤ .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่ม ท่ีแบ่งระดับของตัวแปรอิสระทัง้สองตัวแปรมา
เปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า (1) ในกลุ่มเพศหญิง (1.1) 
นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง และการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวสูง มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องมากกว่า นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า ถ้าการถ่ายทอด
ทางสงัคมจากครอบครัวสงูหรือต ่าก็ตาม (1.2) นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึต ่า และการ
ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวทสงูหรือต ่าก็ตาม มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องได้มากกว่า 
นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง ถ้ามีการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวต ่า (2) ใน

กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ (2.1) นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง และการ
ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสงูมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องได้มากกว่า นักศึกษาท่ีมี
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง ถ้าการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวสูงหรือต ่าก็ตาม (2.2) 
นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า และการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวต ่า มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องมากกว่า นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า ถ้ามีการ
ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสูงหรือต ่าก็ตาม (3) ในกลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (3.1) 
นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสูงหรือต ่าก็
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ตาม มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์
คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องมากกว่า นกัศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า ถ้าการ
ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสงูหรือต ่าก็ตาม (3.2) นกัศกึษาท่ีมีบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึต ่า 
และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสงู มีพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องมากกว่า นกัศกึษาท่ีมี
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึต ่าถ้ามีการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวสงู 
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ตาราง 38 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างอย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องจ าแนกตามตวัแปร
จ าแนกตามตวัแปรบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ในกลุ่ม
รวมและกลุม่ยอ่ย 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่น
สือ่สงัคมออนไลน์อยา่งวิเคราะห์คณุโทษ

คาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่สงู 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่

ต ่า 
รวม บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 79.75 ต ่า 77.66 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัวท 
สงู 79.39 ต ่า 72.11 

เพศ      
     ชาย บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 77.22 ต ่า 68.03 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัวที่ด ี
สงู 77.56 ต ่า 67.87 

     หญิง บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 80.98 ต ่า 74.85 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 80.33 ต ่า 75.66 

ประเภทมหาวิทยาลยั       
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 80.21 ต ่า 70.289 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 78.21 ต ่า 71.56 

มหาวิทยาลยัเอกชน บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 79.24 ต ่า 72.75 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 81.10 ต ่า 72.48 

กลุม่สาขาทีเ่รียน      
มนษุยศาสตร์และ บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 79.50 ต ่า 71.06 
สงัคมศาสตร์ การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 79.55 ต ่า 71.57 
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ตาราง 39 (ตอ่) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่

สงัคมออนไลน์อยา่งวเิคราะห์คณุโทษคาดการณ์
ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่นสงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 
กลุม่สาขาทีเ่รียน      

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 79.24 ต ่า 71.29 
การถา่ยทอดทางสงัคมจาก
ครอบครัว 

สงู 78.17 ต ่า 71.51 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 81.54 ต ่า 73.98 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 80.92 ต ่า 74.61 

รายได้ของนกัศกึษาที่ได้รับตอ่
เดือน  

 
    

        ไมเ่กิน 5,000 บาท  บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 79.06 ต ่า 71.55 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 79.52 ต ่า 71.59 

      
5.001 – 10,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 81.34 ต ่า 70.95 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 80.12 ต ่า 70.97 

10,001 – 15,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 78.94 ต ่า 71.77 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 78.02 ต ่า 72.50 

15,001 – 20,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 79.16 ต ่า 71.65 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 79.55 ต ่า 71.99 

มากกวา่ 20,000 บาท บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ สงู 77.61 ต ่า 72.04 
 การถา่ยทอดทางสงัคมจาก

ครอบครัว 
สงู 78.05 ต ่า 72.29 
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พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งวิเคราะห์
คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้องแปรปรวนไปตามบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก ทัง้กลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัย
เอกชน  กลุ่มมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มรายได้ 5,001 - 
10,000 บาท กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท และกลุ่ม
รายได้มากกว่า 20,000 บาท เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียในกลุ่มนนักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกสูง มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ถูกต้องมากกว่านักศึกษาท่ีมีบุบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกต ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉล่ีย 79.75 และ 
77.66) กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉล่ีย 77.22 และ 68.03) กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 80.98 และ 74.85) 
กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ (ค่าเฉล่ีย  80.21 และ 70.29) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน (ค่าเฉล่ีย
79.24 และ  72.75) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย79.50 และ  71.06) กลุ่ม
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย79.24 และ71.29) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่าเฉล่ีย 
81.54 และ 73.98) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (คา่เฉล่ีย 77.06 และ 71.55) กลุ่มรายได้ 5,001 
- 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย81.34 และ 70.95) กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย78.94 
และ 71.77) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 79.16 และ 71.65) และกลุ่มรายได้
มากกวา่ 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 77.61 และ 72.04) (ตาราง 39) 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งวิเคราะห์
คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องแปรปรวนไปตามการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวทัง้
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย ได้แก่  กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ กลุ่ม
มหาวิทยาลยัเอกชน  กลุ่มมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่ม
รายได้ 5,001 - 10,000 บาท กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 
บาท และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียในกลุ่มนนกัศึกษาท่ีมีการ
ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวตา่งกนั พบว่า นกัศกึษาท่ีมีการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว
ท่ีดีสงู มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์
คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องมากกว่านกัศึกษาท่ีมีการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว
ต ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉล่ีย 79.39 และ 72.11) กลุ่มเพศชาย (คา่เฉล่ีย 77.56 และ 67.87) กลุ่มเพศ
หญิง (ค่าเฉล่ีย 80.33 และ 75.66) กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ (ค่าเฉล่ีย  78.21 และ 71.56) 
กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน (ค่าเฉล่ีย  81.10  และ 72.48) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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(ค่าเฉล่ีย 79.55 และ71.57) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 78.17 และ 71.51) กลุ่ม
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่าเฉล่ีย  80.92 และ 74.612) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 
79.52 และ 71.59) กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 80.12 และ 70.97) กลุ่มรายได้ 
10,001 - 15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 78.02 และ 72.50) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 
79.55 และ 71.99) และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 78.053 และ 72.29) (ตาราง 
39) 

 

ตาราง 39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมของนกัศกึษาท่ีมีการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ (ก) และ
มีเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมสงัคมออนไลน์ (ข) 
แตกตา่งกนั 

กลุ่มภมูิหลงั 
จ านวน
คน 

คา่สถิตเิอฟ  

การรู้เทา่ทนั
ส่ือสงัคม

ออนไลน์ (ก) 

เจตคตท่ีิดีตอ่
พฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมสงัคมออนไลน์ 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง (กXข) 

% 
ท านาย 

P  
Value 

กลุ่มรวม 440 54.379** 38.620** <1 37.0 .021 
เพศชาย 180 <1 16.542** 4.029** 35.5 .007 
เพศหญิง 260 22.913** <1 4.499** 39.3 .621 
มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐ 210 32.052** 18.549** <1 46.7 .031 
มหาวทิยาลยัเอกชน 230 33.074* 14.466** 3.034* 30.5 .210 
มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

240 54.136* <1 3.254* 43.3 .002 

วทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

125 4.049 12.528** <1 28.7 .084 

วทิยาศาสตร์สขุภาพ 75 5.493 10.073** 2.687 36.9 .321 
รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท  18 33.052** 88.559** <1 36.7 .002 
5,001 - 10,000 บาท  112 16.260* 4.824 <1 44.3 .074 
10,001 - 15,000 บาท 149 <1 9.924** <1 36.6 .004 
15,001 - 20,000 บาท 105 14.817* <1 <1 36.6 .301 
มากกวา่ 20,000 บาท 74 <1 6.039 1.824 10.9 .008 

* p ≤ .05         ** p ≤ .01 
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จากตาราง 40 ผลการวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ การรู้เท่าทนัส่ือ
สงัคมออนไลน์ และเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ด้านรวม โดยแบง่ตวัแปรอิสระออกเป็นสองระดบัด้วยคา่เฉล่ียเป็นกลุ่มสงูและกลุ่มต ่า ตวั
แปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม
ของนกัศกึษาทัง้กลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 12 กลุ่ม ผลปรากฎว่า พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการรู้เท่าทนั
ส่ือสังคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคฯ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ใน
กลุ่มรวม กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน และกลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  

สรุปได้ว่า นักศึกาท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ด้านรวม คือ 1) นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์สูง พบในกลุ่มรวม และกลุ่ม
ย่อย 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท กลุ่มรายได้ 5,001 – 10,000 
บาท และกลุ่มรายได้ 15,001 – 20,000 บาท 2) นกัศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์สูง พบในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 7 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่ม เพศชาย กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน กลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท และ
กลุ่มรายได้ไม่กลุ่มรายได้ 10,001 – 15,000 บาท และ 3) นักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคม
ออนไลน์สูงและมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ด้านรวมสูงพบในกลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน และกลุ่มสาขา
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (ตาราง 40) 
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ตาราง 40 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม เม่ือพิจารณาตามการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีตอ่
พฤตกิรรมการบริโภคฯ ในกลุม่รวม  
 

การรู้เทา่ทนัสือ่
สงัคมออนไลน์ 

เจตคติที่ดตีอ่
พฤติกรรม 
การบริโภคฯ 

n code X̅ 

21 12 11 

(125.11) (122.50) (121.50) 

สงู สงู 209 22 128.58 3.47 6.08* 7.08* 
สงู ต ่า 9 21 125.11 - 2.61 3.61 
ต ่า สงู 40 12 122.50 - - 1.00 
ต ่า ต ่า 2 11 121.50 - - - 

* p ≤ .05 

 

ตาราง 41 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม เม่ือพิจารณาตามการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์และเจตคติท่ีดีต่อ
พฤตกิรรมการบริโภคฯ ในกลุม่เพศชาย 
 

การรู้เทา่ทนัสือ่
สงัคมออนไลน์ 

เจตคติที่ดตีอ่
พฤติกรรม 
การบริโภคฯ 

n code X̅ 

21 12 11 

(72.66) (72.65) (72.22) 

สงู สงู 67 22 81.40 8.74 8.75* 9.18* 
สงู ต ่า 3 21 72.66 - .01 .44 
ต ่า สงู 128 12 72.65 - - .44 
ต ่า ต ่า 32 11 72.22 - - - 

* p ≤ .05 
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ตาราง 42 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างการวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องเม่ือพิจารณาตาม
บคุลิกภาพด้านความมีสตรู้ิผิดชอบ และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว ในกลุม่เพศหญิง 
 

การรู้เทา่ทนัสือ่
สงัคมออนไลน์ 

เจตคติที่ดตีอ่
พฤติกรรม 
การบริโภคฯ 

n code X̅ 

12 11 21 

(70.28) (70.18) (68.75) 

สงู สงู 86 22 81.47 11.19* 11.29* 12.72* 
ต ่า สงู 88 12 70.28 - .10 1.53 
ต ่า ต ่า 32 11 70.18 - - 1.43 
สงู ต ่า 4 21 68.75 - - - 
        

* p ≤ .05 
 

ตาราง 43 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม เม่ือพิจารณาตามการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีตอ่
พฤตกิรรมการบริโภคฯ ในกลุม่มหาวิทยาลยัเอกชน  
 

การรู้เทา่ทนัสือ่
สงัคมออนไลน์ 

เจตคติที่ดตีอ่
พฤติกรรม 
การบริโภคฯ 

n code X̅ 

12 11 21 

(71.85) (69.00) (68.00) 

สงู สงู 35 22 81.28 9.43* 12.28* 13.28* 
ต ่า สงู 68 12 71.85 - 2.85 3.85 
ต ่า ต ่า 18 11 69.00 - - 1.00 
สงู ต ่า 4 21 68.00 - - - 
        

* p ≤ .05 
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ตาราง 44 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม เม่ือพิจารณาตามการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีตอ่
พฤตกิรรมการบริโภคฯ ในกลุม่มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 
 

การรู้เทา่ทนัสือ่
สงัคมออนไลน์ 

เจตคติที่ดตีอ่
พฤติกรรม 
การบริโภคฯ 

n code X̅ 

11 21 12 

(71.76) (71.50) (70.72) 

สงู สงู 93 22 81.26 9.50 9.76* 10.54* 
ต ่า ต ่า 34 11 71.76 - .26 1.04 
สงู ต ่า 2 21 71.50 - - .78 
ต ่า สงู 111 12 70.72 - - - 

* p ≤ .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่มท่ีแบง่ระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปรมาเปรียบเทียบ
กนัเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า (1) ในกลุ่มเพศชาย (1.1) นกัศึกษาท่ีมีการ
รู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์สงู และเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
สงู มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า 
นักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ต ่า ถ้าเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาสูงหรือต ่าก็ตาม (1.2) นักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์สูงหรือต ่า 
และเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาสงูหรือต ่าก็ตาม มีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า นกัศกึษาท่ีมีการ
รู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ต ่า ถ้ามีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาต ่า (2) ในกลุ่มเพศหญิง (2.1) นกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์สงู และเจตคติ
ท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาสูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า นักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคม
ออนไลน์สูง ถ้าเจตคติ ท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาต ่า (2.2) 
นักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ต ่า และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคฯต ่า มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า 
นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า ถ้ามีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาสงูหรือต ่าก็ตาม (3) ในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน (3.1) นกัศกึษาท่ี
มีการรู้เท่าทนัส่ือสังคมออนไลน์สูง และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคฯสูง มีพฤติกรรมการ
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บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า นักศึกษาท่ีมีการ
รู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า ถ้าเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
สูงหรือต ่าก็ตาม (3.2) นักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์สูงหรือต ่า และเจตคติท่ี ดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภคฯสงูหรือต ่าก็ตาม มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า ถ้ามีเจตคติท่ีดี
ต่อพฤติกรรมการบริโภคฯต ่า (4) ในกลุ่มสาขากลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (4.1) 
นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์สูง และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาสูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ด้านรวมมากกว่า นักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์สูง ถ้าเจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาต ่า (4.2) นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคม
ออนไลน์ต ่า และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาต ่า มีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า นกัศกึษาท่ีมีการ
รู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ต ่า ถ้ามีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาสงูหรือต ่าก็ตาม  
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ตาราง 45 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม จ าแนกตามตวัแปรการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ และมีเจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมสงัคมออนไลน์  ในกลุ่มรวมและ
กลุม่ยอ่ย 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรม
การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วย

ปัญญาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ด้านรวม 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่

สงู 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่

ต ่า 
รวม การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 128.44 ต ่า 117.77 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 129.34 ต ่า 117.36 
เพศ      
     ชาย การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 122.27 ต ่า 112.59 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 124.38 ต ่า 111.64 
     หญิง ความรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 131.78 ต ่า 122.29 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 131.93 ต ่า 122.43 
ประเภทมหาวิทยาลยั       

มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 128.55 ต ่า 115.71 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 128.45 ต ่า 115.30 
มหาวิทยาลยัเอกชน การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 128.32 ต ่า 119.47 

 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 130.41 ต ่า 118.84 
กลุม่สาขาทีเ่รียน      

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  

การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 128.90 ต ่า 116.98 
เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 130.51 ต ่า 115.83 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 125.625 ต ่า 116.33 
เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 125.84 ต ่า 116.81 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 131.55 ต ่า 121.95 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 130.30 ต ่า 122.48 
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ตาราง 46 (ตอ่) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของ
พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่สงัคม

ออนไลน์ด้านรวม 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่

สงู 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่

ต ่า 
รายได้ของนกัศกึษาที่ได้รับ
ตอ่เดือน  

 
    

        ไมเ่กิน 5,000 บาท  การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 137.09 ต ่า 115.29 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 132.85 ต ่า 117.60 

5.001–10,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 130.56 ต ่า 114.30 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 131.28 ต ่า 112.77 
10,001–15,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 126.28 ต ่า 119.16 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 128.03 ต ่า 118.20 
15,001– 20,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 128.25 ต ่า 116.76 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 130.39 ต ่า 116.32 
มากกวา่ 20,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 125.18 ต ่า 118.80 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 123.77 ต ่า 119.83 

 
เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวัแปรของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย

ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมท่ีแปรปรวนไปตามการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ตาม
คา่เฉล่ียในกลุม่นกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ตา่งกนั พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนั
ส่ือสงัคมออนไลน์สงู มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
ด้านรวมมากกว่านกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า ในกลุ่มรวม (คา่เฉล่ีย128.44 และ 
117.77) กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉล่ีย  122.27 และ 112.59) กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย131.78 และ 
122.29) กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ (ค่าเฉล่ีย128.55 และ 115.71) กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน 
(ค่าเฉล่ีย  128.32 และ119.47) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย128.90 และ 
116.98) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย  125.63 และ 116.33) กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ (ค่าเฉล่ีย 131.55 และ 121.95) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ค่าเฉล่ีย137.09 และ 
115.29) กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย130.56 และ 114.30)  กลุ่มรายได้ 10,001 - 
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15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย  126.28 และ  119.16) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 
128.25 และ116.76) และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย  125.18 และ  118.80) 
(ตาราง 46) 

เม่ือพิจารณาตวัแปรอิสระทีละตวัแปรของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวม แปรปรวนไปตามเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ตามค่าเฉล่ียในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดี
ต่อพฤติกรรมการบริโภคฯต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคฯสูง มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า
นักศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ต ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉล่ีย  129.34 และ 117.36) กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉล่ีย  124.38 และ 
111.64) กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 131.93 และ 122.43) กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ (ค่าเฉล่ีย 
128.45 แล ะ  115.30) กลุ่ ม มห าวิ ท ยาลั ย เอกชน  (ค่ า เฉ ล่ี ย  130.41 แล ะ  118.84)  กลุ่ ม
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (คา่เฉล่ีย 130.51 และ 115.83) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(ค่าเฉล่ีย 125.84 และ 116.81) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่าเฉล่ีย  130.30 และ 122.48) กลุ่ม
รายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ค่าเฉล่ีย  132.85 และ  117.60) กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000บาท 
(ค่าเฉ ล่ีย  131.28 และ112.77) กลุ่มรายได้  10,001 - 15 ,000 บาท (ค่าเฉ ล่ีย  128.03 และ
118.198) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย130.387 และ116.321) และกลุ่มรายได้
มากกวา่ 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 123.770 และ119.833) (ตาราง 46) 
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ตาราง 46 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของนกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือ
สงัคมออนไลน์ (ก) และมีเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือ
สงัคมสงัคมออนไลน์ (ข) แตกตา่งกนั 
 

กลุ่มภมูิหลงั 
จ านวน
คน 

คา่สถิตเิอฟ  

การรู้เทา่ทนั
ส่ือสงัคม

ออนไลน์ (ก) 

เจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมสงัคมออนไลน์ 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง (กXข) 

%
ท านาย 

P  
Value 

กลุ่มรวม 440 46.099** <1 2.219 33.3 .004 
เพศชาย 180 20.961** 6.958* 1.861 26.2 .012 
เพศหญิง 260 21.181** <1 3.387* 37.4 .541 
มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐ 210 26.826* 19.490* 3.462 43.4 .201 
มหาวทิยาลยัเอกชน 230 31.974** 8.258** <1 26.5 .020 
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 240 <1 16.787** <1 38.7 .369 
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 2.266 10.480* <1 25.6 .410 
วทิยาศาสตร์สขุภาพ 75 4.699 <1 11.398* 32.8 .004 
ไม่เกิน 5,000 บาท  18 20.961** <1 2.761 26.2 .021 
5,001 - 10,000 บาท  112 10.173** 6.677 3.787 39.7 .332 
10,001 - 15,000 บาท  149 <1 8.399** <1 35.6 .554 
15,001 - 20,000 105 13.741 7.415** <1 31.9 .452 
มากกวา่ 20,000บาท 74 1.963 5.568 3.586 11.4 .007 

* p ≤ .05         ** p ≤ .01 

 

จากตาราง 44 ผลการวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ การรู้เท่าทนัส่ือ
สงัคมออนไลน์ และเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ โดยแบง่ตวัแปรอิสระออกเป็นสองระดบัด้วยคา่เฉล่ียเป็นกลุ่มสงูและกลุ่มต ่า ตวัแปรตาม 
คือ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงของนกัศึกษาทัง้กลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 12 กลุ่ม ผลปรากฎว่า พบปฏิสมัพนัธ์
ระหวา่งการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีตอ่พพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ
ด้วยปัญญาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ 
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อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในกลุ่มรวม กลุ่มเพศหญิง 
กลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 

สรุปได้ว่า นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงคือ 1) นกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์สงู พบใน
กลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเพศชาย กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากับรัฐ 
กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท และกลุ่มรายได้ 5,001 – 10,000 บาท 2) 
นักศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์สงู พบในกลุม่เพศชาย กลุม่มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน กลุม่สาขา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มรายได้ไม่กลุ่มรายได้ 
10,001 – 15,000 บาท และกลุ่มรายได้ 15,001 – 20,000 บาท และ 3) นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทัน
ส่ือสงัคมออนไลน์สงูและมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์สงู พบในกลุม่เพศหญิง และกลุม่สาขาวิทยาศาสตร์สขุภาพ (ตาราง 44) 

 
ตาราง 47 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงเม่ือพิจารณาตามการรู้เท่าทันส่ือสังคม
ออนไลน์ และเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาในกลุม่เพศหญิง 
 

การรู้เทา่ทนัสือ่
สงัคมออนไลน์ 

เจตคติที่ดตีอ่
พฤติกรรม 
การบริโภคฯ 

n code X̅ 

21 12 11 

(48.22) (46.77) (44.50) 

สงู สงู 209 22 50.43 2.21 3.66* 5.93* 
สงู ต ่า 9 21 48.22 - 2.44 3.72 
ต ่า สงู 40 12 46.77 - - 2.27 
ต ่า ต ่า 2 11 44.50 - - - 

* p ≤ .05 
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ตาราง 48 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง เม่ือพิจารณาตามการรู้เท่าทันส่ือสังคม
ออนไลน์ และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาในกลุ่มสาขา
วิทยาศาสตร์สขุภาพ 
 

การรู้เทา่ทนั
สือ่สงัคม
ออนไลน์ 

เจตคติที่ดตีอ่
พฤติกรรม 
การบริโภคฯ 

n code X̅ 

21 11 12 

(47.61) (47.20) (45.80) 

สงู สงู 351 22 48.58 .97 1.38* 2.78* 
สงู ต ่า 13 21 47.61 - .41 1.81 
ต ่า ต ่า 5 11 47.20 - - 1.40 
ต ่า สงู 71 12 45.80 - - - 

        

* p ≤ .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่มท่ีแบ่งระดับของตัวแปรอิสระทัง้สองตัวแปรมา
เปรียบเทียบกันเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า (1) ในกลุ่มเพศหญิง (1.1) 
นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์สูง และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาสูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่า นกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า ถ้า
เจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาสงูหรือต ่าก็ตาม (1.2) นกัศกึษาท่ี
มีการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์สูงหรือต ่า และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาสงูหรือต ่าก็ตาม มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่า นกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า ถ้ามีเจตคติท่ีดีต่อ
พฤตกิรรมการบริโภคฯต ่า (2) ในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (2.1) นกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนั
ส่ือสงัคมออนไลน์สงู และเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯสงู มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่า นกัศกึษาท่ีมีการ
รู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์สงู ถ้าเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
ต ่า (2.2) นักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ต ่า และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยปัญญาต ่าจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
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สงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่า นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์
ต ่า ถ้ามีเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาสงูหรือต ่าก็ตาม 

 

ตาราง 49 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงจ าแนกตามตวัแปรการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 
และมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมสังคม
ออนไลน์ ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 
 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรม
การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา

ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 
อยา่งเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่สงู 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่

ต ่า 
รวม การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 50.39 ต ่า 45.81 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 50.79 ต ่า 45.63 
เพศ      
     ชาย การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 47.40 ต ่า 44.41 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 48.41 ต ่า 43.87 
     หญิง ความรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 52.01 ต ่า 47.03 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 52.02 ต ่า 47.18 
ประเภทมหาวิทยาลยั       

มหาวิทยาลยัใน
ก ากบัรัฐ 

การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ 
สงู 50.56 ต ่า 44.37 

 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 50.42 ต ่า 44.28 
มหาวิทยาลยัเอกชน การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 50.21 ต ่า 47.00 

 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 51.22 ต ่า 46.59 
กลุม่สาขาทีเ่รียน      

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  

การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 50.90 ต ่า 45.73 
เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 51.64 ต ่า 45.18 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 48.48 ต ่า 44.96 
เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 48.49 ต ่า 45.19 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 51.65 ต ่า 47.34 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 51.06 ต ่า 47.60 
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ตาราง 50 (ตอ่) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรมการ
บริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา 

ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 
อยา่งเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่
สงู 

กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 

รายได้ของนกัศกึษาที่ได้รับ
ตอ่เดือน  

 
    

        ไมเ่กิน 5,000 บาท  การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 54.45 ต ่า 43.57 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 52.31 ต ่า 44.80 

5.001 – 10,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 50.88 ต ่า 43.63 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 50.98 ต ่า 43.40 
10,001 – 15,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 49.73 ต ่า 46.66 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 50.55 ต ่า 46.21 
15,001 – 20,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 50.25 ต ่า 45.47 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 51.31 ต ่า 45.14 
มากกวา่ 20,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 49.36 ต ่า 46.28 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 49.08 ต ่า 46.56 

 
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจ

ประโยชน์ท่ีแท้จริงแปรปรวนไปตามการรู้เท่าทันส่ือสงัคมออนไลน์ เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียใน
กลุ่มนกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต่างกัน พบว่า นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคม
ออนไลน์สูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
เข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่านักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ต ่า ในกลุ่มรวม 
(ค่าเฉล่ีย 50.39 และ45.81) กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉล่ีย 47.40 และ 44.41) กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 
52.00 และ 47.03) กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ (ค่าเฉล่ีย 50.56 และ 44.37) กลุ่มมหาวิทยาลยั
เอกชน (ค่าเฉล่ีย50.21 และ47.00) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย  50.90 และ 
45.73) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 48.48 และ 44.96) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(ค่าเฉล่ีย51.65 และ 47.34) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 54.45 และ 43.57) กลุ่ม
รายได้ 5,001 - 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 50.88 และ 43.63) กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท 
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(ค่าเฉล่ีย 49.73 และ 46.66) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000บาท (คา่เฉล่ีย50.25 และ 45.47) และ
กลุม่รายได้มากกวา่ 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 49.36 และ 46.28) (ตาราง 50) 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงแปรปรวนไปตามเจตคติท่ีดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ เม่ือพิจารณาตามคา่เฉล่ีย
ในกลุ่มนกัศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคฯตา่งกัน พบว่า นกัศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภคฯสูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ด้านรวมมากกว่านักศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคฯต ่า ในกลุ่มรวม 
(ค่าเฉล่ีย 50.79 และ45.63) กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉล่ีย 48.42 และ 43.87) กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย
52.02 และ47.18) กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากับรัฐ (ค่าเฉล่ีย 50.42 และ 44.28) กลุ่มมหาวิทยาลยั
เอกชน (ค่าเฉล่ีย 51.22 และ 46.59) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย  51.64 และ
45.18) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 48.49 และ 45.19) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
(ค่าเฉล่ีย 51.06 และ 47.60) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 52.31 และ 44.80) กลุ่ม
รายได้ 5,001 - 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 50.98 และ 43.40)  กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท 
(ค่าเฉล่ีย 50.55 และ 46.21) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย51.31 และ45.14) และ
กลุม่รายได้มากกวา่ 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 49.08 และ 46.56) (ตาราง 50)   
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ตาราง 50 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนสองทางของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องของ
นกัศกึษาท่ีมีการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ (ก) และมีเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมสงัคมออนไลน์ (ข) แตกตา่งกนั 
 

กลุ่มภมูิหลงั 
จ านวน
คน 

คา่สถิตเิอฟ  

การรู้เทา่ทนั
ส่ือสงัคม
ออนไลน์ 
(ก) 

เจตคตท่ีิดีตอ่
พฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมสงัคมออนไลน์ 

(ข) 

ปฏิสมัพนัธ์
แบบสอง
ทาง (กXข) 

%
ท านาย 

P  Value 

กลุ่มรวม 440 <1 32.902** <1 33.0 .021 
เพศชาย 180 <1 22.348 2.974 37.6 .004 
เพศหญิง 260 14.904* 16.253** 3.501* 29.7 .410 
มหาวทิยาลยัในก ากบัรัฐ 210 27.643** <1 4.135* 42.0 .047 
มหาวทิยาลยัเอกชน 230 25.185** 15.082** 5.115 27.1 .005 
มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

240 <1 19.392 <1 39.3 .154 

วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 125 4.645* 11.368* 2.120 26.3 .001 
วทิยาศาสตร์สขุภาพ 75 3.990 6.227** 6.704 29.9 .032 
ไม่เกิน 5,000 18 15.185** 12.082** 5.115 27.1 .045 
5,001 - 10,000 112 18.785** 2.887 <1 43.5 .278 
10,001 - 15,000 149 21.404* 7.862* 2.970 29.0 .147 
15,001 - 20,000 105 <1 10.623 <1 33.7 .074 
มากกวา่ 20,000 บาท 74 <1 4.635 <1 7.6 .063 

* p ≤ .05         ** p ≤ .01 

จากตาราง 51 ผลการวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ การรู้เท่าทนัส่ือ
สงัคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาโดยแบ่งตวั
แปรอิสระออกเป็นสองระดบัด้วยค่าเฉล่ียเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า ตวัแปรตาม คือ พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ถูกต้องของนกัศกึษาทัง้กลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 12 กลุ่ม ผลปรากฎว่า พบปฏิสมัพนัธ์
ระหว่างการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
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ด้วยปัญญาท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 ในกลุม่ กลุม่เพศหญิง กลุม่มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ  

สรุปได้ว่า นกัศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง คือ 1) นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือ
สงัคมออนไลน์สูง พบในกลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน 
กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท กลุ่มรายได้ 5,001 – 10,000 
บาท และกลุ่มรายได้ 10,001 – 15,000 บาท 2) นักศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์สูง พบในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 6 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มเพศหญิง กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มรายได้
ไม่เกิน 5,000 บาท และกลุ่มรายได้ 10,001 – 15,000 บาท และ 3) นักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือ
สงัคมออนไลน์สูงและมีเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์สงู พบในกลุม่เพศหญิง และกลุม่มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ (ตาราง 48) 

 
ตาราง 51 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องเม่ือพิจารณาตามการ
รู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ในกลุม่เพศหญิง 
 

การรู้เทา่ทนัสือ่
สงัคมออนไลน์ 

เจตคติที่ดตีอ่
พฤติกรรม 
การบริโภคฯ 

n code X̅ 

21 12 11 

(80.00) (72.19) (70.26) 

สงู สงู 15 22 80.87 .87 8.68* 10.60* 
สงู ต ่า 2 21 80.00 - 7.81 9.73 
ต ่า สงู 42 12 72.19 - - 1.92 
ต ่า ต ่า 15 11 70.26 - - - 

* p ≤ .05 
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ตาราง 52 ผลการเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องเม่ือพิจารณาตามการ
รู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ ในกลุม่มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ 
 

การรู้เทา่ทนัสือ่
สงัคมออนไลน์ 

เจตคติที่ดตีอ่
พฤติกรรม 
การบริโภคฯ 

n code X̅ 

12 21 11 

(72.30) (69.33) (68.85) 

สงู สงู 39 22 80.59 8.29* 11.26 11.74* 
ต ่า สงู 50 12 72.30 - 2.97 3.45 
สงู ต ่า 3 21 69.33 - - .48 
ต ่า ต ่า 13 11 68.85 - - - 

* p ≤ .05 

เม่ือน าคะแนนเฉล่ียของ 4 กลุ่มท่ีแบง่ระดบัของตวัแปรอิสระทัง้สองตวัแปรมาเปรียบเทียบ
กนัเป็นรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe) พบว่า (1) ในกลุ่มเพศหญิง (1.1) นกัศกึษาท่ีมีการ
รู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์สงู และเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
สงู มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุ
โทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องมากกว่า นกัศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า ถ้าเจต
คติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคฯสงูหรือต ่าก็ตาม (1.2) นกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์
สูงหรือต ่า และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคฯสูงหรือต ่าก็ตาม มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ถูกต้องมากกว่า นักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ต ่า ถ้ามีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาต ่า (2) ในกลุ่มมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ (2.1) นกัศกึษาท่ี
มีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์สูง และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์สูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องมากกวา่ นกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่า
ทนัส่ือสงัคมออนไลน์สูง ถ้าเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาต ่า 
(2.2) นกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า และเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคฯต ่า มี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษ
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คาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องมากกว่า นกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า ถ้ามีเจตคติท่ี
ดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาสงูหรือต ่าก็ตาม 

 
ตาราง 53 การเปรียบเทียบค่าเฉล่ียของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องจ าแนกตามตวัแปรการรู้เท่า
ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ และมีเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสงัคมสงัคมออนไลน์ ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย 
 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรม
การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์อยา่งวเิคราะห์คณุ

โทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่สงู กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 

รวม การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 78.05 ต ่า 71.96 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 78.56 ต ่า 71.74 
เพศ      
     ชาย การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 74.87 ต ่า 68.18 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 75.96 ต ่า 67.77 
     หญิง การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 79.78 ต ่า 75.25 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 79.91 ต ่า 75.25 
ประเภทมหาวิทยาลยั       

มหาวิทยาลยัใน
ก ากบัรัฐ 

การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ 
สงู 77.99 ต ่า 71.34 

 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 78.03 ต ่า 71.02 
มหาวิทยาลยัเอกชน การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 78.11 ต ่า 72.47 

 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 79.19 ต ่า 72.25 
กลุม่สาขาทีเ่รียน      

มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  

การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 78.00 ต ่า 71.25 
เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 78.87 ต ่า 70.65 
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ตาราง 53 (ตอ่) 

กลุม่ ตวัแปรอิสระ 

การเปรียบเทียบคา่เฉลีย่ของพฤติกรรม
การบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพ 

ด้วยปัญญาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 
อยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์

ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่

สงู 
กลุม่ที่มีคา่เฉลีย่ต า่ 

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ 
สงู 77.14 ต ่า 71.38 

 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 77.35 ต ่า 71.62 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 79.90 ต ่า 74.61 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 79.24 ต ่า 74.88 

รายได้ของนกัศกึษาที่ได้รับ
ตอ่เดือน  

 
    

        ไมเ่กิน 5,000 บาท  การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 82.64 ต ่า 71.71 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 80.54 ต ่า 72.80 

5.001 – 10,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 79.69 ต ่า 70.67 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 80.30 ต ่า 69.37 
10,001 – 15,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 76.55 ต ่า 72.49 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 77.48 ต ่า 71.99 
15,001 – 20,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 78.00 ต ่า 71.29 
 เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ สงู 79.08 ต ่า 71.18 
มากกวา่ 20,000 บาท การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ สงู 75.82 ต ่า 72.52 
 
 

เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมการบริโภคฯ 
สงู 74.69 ต ่า 73.27 

 
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งวิเคราะห์

คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้องแปรปรวนไปตามการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ เม่ือพิจารณา
ตามค่าเฉล่ียในกลุ่มนักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีการ
รู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์สูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ด้านรวมมากกว่านักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ต ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉล่ีย
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78.05 และ 71.96) กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉล่ีย 74.87 และ 68.18) กลุ่มเพศหญิง (ค่าเฉล่ีย 79.78 
และ 75.25) กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ (คา่เฉล่ีย 77.99 และ 71.34) กลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชน 
(ค่าเฉล่ีย 78.11 และ72.47) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ค่าเฉล่ีย  78.00 และ 71.25)  
กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ค่าเฉล่ีย 77.14 และ71.38) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (คา่เฉล่ีย
79.90 และ 74.61) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท (คา่เฉล่ีย 82.64 และ 71.71) กลุ่มรายได้ 5,001 
- 10,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 79.69 และ 70.67) กลุ่มรายได้ 10,001 - 15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 76.55 
และ72.49) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย  78.00 และ 71.29) และกลุ่มรายได้
มากกวา่ 20,000 บาท (คา่เฉล่ีย 75.82 และ72.52) (ตาราง 53) 

และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
วิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องแปรปรวนไปตามเจตคตท่ีิดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภค
ฯ เม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียในกลุ่มนนักศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคฯต่างกัน 
พบว่า นักศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคฯสูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่านกัศึกษาท่ีมีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรม
การบริโภคฯต ่า ในกลุ่มรวม (ค่าเฉล่ีย  78.56 และ 71.74) กลุ่มเพศชาย (ค่าเฉล่ีย  75.96 และ 
67.77) กลุ่มเพศหญิง (คา่เฉล่ีย 79.91 และ 75.25) กลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ (คา่เฉล่ีย 78.03 
และ 71.02)  กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน (ค่าเฉล่ีย  79.19 และ 72.25) กลุ่มมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ (คา่เฉล่ีย 78.87 และ 70.65) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คา่เฉล่ีย 77.35 และ 
71.62)  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ค่าเฉล่ีย79.24 และ74.881) กลุ่มรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท 
(คา่เฉล่ีย 77.28 และ 71.89) กลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท (คา่เฉล่ีย 80.53 และ 72.80) กลุ่ม
รายได้ 10,001 - 15,000 บาท (ค่าเฉล่ีย 77.48 และ 71.99) กลุ่มรายได้ 15,001 - 20,000บาท 
(ค่าเฉล่ีย 79.08 และ 71.18) และกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาท (ค่าเฉล่ีย74.69 และ73.27) 
(ตาราง 53) 

 
2.4 การวิเคราะห์ค่าอ านาจการท านายด้วยสถิติวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ

แบบมีล าดับ (Hierarchical Multiple Regression Analysis) โดยใช้ตัวท านายในกลุ่มปัจจัย
ทางจิตลักษณะเดิม (ความชอบเส่ียงน้อย บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการรู้เท่าทันส่ือ
สังคมออนไลน์) กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ (เจตคติที่ดีต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์) และสถานการณ์ทางสังคม (การ
ถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว และอิทธิพลจากเพื่อน) เป็นตัวท านาย เพื่อทดสอบ
สมมตฐิานการวิจัยข้อที่ 3 ดังแสดงในตาราง 55 - 57 
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2.4.1 ผลการท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมของนักศึกษาเม่ือใช้ตัวท านายในชุดสถานการณ์ปัจจัยทางจิต
ลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และสถานการณ์ทางสังคม แต่ละชุด เป็นตัว
แปรท านาย 

เม่ือน าคะแนนของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ด้านรวมของนกัศึกษา มาวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบมีล าดบั (ตาราง 55) 
โดยใช้ชุดตัวแปรสถานการณ์ปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม 3 ตัวแปร เป็นกลุ่มท านายล าดับท่ี 1 
ปรากฎวา่ ปัจจยัทางจิตลกัษณะเดมิ 3 ตวัแปร ท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ได้ร้อยละ 57.8 มีตัวท านายท่ีส าคัญ คือ ความชอบเส่ียงน้อย 
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ และ การรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ (คา่เบต้า .55 .29 และ 24 ) และใน
กลุ่มยอ่ยท านายได้ระหว่าง 48.0 ถึง ร้อยละ 66.2 โดยตวัท านายได้สงูสดุในกลุ่มนกัศกึษาเพศชาย 
มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ ความชอบเส่ียงน้อย บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่าเบต้า .62 และ .31) 
และตวัท านายได้ต ่าสดุในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตาร์สขุภาพ ตวัท านายท่ีส าคญั คือ ความชอบเส่ียง
น้อย บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก (คา่เบต้า.36 และ .32) และเม่ือน าตวัท านายกลุม่จิตลกัษณะตาม
สถานการณ์ 1 ตวัแปร เข้ามาเพิ่มเป็นชุดตวัท านายล าดบัท่ี 2 เม่ือท าการควบคมุอิทธิพลของตวั
แปรล าดบัท่ี 1 ให้คงท่ี ปรากฎว่า ชุดจิตลักษณะตามสถานการณ์ท านายพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมของนกัศกึษาในกลุ่มรวมได้ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 5.1 โดยมีตัวท านายท่ีส าคัญ คือ ความชอบเส่ียงน้อย และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก      
(คา่เบต้า .55 และ .27) และในกลุ่มย่อยท านายได้เพิ่มขึน้ระหว่าง 1.1 ถึง ร้อยละ 4.1 โดยท านาย
เพิ่มขึน้สงูสดุในกลุ่มเพศชาย มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ ความชอบเส่ียงน้อย และบคุลิกภาพแบบมี
จิตส านึก (ค่าเบต้า .62 และ .26) และตวัท่ีท านายได้เพิ่มขึน้ต ่าสุดในนกลุ่มนักศึกษาท่ีมีรายได้ 
15,001 – 20,000 บาทโดยมีตวัท านายท่ีส าคญั คือ ความชอบเส่ียงน้อย และบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก (คา่เบต้า .49 และ .38) และเม่ือน าตวัท านายกลุ่มสถานการณ์ทางสงัคม 2 ตวัแปร เข้า
มาเพิ่มเป็นชดุตวัท านายล าดบัท่ี 3 เม่ือท าการควบคมุอิทธิพลของตวัแปรล าดบัท่ี 1 และ 2 ให้คงท่ี 
ปรากฎว่า ชุดสถานการณ์ทางสงัคมท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมของนักศึกษาในกลุ่มรวมได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 5.3 มีตัวท านายท่ี
ส าคญั คือ ความชอบเส่ียงน้อย และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่าเบต้า  .55 และ .36) และใน
กลุ่มย่อยท านายได้เพิ่มขึน้ระหว่าง 1.1 ถึง ร้อยละ 6.3 โดยท านายเพิ่มขึน้สงูสดุในกลุ่มนกัศกึษาท่ี
มีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท มีตัวท านายท่ีส าคัญ คือ ความชอบเส่ียงน้อย บุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว อิทธิพลจากเพ่ือน (คา่เบต้า.54 .28 .23 และ .17) 
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ท านายได้เพิ่มขึน้ต ่ าสุดในกลุ่มกลุ่มรายได้15,001 - 20,000 บาท  ตัวท านายท่ีส าคัญ  คือ 
ความชอบเส่ียงน้อย บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว อิทธิพลจาก
เพ่ือน (คา่เบต้า .46 และ .38) 

สรุปได้ว่า ตัวท านายกลุ่มสถานการณ์ทางสังคม ซึ่งเป็นชุดท านายล าดับท่ี 3 
สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
ด้านรวมของนักศึกษาได้เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั จากท่ีตวัท านายชุดปัจจยัทางจิตลักษณะเดิม
เคยท านายไว้ในล าดบัท่ี 1 และชดุจิตลักษณะตามสถานการณ์เคยท านายไว้ในล าดบัท่ี 2 พบผล
การท านายทัง้ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 12 กลุ่ม มีเปอร์เซ็นต์ท านายท่ีเพิ่มขึน้อยู่ระหว่าง ร้อยละ 
1.1 ถึง ร้อยละ 5.3 โดยท านายเพิ่มขึน้สงูสดุในกลุ่ม นกัศกึษาท่ีมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท โดยใน
ภาพรวมตวัท านายท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์ด้านรวมของนกัศกึษา คือ ความชอบเส่ียงน้อย และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ ตามล าดบั 

 
2.4.2 ผลการท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน

ส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริงของนักศึกษาเม่ือใช้ตัวท านายในชุด
สถานการณ์ปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และสถานการณ์ทาง
สังคม แต่ละชุด เป็นตัวแปรท านาย 

เม่ือน าคะแนนของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของนกัศกึษา มาวิเคราะห์ความถดถอยพหคุณูแบบมี
ล าดบั (ตาราง 56) โดยใช้ชุดตวัแปรสถานการณ์ปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม 3 ตวัแปร เป็นกลุ่ม
ท านายล าดบัท่ี 1 ปรากฎว่า ปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม 3 ตวัแปร ท านายพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงได้ร้อยละ 54.0 
มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ความชอบเส่ียงน้อย อิทธิพลจากเพ่ือน และ
การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไบน์ (ค่าเบต้า .55 .22 และ .18) และในกลุ่มย่อยท านายได้ระหว่าง 
42.7 ถึง ร้อยละ 61.6 โดยท านายได้สูงสุดในกลุ่มรายได้ 5,001 - 10,000 บาท  มีตัวท านายท่ี
ส าคัญ คือ ความชอบเส่ียงน้อย (ค่าเบต้า .48) ท านายได้ต ่าสุดในกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 
บาท ตวัท านายท่ีส าคัญ คือ ความชอบเส่ียงน้อย (ค่าเบต้า .55) และเม่ือน าตัวท านายกลุ่มจิต
ลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร เข้ามาเพิ่มเป็นชุดตัวท านายล าดบัท่ี 2 เม่ือท าการควบคุม
อิทธิพลของตวัแปรล าดบัท่ี 1 ให้คงท่ี ปรากฎว่า ชดุจิตลกัษณะตามสถานการณ์ท านายพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของ
นักศึกษาในกลุ่มรวมได้ เพิ่มขึน้ร้อยละ 4.2 โดยมีตัวท านายท่ีส าคัญ คือ ความชอบเส่ียงน้อย 
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บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ (คา่เบต้า .55 .31 และ .24) และในกลุ่มย่อยท านายได้เพิ่มขึน้ระหว่าง 1.5 
ถึง ร้อยละ 6.0 โดยท านายเพิ่มขึน้สูงสดุในกลุ่มรายได้ 10,001 – 15,000 มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ 
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่าเบต้า .64) ท านายได้เพิ่มขึน้ต ่าสุดในกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 
บาท มีตัวท านายท่ีส าคัญ คือ ความชอบเส่ียงน้อย (ค่าเบต้า  .54) และเม่ือน าตัวท านายกลุ่ม
สถานการณ์ทางสงัคม 2 ตวัแปร เข้ามาเพิ่มเป็นชดุตวัท านายล าดบัท่ี 3 เม่ือท าการควบคมุอิทธิพล
ของตวัแปรล าดบัท่ี 1 และ 2 ให้คงท่ี ปรากฎว่า ชุดสถานการณ์ทางสังคมท านายพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของ
นกัศึกษาในกลุ่มรวมสามารถท านายได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.0  มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ ความชอบ
เส่ียงน้อย บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และอิทธิพลจากเพ่ือน (ค่าเบต้า .54 .31 และ.27) และใน
กลุ่มย่อยท านายได้เพิ่มขึน้ระหว่าง 0.1 ถึง ร้อยละ 6.5 โดยท านายเพิ่มขึน้สูงสุดในกลุ่ม
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ ความชอบเส่ียงน้อย บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
และอิทธิพลจากเพ่ือน (ค่าเบต้า .43 .32 และ .27) และตัวท านายได้เพิ่มขึน้ต ่าสุดในกลุ่มกลุ่ม
รายได้มากกว่า 20,000 บาทสามารถท านายได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 1.1 มีตัวท านายท่ีส าคัญ คือ 
ความชอบเส่ียงน้อย บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ (คา่เบต้า . 53 และ .28) 

สรุปได้ว่า ตัวท านายกลุ่มสถานการณ์ทางสังคม ซึ่งเป็นชุดท านายล าดับท่ี 3 
สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของนกัศึกษาได้เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั จากท่ีตวัท านายชดุปัจจยั
ทางจิตลกัษณะเดมิเคยท านายไว้ในล าดบัท่ี 1 และชดุจิตลกัษณะตามสถานการณ์เคยท านายไว้ใน
ล าดบัท่ี 2 พบผลการท านายทัง้ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 12 กลุม่ มีเปอร์เซ็นต์ท านายท่ีเพิ่มขึน้อยู่
ระหว่าง ร้อยละ 0.1 ถึง ร้อยละ 6.0 โดยท านายเพิ่มขึน้สูงสุดในกลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากับรัฐ ใน
ภาพรวมตวัท านายท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของนักศึกษา ความชอบเส่ียงน้อย บุคลิกภาพแบบมี
จิตส านกึ และอิทธิพลจากเพ่ือน ตามล าดบั 
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2.4.3 ผลการท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องของนักศึกษาเม่ือใช้
ตัวท านายในชุดสถานการณ์ปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม จิตลักษณะตามสถานการณ์ และ
สถานการณ์ทางสังคม แต่ละชุด เป็นตัวแปรท านาย 

เม่ือน าคะแนนของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องของนักศึกษา มาวิเคราะห์
ความถดถอยพหคุณูแบบมีล าดบั (ตาราง 57) โดยใช้ชดุตวัแปรสถานการณ์ปัจจยัทางจิตลกัษณะ
เดิม 3 ตวัแปร เป็นกลุ่มท านายล าดบัท่ี 1 ปรากฎว่า ปัจจยัทางจิตลกัษณะเดิม 3 ตวัแปร ท านาย
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องร้อยละ 50.4 มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ การรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 
ความชอบเส่ียงน้อย และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก (คา่เบต้า .50 .38 และ .32) และในกลุ่มย่อย
ท านายได้ระหวา่ง 34.0 ถึง ร้อยละ 63.8 โดยท านายได้สงูสดุในกลุม่นกัศกึษาเพศชาย มีตวัท านาย
ท่ีส าคญั คือ ความชอบเส่ียงน้อย และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (ค่าเบต้า .52 และ .38) ท านาย
ได้ต ่าสดุในกลุ่มวิทยาศาสตร์สขุภาพ ตวัท านายท่ีส าคญั คือ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก (คา่เบต้า 
.45)  และเม่ือน าตัวท านายกลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์ 1 ตัวแปร เข้ามาเพิ่มเป็นชุดตัว
ท านายล าดับท่ี 2 เม่ือท าการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรล าดับท่ี 1 ให้คงท่ี ปรากฎว่า ชุดจิต
ลกัษณะตามสถานการณ์ท านายพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องของนกัศกึษาในกลุ่มรวมได้ เพิ่มขึน้
ร้อยละ 4.4 โดยมีตัวท านายท่ีส าคัญ คือ ความชอบเส่ียงน้อย และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก     
(คา่เบต้า .50 และ .29) และในกลุ่มย่อยท านายได้เพิ่มขึน้ระหวา่ง 1.0  ถึง ร้อยละ 4.3 โดยท านาย
เพิ่มขึน้สงูสดุในกลุ่มมหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ ความชอบเส่ียงน้อย และ
ความชอบเส่ียงน้อย (ค่าเบต้า .50 และ .39) ท านายได้เพิ่มขึน้ต ่าสุดในกลุ่มเพศชายโดยมีตัว
ท านายท่ีส าคญั คือ ความชอบเส่ียงน้อ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์  (คา่เบต้า .52 .31 และ .15) และ
เม่ือน าตวัท านายกลุม่สถานการณ์ทางสงัคม 2 ตวัแปร เข้ามาเพิ่มเป็นชดุตวัท านายล าดบัท่ี 3 เม่ือ
ท าการควบคมุอิทธิพลของตวัแปรล าดบัท่ี 1 และ 2 ให้คงท่ี ปรากฎว่า ชุดสถานการณ์ทางสังคม
ท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์
คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องของนกัศกึษาในกลุ่มรวมได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 6.2  มีตวัท านาย
ท่ีส าคญั คือ การรู้เท่าทันส่ือสงัคมออนไลน์ ความชอบเส่ียงน้อย และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
(ค่าเบต้า .50 .38 และ .28) และในกลุ่มย่อยท านายได้เพิ่มขึน้ระหว่าง 2.2 ถึง ร้อยละ 7.2 โดย
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ท านายเพิ่มขึน้สูงสุดในกลุ่ม เพศหญิง มีตัวท านายท่ีส าคัญ คือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
ความชอบเส่ียงน้อย และอิทธิพลจากเพ่ือน (คา่เบต้า .47 .32 และ .16) ท านายได้เพิ่มขึน้ต ่าสดุใน
กลุ่มกลุ่มรายได้มากกว่า 20,000 บาทสามารถท านายได้เพิ่มขึน้ ร้อยละ 2.2  มีตวัท านายท่ีส าคญั 
คือ การรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ (คา่เบต้า .62) 

สรุปได้ว่า ตัวท านายกลุ่มสถานการณ์ทางสังคม ซึ่งเป็นชุดท านายล าดับท่ี 3 
สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องของนกัศกึษาได้เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญั จาก
ท่ีตัวท านายชุดปัจจัยทางจิตลักษณะเดิมเคยท านายไว้ในล าดับท่ี 1 และชุดจิตลักษณะตาม
สถานการณ์เคยท านายไว้ในล าดบัท่ี 2 พบผลการท านายทัง้ในกลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 12 กลุ่ม มี
เปอร์เซ็นต์ท านายท่ีเพิ่มขึน้อยู่ระหว่าง ร้อยละ 2.2 ถึง ร้อยละ 6.2 โดยท านายเพิ่มขึน้สงูสดุในกลุ่ม
นกลุ่มเพศหญิง ในภาพรวมตวัท านายท่ีส าคญัต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องของนกัศึกษา  
คือ มีตวัท านายท่ีส าคญั คือ การรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ ความชอบเส่ียงน้อย และบุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านกึ ตามล าดบั 



 

บทที่ 5 
สรุป อภปิายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจยัเร่ือง ปัจจัยทางจิตสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลนัน้ เป็นการศกึษาวิจยัประเภทสหสมัพันธ์เชิงเปรียบเทียบ โดยมีจดุมุ่งหมายในการ
วิจยั 3 ประการ คือ 1) เพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์ในด้านรวมและรายด้านของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มท่ีมีชีวสงัคมตา่งกนั 2) เพ่ือศกึษาปฏิสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทาง
จิตลกัษณะเดิม จิตลกัษณะตามสถานการณ์ และลกัษณะสถานการณ์ทางสงัคมท่ีมีตอ่พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านของ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3) เพ่ือศกึษาปริมาณการท านาย
ของปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม จิตตามสถานการณ์ ลักษณะสถานการณ์ทางสังคมท่ีมีต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  ซึ่งการศึกษาวิจัยในครัง้นีผู้้ วิจัยใช้ทฤษฎี
ปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism model) เป็นหลักแนวทางในการศึกษาพฤติกรรม โดยกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีไ้ด้แก่ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ชัน้ปีท่ี 1 – 4 ของมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัรัฐและมหาวิทยาลยัเอกชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 440 คน 

ส าหรับตวัแปรท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นีป้ระกอบด้วย ตวัแปรตาม คือ พฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง  2) พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพอย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง และตวัแปรต้นแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม
ได้แก่ 1) กลุ่มตวัแปรจิตลักษณะเดิม แบ่งออกเป็น 3 ตวัแปร ประกอบด้วย ความชอบเส่ียงน้อย 
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 2) กลุม่ตวัแปรลกัษณะสถานการณ์ 
แบ่งออกเป็น 2 ตวัแปรประกอบด้วย การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว อิทธิพลจากเพ่ือน 3) 
กลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์  ได้แก่ เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 4) ลักษณะทางชีวสังคม ได้แก่ เพศ สาขา ประเภท
มหาวิทยาลยั และรายได้ของนกัศกึษา 
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การเก็บรวบรวมข้อมลูนัน้ ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบถามด้วย
ตนเอง โดยได้มีการติดต่อขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัย
เอกชนท่ีใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างเพ่ือขออนุญาตแจกแบบสอบถามดังกล่าวให้นักศึกษาตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งแบบสอบถามในครัง้นีเ้ป็นแบบสอบถามประเภทประเมินรวมค่ามีมาตรวัด
จ านวนทัง้สิน้ 1 ฉบบั จากนัน้ด าเนินการเก็บแบบสอบถามตามวนัเวลาท่ีมีการนดัหมายไว้ โดยใช้
แบบสอบถามท่ีผู้วิจยัสร้างและปรับปรุงขึน้ตามกรอบแนวคิดและนิยามเชิงปฏิบตัิการของตวัแปร
ตา่งๆ ท่ีผู้วิจยัก าหนดไว้  ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถามจ านวน 8 ตอน ได้แก่ แบบสอบถามข้อมูล
ทั่วไป ได้แก่ เพศ กลุ่มสาขาวิชา ประเภทมหาวิทยาลัย และรายได้ของนักศึกษา แบบสอบถาม
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์แบบสอบถามด้านการ
ความชอบเส่ียงน้อย แบบสอบถามด้านบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก แบบสอบถามด้านการรู้เท่าทนั
ส่ือสังคมออนไลน์ แบบสอบถามเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ        
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ แบบสอบถามการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว 
แบบสอบถามอิทธิพลจากเพ่ือน จ านวนทัง้สิน้ 100 ข้อ โดยมีค่าความเช่ือมัน่สมัประสิทธ์ิแอลฟ่า
อยูร่ะหวา่ง .76 - .89 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีศึกษาวิจัยนี ้ผู้ วิจยัได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนท่ี 1 เป็นผล
การวิเคราะห์ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและลักษณะตัวแปรท่ีศึกษา ส่วนท่ี 2 เป็นผลการ
วิเคราะห์เปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ท่ีมีลักษณะทางชีวสังคมต่างกัน และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียวเพ่ือ
ทดสอบตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ส่วนท่ี 3 เป็นผลการวิเคราะห์ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร
สถานการณ์ทางสังคมกับกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะเดิม และป ฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มตัวแปร
สถานการณ์ทางสังคมกับกลุ่มตัวแปรจิตลักษณะตามสถานการณ์ โดยใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนแบบสองทาง เพ่ือทดสอบสมมติฐานในข้อท่ี 2 ส่วนท่ี 4  เป็นการวิเคราะห์ค้นหาตัว
ท านายท่ีส าคญัและอ านาจในการท านายพฤติกรรมการบริโภคด้วยผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษา ด้วยกลุ่มตัวแปรสถานการณ์ทางสังคม กลุ่มตัวแปรจิต
ลกัษณะเดิม และกลุ่มตวัแปรจิตลกัษณะตามสถานการณ์ด้วยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยพหคุณู
แบบมีล าดบั เพ่ือทดสอบสมมตฐิานข้อท่ี 3  

ส าหรับในบทนี ้เป็นการสรุปผลของการศกึษาวิจยั การอภิปรายผลตามสมมติฐาน และ
การให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพฒันาและการวิจยัในครัง้ตอ่ไปดงันี ้ 
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การสรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิาน 

การน าเสนอการสรุปและอภิปรายผลตามสมมติฐานการวิจยัในบทนี ้เป็นการน าเสนอ
สมมติฐานการศกึษาวิจยัในแตล่ะหวัข้อ โดยเร่ิมจากการสรุปผลการวิจยัในตอนต้นเ พ่ือนน าเสนอ
ผลการศกึษาท่ีส าคญัในภาพรวมให้เห็นถึงการสนับสนนุข้อมูลท่ีเกิดจากการทบทวนวรรณกรรมท่ี
เก่ียวข้อง จากนัน้น าเสนอผลการอภิปรายร่วมกบัแนวคดิทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องเพ่ืออธิบาย
ถึงองค์ความรู้ในด้านต่างๆ  ซึ่งน าไปสู่การพัฒนาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการวิจยัในครัง้
ตอ่ไป ดงันี ้ 
 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิาน  

สรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิานข้อที่ 1  
สมมติฐานข้อท่ี 1 ระบุว่า “นักศึกษาท่ีมีชีวสังคมต่างกันจะมีพฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านตา่งกนั”  
โดยจากสมมติฐานท่ี 1 เป็นการเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์

สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมของนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกัน 
โดยใช้สถิติการทดสอบค่าที (ด้วยสถิติ t-test for Independent Sample) และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way Analysis of Variance) ของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ของนักศึกษาท่ีมีกลุ่มสาขาวิชา และรายได้ของ
นกัศกึษาท่ีแตกตา่งกนั และเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธีการของ Scheffé โดยจากสมมตฐิาน
ดงักลา่วนัน้ผู้วิจยัได้แบง่ลกัษณะทางชีวสงัคมของนกัศกึษาท่ีแตกตา่งกนัออกเป็น 4 ข้อยอ่ย ดงันี ้

สมมติฐานข้อท่ี 1.1 ระบุวา “นักศึกษาเพศหญิงจะมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านมากกว่านักศึกษา
เพศชาย” ผลการวิเคราะห์พบว่า นกัศกึษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์มากกว่ากับนกัศึกษาเพศชายอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และพบว่า นกัศึกษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องมากกว่านักศึกษาเพศชาย อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบว่านักศึกษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง มากกว่านักศึกษาเพศ
ชายอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

สมมติฐานข้อท่ี 1.2 ระบุว่า “นักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพจะมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้าน
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สงูกว่านกัศกึษาในกลุ่มสาขาอ่ืน” พบว่า นกัศกึษาท่ีมีกลุ่มสาขาท่ีเรียนตา่งกนั พบว่า คะแนนของ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม พฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง และ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องแปรปรวนไปตามความแตกต่างของกลุ่มสาขาท่ีเรียน อย่ างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือท าการเปรียบเทียบรายคู่เพ่ือหาคู่ท่ีมีค่าเฉล่ียแตกต่างกัน 
พบว่า นักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่า
นักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่านักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และพบว่า 
นักศึกษาท่ีเรียนในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่านกัศึกษาท่ีเรียน
ในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนกัศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง
มากกวา่นกัศกึษาท่ีเรียนในกลุม่มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ 

สมมติฐานข้อท่ี 1.3 ระบุว่า “นักศึกษามหาวิทยาลัยในก ากับรัฐจะมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทัง้ด้านมากกว่านักศึกษาท่ี
มหาวิทยาลัยเอกชน” พบว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยในก ากับ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 และพบว่า นกัศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงมากกว่า
นักศึกษามหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และพบว่า นักศึกษา
มหาวิทยาลัยในก ากับรัฐมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องไม่แตกต่างกันกับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัเอกชน 

สมมตฐิานข้อท่ี 1.4 นกัศกึษาท่ีมีรายได้น้อยจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านมากกวา่นกัศกึษาท่ีรายได้มาก 
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จากผลการวิเคราะห์ ความแปรปรวนทางเดียวของคะแนนพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาท่ีมีรายได้ตอ่เดือนต่างกนั พบว่า คะแนน
ของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวม และ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ี
แท้จริงไม่แปรปรวนไปตามความแตกต่างของรายได้ต่อเดือน ยกเว้นคะแนนของพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ถกูต้องแปรปรวนไปตามความแตกต่างของรายได้ตอ่เดือนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 เม่ือท าการเปรียบเทียบคา่เฉล่ียรายคูด้่วยวิธีการของเชฟเฟ่ ไมพ่บความแตกตา่ง 

 
จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีส้นับสนุนสมมติฐานข้อท่ี 1 ใน

บางส่วน  
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์

สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมของนกัศึกษาท่ีมีลกัษณะทางชีวสงัคมตา่งกัน 
พบการสนับสนุนสมมติฐานบางส่วน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ลักษณะทางชีวะสังคมมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ โดยผลวิเคราะห์ดงัล่าว
ท าให้ทราบวา่  

1) นักศึกษาเพศหญิงมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่าน       
ส่ือสงัคมออนไลน์แตกต่างกับนกัศึกษาเพศชาย อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ซึ่งเป็นไป
ตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้บางส่วน โดยลกัษณะของ เพศ ซึ่งแบง่เป็น ชายและหญิง ท าให้นกัศกึษามี
พฤติกรรมการเลือกบริโภคท่ีแตกต่างกัน เน่ืองจากธรรมชาติของเพศหญิงท่ีได้รับการถ่ายทอดทัง้
ทางชีววิทยาและทางสงัคมให้เป็นเพศท่ีมีความละเอียดอ่อนเก่ียวกับ อารมณ์และความรู้สึก ไป
จนถึงพฤติกรรมการแสดงออกทางสงัคมท่ีต้องเป็นผู้ มีกิริยาอาการท่ีอ่อนโยน เรียบร้อย ไตร่ตรอง
โดยละเอียดเก่ียวกบัความเหมาะสมของการแสดงออกให้ถูกเวลาและสถานท่ี ซึ่งเพศหญิงนัน้มกั
ได้รับ การอบรม และคาดหวงัจากสงัคมท่ีเข้มงวดมากกว่าเพศชาย (สายสนีุย์ อดุมนา, 2541) เพศ
หญิงส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มความต้องการในการรับและการส่งข้อมูลมากกว่าเพศชาย และใน
ขณะเดียวกันเพศชายส่วนใหญ่ไม่มีความต้องการท่ีแค่เพียงรับส่งข้อมูลข่าวสารเพียงอย่างเดียว 
แตมี่ความต้องการท่ีจะสร้างสมัพนัธ์ในการรับส่งขา่วสารด้วย (ปราณี จ้อยรอด, 2552) ดงันัน้ เพศ
ชายและเพศหญิงจึงมีความแตกต่างกันในเร่ืองของความคิด ทัศนคิด ค่านิยม และวัฒนธรรม
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รวมถึงสงัคมท่ีด ารงอยู่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการก าหนดบทบาทกิจกรรมการด าเนินชีวิตให้กับเพศ
ชายและเพศหญิงมีความแตกตา่งไมเ่ทา่กนัดงักลา่ว  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยัท่ีผ่านมาของปราณี จ้อยรอด (2552) ท่ีศึกษาปัจจยัท่ีมีผล
ต่อพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอร์เน็ต อย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนช่วงชัน้ ท่ี  4 ในเขต
กรุงเทพมหานครพบว่านกัเรียนเพศหญิงมีพฤติกรรมการรับส่ืออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารณญาณ
มากกว่านักเรียนเพศชายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05  และธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ 
(2559) ได้ศึกษาถึงพฤติกรรมการใช้เฟชบุ๊ กด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีพบว่า
นกัศกึษาเพศหญิงจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วย ปัญญาด้านรวม และมีพฤติกรรมการ
ใช้เฟซบุ๊ กอย่างถูกกาลเทศะมากกว่านักศึกษาเพศชาย (p < .05) และงานวิจัยของ กชกร        
บญุยพิทกัษ์สกลุ (2561) ซึ่งได้ศกึษา ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
รู้เท่าทันของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งพบว่านักศึกษาเพศ
หญิงเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณมากกว่านกัศึกษาเพศชาย
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .05 และนักศึกษาเพศหญิงท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างตระหนักถึง ผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่านักศึกษาเพศชายอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

2) นกัศึกษาท่ีมีการเรียนในกลุ่มสาขาแตกต่างกัน พบว่ามีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวม พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง และพฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้
ถกูต้องแปรปรวนไปตามความแตกตา่งของกลุม่สาขาท่ีเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05
และเม่ือท าการเปรียบเทียบรายคู่พบว่า นกัศึกษาในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพมีพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม และรายด้าน 2 ด้านได้แก่
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ี
แท้จริง และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
วิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องมากกว่านักศึกษาในกลุ่มสาขาอ่ืน ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีได้ตัง้ไว้ เน่ืองจากปัจจบุนัการศกึษาในระดบัอดุมศกึษาทัง้ในภาครัฐและ
เอกชนได้มีการจ าแนกคณะวิชา ท่ีมีหน้าท่ีจัดการเรียนการสอนและให้บริการความรู้  เก่ียวกับ
วิชาการสาขาท่ีอยู่ในประเภทเดียวกัน โดยคณะต่างๆ ท่ีมีการเปิดสอนในสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถจ าแนกสาขาออกเป็น 3 สาขา หรือเรียกว่าสหวิทยาการ โดยสามารถแบง่ออกเป็นดงันี ้1. 
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สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ 3. สังคมศาสตร์และสาขา 
มนษุยศาสตร์  

จากข้อค้นพบของการวิจัยดังกล่าว มีความสอดคล้องกับสาขาวิทยาศาสตร์
สขุภาพ โดยในมหาวิทยาลยัในปัจจบุนัได้มีการจดัการเรียนการสอนให้นกัศกึษามีการรู้เท่าทนัใน
โลกปัจจบุนัท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยสามารถท่ีจะมีภูมิคุ้มกนัในการด ารงชีวิตให้เข้า
กับสงัคมปัจจุบนัอย่างปลอดภัย ไม่ตกเป็นเหย่ือของเทคโนโลยี และเช่นเดียวกันในการทางการ
แพทย์ก็ได้มีการมาน าประยุกต์ใช้ในเร่ืองแนวคิดของ Health literacy ซึ่งเป็นความฉลาด ความ
รอบรู้ หรือการรู้เทา่ทนัด้านสขุภาพ เพ่ือเป็นแนวทางให้กบัผู้บริโภคสามารถเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพได้อย่างปลอดภยั และในส่วนของมหาวิทยาลยัซึ่งเป็นสถาบนัอดุมศกึษาซึ่งท าหน้าท่ีผลิต
บณัฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ในการคดิวิเคราะห์ รู้เท่าทนั การเปล่ียนแปลงในสงัคม รวมถึงมี
หน้าท่ีชีแ้นะ เสริมสร้างให้นิสิตมีทกัษะ มีความสามารถในการค้นคว้าหาความรู้ไมว่า่จะเป็นในด้าน
วิชาการ และในด้านการแก้ปัญหาในชีวิตท่ีต้องเจอในสังคมได้อย่างเหมาะสมต่อไป โดยหาก
นักศึกษา ให้ความส าคัญในการท่ีจะเรียนรู้พัฒนาทักษะ ความคิด การแก้ปัญหา จนถึงมี
ความสามารถท่ีจะดแูลสขุภาพตนเอง คนในครอบครัว รวมไปถึงชมุชนและสงัคม ซึง่จะเป็นผลดีให้
เกิดความพร้อมในด้านของการเรียนหรือในด้านของการท ากิจกรรม หรือการท างานในอนาคต
ต่อไป (จิราภรณ์ เรืองดิษฐ์ กาลนิล; และคนอ่ืน, 2559) ดังนัน้ จึงเห็นได้ว่า สาขาวิทยาศาสตร์
สุขภาพมีความสัมพันธ์กับวงการทางแพทย์ ซึ่งได้ให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้ ให้เกิดความ
แตกฉาน ความลาด ความรอบรู้ การรู้เท่าทัน กับการเรียนการสอนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ดังกล่าว ซึ่งจากข้อค้นพบนี ้จึงท าให้นักศึกษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงเป็นผู้ ท่ี
สามารถน าหลักในการเรียน หรือความคุ้นเคยท่ีได้ผ่านประสบการณ์ในการเรียนดังกล่าวมา
ประยุกต์ใช้ให้เป็นผู้ ท่ีมีความสามารถในการเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพได้อย่างเป็นประโยชน์
และปลอดภยั ดงักลา่ว 

โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของปรินดา ตาสี (2551) ท่ีศึกษาความพร้อมในการ
เรียน รู้ด้วยการน าตนเอง กลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาระดับปริญญาตรีชัน้ ปี ท่ี  1 ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าความพร้อมในการเรียนรู้ด้วยการน าตนเองของนักศึกษาในสาขา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์แตกต่างจากสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 และงานวิจยัของธนพทัธ์ จนัท์พิพฒัน์พงศ์ (2559) ได้ท าการศึกษาวิจยัเร่ือง
ปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊ กด้วย
ปัญญาของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครในกลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
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สงัคมศาสตร์ พบว่า กลุม่ปัจจยัสภาพแวดล้อมทางสงัคมและกลุม่ปัจจยั สภาพแวดล้อมทางสงัคม
และภายในบคุคลเช่นเดียวกนั และงานวิจยัของ กชกร บญุยพิทกัษ์สกลุ (2561) ซึ่งได้ศกึษา ปัจจยั
ท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษาปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า นกัศกึษาท่ีเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์เพ่ือสขุภาพจะเป็นผู้ ท่ี
มีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างตระหนักถึงผลกระทบต่อบุคคลและสังคมมากกว่า
นกัศกึษาในกลุม่สาขาสงัคมศาสตร์และ มนษุยศาสตร์  

3 ) นกัศึกษามหาวิทยาลยัเอกชนมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์มากกว่านักศึกษามหาวิทยาลัยในก ากับ รัฐ อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และพบวา่พบวา่นกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชนมีพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ ท่ีแท้จริงจริงมากกว่านักศึกษา
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และพบว่า นกัศกึษามหาวิทยาลยั
ในก ากับรัฐมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
วิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องไม่แตกตา่งกนักบันกัศกึษามหาวิทยาลยัเอกชน ซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตัง้ไว้เป็นบางส่วน โดยจากในอดีตจนถึงปัจจุบนั ซึ่งหากพิจารณาจากต้น
สงักัดท่ีมีวตัถุประสงค์ของการจัดตัง้ และกลุ่มเป้าหมายของผู้ ท่ีจะเข้ามาเรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ มหาวิทยาลยัในก ากับรัฐ และมหาวิทยาลยัเอกชน ซึ่งมหาวิทยาลยัในกลุ่มก ากับรัฐนัน้ อยู่
ภายใต้กระทรวงศกึษาธิการเป็นผู้ ท่ีดีและส่วนในกลุ่มมหาวิทยาลยัเอกชนนัน้อยู่ภายใต้ส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษาเป็นผู้ดแูล และเม่ือพิจารณาข้อแตกตา่งการมีพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ของนักศึกษา ระหว่างประเภทของ
มหาวิทยาลยันัน้ ผู้ วิจยัตัง้ข้อสังเกตดงักล่าว ว่าอาจจะเกิดจากในรูปแบบของนโยบาย และการ
เรียนการสอน หรือการจัดกิจกรรม รวมถึงการถ่ายทอดทางสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยท่ีมีอาจจะแตกต่างกัน จึงส่งผลให้นักศึกษาซึ่งเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยมี
พฤตกิรรมท่ีแตกตา่งกนั  

โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลบางส่วนได้สอดคล้องกับงานวิจัยของธนพัทธ์ จันท์
พิพฒัน์พงศ์ (2559) ได้ท าการศกึษาวิจยัเร่ืองปัจจยัภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร  
ซึง่พบว่านกัศกึษามหาวิทยาลยัของในก ากบัรัฐจะเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการใช้เฟซบุ๊กอย่างปลอดภยั
มากกว่านักศึกษาเอกชน (p < .01) มากกว่าว่านักศึกษามหาวิทยาลยัเอกชน และงานวิจยัของ 
กชกร บุญยพิทักษ์สกุล (2561) ซึ่งได้ศึกษา ปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคม
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ออนไลน์อย่างรู้เท่าทันของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  พบว่า 
นักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยของรัฐเป็นผู้ ท่ีมีพฤติกรรมการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณมากกว่านักศึกษาท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี
ระดบั .05 

4) รายได้ของนกัศึกษาต่อเดือนท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้าน พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวม และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงไม่แปรปรวนไปตามความแตกตา่งของ
รายได้ต่อเดือน แต่กลับพบผลการวิเคราะห์ของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องแปรปรวนไป
ตามความแตกต่างของรายได้ตอ่เดือนซึ่งเป็นไปตามสมมตุิฐานในบางส่วนเท่านัน้ อาจเป็นเพราะ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านส่ือสังคมออนไลน์เป็นสินค้าท่ีจ าเพาะและการเลือกซือ้อาจต้องใช้ความ
ระมดัระวงั และต้องมีความระมดัระวงัถึงผลท่ีจะตามมาหลงัการบริโภคมากกว่าสินค้าประเภทอ่ืน 
จึงท าให้รายได้จึงไม่มีความแปรปรวนแตกต่างดงักล่าว ซึ่งจากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวนัน้ไม่
สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีผู้วิจยัได้ตัง้ไว้อาจจะเป็นเพราะผลิตภณัฑ์สขุภาพเป็นสิ่งท่ีมีความจ าเป็น
ตอ่การด ารงชีวิตในปัจจบุนั โดยในการท่ีจะเลือกบริโภคนัน้ผู้บริโภคจะต้องมีวตัถปุระสงค์ของการ
ใช้เพ่ือสขุภาพอนามยัรวมถึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีเม่ือบคุคลบริโภคไป
แล้วมีผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ และนอกจากนีย้ังส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของ
ผู้บริโภคโดยตรงในการบริโภคใน เช่น ปัญหาด้านคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
สขุภาพ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ท่ีอาจมีผลกระทบตอ่สขุภาพอนามยัตา่งๆ  (ส านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา, 2554)  

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิานข้อที่ 2 

สมมติฐานข้อท่ี 2 ระบวุ่า “ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัทางจิตลกัษณะเดิม จิตลกัษณะ
ตามสถานการณ์ และลักษณะสถานการณ์ทางสังคมท่ีมีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้านของนกัศกึษา” โดยมีสมมติฐาน
ออกเป็น 3 ข้อยอ่ย ดงันี ้ 
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สมมติฐานข้อง 2.1 นกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อย ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนจะมี
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้าน 
มากกวา่นกัศกึษาในกลุม่ลกัษณะอ่ืน 

โดยสรุปจากสมมติฐานข้อนีซ้ึ่งผลได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบ
สองทาง (Two-way Analysis of Variance) ของตัวแปรต้น 2 ได้แก่ ความชอบเส่ียงน้อยและ
อิทธิพลจากเพ่ือน ไปตามตวัแปรตามซึ่งได้แก่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ด้านรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ซึ่งได้แก่ (ด้านพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง และด้าน
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษ
คาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง)  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนี ้พบว่า พบปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาท่ีมี
ความชอบเส่ียงน้อย ได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้าน มากกว่านกัศึกษาในกลุ่มลกัษณะอ่ืน โดย
เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมลูความแปรปรวนของคะแนนตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ปฏิสัมพันธ์ทีละ 2 ตัว คือ ความชอบเส่ียงน้อยกับ
อิทธิพลจากเพ่ือนของนักศึกษาพบผลดังนี ้1) นักศึกษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสูง และได้รับ
อิทธิพลจากเพ่ือนสงู มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
ด้านรวม พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริง และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องมากกว่านกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยต ่า 
ถ้านกัศกึษาได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสงูหรือต ่าก็ตาม 2) นกัศกึษาท่ีมีความชอบเส่ียงน้อยสงูหรือต ่า 
และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสงูหรือต ่าก็ตาม มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องมากกว่านกัศึกษาท่ีมี
ความชอบเส่ียงน้อยต ่า และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนต ่า 

2.1.1 พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความชอบเส่ียงน้อย และได้รับอิทธิพลจาก
เพ่ือนท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ในกลุ่มเพศหญิง เม่ือพิจารณาตัวแปรอิสระทีละตัวแปรของ



 171 
 
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมท่ีแปรปรวนไป
ตามการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ตามคา่เฉล่ียในกลุ่มนกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์
ตา่งกัน พบว่า นกัศกึษาท่ีมีความรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์สูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่านกัศึกษาท่ีมีการมรู้เท่าทนัส่ือสงัคม
ออนไลน์ต ่า  

2.1.2 ตวัแปรตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงของการบริโภค ของนกัศกึษาทัง้กลุ่มรวมและ
กลุ่มย่อย ผลปรากฎว่า พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความชอบเส่ียงน้อย และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยเม่ือพิจารณาตามค่าเฉล่ียในกลุ่ม
นกัศึกษาท่ีมีการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวต่างกัน พบว่า นักศึกษาท่ีมีการถ่ายทอดทาง
สังคมจากครอบครัวสูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ด้านรวมมากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวต ่า 

2.1.3 ตวัแปรตามพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องของนกัศึกษาทัง้กลุ่ม
รวม และกลุ่มย่อย พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างความชอบเส่ียงน้อย และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนท่ีส่งผล
ต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยเม่ือ
พิจารณาตามค่าเฉล่ียในกลุ่มนนกัศึกษาท่ีมีการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวต่างกัน พบว่า 
นกัศึกษาท่ีมีการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวสูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่านักศึกษาท่ีมีการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัวต ่า 
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ภาพประกอบ 2 แสดงสรุปการวิเคราะห์ข้อมลูความแปรปรวนความชอบเส่ียงน้อยและอิทธิพลจาก
เพ่ือนตอ่พฤติกรรมบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่าน 

ส่ือสงัคมออนไลน์ 
 

จึงสรุปได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนนีส้นับสนุนสมมตฐิานในข้อ 2.1   
สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้นกัศกึษาท่ีมีพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย

ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม (พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องมาก)            
โดยนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้าน
รวม ด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริง และด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้องได้มาก ได้แก่ นกัศกึษาท่ีมีความชอบ
เส่ียงน้อยสูง และได้รับอิทธิพลจากเพ่ือนสูง พบในกลุ่มเพศหญิง ทัง้นี ้นอกจากบิดามารดาท่ีมี
บทบาทส าคญัในการปลกูฝังอบรมเยาวชนแล้ว ยงัพบงานวิจยัอีกเป็นจ านวนหนึ่งท่ีได้ศกึษาพบว่า

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์

สขุภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสงัคม

ออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ที่

แท้จริง 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์

สขุภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสงัคม

ออนไลน์ด้านรวม 

ความชอบเสี่ยง

น้อย 

อิทธิพลจากเพ่ือน 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์อยา่งวิเคราะห์คณุโทษ
คาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 

เพศหญิง (35.9 %) 

เพศหญิง (34.3 %) 
 

 

 

 

 

 

 

เพศหญิง (27.1 %) 
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กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลในการถ่ายทอดทางสงัคมเชน่กนั โดยกลุ่มเพ่ือนจะมีอิทธิพลเพิ่มมากขึน้ในแต่
ละปีท่ีเดก็อายมุากขึน้ และมีอิทธิพลสงูสดุในช่วงวยัรุ่น เพราะวยัรุ่นมกัยดึเอาเพ่ือนเป็นแนวทางใน
การปฏิบตัิตน ชอบท าในสิ่งท่ีเป็นท่ียอมรับของคนอ่ืน การได้เข้าร่วมท างาน หรือได้ท่องเท่ียวกับ
สมาชิกของกลุ่มคนอ่ืนๆ ท าให้เด็กวยัรุ่นเกิดความรู้สึกว่าเขาเป็นคนท่ีมีความหมายและเกิดความ
เข้าใจในตนเองมากขึน้ (งามตา วนินทานนท์. 2535: 168) และวยัรุ่นมักใช้เวลาว่างอยู่กับเพ่ือน
เป็นสว่นใหญ่และเลือกคบเพ่ือนท่ีมีลกัษณะนิสยัคล้ายกบัตน ลกัษณะของเพ่ือนท่ีอยู่ในวยัเดียวกนั 
จึงมีอิทธิพลต่อเยาวชนก่อให้เกิดการชักจูงและการเลียนแบบให้มีพฤติกรรมท่ีเหมาะสมหรือไม่
เหมาะสมได้มาก (แสงอรุณ ธรรมเจริญ; และลินดา สุวรรณดี, 2547) และบางส่วนสอดคล้องกับ
งานวิจยัของดวงกมล ทรัพย์พิทยากร (2547) ท่ีได้ท าการศกึษาพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต อย่าง
เป็นโทษ ซึ่งพบว่าในกลุ่มนักศึกษาท่ีได้รับแบบอย่างจากเพ่ือนสามารถท านายพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตอย่างเป็นโทษท่ีมีผลการเรียนสูงได้ร้อยละ 22.7 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ผลการวิจัยท่ีพบนีส้อดคล้องกับงานวิจัยของผจงจิต  อินทสุวรรณ และคณะ (2547) ท่ีศึกษา
เก่ียวกบัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนกัเรียน โดยพบว่าอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนนัน้ ถือว่า
เป็นตวัแปรท่ีมีความสมัพนัธ์ทางบวกสูงสดุกบัพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติ ท่ี ระดับ  .05 และงานวิจัยของจินตนา ตันสุวรรณนนท์ และคณะ  (2552) ซึ่งได้
ท าการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาของนักศึกษาระดับระดับอุดมศึกษาในเขต
กรุงเทพมหานครคืออิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน  (r =.509) ซึ่งปัจจัยทางสังคมท่ีมีความสัมพันธ์
ทางบวกสงูสดุอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01  

สรุปได้วา่ นกัศกึษาท่ีได้รับอิทธิพลของกลุม่เพ่ือนสงูจะมีพฤตกิรรมการบริโภคส่ือด้วย
ปัญญาสูงตามไปด้วยเช่นกัน เน่ืองมาจากในวยัของนักศึกษาซึ่งอยู่ในช่วงของวยัรุ่น  ซึ่งเป็นวยัท่ี
ก าลงัเจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ ต้องการการยอมรับ ซึ่งกลุ่มเพ่ือนนบัได้ว่าเป็นกลุ่มอ้างอิงท่ีมีอิทธิพล
และมีบทบาทต่อการแสดงพฤติกรรมของนกัศึกษาทัง้ในด้านของการคิดและการกระท าและการ
เป็นท่ีปรึกษาพฤติกรรมการบริโภคของกลุ่มวยัรุ่น โดยส่วนใหญ่มกัจะกระท าตามเพ่ือนเพ่ือให้เป็น
ท่ียอมรับในกลุ่มเพ่ือนโดยหากเพ่ือนชักชวนไปในทาง ท่ีดีท่ีถูกต้อง ก็จะส่งผลให้นักศึกษามี
พฤติกรรมการบริโภคท่ีดีเหมาะสมด้วยเช่นกนั ดงันัน้หากนกัศึกษามีความตระหนกัถึงความเส่ียง 
ระมดัระวงัในการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ และถ้าหากได้รับการชกัจูง ช่วยเหลือ รวมถึงการให้
ความช่วยเหลือ ค าแนะน า ตกัเตือน จากเพ่ือนก็จะช่วยส่งเสริมให้นกัศกึษาเป็นผู้ ท่ีมีพฤตกิรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ยิ่งขึน้ 
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สมมุตฐานข้อที่  2.2 ระบุว่า “นักศึกษาที่ บุคลิกภาพด้านบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก และการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ ทัง้ด้านรวมและรายด้าน มากกว่านักศึกษาใน
กลุ่มลักษณะอ่ืน”  

โดยสรุปจากสมมติฐานข้อนีซ้ึ่งผลได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง       
(Two-way Analysis of Variance) ของตัวแปรต้น 2 ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการ
ถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวแปรปรวน ไปตามตัวแปรตามซึ่งได้แก่พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ด้านรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ซึง่ได้แก่ (ด้าน
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ี
แท้จริง และด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่าง
วิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง)  

จากการวิเคราะห์ข้อมลูส่วนนี ้พบว่า พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษาท่ี มีบคุลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก และการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัวจะมีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ ทัง้ด้านรวมและรายด้าน พบผลความแปรปรวนจากการ
วิเคราะห์ข้อมลูได้ดงันี ้

2.2.1 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว พบ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกและการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิตท่ีิระดบั .05   

2.2.2 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว 
ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  

2.2.3 บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว  พบ
ปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลิกภาพด้านความมีสติรู้ผิดชอบ และการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวท่ี
สง่ผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์
คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05  
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ภาพประกอบ 3 แสดงสรุปการวิเคราะห์ข้อมลูความแปรปรวนด้านบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึและ

การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวตอ่พฤตกิรรมบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ 
ด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

 
 

จึงสรุปและอภิปรายได้ว่าผลการวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนีส้นับสนุนสมมติฐานข้อ
ที่ 2.2 บางส่วน 

โดยผลการวิจยัในส่วนนีแ้สดงให้เห็นว่าผู้ ท่ีมีลกัษณะสถานการทางจิต (บุคลิกภาพ
แบบมีจิตส านึก) และการได้รับอิทธิพลจากสถานการทางสังคม (การถ่ายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัว) นัน้จะส่งผลเกิดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์มากกว่าผู้ ท่ีมีคุณลักษณะส่วนบุคคลและได้รับิทธิพลจากสังคมทางด้านอ่ืนๆ สาเหตุ
เน่ืองจากมนษุย์เรานัน้จะมีปฏิสมัพนัธ์กบัสิ่งแวดล้อมท่ีอยู่รอบๆ ตวัเราตลอดเวลา โดยการสงัเกต
การเรียนรู้ท าให้แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม ซึ่งมีความสอดคล้องกบับคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกซึ่ง
เป็นปัจจยัภายในของบุคคลท่ีแสดงออกมา ตามลกัษณะนิสัยท่ีมีลักษณะโดนเด่นโดยขึน้อยู่กับ
ลกัษณะเฉพาะของบคุคลโดยโดยคอสตาและแมคเคร ได้กล่าวไว้วา่บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกนัน้ 

เพศหญิง (34.3%) 
มหาวิทยาลยัเอกชน (33.3%) 
รายได้ไมเ่กิน 5,000 บ. 
(44.3%) 

 

เพศหญิง (46.1%) 
มหาวิทยาลยัเอกชน (38.2%) 
รายได้ไมเ่กิน 5,000 บ. 
(46.1%) 

เพศหญิง (47.0%) 
มหาวิทยาลยัเอกชน (40.0%) 
 
 
 
 

พฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา

ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์อยา่ง

เข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง 

พฤติกรรมการบริโภค

ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา

ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ด้านรวม 
บคุลกิภาพแบบ 
มีจิตส านกึ 

การถา่ยทอดทาง
สงัคมจาก
ครอบครัว 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์อยา่งวิเคราะห์
คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้

ถกูต้อง 
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เป็นลกัษณะบคุคลแสดงถึงความเช่ือใจได้ เป็นผู้ ท่ีท าอะไรโดยมีจุดมุ่งหมาย มีคณุธรรมจริยธรรม 
มีความรับผิดชอบ และมีความเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่งลกัษณะของบุคคลผู้ ท่ีมีบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกนัน้ เป็นลกัษณะท่ีมีการแสดงออกท่ีเก่ียวข้องกับความมีวินยัในตนเองเพ่ือท่ีจะมุ่งไปยัง
เป้าหมายท่ีตัง้ไว้ (Costa .T.Jr & McCrae R.R, 1992) หากมีปฏิสมัพันธ์ร่วมกันกับการได้รับการ
ถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวเป็นการท่ีบคุคลได้รับการปลกูฝังถ่ายทอด ปลกูฝัง จากครอบครัว
ในเร่ืองของพฤติกรรมการเลือกบริโภคส่ือด้วยปัญญาในทางตรงโดยการให้ค าแนะน าส่งเสริม
สนบัสนุน ตกัเตือน ควบคมุการรับส่ือ ส่วนใจทางอ้อมคือ การปฏิบตัิตนเป็นแบบอย่างของพ่อแม่
และสมาชิกในครอบครัวเป็นต้น  ตันสุวรรณนนท์ และคนอ่ืนๆ (2552) และลลิตรภัทร เจริญรัฐ 
(2555) ได้กล่าวว่าการถ่ายทอดจากครอบครัวนัน้ เป็นสภาวะท่ีสมาชิกในครอบครัวได้รับการ
ผลกัดนัในเร่ืองของการเลือก การตดัสินใจ ท่ีจะกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือเลือกท่ีจะให้ความส าคญั
ในการเลือกในการใช้ผลิตภณัฑ์ตางๆ ในชีวิตประจ าวนั  

ส าหรับผลการวิจัยในส่วนนี ้สอดคล้องกับงานวิจัยของปราณี จ้อยรอด (2552) ซึ่งได้
ศกึษาและพบว่านกัเรียนท่ีได้รับการได้รับการแบบอย่างท่ีดีจากครอบครัวมากจะมีพฤติกรรมการ
รับส่ืออินเทอร์เน็ตอย่างมีวิจารญาณมากกว่านกัเรียนท่ีได้รับตวัแบบจากครอบครัวน้อย ส่วนลลิต
ภัทร เจริญรัฐ (2555) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา
พบว่าการได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัวนัน้มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการ
บริโภคด้วยปัญญา (r=.553,  p<.01) และณัฐกาญจน์  กอมณี (2560) ได้ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กบัพฤตกิรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณโดยผลการศกึษาพบว่าบคุลิกภาพ
แบบมีจิตส านึกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ ของนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และในงานวิจัยของนรา จันชนะกิจ (2549: 71) ศึกษา
พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมของนักศึกษา จ านวน 365 คน พบว่า การเห็น
แบบอย่างในการใช้โทรศพัท์มือถือจากครอบครัว เม่ือเข้าท านายร่วมกับตวัท านายชุดลักษณะ
สถานการณ์อีก 2 ตวัแปร รวมเป็น 3 ตวัแปร สามารถร่วมท านายเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการใช้
โทรศพัท์มือถืออย่างเหมาะสมได้เป็นล าดบัท่ี 1 โดยมีปริมาณการท านายร่วมในกลุ่มรวม ร้อยละ 
36.4 (คา่เบต้าเท่ากบั .18) ในกลุ่มรวม โดยมีปริมาณการร่วมท านายร้อยละ 27.9 และตวัแปรนีย้งั
สามารถร่วมท านายเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์มือถืออย่างเหมาะสมได้เป็นล าดบัท่ี 2 
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เช่นเดียวกันในนักเรียนท่ีมีลักษณะชีวสังคมประเภทต่างๆ ได้ 11 จาก 24 กลุ่ม (ค่าเบต้าอยู่
ระหวา่ง .16 ถึง .27) 

ดงันัน้จะเห็นได้ว่าครอบครัวเป็นสถาบนัพืน้ฐานของสงัคม ประกอบด้วยสามีภรรยา
และลกู ซึ่งครอบครัวอบอุ่นในท่ีนี ้หมายถึงความรู้สึกของนกัศกึษาท่ีมีตอ่ครอบครัวในทางท่ีดี เช่น 
รู้สึกว่าบ้านเป็นสถานท่ีท่ีมีความสุขมากกว่าท่ีใดๆ มีความรู้สึกปลอดภัย ครอบครัวมีหน้าท่ีอบรม
ถ่ายทอดวิถีปฏิบตัิของสงัคมท่ีท าให้บุตรสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสงัคมได้อย่างราบร่ืน ครอบครัว  
จึงมีอิทธิพลในการถ่ายทอดความคิด เจตคติ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของเยาวชนอย่างมาก 
(ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคณะ, 2528) กล่าวได้ว่า ครอบครัวจึงเป็นผู้ ท่ีมีอิทธิพลต่อบุตรอย่าง
มาก ทัง้ทางตรงจากการอบรมสัง่สอนในการให้ความรู้ ทกัษะ และการกระตุ้นจงูใจ ให้บุตรปฏิบตัิ
ตามท่ีตนสั่งสอน และครอบครัวยังมีอิทธิพลต่อบุตรทางอ้อมผ่านการปฏิบัติตนของผู้ ใหญ่ใน
ครอบครัวเป็นตวัแบบแก่บุตรหลาน ซึ่งบุคคลในครอบครัวหรือบิดามารดาอาจปฏิบตัิตนเป็นตวั
แบบทัง้ทางบวกและทางลบก็ได้ ซึ่งการเห็นแบบอย่างท่ีดีจากผู้ปกครอง หมายความว่า การรับรู้
หรือเห็นการกระท าของผู้ ใหญ่ในครอบครัว ท่ีมีบิดามารดาเป็นหลกั ทัง้ท่ีกระท าเองหรือสนบัสนุน
ให้ผู้ อ่ืนกระท า และเม่ือนกัศึกษาได้รับการถ่ายทอดทางสงัคมท่ีดีจากครอบแล้วและตวันกัศึกษา
เองเป็นผู้ ท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกก็จะมีความสามารถในการการควบคุมตนเองอย่างมี
เปา้หมาย มีความมุ่งมัน่ ยากตอ่การท าให้ไขว้เขว มีประสิทธิภาพ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย มี
จิตส านึกรับผิดชอบในหน้าท่ี มีความพยายามเพ่ือให้ส าเร็จตามเป้าหมาย โดยมุ่งไปท่ีการปฏิบตัิ
ภารกิจให้เสร็จ เม่ือจะท าอะไรก็จะคิดอย่างรอบคอบ ดังนัน้ ได้รับการถ่ายทอดทางสังคมจาก
ครอบครัว และการท่ีนักศึกษามีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกจึงส่วนเก่ียวข้องกับพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ดงักลา่ว 
 

สมมุตฐานข้อที่  2.3 ระบุว่า “นักศึกษาที่ รู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ และมีเจตคติ
ที่ดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมสังคมออนไลน์ จะ
มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์มากกว่า
นักศึกษาในกลุ่มลักษณะอ่ืน ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่มย่อยท่ีมีลักษณะทางชีวสังคมแตกต่าง
กัน” 

โดยสรุปจากสมมติฐานข้อนีซ้ึ่งผลได้จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบสองทาง        
(Two-way Analysis of Variance) ของตวัแปร 2 ตวั ได้แก่ การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ และ
เจตคติที่ดีต่อพฤติกรมมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมสังคม
ออนไลน์ ไปตามตวัแปรตามซึ่งได้แก่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
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สังคมออนไลน์ ด้านรวมและด้านย่อย 2 ด้าน ซึ่งได้แก่ (ด้านพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง และด้านพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ถกูต้อง) พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างนกัศกึษาท่ีรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ และมีเจตคติท่ีดี
ต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมสังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์โดยรวมและพฤติกรรม
รายด้าน ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย โดยพบความแปรปรวนจากการวิเคราะห์ข้อมลูดงันี ้

2.3.1 จากผลการวิเคราะห์ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ 2 ตวั คือ การเท่าทนั
ส่ือสงัคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ โดยแบ่งตวัแปรอิสระออกเป็นสองระดบัด้วยค่าเฉล่ียเป็นกลุ่มสูงและกลุ่มต ่า ตวั
แปรตาม คือ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม
ของนกัศกึษาทัง้กลุ่มรวม และกลุ่มย่อย 12 กลุ่ม ผลปรากฎว่า พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการรู้เท่าทนั
ส่ือสงัคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สังคมออนไลน์ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยพบว่านักศึกษาท่ีมีการรู้เท่าทันส่ือสังคม
ออนไลน์สงู มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม
มากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า 

2.3.2 การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรมมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมสงัคมออนไลน์พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการรู้เท่าทนัส่ือ
สังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยพบว่าพฤติกรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง
แปรปรวนไปตามการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ เม่ือพิจารณาตามคา่เฉล่ียในกลุ่มนกัศกึษาท่ีมีการ
รู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ตา่งกนั พบวา่ นกัศกึษาท่ีมีการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์สงู มีพฤตกิรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกว่านกัศกึษาท่ีมีการ
รู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า  

2.3.3 การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรมมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมสงัคมออนไลน์พบปฏิสมัพนัธ์ระหว่างการรู้เท่าทนัส่ือ
สังคมออนไลน์ ท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
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ออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 โดยพบว่าพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่าง
วิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้องแปรปรวนไปตามการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ เม่ือ
พิจารณาตามคา่เฉล่ียในกลุ่มนกัศกึษาท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ตา่งกนั พบวา่ นกัศกึษาท่ี
มีการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์สูง มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์ด้านรวมมากกวา่นกัศกึษาท่ีมีการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ต ่า  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ภาพประกอบ 4 แสดงสรุปการวิเคราะห์ข้อมลูความแปรปรวนการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์และ
เจตคตท่ีิดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาตอ่พฤตกิรรมบริโภคผลิตภณัฑ์

สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 
 

จากผลการวิจยัดงักล่าว สามารถอภิปรายผลได้ว่า การท่ีนกัศึกษารู้เท่าทนัส่ือสงัคม
ออนไลน์สูง ย่อมส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์สงูเช่นกนั เน่ืองจากนกัศกึษาท่ีสามารถใช้ส่ืออยา่งรู้และเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน 
แยะแยะเนือ้หาสาระและสามารถโต้ตอบได้อย่างมีสติมีเหตุผลรวมถึงสามารถใ ช้ส่ือให้เกิด

เพศหญิง (29.7%) 
มหาวิทยาลยัในก ากบัรัฐ (42.0%) 
 

เพศหญิง (37.40) 
วิทยาศาสตร์สขุภาพ (32.8%) 
 

เพศชาย (35.5%) 
เพศหญิง (39.3%) 
มหาวิทยาลยัเอกชน (30.5%) 
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ (43.3%) 
 
 
 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์

สขุภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสงัคม

ออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ที่

แท้จริง 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สขุภาพด้วยปัญญาผ่านสื่อสงัคม

ออนไลน์ด้านรวม 

การรู้เทา่ทนัสือ่ 

สงัคมออนไลน์ 

เจตคติที่ดีตอ่พฤติกรรมการ 
บริโภผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย

ปัญญา 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพ
ด้วยปัญญาผา่นสื่อสงัคมออนไลน์อยา่ง
วิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้า 

ได้ถกูต้อง 
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ประโยชน์ตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกบังานวิจยัของจินตนา ตนัสวุรรณนนท์ และคณะ (2552) ซึ่งได้ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้อง
กับพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญา พบว่า การรู้เท่าทันส่ือนัน้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญา (p < .05) ซึง่หมายถึง หากนกัศกึษาสามารถรู้เท่าทนัส่ือมาก 
ก็จะมีพฤตกิรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาก็จะมากตามไปด้วยเชน่กนั และมีงานวิจยัของลลิตภทัร 
เจริญรัฐ (2555) ท่ีท าการศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา
ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจากการศึกษาพบว่าการรู้เท่าทันส่ือเป็นปัจจัยท่ีมีผล
ทางตรงต่อพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาดงักล่าว ซึ่งเช่นเดียวกันกับงานวิจยัของ ธนพัทธ์ 
จันท์พิพัฒน์พงศ์ (2559) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี
เก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการใช้ เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนกัศกึษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร 
พบว่า การรู้เท่าทันส่ือออนไลน์และมีเจตคติท่ีดีต่อการใช้เฟชบุ๊ กด้วยปัญญา สามารถร่วมกัน
ท านายพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาทัง้ด้านรวมและรายด้านอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั และจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
โลกยุคข่าวสารไร้พรมแดน การท่ีจะก้าวให้ทันความเปล่ียนแปลงต่างๆ ท่ีเกิดขึน้เราจ าเป็นต้อง
ติดตามข่าวสารใหม่ๆ เสมอ และเปิดตัวเองให้รับประสบการณ์ใหม่ๆ เพ่ือการรับข่าวสารท่ีมี
ประโยชน์และมีส่วนช่วยเพิ่มพนูความรู้และเปล่ียนแปลงเจตคติท่ีบุคคลมีอยู่ได้ (อบุล เลีย้ววาริณ, 
2536) ซึ่งปัจจุบันส่ือมวลชนเป็นสถาบันท่ีมีบทบาท  และมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมาก 
เน่ืองจากสงัคมในยุคนีเ้ป็นยคุของการติดตอ่ส่ือสาร การใช้ส่ือสงัคมออนไลน์อย่างหลากหลายจึง
เป็นอีกช่องทางหนึ่งท่ีประชาชนจะสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ทัว่ถึงและรวดเร็ว  โดยเฉพาะ
เยาวชนมกัได้รับข่าวสารจากส่ือมวลชนแขนงตา่งๆ คอ่นข้างมาก และปัจจบุนัสถาบนัครอบครัวใน
ปัจจุบนัสมาชิกในครอบครัวมีเวลาให้แก่กันน้อยลง ด้วยวิถีชีวิตท่ีต้องเร่งรีบแข่งขนัในการท างาน
อาชีพ ยิ่งท าให้ส่ือต่างๆ มีโอกาสเข้าถึงเยาวชนได้มากขึน้ (ศภุรางค์ อินทุณห์, 2552) ชีใ้ห้เห็นว่า
ข่าวสารมีความส าคญักับการด าเนินชีวิตของเยาวชน ผู้ ซึ่งจะเติบโตเป็นก าลังหลักของประเทศ
ต่อไป ผู้ ท่ีได้รับข่าวสารมากจะเป็นผู้ ท่ีมีข้อมูลความรู้มากท าให้สามารถเตรียมพร้อมรับการ
ปรับเปล่ียนทางความคิดและการกระท าได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีของแมคไกว 
(McGuire. 1969) ได้กล่าวถึงกระบวนการส่ือสารเพ่ือชกัจงูให้เปล่ียนเจตคต ิโดยการท่ีนกัศกึษาจะ
รับอิทธิพลของส่ือสงัคมออนไลน์ด้วยการให้ความสนใจเนือ้หาท่ีส่ือส่งมา แล้วเข้าใจเนือ้หาตาม
ความสามารถของตนเอง สดุท้ายก็ยอมเปล่ียนไปตามการกระตุ้น การชกัจงู หรือการให้แบบอย่าง
ท่ีได้รับมา โดยแต่ละบุคคลมีปริมาณการเปล่ียนต่างกันไปส่งผลให้เกิดจิตลักษณะท่ีแตกต่างกัน 
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(ดวงเดือน พนัธุมนาวิน และคณะ, 2529: 42-44) เน่ืองจากเจตคติมีความเช่ือมโยงกับบุคลิกภาพ
การรับรู้และแรงจงูใจของบคุคล สชุาดา นิภานนัท์ (2548: 114) นอกจากนี ้เจตคติเป็นจิตลกัษณะ
ท่ีเกิดจากการรู้คิด เชิงประเมินคา่เก่ียวกบัสิ่งหนึง่สิ่งใดท านองประโยชน์หรือโทษของบคุคล ท าให้มี
ความรู้สึกโน้มเอียงไปทางชอบ หรือพอใจมากถึงน้อยต่อสิ่งนัน้ๆ รวมทัง้ความพร้อมท่ีจะแสดง
พฤติกรรมเฉพาะอย่างอันเป็นผลสืบเน่ืองจากการเห็นประโยชน์หรือพอใจต่อสิ่งนัน้ (งามตา 
วนินทานนท์, 2535: 215) 

ดังนัน้จะเห็นได้ว่าหากนักศึกษามีความรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์จะส่งผลให้
นกัศกึษาสามารถการแสดงออกถึงใช้ส่ืออย่างรอบรู้และเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ ประเมิน แยะแยะ
เนือ้หาสาระและสามารถโต้ตอบได้อย่างมีสติมีเหตผุลรวมถึงสามารถใช้ส่ือให้เกิดประโยชน์ และ
ประกอบกับถ้าหากนกัศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรมมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสังคมสังคมออนไลน์ ก็จะยิ่งช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา มีภูมิคุ้ มกันในการเลือกบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมสงัคมออนไลน์ดงักลา่ว 

 
สรุปและอภปิรายผลการวิจัยตามสมมตฐิานข้อที่ 3  

สมมติฐานข้อท่ี 3 ระบวุา่ “กลุม่ปัจจยัทางจิตลกัษณะเดิม ได้แก่ ความชอบเส่ียงน้อย 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก และการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ กลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์ 
ได้แก่เจตคติท่ีดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ และ
สถานการณ์ทางสังคม ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว และอิทธิพลจากเพ่ือน 
สามารถร่วมกนัท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์
ด้วยปัญญาของของนกัศกึษาด้านรวมและรายด้านของนกัศกึษาทัง้กลุม่รวมและกลุ่มท่ีมีชีวสงัคม
ท่ีแตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05” 

ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบมีล าดบัขัน้ (Hierarchical multiple regression 
Analysis) เพ่ือท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ 
ทัง้ด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคม
ออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้อง) ของนกัศกึษากลุม่รวม
และกลุ่มท่ีมีภูมิหลงัตา่งกนั โดยใช้ตวัแปรแบบจ าลองท่ี 1 คือกลุ่มจิตลกัษณะเดิม 3 ตวัแปร ได้แก่ 
การชอบความเส่ียงน้อย การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกชุด
แบบจ าลองตวัท านายล าดบัท่ี 2 กลุ่มสถานการณ์ทางสังคม 2 ตวัแปร ได้แก่ การถ่ายทอดทาง
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สงัคมจากครัว และอิทธิพลจากเพ่ือน ชดุแบบจ าลองตวัท านายล าดบัท่ี 2 และ ชดุแบบทจ าลองตวั
ท านายล าดบัท่ี 3 คือกลุ่มจิตลักษณะสถานการณ์ 3 ตวัแปร ได้แก่ เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ รวม 1 ตวัแปร โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พิสจูน์ให้เห็นถึงความส าคญัของชดุตวัแปรสถานการณ์ทางสงัคม เป็นตวัท านายร่วมกนั พบวา่ ตวั
แปรทัง้ 3 ชุด สามารถร่วมกันท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ท่ี
มีภมูิหลงัตา่งกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้าน
รวม สามารถสรุปผลของชดุท านายท่ีเพิ่มขึน้พบวา่  

3.1.1 ในกลุ่มรวม ตัวแปรท่ีเข้าท านายท่ีส าคัญได้แก่ ความชอบเส่ียงน้อย 
บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การรู้เท่าทันสื่อสังคมออนไลน์และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ โดยสามารถท านายได้ร้อยละ 6.3 

3.1.2 ในกลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายสูงสุดได้แก่ 
กลุ่มนกัศกึษาท่ีมีรายได้ไม่เกิน 5,000 บาท  โดยมีตวัท านายท่ีส าคญัคือ ความชอบเส่ียงน้อย และ
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว และอิทธิพลจากเพ่ือนซึง่สามารถ
ท านายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.1 ส่วนตวัแปรท่ีท านายได้ต ่าท่ีสุด ได้แก่ นกัศึกษาท่ีมีรายได้ 15,001 – 
20, 000 บาท โดยสามารถท านายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 1.1 
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ภาพประกอบ 5 แสดงผลการท านายพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์ด้านรวม โดยใช้ชดุท านายจิตลกัษณะเดมิ ปัจจยัยจิตตามสถานการณ์  

และสถานการณ์ทางสงัคม 
 

สรุปได้ว่า ตวัแปรท านายกลุ่มสถานการณ์ทางสงัคมเป็นตวัท านายล าดบัท่ี 3 สามารถ
ท านายพฤติกรรมรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวมได้
เพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 จากตวัท านายชดุจิตลกัษณะเดิมท่ีเคยท านายไว้ในล าดบัท่ี 
1 และชดุจิตตามสถานการณ์ท านายไว้ในล าดบัท่ี  ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย โดยมีตวัแปรท่ีมีคา่
อ านาจการท านายต่อพฤติกรรมรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ในด้านรวม ได้แก่  ความชอบเส่ียงน้อย บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก การรู้เท่าทนัส่ือสงัคม
ออนไลน์ และเจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ 

กลุ่มปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม 

ความชอบเสีย่งน้อย (β = .55) 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ (β = .29)  
การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ (β = .24) 
 

กลุ่มปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม 
และกลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์  
ความชอบเสีย่งน้อย (β = . .55) 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ (β = .27) 
 

กลุ่มปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม 
กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์  
และสถานการทางสังคม 

ความชอบเสีย่งน้อย (β = .55) 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ (β = .36) 

การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์  (β = .28) 

เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมฯ  (β = .17) 
 

พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ด้านรวม 

ท านายได้ร้อยละ 
57.8 

 

ท านายเพ่ิมขึน้ได้ร้อยละ 
5.1 

ท านายเพ่ิมขึน้ 
ได้ร้อยละ 6.3 
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3.2 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง  

จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีล าดบัขัน้ ของพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาด้วยตวัแปรในกลุม่จิตลกัษณะเดิม กลุม่สถานการณ์ทางสงัคม และ
กลุ่มจิตลกัษณะสถานการณ์ สามารถร่วมกนัท านาย พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และ .05 ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย  

3.2.1 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์ สามารถสรุปผลของชดุท านายในชดุท่ี 3 พบวา่  

1) กลุ่มรวม ตวัแปรท่ีเข้าท านาย ได้แก่ บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ ความชอบ
เส่ียงน้อย และอิทธิพลจากเพ่ือน โดยสามารถท านายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 

2) กลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายได้สงูสดุได้แก่ 
นักศึกษากลุ่มท่ีมหาวิทยาลัยในก ากับรัฐ โดยตัวแปรท่ีเข้าท านาย ได้แก่ ความชอบเส่ียงน้อย 
บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ และอิทธิพลจากเพ่ือน ซึ่งสามารถท านายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.0 สว่นตวั
แปรท่ีท านายได้ต ่าท่ีสดุได้แก่ นกัศึกษากลุ่มท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท โดยสามารถท านาย
ได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.1 
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ภาพประกอบ 6 แสดงผลการท านายพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์ อยา่งเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงโดยใช้ชดุท านาย ปัจจยัทางจิตลกัษระเดิมชดุปัจจยั

จิตตามสถานการณ์ และสถานการณ์ทางสงัคม 
 

สรุปได้ว่า ตัวแปรท านายกลุ่มสถานการณ์ทางสังคมเป็นตัวท านายล าดับท่ี 3 
สามารถท านายพฤติกรรมรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจ
ประโยชน์ท่ีแท้จริงเพิ่มขึน้อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ .01 จากตวัท านายชุดจิตลกัษณะเดิมท่ีเคย
ท านายไว้ในล าดบัท่ี 1 และชุดจิตตามสถานการณ์ท านายไว้ในล าดบัท่ี  ทัง้ในกลุ่มรวมและกลุ่ม
ย่อย โดยมีตวัแปรท่ีมีค่าอ านาจการท านายต่อพฤติกรรมรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ในด้านรวม ได้แก่  บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ความชอบเส่ียงน้อย 
และอิทธิพลจากเพ่ือน 

3.3 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง  

ล าดับที่ 1 กลุ่มปัจจัยทางจิตลกัษณะเดิม 

ความชอบเสีย่งน้อย (β = .55) 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ (β = .22)  
การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ (β = .18)  
 

ล าดับที่ 2 กลุ่มปัจจัยทางจิตลกัษณะเดิม 
และกลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์  
ความชอบเสีย่งน้อย (β = . 55) 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ (β = .31) 

เจตคติที่ดตีอ่พฤตกิรรมฯ  (β = .24) 
 

ล าดับที่ 3 กลุ่มปัจจัยทางจิตลักษณะเดิม 
กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์  
และสถานการทางสังคม 

บคุลิกภาพแบบมีจิตส านึก  (β = .54) 

ความชอบเสี่ยงน้อย (β = .31) 

อิทธิพลจากเพ่ือน (β = .27) 
 

พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

อย่างเข้าใจประโยชน์
ที่แท้จริง 

ท านายได้ร้อยละ 
54.0 

 

ท านายได้เพ่ิมร้อยละ 
4.2 

ท านายได้ร้อยละ 
6.0 
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พบว่า กลุ่มจิตลักษณะเดิม กลุ่มสถานการณ์ทางสังคม และกลุ่มจิตลักษณะ
สถานการณ์ จากผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบมีล าดับขัน้ ของพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาด้วยตวัแปรในกลุม่จิตลกัษณะเดิม กลุม่สถานการณ์ทางสงัคม และ
กลุ่มจิตลกัษณะสถานการณ์ สามารถร่วมกนัท านาย พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คุณโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ยอ่ย  

3.2.1 พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริงผ่าน
ส่ือสงัคมออนไลน์ สามารถสรุปผลของชดุท านายในชดุท่ี 3 พบวา่  

1) กลุ่มรวม ตัวแปรท่ีเข้าท านาย ได้แก่ การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ 
ความชอบเส่ียงน้อย และบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ โดยสามารถท านายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 6.2 

2) กลุ่มย่อยตามลกัษณะชีวสงัคม พบว่า ตวัแปรท่ีเข้าท านายได้สงูสดุได้แก่ 
นักศึกษากลุ่มท่ีนักศึกษาเพศหญิง โดยตัวแปรท่ีเข้าท านาย ได้แก่ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก 
ความชอบเส่ียงน้อย และอิทธิพลจากเพ่ือน ซึ่งสามารถท านายได้เพิ่มขึน้ร้อยละ 7.2 ส่วนตวัแปรท่ี
ท านายได้ต ่าท่ีสุดได้แก่ นักศึกษากลุ่มท่ีมีรายได้มากกว่า 20,000 บาท โดยสามารถท านายได้
เพิ่มขึน้ร้อยละ 2.2 

สรุปได้ว่า ตัวแปรท านายกลุ่มสถานการณ์ทางสังคมเป็นตัวท านายล าดับท่ี 3 
สามารถท านายพฤติกรรมรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์
คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้องเพิ่มขึน้อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ .01 จากตวัท านายชุดจิต
ลกัษณะเดิมท่ีเคยท านายไว้ในล าดบัท่ี 1 และชุดจิตตามสถานการณ์ท านายไว้ในล าดบัท่ี  ทัง้ใน
กลุ่มรวมและกลุ่มย่อย โดยมีตัวแปรท่ีมีค่าอ านาจการท านายต่อพฤติกรรมรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ในด้านรวม ได้แก่  การรู้เท่าทันส่ือสังคม
ออนไลน์ ความชอบเส่ียงน้อย บคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ  
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ภาพประกอบ 7 แสดงผลการท างานพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างการวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้องโดยใช้ชดุท านายปัจจยั

สถานการณ์จิตเดมิจิตตามสถานการณ์ และสถานการณ์ทางสงัคม  
 

จากการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบเชิงชัน้เพ่ือท านายพฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้านรวมและรายด้าน 2 ด้าน (พฤติกรรม
การบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง และ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง) ของนกัศึกษากลุ่มรวมและกลุ่มท่ีมีภูมิหลงัต่างกนัโดยได้ใช้ตวัแปร 
กลุ่มจิตลกัษณะเดิม (การชอบความเส่ียงน้อย การรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ และบคุลิกภาพแบบ
มีจิตส านึก) ตวัแปรกลุ่มสถานการณ์ทางสงัคม (การถ่ายทอดทางสงัคมจากครัว และอิทธิพลจาก
เพ่ือน) และกลุ่มจิตลักษณะสถานการณ์ (เจตคติท่ีดีต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ

ล าดับที่ 1 กลุ่มปัจจัยทางจิตลกัษณะเดิม 

ความชอบเสีย่งน้อย (β = .50) 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ (β = .32)  
การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์  (β = .22)  
 

ล าดับที่ 2 กลุ่มปัจจัยทางจิตลกัษณะเดิม 
และกลุ่มจิตลกัษณะตามสถานการณ์  
ความชอบเสีย่งน้อย (β = . .50) 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ (β = .29) 
 

ล าดับที่ 3 กลุ่มปัจจัยทางจิตลกัษณะเดิม 
กลุ่มจิตลักษณะตามสถานการณ์  
และสถานการทางสังคม 

การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์  (β = .50) 

ความชอบเสีย่งน้อย (β = .38) 

บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ  (β = .28) 
 

พฤติกรรมการบริโภค
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างการวิเคราะห์
คุณโทษคาดการณ์
ล่วงหน้าได้ถูกต้อง 

ท านายได้ร้อยละ 
50.4 

 

ท านายได้เพ่ิมร้อยละ 
4.4 

ท านายได้ร้อยละ 
6.2 
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ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์) เป็นตัวท านายร่วมกัน พบว่า ตัวแปรทัง้ 3 ปัจจัยสามารถ
ร่วมกันท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ .05 ตามล าดบั ทัง้ในกลุม่รวมและกลุม่ท่ีมีชีวสงัคมตา่งกนั  

 
โดยผลการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถน าไปสู่ข้อค้นพบบางประการในการน ามา

อภิปรายผลได้ดงันี ้
1. พบว่าตวัแปรในกลุ่มจิตลกัษณะเดิม (การชอบความเส่ียงน้อย บคุลิกภาพ

แบบมีจิตส านึก และการรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์) พบว่าตวัแปรท่ีส าคญัท่ีสดุคือ การชอบความ
เส่ียงน้อย ซึ่งเป็นตวัท านายส าคัญท่ีเข้าสู่สมการเป็นอันดับแรก รองลงมาคือบุคลิกภาพแบบมี
จิตส านึก และการชอบความเส่ียงน้อย โดยท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ทัง้ด้านรวม ท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม พฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยปัญญา
ผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถกูต้อง โดยพบทัง้ในกลุ่มรวม
และกลุ่มย่อยบางกลุ่ม โดยจากผลวิเคราะห์ท่ีพบว่าตวัแปร การชอบความเส่ียงน้อย นัน้เป็นตวั
ท านายท่ีส าคญัของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
เน่ืองจากในยุคปัจจุบนัในปัจจุบนัการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ในการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและ
บริการเป็นช่องทางท่ีสะดวกและสามารถท าได้ง่ายและรวดเร็วไมต้่องผา่นกระบวนการท่ียุง่ยาก ท า
ให้มีกลุม่ของมิจฉาชีพแอบแฝงใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการโฆษณาเผยแพร่ ชกัจงู 
โอ้อวดสรรพคณุเก่ียวกบัสินค้าและบริการทางสขุภาพ ท าให้มีผู้บริโภคส่ือสงัคมออนไลน์นัน้ตกเป็น
เหย่ือโฆษณาเกินจริง หลงเช่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพท่ีผิดกฎหมายการสัง่ซือ้สินค้าจนท าให้
เกิดได้รับอันตรายต่อสุขภาพร่างกายจนอาจถึงแก่ ชีวิตได้ (พจนา สัจจาศิลป์,  2554) ดงันัน้ สิ่ง
ส าคญัท่ีท าให้นกัศกึษาตระหนกัการรับรู้และความรู้สกึถึงการปอ้งกนัการหลีกเล่ียงและตระหนกัถึง
ผลเสียท่ีจะเกิดขึน้ หมายถึงนักศึกษามีความสามารถท่ีจะหลีกเล่ียงสิ่งท่ีกระท าแล้วเกิด ความ
ต่ืนเต้น ความท้าท้ายสง่ผลท าให้เกิดผลเสียและอาจเป็นอนัตรายก็จะหลีกเล่ียงหรือปอ้งกนัได้มาก
ขึน้ เน่ืองจากผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมีผลทางตรงกับร่างกายและจิตใจจึงเป็นเร่ืองท่ี
ผู้บริโภคควรจะศกึษาข้อมลูอย่างดีไม่ประมาท หลีกเล่ียง ความเส่ียงตา่งๆ ท่ีจะท าให้เกิดผลเสียท่ี
จะตามมาในอนาคต ส าหรับงานวิจยัท่ีเก่ียวกบั ความชอบเส่ียงน้อย พบวา่ยงัไมมี่ผู้ ท่ีท าการศกึษา
วิจัยเก่ียวเร่ืองของพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาโดยตรง พบในบางส่วนสอดคล้อง เช่น 
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งานวิจยัของจิตตพิร ไวโรจน์วิทยาการ (2551) ได้ท าการศกึษาปัจจยัเชิงเหตผุลของพฤติกรรมตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนท่ีประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ผลวิจัยพบว่า ความชอบเส่ียงน้อย ร่วมกับตัวท านายชุดจิตลักษณะตาม
สถานการณ์ อีก 2 ด้านรวมเป็น 3 ด้าน สามารถท านายพฤติกรรมสนบัสนุนให้เพ่ือนท าตามหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 12.3 ในกลุ่มรวม โดยความชอบเส่ียงน้อยเป็นตวัท านายส าคญัล าดบัท่ี 
1 (ค่าเบต้าเท่ากับ .34) และทองพูล บวัศรี (2550) ได้ศกึษาปัจจยัเชิงเหตแุบบบูรณาการระหว่าง
การฝึกอบรม ครอบครัวและ จิตลักษณะท่ีเก่ียวข้องกับความพร้อมท่ีจะปรับตัวเป็นคนดีของ
เยาวชนกระท าผิดในบ้านผลวิจัยพบว่าประเภทศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ลักษณะมุ่ง
อนาคตควบคมุตน และความสมัพนัธ์กบับิดามารดา ร่วมกนัสามารถท านายพฤติกรรมความชอบ
เส่ียงน้อยได้ร้อยละ 10.6ในกลุม่รวม และวรทศัน์ วฒันชีวโนปกรณ์ (2555) ได้ศกึษาเก่ียวกบัปัจจยั
เชิงสาเหตทุางจิตและสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครจิตลกัษณะเดิม ความชอบเส่ียงน้อย โดยในการเข้าร่วมท านายด้วยสามารถเพิ่ม
ปริมาณท านายพฤติกรรมใฝ่รู้ใฝ่ดีแตล่ะด้านในจากปริมาณท่ีกลุ่มตวัแปรลกัษณะสถานการณ์ทาง
สงัคมได้อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิต ิ.01 เป็นต้น  

ส าหรับตวัแปรท่ีมีความส าคญัรองลงมาคือ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก ซึ่งเป็น
ตวัท านายส าคัญนัน้เน่ืองจากบุคลิกภาพของบุคคลท่ีมีลักษณะมีสติ คิด ยับยัง้ ชั่งใจ ก่อน จะ
กระท าพฤติกรรมใดๆ ออกมาให้บุคคลรอบข้างรับรู้หรือเห็น โดยจะเป็นผู้สามารถควบคุมตนเอง  
รวมถึงการมีระบบระเบียบขัน้ตอนท่ีจะสามารถวางแผนและจดัการตนเองให้ไปสูเ่ปา้หมายท่ีหวงัไว้ 
ได้ ดังนัน้เม่ือบุคคลท่ีมีบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกจะส่งผลต่อพฤติกรรมในการเลือกบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญา เพราะนกัศกึษาจะเป็นวยัท่ีคิดการใดๆได้อย่างรวดเร็ว และสามารถ
ลงมือกระท าได้ในทนัทีด้วยตนเอง โดยไมต้่องผ่านการขออนญุาตจากบคุคลรอบข้างใดๆ เทา่ในวยั
เด็ก ดงันัน้ บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึกจึงเป็นปัจจยัส่วนบุคคลท่ีส าคญัของวยันักศึกษาดงักล่าว 
(Goleman, Danial. 2006) สอดคล้องกับผลการศึกษาท่ีผ่านมา ดังเช่น  งานวิจัย ของวิลาวัลย์ 
รัตนา. (2552) ได้ศึกษาปัจจัยท่ีสัมพันธ์กับความสามารถในการ เผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของ
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสวุรรณภูมิ พบว่า ตวัแปรบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก
เป็นตวัท านายท่ีมีความส าคญัต่อการท านายความสามารถในการเผชิญและฝ่าฟันอุปสรรคของ
นักศึกษาได้ร้อยละ 60.3 และงานวิจยัของเชเนตตี สยนานนท์. (2555) ท่ีศึกษาการศึกษา
บคุลิกภาพวฒันธรรมองค์กรการใช้เทคโนโลยี และการยอมรับเทคโนโลยี ท่ีมีผลตอ่ประสิทธิผลใน
การใช้เทคโนโลยีในองค์กรของพนกังานราชการในกรุงเทพมหานคร พบว่า ตวัแปรบคุลิกภาพแบบ
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มีจิตส านึกเป็นตวัท านายท่ีมีความส าคญัต่อประสิทธิผลในการท างานของ พนกังานราชการใน
เขตกรุงเทพมหานคร ร้อยละ 46.23 

โดยผลการศกึษาพบว่าผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพด้านความมีสติรู้ผิดชอบนัน้จะมีความระ
มัดวังในการแสดงตัวตนเม่ือส่ือสารผ่านเฟซบุ๊ก ส่วนฤทัยชนก จงเสถียร และคณะ (2554) ได้
ท าการศกึษาเร่ือง ความสมัพนัธ์ระหว่างบคุลิกภาพห้าองค์ประกอบ บคุลิกภาพตราสินค้า และเจต
คติ ต่ อ งาน โฆษณ า โดยจากการศึ กษ าดั งกล่ าวพบ ว่ าบุ คลิ กภ าพ แบบ มี จิ ต ส านึ ก 
(Conscientiousness) มีค่าสหสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติกับเจตคติต่อโฆษณา
สินค้าในรูปแบบท่ีเช่ือถือ (Reliable) (r = .13, p < .05) และมีงานวิจัยของณัฐกาญจน์ กอมณี 
(2560) ได้ศึกษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ
ของนิสิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒโดยผลการศกึษาพบวา่บคุลิกภาพด้านความมีสติรู้ผิดชอบ 
(Conscientiousness) มีความสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมี
วิจารณญาณ ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกมีความสมัพนัธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
(r = .46, p < .01) และยงัมีความสมัพนัธ์กบัเจตคติตอ่การรับส่ืออย่างมีวิจารณญาณ การได้รับตวั
แบบจากครอบครัวและอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
สงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ดงักลา่ว  

รองลงมาคือ การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ งานวิจยัท่ีสอดคล้องกับผลของ
การศกึษาท่ีผา่นมา เชน่ พบว่าสอดคล้องกบังานวิจยัของจินตนา ตนัสวุรรณนนท์และคณะ (2552) 
ได้ศกึษาปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤตกิรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาของนกัศกึษาระดบัอดุมศกึษาใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 481 คน โดยจากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าการรู้เท่าทันส่ือเป็นตวั
ท านายท่ีมีอิทธิพลทางบวกสูงท่ีสุดในการท านายพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญา รองลงมา
อันดับสอง คือการควบคุมตนอันดับสามคือ อิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนและการใฝ่รู้เป็นตวัท านาย
พฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาท่ีมีอิทธิพลเป็นอนัดบัท่ีส่ีในการท านายพฤติกรรมการบริโภค
ส่ือด้วยปัญญาโดยทัง้ส่ีตัวแปรนีร้วมกันท านายพฤติกรรม การบริโภคส่ือด้วยปัญญาได้ร้อยละ 
40.0 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (r=.473) และการรู้เท่าทันส่ือยังเป็นตัวท านายท่ีมี

อิทธิพลสูงสุดในการท านายพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญา (β=.272) และมีงานวิจัยของ
ลลิตภทัร เจริญรัฐ (2555) ท่ีศกึษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลตอ่พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา
ของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลาย พบว่าการรู้เท่าทนัส่ือเป็นปัจจยัท่ีมีผลทางตรงต่อพฤติกรรม
การบริโภคส่ือด้วยปัญญาอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากนีย้งัมีวิจยัของธนพทัธ์ 
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จันท์พิพัฒน์พงศ์ (2559) ท่ีท าการศึกษาปัจจัยภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาของนกัศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร
ซึ่งผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคณูแบบเชิงชัน้เพ่ือท านายพฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาทัง้
ด้านรวมและรายด้าน การรู้เทา่ทนัส่ือออนไลน์ สามารถร่วมกนัท านายพฤตกิรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วย
ปัญญาทัง้ด้านรวมและรายด้านอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 และ .05 ดงักลา่ว 

2. พบว่าตัวแปรในกลุ่มกลุ่มจิตลักษณะสถานการณ์ ได้แก่ เจตคติที่ ดีต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ นัน้ ยงัเป็นตวั
แปรท่ีส าคญัท่ีเข้าสู่สมการในอนัต้นๆ ของพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่าน
ส่ือสังคมออนไลน์ด้านรวมและด้านย่อย ซึ่งมีงานวิจัยท่ีสอดคล้องของนรา จันชนะกิจ (2548)       
ท่ีศึกษาพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมของนักศึกษา พบว่า เจตคติท่ีดีต่อ
พฤติกรรมการใช้โทรศพัท์มือถืออย่างเหมาะสมนัน้ เป็นตวัท านายท่ีส าคญัเป็นอนัดบัแรกส่วนการ
ศึกษาวิจัยดังกล่าว วันวิสา สรีระศาสตร์ (2555) พบว่า เจตคติท่ีดีต่อการใช้อินเทอร์เน็ตอย่าง
สร้างสรรค์และปลอดภัยมีอิทธิพลทางตรงและเป็นตัวท านายท่ีดีท่ีสุดของพฤติกรรมการใช้
อินเทอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้กบัพฤติกรรมการสนบัสนนุให้เพ่ือนใช้อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์และ
ปลอดภยัสามารถเพิ่มปริมาณการท านายได้ถึง 22.4 และจิน เหลียง หวงั และคณะ (J. - L. Wang 
et al. 2015) ได้ศึกษาการท านายการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์ของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลยั
ขนาดใหญ่ 2 แห่งในเขตตะวนัออกเฉลียงใต้ของจีนพบว่าเจตคติต่อการใช้ส่ือสงัคมออนไลน์เป็น
ตวัท านายท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุด (เบต้า .23) ท่ีสามารถร่วมกับตัวแปรอิสระอ่ืนท านายการใช้ส่ือ
สังคมออนไลน์ได้อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ท่ีระดับ .01 นอกจากนี ้ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์ 
(2559) ท่ีท าการศึกษาปัจจยัภายในบุคคลและสภาพแวดล้อมทางสงัคมท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรม
การใช้  เฟซบุ๊กด้วยปัญญา ของนักศึกษาปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานคร และปัจจัยภายใน
บคุคล เจตคตท่ีิดีตอ่การใช้เฟซบุ๊กด้วยปัญญาสามารถร่วมกนัท านาย พฤตกิรรมการใช้เฟซบุ๊กด้วย
ปัญญาทัง้ด้านรวมและรายด้าน และในกลุ่มรวมได้ร้อยละ 36.10 ถึง 69.20 อย่างมีนัยส าคญัท่ี
ระดบั .01 

3. ตัวแปรกลุ่มสถานการณ์ทางสังคม (การถ่ายทอดทางสังคมจากครัว และ
อิทธิพลจากเพ่ือน) โดยตวัแปร อิทธิพลจากเพื่อน ยงัเป็นตวัแปรท่ีเข้าสู่สมมการในการท านาย 
ของพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ด้านรวม ซึ่งพบว่า
สอดคล้องบางส่วนกับงานวิจยัของจินตนา ตนัสุวรรณนนท์และคณะ (2552) พบว่า อิทธิพลของ
กลุ่มเพ่ือน เป็นปัจจยัทางสงัคมท่ีสามารถเป็นตวัท านายพฤติกรรมการบริโภคส่ือด้วยปัญญาของ
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นกัศกึษาระดบัอดุมศกึษา (คา่เบต้า  =.188) อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และมีงานวิจยั
ของลลิตภัทร์ เจริญรัฐ (2555) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญา พบว่า ความเป็นกัลยาณมิตรของเพ่ือนนัน้มีความสมัพนัธ์กับพฤติกรรมการบริโภคด้วย
ปัญญา (r=.52, p <.01) ซึ่งพบว่าความเป็นกัลยาณมิตรของเพ่ือนนัน้มีอิทธิพลทางอ้อมต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา เพราะการคบเพ่ือนท่ีดีการมีมิตรท่ี ดีก็จะน าพาไปสู่สิ่งท่ีดี
เน่ืองจากกลุม่วยัท่ีมีแนวโน้มความต้องการอยูก่ับเพ่ือน มกัจะยึดเพ่ือนเป็นแบบอย่างในการปฏิบตัิ
ตวัทางด้านความคิดและการแสดงออก นอกจากนี ้ณัฐกาญจน์ กอมณี (2560) ได้ศึกษาปัจจยัท่ี
เก่ียวข้องกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนิสิตมหาวิทยาลัย    
ศรีนครินทรวิโรฒ พบวา่อิทธิพลของกลุม่เพ่ือน มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือ
สังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับ พฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือนเป็นตวัแปรท่ีมีความส าคญัล าดบัท่ีสาม 
เม่ือเรียงล าดบัความส าคญัของตวัแปรอาจเน่ืองมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นีอ้ยู่
ในช่วงวัยรุ่นท่ีก าลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาการรับรู้เก่ียวกับอิทธิพลของกลุ่มเพ่ือน จึงมี
ความส าคญัตอ่พฤติกรรมของวยัรุ่นเป็นอย่างมาก รวมถึงพระมหาศภุชยั แซเ่ถียร (2560) ได้ศกึษา
กรุงเทพมหานครแบบจ าลองความสมัพนัธ์เชิงสาเหตแุละค้นหาขนาดอิทธิพลของตวัแปรเชิงสาเหตุ
ส าคญัท่ีมีผลต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของนกัเรียนประถมศึกษาปีท่ี 6 พบว่าอิทธิพล
กลัยาณมิตรมีอิทธิผลทางตรงต่อการคิดตามหลกัโยนิโสมนสิการมีคา่สมัประสิทธ์ิ อิทธิพลเท่ากับ 
.14 (p< .05) และมีอิทธิพลทางอ้อม ต่อพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาผ่านการคิดตามหลัก
โยนิโสมนสิการ มีคา่สมัประสิทธ์ิอิทธิพลเท่ากบั .03 (p< .05) ดงักล่าว และการถ่ายทอดทางสงัคม
จากครัวเป็นตัวแปรท่ีเข้าสู่สมการในการท านายพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วย
ปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ล่วงหน้าได้ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้อง
บางส่วนกับงานวิจัยของลลิตภัทร เจริญรัฐ (2555) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาพบว่าอิทธิพลของครอบครัวนัน้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
พฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญา (r=.553,  p<.01) และณัฐกาญจน์ กอมณี (2560) ได้ศึกษา
ปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณของนิสิตชัน้ปีท่ี 1 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โดยผลการศึกษาพบว่าการได้ รับตัวแบบจากครอบครัว มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ผลการ
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วิเคราะห์ข้อมลูพบวา่การได้รับตวัแบบจากครอบครัว นัน้มีความสมัพนัธ์ทางบวกกบัพฤตกิรรมการ
เปิดรับส่ือสงัคมออนไลน์อยา่งมีวิจารณญาณ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .01 

จากการสรุปผลและอภิปรายดงักล่าว แสดงให้เห็นถึงความส าคญัของกลุ่มตวัแปรอิสระ        
มีความสอดคล้องกับทฤษฎีปฏิสัมพันธ์นิยม (Interactionism Model) ซึ่งเป็นศึกษาสาเหตุของ
พฤตกิรรมมนษุย์หรือสาเหตกุารกระท าของมนษุย์ โดยแบง่สาเหตขุองพฤตกิรรมมนษุย์เป็น 4 กลุ่ม
ปัจจยั (Magnusson; & Endler.  1977: 18 - 21) ได้แก่ปัจจยัท่ี 1 จิตลกัษณะเดิมเป็นลกัษณะทาง
จิตท่ีติดตัวบุคคลมาปัจจัยท่ี 2 ลักษณะสถานการณ์คือ สาเหตุภายนอกตัวบุคคล  ปัจจัยท่ี 3 
อิทธิพลร่วมระหว่างสถานการณ์กับจิตลักษณะเดิมหรือการปฏิสัมพันธ์แบบกลไก ซึ่งเป็นการ
ปฏิสมัพนัธ์ระหว่างจิตลกัษณะเดิมท่ีติดตวัมากับสถานการณ์ท่ีบุคคลเผชิญอยู่และส่งผลโดยตรง
ตอ่พฤติกรรม และปัจจยัท่ี 4 จิตลกัษณะตามสถานการณ์เป็นจิตลกัษณะของบคุคลท่ีเกิดจากการ
ปฏิสมัพนัธ์แบบภายในตนเป็นสาเหตสุายหนึ่งท่ีมีอิทธิพลมากตอ่พฤติกรรมบคุคลโดยจิตลกัษณะ
สายนีข้องบคุคลซึ่งมีความไวตอ่การเปล่ียนแปลงไปหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลของสถานการณ์ โดยใน
งานวิจยัครัง้นี ้ตวัแปรกลุม่จิตลกัษณะเดิม (การชอบความเส่ียงน้อย การรู้เท่าทนัส่ือสงัคมออนไลน์ 
และบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก) ตวัแปรกลุ่มสถานการณ์ทางสงัคม (การถ่ายทอดทางสงัคมจาก
ครัว และอิทธิพลจากเพ่ือน) และกลุ่มจิตลกัษณะสถานการณ์ (เจตคติท่ีดีตอ่พฤตกิรรมการบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์) โดยสามารถร่วมกนัท านายและมีปฏิสมัพนัธ์
กนัซึ่งส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ทัง้ด้าน
รวมและรายด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์
อย่างเข้าใจประโยชน์ท่ีแท้จริง และพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือ
สงัคมออนไลน์อย่างวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์ลว่งหน้าได้ถกูต้องของนกัศกึษาปริญญาตรีในเขต
กรุงเทพมหานครท่ีมีภูมิหลัง ได้แก่ เพศ กลุ่มสาขาวิชา ประเภทมหาวิทยาลัย และรายได้ท่ี
นกัศกึษาได้รับตา่งกนัออกไป 

 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้และพัฒนาการวิจัย  

จากผลการวิจัยเชิงปริมาณครัง้นี ้พบว่า ตวัแปรจิตลักษณะเดิม ได้แก่ ความชอบ
เส่ียงน้อย บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ และสถานการร์ทางสังคม
ได้แก่ การถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว และอิทธิพลจากเพ่ือน เป็นปัจจัยท่ีส่งผบต่อพฟติ
กรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญา
ตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดงันัน้ ผู้ ท่ี เก่ียวข้องกบันกัศึกษา ไม่ว่าจะเป็นใส่วนของ
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ผู้ปกครอง ครอบครัว มหาวิทยาลยั รวมถึงอาจารย์ ควรส่งเสริม สนบัสนนุ และให้ค าแนะน าในการ
ปลกูฝังให้นกัศกึษาให้ตระหนกัถึงความเส่ียง เป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพท่ีมีจิตส านกึ ตอ่ไป  

1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปพัฒนา 
จากผลการวิจยัเชิงปริมาณครัง้นี ้พบว่า ตวัแปรจิตลกัษณะเดิม ได้แก่ ความชอบ

เส่ียงน้อย บุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก การรู้เท่าทันส่ือสงัคมออนไลน์ และสถานการณ์ทางสงัคม
ได้แก่ การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว และอิทธิพลจากเพ่ือน เป็นปัจจยัท่ีสง่ผลตอ่พฤตกิรรม
การบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนัน้ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นใส่วนของ
ผู้ปกครอง ครอบครัว มหาวิทยาลยั รวมถึงอาจารย์ ควรส่งเสริม สนบัสนนุ และให้ค าแนะน าในการ
ปลกูฝังให้นกัศกึษาให้ตระหนกัถึงความเส่ียง เป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกภาพท่ีมีจิตส านกึ ตอ่ไป  

1.1 จากผลการศึกษาวิจัยพบว่า ตัวท านายท่ีส าคัญสูงสุดต่อพฤติกรรมการ
บริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์โดยรวมและรายด้าน ได้แก่ ความชอบ
เส่ียงน้อย โดยพบว่านกัศึกษามีความสามารถท่ีจะสืบค้นข้อมูลก่อนท่ีจะตดัสินใจในการบริโภค
ดงักล่าว ท าให้ของนกัศกึษามีการกระท าท่ีแสดงปริมาณการรับรู้และความรู้สึกถึงการปอ้งกนัการ
หลีกเล่ียงและตระหนักถึงผลเสีย โดยท่ีมีความระมัดระวัง ในเร่ืองของการค้นหา เปรียบเทียบ
คณุประโยชน์และโทษ และตระหนกัผลกระทบจากผลิตภณัฑ์ท่ีจะบริโภค ท าให้นกัศกึษาหลีกเล่ียง
สิ่งท่ีกระท าแล้วเกิดความเส่ียง ความต่ืนเต้น ความท้าทายส่งผลท าให้เกิดผลเสียและอาจเป็น
อันตรายเพราะหากนักศึกษาขาดการวิเคราะห์ ไตร่ตรองเหตุผลอาจท าให้ถูกหลอกโดยอาจ
หลงเช่ือค าชกัจูงหรือค าโฆษณาเลือกบริโภคสินค้าท่ีไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะท าให้เกิดผลกระทบต่อ
สขุภาพร่างกายและจิตใจหรือบางรายร้ายแรงถึงขัน้เสียชีวิตได้ 

1.2 ผู้ ปกครองและสมาชิกในครอบครัว เน่ืองจากผู้ ปกครองและสมาชิกใน
ครอบครัวมีส่วนส าคัญในการพัฒนาส่งเสริมเยาวชนให้เป็นผู้ ใหญ่ท่ีดีในวันข้างหน้า ดังนัน้
ผู้ปกครองและสมาชิกในครอบครัวควรอบรมเลีย้งดเูป็นต้นแบบท่ีดี รวมถึงการให้ค าแนะน าอย่าง
ใกล้ชิด หรือมีส่วนร่วมในการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพโดยค านึงถึงคณุค่า ประโยชน์ท่ีได้รับ
ในปริมาณท่ีเหมาะสม โดยไม่หลงเช่ือค าโฆษณาชกัจูงในด้านราคาและรูปลกัษณ์ และใช้เหตผุล
คิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง อย่างถึงผลเสียและกระทบ รวมถึงการสร้างเจตคติท่ีดีในการเลือกบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ โดยเพ่ือให้เกิดผลดีเป็นหลกัและสามารถเกือ้หนนุพฒันา
ชีวิตตนเองและบคุคลในครอบครัวตอ่ไป  
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1.3 มหาวิทยาลยั/อาจารย์ ส าหรับการวิจยัครัง้นีพ้บว่านกัศกึษาในมหาวิทยาลยั
ในก ากับรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชนนัน้มีพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์มีผลการวิเคราะห์ข้อมลูไม่แตกตา่งกนัมากนกั ดงันัน้ ส าหรับในส่วนของมหาลยัทัง้ในกบั
รัฐและมหาวิทยาลยัเอกชนเป็นผู้ซึ่งมีความเก่ียวข้องกบัการจดัการเรียนการสอนในสถาบนัศกึษา 
รวมถึงอาจารย์ผู้สอนการสอดแทรกองค์ความรู้ในหลกัสตูร หรือการจดัอบรม จดักิจกรรมเพ่ือเป็น
การสอนทกัษะชีวิตและการสร้างภูมิคุ้มกนั การตระหนกัถึงความเส่ียง ควบคมุ และหลีกเล่ียงสิ่งท่ี
ไม่ดี เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจถึงประโยชน์และสามารถวิเคราะห์ถึงผลกระทบในการเลือกบริโภค
ผลิตภณัฑ์สขุภาพผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

1.4 กลุ่มเพ่ือนผลการวิจัยนีแ้สดงให้เห็นว่า กลุ่มเพ่ือนมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
บริโภคผลิตภัณฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสงัคมออนไลน์ ดงันัน้ผู้ ท่ีเก่ียวข้องเช่น ผู้ปกครอง ครู
อาจารย์ ควรตะหนกัถึงความส าคญัของอิทธิพลกลุ่มเพ่ือน ซึ่งในกลุ่มวยัรุ่นเป็นวยัท่ีพร้อมเรียนรู้ 
และซึมซบัในการท าตามแบบอย่างของเพ่ือน ดงันัน้ ควรมีการจัดกิจกรรม หรือตัง้กลุ่ม หรือเพจ 
เครือข่ายในการให้ค าแนะน าและให้ความรู้ในส่ือสงัคมออนไลน์ เพ่ือเป็นท่ีปรึกษาหรือให้ข้อมูลใน
การเลือกบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

 
2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครัง้ต่อไป 

2.1 จากผลการวิจัยครัง้นี ้พบว่าในการศึกษาครัง้นีย้ังมีข้อจ ากัดเร่ืองของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ดงันี ้ 

2.1.1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศกึษาครัง้นี ้อาจจะมีความเฉพาะเจาะจงเพียง
แค่ในกลุ่มของนักศึกษา ควรมีการท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความลักษณะแตกต่างกัน
ออกไป โดยพบว่ามีกลุ่มผู้ บริโภคกลุ่ม Gen Y ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 19 - 37 ปี (ส านักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชน, 2561) ในปัจจบุนันัน้ อาจมีบางส่วนในกลุ่มวยัท างาน 
เพราะอาจมีลักษณะชีวสังคมท่ีแตกต่างกันออกไปจากกลุ่มของนักศึกษาเพ่ือให้ทราบถึงปัจจัย
ส าคัญเพ่ือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคม
ออนไลน์ด้วยเชน่เดียวกนั 

2.1.2 .กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาครัง้นี  ้ผู้ วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่าง
นกัศกึษามหาวิทยาลยัโดยแบง่ตามสดัส่วนของจ านวนกลุ่มตวัอยา่งแตล่ะประเภทและสาขา ท าให้
ได้จ านวนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความแตกต่างกัน ดงันัน้ผู้ วิจยัเสนอแนะเก่ียวกบัการแบ่งกลุ่มตวัอย่าง
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ควรแบง่ปริมาณสดัส่วนในการเก็บข้อมลูท่ีเทา่กนัหรือใกล้เคียงกนัเพ่ือให้ได้ข้อมลูจ านวนประชากร
แตล่ะกลุม่ท่ีไมมี่ความแตกตา่งกนัปอ้งกนัการคลาดเคล่ือนของผลการวิเคราะห์ข้อมลูดงักลา่ว 

2.2 จากผลการวิจยัพบว่า ตวัแปรบคุลิกภาพแบบมีจิตส านึกนัน้ เป็นตวัแปร
ท่ีมีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาดังกล่าว และจาก
การศกึษาทบทวนงานวิจยัท่ีผา่นมาได้มีนกัวิจยัท่ีน าเอาตวัแปรบคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ ซึง่พบว่า
เป็นตัวแปรท่ีมีความส าคัญในล าดับต้นๆ ดังนัน้ เพ่ือเกิดข้อค้นพบในงานวิจัยใหม่ๆ ผู้ วิจัยจึง
เสนอแนะให้ท าการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับบุคลิกภาพ ในด้านต่างๆ หรือแนวคิดทฤษฎี อ่ืนๆ 
นอกเหนือจากแนวคิดบุคลิกภาพ 5 ด้านของ Big Five ท่ีได้น ามาศึกษาวิจัยครัง้นบุคลิกภาพ 5 
ด้าน ของ Big Five ท่ีได้น ามาศกึษาวิจยัครัง้นี ้
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ตาราง 57 คา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ของตวัแปรท่ีศกึษา 

ตวัแปร 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 .330** .360** 335** .346** .448** .369** .380** .243** 
2 - .390** .315** .315** .421** .359** .359** .245** 
3  - .382** .310** .517** .324** .368** .218** 
4   - .319** .498** .347** .421** .212** 
5    - .386** .439** .398** .281** 
6     - .568** .467** .263** 
7      - .329** .243** 
8       - .248** 
9        - 

** p ≤ .01 
  
1   พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ด้านรวม 
2   พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์อยา่งเข้าใจประโยชน์ที่แท้จริง 
3   พฤตกิรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์อยา่งวิเคราะห์คณุโทษคาดการณ์
ลว่งหน้าได้ถกูต้อง 
4   ความชอบเสีย่งน้อย  
5   บคุลกิภาพแบบมีจิตส านกึ 
6   เจตคติที่ดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลติภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 
7   การรู้เทา่ทนัสือ่สงัคมออนไลน์ 
8   การถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว 
9   อิทธิพลจากเพื่อน 
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ภาคผนวก ข 
(รายช่ือผู้เช่ียวชาญในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช้ในการมือวิจัย) 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 
ช่ือ – สกุล       สถานที่ท างาน 
1. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ฐาศกุร์  จนัประเสริฐ             สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
2. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปิยดา  สมบตัวิฒันา             สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
3. ผู้ชว่ยศาสตร์จารย์ ดร.กาญจนา  ภทัราวิวฒัน์             สถาบนัวิจยัพฤตกิรรมศาสตร์ 
       มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ค 
(เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เร่ือง 
ปัจจัยทางจติและสังคมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สุขภาพด้วยปัญญา 
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

 

ค าชีแ้จงในการท าแบบสอบถาม 

 1. ให้นกัศกึษาอา่นและพิจาณาข้อค าถามแตล่ะข้อ แล้วท าเคร่ืองหมาย √ ลงในชอ่งวา่ง
ของแตล่ะข้อค าถาม เพียงตวัเลือกเดียวเท่านัน้ โดยเลือกท่ีตรงกบัความจริงของนกัศกึษามากท่ีสดุ 

 2. ข้อค าถามแตล่ะข้อไมมี่ค าตอบท่ีถกูหรือผิด ค าตอบท่ีดีท่ีสดุคือ ค าตอบท่ีตรงกบัความ
จริงของนกัศกึษามากท่ีสดุ 
 3. นกัศกึษาสามารถแก้ไขค าตอบได้อยา่งอิสระ ตามความต้องการและความเป็นจริงของ
นกัศกึษา 
 4. นกัศกึษาจะต้องตอบข้อค าถามให้ครบทกุข้อ 
 5. แบบสอบถามประกอบไปด้วยชดุค าถามทัง้หมด 8 ตอนดงันี ้
  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไปจ านวน 4 ข้อ 

ตอนท่ี 2 แบบวดัพฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วยปัญญาผา่นส่ือ
สงัคมออนไลน์    

     จ านวน 25 ข้อ 
ตอนท่ี 3 แบบวดัความชอบเส่ียงน้อย จ านวน 10 ข้อ 
ตอนท่ี 4 แบบวดับคุลิกภาพแบบมีจิตส านกึ จ านวน 12 ข้อ 
ตอนท่ี 5 แบบวดัเจตคติท่ีดีตอ่พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์สขุภาพด้วย

ปัญญาผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ จ านวน 13 ข้อ 
ตอนท่ี 6 แบบวดัการรู้เทา่ทนัส่ือสงัคมออนไลน์ จ านวน 13 ข้อ 
ตอนท่ี 7 แบบวดัการถ่ายทอดทางสงัคมจากครอบครัว จ านวน 14 ข้อ 
ตอนท่ี 8 แบบวดัอิทธิพลจากเพ่ือน จ านวน 12 ข้อ 
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ตอนที่ 1 

แบบสอบถามข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับนักศึกษาผู้ตอบ 

ค าชีแ้จง : ขอให้นักศึกษาเติมข้อความลงในช่องว่าง ท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องว่างตาม

ข้อมลูท่ีเป็นจริงของนกัศกึษา 

1. เพศ      ชาย     หญิง 

2. ประเภทของมหาวิทยาลยั               ในก ากบัรัฐ             เอกชน  

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ     

มหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

มหาวิทยาลยัรังสิต     

มหาวิทยาลยัหวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

3. กลุม่สาขาวิชาท่ีเรียน  

มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์     

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

วิทยาศาสตร์สขุภาพ      

 

4. รายได้ของนกัศกึษาท่ีได้รับตอ่เดือน 

ไมเ่กิน 5,000 บาท   5,001 – 10,000 บาท 

   10,001 – 15,000 บาท   15,001 – 20,000 บาท 

   มากกวา่ 20,00 บาท 
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ตอนที่ 2 
แบบวัดพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 

 
 
 

ข้อค าถาม 

ระดับความเป็นจริง 

ปฏ
ิบัต

ิมา
กท

ี่สุด
 

ปฏ
ิบัต

ิมา
ก 

ปฏ
ิบัต

ิค่อ
นข้

าง
มา

ก 

ปฏ
ิบัต

ิค่อ
นข้

าง
น้อ

ย 

ปฏ
ิบัต

นิ้อ
ย 

ไม่
ปฏ

ิบัต
ิเล
ย 

1. ฉันเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยค านึงถึง
ประโยชน์ใช้สอยจะน ามาใช้มากกว่าค า
โฆษณา (คา่ R = .647) 

      

2. ฉันเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสังคม
ออนไล น์  ใ ห้ พ อดี กับ การใช้ ขอ งฉันและ
ครอบครัว (คา่ R = .382) 
 

      

3. ฉันเปรียบเทียบข้อมูลรีวิวและคอมเม้นต์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เป็นประโยชน์กับฉันมาก
ที่สดุก่อนเลือกผ่านสื่อสงัคมออนไลน์ (ค่า R = 
.431) 

      

4. ฉนัจะอ่านข้อมลูอยา่งละเอียดไม่หลงเช่ือชกั
จูงในด้านราคาและรูปลกัษณ์สินค้าผลิตภณัฑ์
สขุภาพในสือ่สงัคมออนไลน์ (คา่ R = .667) 
 

      

5. ฉันค้นหาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพดี
และราคาถกูก่อนสัง่ซือ้ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ 
(คา่ R = .401) 

      

6. ฉันจะหาข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่าง
รอบคอบเพื่อน ามาใช้แล้วจะเป็นประโยชน์ต่อ
ฉนัและครอบครัว(คา่ R = .393) 

      

7. ฉนัสัง่ซือ้สนิค้าผลติภณัฑ์สขุภาพในสือ่สงัคม
ออนไลน์ตามโฆษณาดาราที่ฉนัช่ืนชอบโดยไม่
ค านงึถึงคณุคา่ประโยชน์ที่ได้รับ (คา่ R = .531) 
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8. ฉนัสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์สขุภาพผา่นสือ่ออนไลน์
ให้มีปริมาณพอดีที่ต้องการใช้เทา่นัน้ (คา่ R = 
.471)  

      

9. ฉนัเปรียบเทียบความคุ้มคา่ของผลติภณัฑ์
สขุภาพจากหลายๆ สือ่สงัคมออนไลน์ก่อนที่จะ
สัง่ซือ้มาใช้  (คา่ R = .440)                   

      

10. ฉนัเลอืกซือ้ผลติภณัฑ์สขุภาพผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน์ที่มีรูปแบบสวยงามเป็นอยา่งแรก (คา่ 
R = .565)                   

      

11. ฉนัตรวจสอบช่ือและสถานท่ีตัง้ของผลติ
ก่อนสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์สขุภาพผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน์เพราะเมื่อเกิดปัญหาจะได้ใช้เป็น
ข้อมลูติดตอ่ผู้ รับผิดชอบได้ 
(คา่ R = .399)                   

      

12. ฉันเลือกซื อ้ผลิตภัณ ฑ์สุขภาพผ่านสื่อ
ออนไลน์ โดยดูจากยอดรีวิว (Review) โดยไม่
อา่นรายละเอียด 
(คา่ R = .576)                   

      

13. ฉนัสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์สขุภาพผา่นสือ่ออนไลน์ 
เมื่อฉนัได้อา่นและวิเคราะห์ข้อมลูอยา่งดแีล้ว
เทา่นัน้ (คา่ R = .338)                   

      

14. เมื่อฉนัเห็นผลติภณัฑ์สขุภาพผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน์ที่ราคาถกูฉนัจะต้องตรวจสอบให้ดี
ก่อนซือ้วา่ไมเ่ป็นอนัตรายเมื่อซือ้มาใช้ (คา่ R = 
.468)                  

      

15. ฉนัสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์สขุภาพผา่นสือ่สงัคม
ออนไลน์โดยดแูคม่ีรีววิและคอมเม้นต์โดย
เปรียบเทียบข้อมลู (คา่ R = (คา่ R = .338)                                
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16. ฉันเลือกสัง่ซือ้สินค้าที่ฉันคิดวิเคราะห์และ
ไตร่ตรองอย่างละเอียดแล้วว่าเป็นข้อมูลที่
นา่เช่ือถือได้(คา่ R = (คา่ R = .486)                                

      

17. เมื่อฉนัเห็นหวัข้อโฆษณาผลติภณัฑ์สขุภาพ
ฉันจะเข้าไปอ่านรายละเอียดข้อมูลให้ดีก่อน
สั่งซือ้ผ่านสื่อสังคมออไลน์(ค่า R = (ค่า R = 
.460)                                

      

18. ฉันจะเลือกซือ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางสื่อ
สังคมออนไลน์อย่างมีระมัดระวังเพราะกลัว
อนัตรายหลงัน ามาใช้  (คา่ R = .514)          

      

19. ฉนัจะตรวจสอบจนมัน่ใจแล้วว่าวตัถดุิบได้
มาตรฐานและผ่าน  อย. ที่ถูกต้องก่อนสั่งซือ้
ผลิตภัณฑ์สขุภาพผ่านสื่อสงัคมออนไลน์  (ค่า 
R = .625) 

      

20. ฉนัจะขอดลูะเอียดวนัผลติและวนัหมดอายุ
ผลิตภณัฑ์สขุภาพให้ดีก่อนสัง่ซือ้ผ่านสื่อสงัคม
ออนไลน์ (คา่ R = .431) 

      

21. ฉันจะอ่านรีวิวและวิเคราะห์คุณสมบัติ
ผลิตภณัฑ์สขุภาพว่าไม่เป็นอนัตรายต่อตวัฉัน
และครอบค รัวก่อนที่ จะซื อ้ผ่านสื่ อสังคม
ออนไลน์ (คา่ R = .511) 

      

22. ฉั น จ ะดู ร า ย ล ะ เอี ย ด บ น ฉ ล าก ข อ ง
ผลติภณัฑ์สขุภาพอยา่งรอบคอบก่อนสัง่ซือ้ (คา่ 
R = .615) 

      

23. เมื่อฉนัดโูฆษณาผลิตภณัฑ์สขุภาพผ่านสื่อ
สงัคมออนไลน์ฉันจะวิเคราะห์ก่อนเช่ือตามพรี
เซ็นเตอร์(คา่ R = .444) 
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24. ฉันจะอ่านค าอธิบายผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย่างละเอียดรอบคอบก่อนสัง่ซือ้ทางสื่อสงัคม
ออนไลน์ 
(คา่ R = .565) 

      

25. ฉันจะศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพจาก
หลายๆ สื่อสังคมออนไลน์เพื่ อให้มั่นใจว่า
ปลอดภยัก่อนสัง่ซือ้ 
(คา่ R = .294) 

      

 

แบบวัดพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
 (Alpha Coefficient = .869) 

แบบวดั Alpha 
Coefficient 

ข้อความทางบวก ข้อความ
ทางลบ 

จ านวนข้อ 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพอย่างเข้าใจประโยชน์ที่
แท้จริง   

.745 1,2,3,4,5,6,8,9 7,10 10 

พฤติกรรมการบริโภคผลิตภณัฑ์
สุขภาพอย่างการวิเคราะห์คุณ
โทษ ค าดก า รณ์ ล่ ว งห น้ า ได้
ถกูต้อง 

.834 11,13,14,16,17,18 
19,20,21,22,23,24,25 

12,15 15 
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ตอนที่ 3 แบบวัดความความชอบเส่ียงน้อย 
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1. ฉันจะระมดัระวงัเร่ืองการใช้รถใช้ถนนเป็น
พิเศษ เพราะอุบัติ เหตุทางรถยนต์สามารถ
เกิดขึน้ได้ตลอดเวลา (คา่ R = .527) 

      

2. เมื่อฉนัต้องรีบเร่งท างานให้เสร็จในเวลาดึก 
ฉนัจะไม่ใช้ผลิตภณัฑ์หรือสารที่มีผู้ แนะน าว่า
ช่วยให้ไมง่่วงนอน (คา่ R = .796) 

      

3. ฉันมักเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น หากมี
โอกาสได้รับรางวลัก้อนโต (คา่ R = .605) 

      

4. ฉันจะไม่คบหาเพื่ อนหรือกลุ่ม เพื่ อนที่
เก่ียวข้องกบัยาเสพติด (คา่ R = .609) 

      

5. แม้สมาชิกในครอบครัวของฉันมีสุขภาพดี
กันทุกคน แต่ฉันก็เลือกที่จะใช้ช้อนกลางเมื่อ
รับประทานอาหารร่วมกนั (คา่ R = .560) 

      

6. ฉันชอบเล่นเกมแบบที่มีการพนันหรือซือ้
หวย เพราะต้องการเสีย่งโชค  
(คา่ R = .454) 

      

7. ฉันเห็นเพื่อนได้รับรางวลัจากการพนนั ฉัน
อยากจะลองท าบ้าง เผ่ือจะโชคดีเหมือนเพื่อน 
(คา่ R = .630) 

      

8. ฉนัไม่ใช้สิ่งของร่วมกบัสมาชิกในครอบครัว
ขณะที่ฉนัเป็นไข้หวดั  
(คา่ R = .582)   

      

9. ฉนัไม่เลน่โทรศพัท์มือถือเวลาเดินข้ามถนน 
เพราะอุบตัิเหตบุนท้องถนนเกิดขึน้ได้ทุกเวลา 
(คา่ R = .306)   
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10. แม้คนขบัรถที่ฉันนัง่มาด้วยจะขบัรถเร็ว ดู
น่าหวาดเสียว แต่ฉันเห็นว่าเป็นเร่ืองสนุกน่า
ตื่นเต้นมากกวา่ (คา่ R = .439)   

      

 

แบบวัดความความชอบเสี่ยงน้อย (Alpha Coefficient = .806) 
ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ จ านวนข้อ 
1,2,4,5,8,9 8,3,6,7,10 10 

 
ตอนที่ 4 แบบวดับุคลกิภาพแบบมีจิตส านึก 
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1. ฉันมักเป็นคนที่คิดพิจารณาอย่างละเอียด
รอบคอบก่อนท่ีจะกระท าสิง่ใดๆ (คา่ R = .466) 

      

2. ฉันไม่สามารถบงัคบัตวัเองให้ท างานเสร็จตาม
เวลาที่ก าหนดได้ (คา่ R = .745)   

      

3. ในแตล่ะวนัฉนัสามารถจดัการชีวิตของฉนัอยา่ง
มีประสทิธิภาพ (คา่ R = .397)   

      

4. ฉันมีความสามารถที่จะท างานตามที่ได้ รับ
มอบหมายจนส าเร็จไปด้วยดี (คา่ R = .524) 

      

5. เมื่อฉันได้รับมอบหมายงานฉันจะพยายาม
ท างานด้วยความตัง้ใจและมุง่มัน่ให้เสร็จตามเวลา 
(คา่ R = .606) 

      

6. ฉันตัง้ใจท างานอย่างเป็นขัน้ตอนเพื่อมุ่งสู่
เปา้หมายให้ส าเร็จ (คา่ R = .414)   
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7. ฉันจะเขียนข้อความเตือนตัวเอง เพื่อไม่ให้ลืม
ความตัง้ใจที่ในสิง่ที่กระท าตา่งๆ ไว้เสมอ (ค่า R = 
.619)   

      

8. ฉันมักไม่สามารถควบคุมตนเองให้มีระเบียบ
วินยัในการท างานตา่งๆ ได้  (คา่ R = .574)   

      

9. ฉันมกัต้องใช้เวลานานเพื่อบงัคบัให้ตวัเองเร่ิม
ลงมือท างานท่ีได้รับมอบหมาย  (คา่ R = .624)   

      

10. ฉันมกัจะคิดและวางแผนก่อนลงมือท างานที่
ได้รับมอบหมายงานเสมอ (คา่ R = .429)   

      

11. เมื่ อ ฉั น จ ะท า สิ่ ง ใด ฉั น จ ะ เป็ น คนชอบ
ผลดัวนัประกนัพรุ่งเสมอ (คา่ R = .294)   

      

12. ก่อนจะลงมือท าสิง่ใดฉนัจะคิดพิจารณาอย่าง
ละเอียดรอบคอบก่อนเสมอ (คา่ R = .574)   

      

 

แบบวัดบุคลิกภาพแบบมีจิตส านึก (Alpha Coefficient = .823) 
ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ จ านวนข้อ 

1,3,4,5,6,7,10,11,12 2,8,9 12 
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ตอนที่ 5 แบบวัดเจตคตทิี่ดีต่อพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
ด้วยปัญญาผ่านส่ือสังคมออนไลน์ 
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1. ฉนัคิดวา่การอา่นและวิเคราะห์โฆษณาสนิค้า
ผลติภณัฑณ์สขุภาพผา่นสือ่สงัคมออนไลน์อยา่ง
ละเอียดก่อนสัง่ซือ้เป็นสิ่งที่ดีสามารถท าให้เรา
ปลอดภยั (คา่ R = .474)   

      

2. ฉันคิดว่าการเลือกซือ้ผลิตภณัฑ์สุขภาพทาง
สื่อสังคมออนไลน์นอกจากจะดูคุณสมบัติเรา
ต้องดฉูลากที่ถกูต้องด้วยเสมอ (คา่ R = .403) 

      

3 . ฉั น คิ ด ว่ า ก า รต รวจสอบ รายละ เอี ย ด
ผลิตภัณ ฑ์สุขภาพก่อนสั่งซื อ้ทางสื่อสังคม
ออนไลน์จะท าให้เราได้สินค้าที่ตรงกับความ
ต้องการและปลอดภยั (คา่ R = .485)   

      

4. ฉันคิดว่าการซื อ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในสื่อ
สงัคมออนไลน์ไมจ่ าเป็นต้องตรวจสอบวนัที่ผลิต
และวนัหมดอาย(ุคา่ R = .750)  

      

5 . ฉัน คิ ด ว่ า เรา ไม่ จ า เป็ น ต้ อ งต รวจสอบ
แหล่งที่มาและโฆษณาก่อนการเลือกซือ้สินค้า
ผ่านสื่อสงัคมออนไลน์เพราะมีคนรีวิวเยอะแล้ว
วา่ใช้แล้วดี (คา่ R = .678) 

      

6. ฉนัเช่ือวา่ตรวจสอบรายละเอียดอยา่ง
รอบคอบก่อนสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์สขุภาพทางสือ่
สงัคมออนไลน์จะท าให้ไมถ่กูหลอกจากมิจฉาชีพ 
(คา่ R = .258) 

 
 
 
 

     

7. ฉนัเช่ือวา่หากเราจะซือ้ผลติภณัฑ์สขุภาพผา่น
สื่อสังคมออนไลน์ให้มีความปลอดภัยเราต้อง
สงัเกตว่ามีเลขสารบบ 13 หลกัในเคร่ืองหมาย 
อย.(คา่ R = .535)   
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8. ฉนัเช่ือวา่ความปลอดภยัของผลติภณัฑ์
สขุภาพเป็นสิง่ที่ต้องค านงึถงึก่อนท่ีสัง่ซือ้ผา่นสือ่
สงัคมออนไลน์ 
(คา่ R = .315)   

      

9. ฉนัรู้สกึคุ้มคา่เมื่อสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์สขุภาพทาง
สือ่สงัคมออนไลน์แล้วได้สนิค้าทีม่ีคณุภาพและ
ราคาถกู 
(คา่ R = .394)   

      

10. ฉนัไมช่อบค้นหาข้อมลูผลติภณัฑ์สขุภาพ
ผา่นสือ่สงัคมออนไลน์ก่อนสัง่ซือ้ (คา่ R = .478)   

      

11. หากฉนัจะสัง่ซือ้ผลติภณัฑ์สขุภาพทางสือ่
สงัคมออนไลน์ ฉนัจะเลอืกตวัแทนท่ีสามารถ
ตรวจสอบฉลาก อย. ที่ได้มาตรฐาน (คา่ R = 
.559)   

      

12. หากฉันจะสัง่ซือ้ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์ ฉันจะค านึงถึงจุดประสงค์ที่
น ามาใช้มากกวา่ค าโฆษณา (คา่ R = .559)   

      

13. หากฉนัจะตดัสินใจสัง่ซื่อผลิตภณัฑ์สขุภาพ
สัง่ซือ้ทางสื่อสงัคมออนไลน์ ฉนัควรจะต้องอ่าน
ค าอธิบายและรีวิวอย่างละเอียดก่อน (ค่า R = 
.559)   

      

 
      

 แบบวัดเจตคตทิี่ดีต่อพฤตกิรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยปัญญา 
      ผ่านส่ือสังคมออนไลน์(Alpha Coefficient = .756) 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ จ านวนข้อ 
1,2,3,4,6,7,8,9,11,12,13,14 5,10 13 
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ตอนที่ 6  แบบวัดการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ 
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1. ฉันจะแยกแยะข้อมูลข่าวให้เข้าใจ
ก่อนที่จะสง่ตอ่ (Share) ให้กบัผู้อื่น  
(คา่ R = .429)   

      

2. ฉันจะเช่ือและคล้อยพรีเซ็นเตอร์ที่ฉัน
ช่ืนชอบโฆษณาบนสื่อออนไลน์โดยไม่
ตรวจสอบเนือ้หาที่มา (คา่ R = .542)   

      

3. ฉันสามารถเข้าใจได้ทันทีว่าดารา
หรือเน็ตไอดอลที่โฆษณาขายสนิค้าในสื่อ
สงัคมออนไลน์ อาจไม่ได้ใช้สินค้านัน้จริง 
(คา่ R = .489)   

      

4. ฉันมกัจะไม่ตรวจสอบเนือ้หาข่าวก่อน
สง่ตอ่ (Share) ให้ผู้อื่น (คา่ R = .626)     

      

5. ก่อนที่ฉนัสง่ตอ่ (Share) ข้อมลูขา่วใดๆ 
ฉนัจะต้องประเมินก่อนว่าจะไม่ท าให้เกิด
ความเสยีหายกบัผู้อื่น (คา่ R = .338)   
   

      

6. ฉันสามารถแยกแยะข้อมูลข่าวในสื่อ
สังคมออนไลน์ได้ ว่าข้อมูลใดเป็นจริง
ข้อมลูใดเป็นเท็จ (คา่ R = .289)     

      

7. ฉนัมกัจะโต้ตอบแสดงความคิดเห็นใน
สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างอิสระโดยไม่
ค านงึถึงผลเสยีที่ตามมา 
(คา่ R = .530)     

      

8. ฉนัสามารถเข้าใจถึงประโยชน์และโทษ 
เมื่อฉันดูรีวิว (Review) ขายสินค้าในสื่อ
สงัคมออนไลน์ 
(คา่ R = .477)     
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9. ฉันไม่สนใจข่าวดาราดังบนสื่อสังคม
ออนไลน์ที่ใช้อกัษรย่อ เพราะฉันเข้าใจได้
ว่าเป็นข่าวที่กระตุ้นความอยากรู้ อยาก
เห็นของผู้อื่น  
(คา่ R = .451)     

      

10. ฉนัสามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงอย่าง
มีเหตุผลก่อนเช่ือและคล้อยตามพรีเซ็น
เตอร์ที่โฆษณาบนสือ่สงัคมออนไลน์ 
(คา่ R = .570)     

      

11. ฉนัสามารถวิเคราะห์ข้อมลูข่าวต่างๆ 
ในสื่อสงัคมออนไลน์ให้รู้ข้อเท็จจริงก่อน
เช่ือและบอกตอ่ผู้อื่น 
(คา่ R = .422)     

      

12. เมื่อฉนัดโูฆษณาในสือ่ออนไลน์ฉนัไม่
เคยปล่อยตัวให้หลงไหลไปกับผู้น าเสนอ
สนิค้าที่หน้าตาดี 
(คา่ R = .373)     

      

13. ฉันจะกดถกูใจ (Like) เฉพาะข้อมลูที่
ฉนัคิดวา่เป็นประโยชน์ (คา่ R = .578)     

      

 

แบบวัดการรู้เท่าทันส่ือสังคมออนไลน์ (Alpha Coefficient = .789) 
ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ จ านวนข้อ 

1,3,5,6,8,9,10,11,12,13 2,4,7 13 
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ตอนที่ 7  แบบวัดการถ่ายทอดทางสังคมจากครอบครัว 
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1. การท่ีฉนัมีสขุภาพดีเกิดจากการเลีย้งดแูละ
แนะน าจากสมาชิกในครอบครัว 
 (คา่ R = .596)     

      

2. ฉนัเคยซือ้ของละเมิดลขิสทิธ์ิตามผู้ปกครอง
เพราะราคาถูกและได้ของดีเหมือนของจริง 
(คา่ R = .580)     

      

3. ครอบครัวของฉันคอยควบคมุและตกัเตือน
ไมใ่ห้ฉนัยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด(คา่ R = .603)   
   

      

4. หากฉนัแต่งตวัไม่ถกูกาละเทศะ สมาชิกใน
ครอบครัวฉนัจะกลา่วตกัเตือนฉนัทนัที  (ค่า R 
= .432)     

      

5. ครอบครัวของฉันจะคอยดูและแนะน าให้
ฉนัมีสติและใจเย็นเมื่อเผชิญกบัปัญหา (คา่ R 
= .435)     

      

6. เมื่อฉนัท าผิดพลาดสมาชิกในครอบครัวของ
ฉันจะให้ค าแนะน าสิ่งที่ถูกต้องโดยใช้เหตุผล 
(คา่ R = .594)     

      

7. ครอบครัวของฉันเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
ท างานหรือการแก้ปัญหา (คา่ R = .651)  

      

8. สมาชิกครอบครัวของฉันแนะน าให้ฉันใช้
จ่ายเงินอยา่งรอบคอบ (คา่ R = .411)  

      

9. ครอบครัวของฉนัแนะน าให้เลือกซือ้สนิค้าที่
ผลิตในประเทศไทยเพราะมีคุณภาพ และ
ราคาเทา่เทียมกบัตา่งประเทศ  
(คา่ R = .580)     
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10 . ค รอบ ค รัว ขอ งฉั น มั ก ย กตั ว อ ย่ า ง
เหตุณการณ์ในอดีตที่ดี เพื่อช่วยเป็นแนวทาง
ให้ฉนัปฏิบตัิตาม 
(คา่ R = .632)     

      

11. ครอบครัวของฉันเป็นตัวอย่างที่ดีในการ
แก้ไขปัญหาในยามที่ฉันทุกข์ใจ   (ค่า R = 
.526)     

      

12. ครอบครัวของฉันคอยช่วยแนะน าเพื่อให้
ฉนัท าสิง่ที่ดีและถกูต้องเสมอ (คา่ R = .406)     

      

13. สมาชิกในครอบครัวฉันมักจะบ่นว่า
เทคโนโลยีใหม่มีราคาแพงเกินไปไม่น่าใช้ท า
ให้ฉันไม่ซือ้มาใช้เพราะคิดว่าไม่ดี  (ค่า R = 
.568)     

      

14. เมื่ อ เห็นสิ่ งที่ ไม่ เหมาะสมสมาชิกใน
ครอบครัวฉันจะช่วยอธิบายและแนะน าทันที  
(คา่ R = .387)     

      

 

แบบวัดความความชอบเส่ียงน้อย (Alpha Coefficient = .887) 
ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ จ านวนข้อ 

1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 2,13 14 
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ตอนที่ 8  แบบวัดอิทธิพลจากเพื่อน 
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1. เมื่อฉนัมีความทกุข์ เพื่อนของฉนัพร้อมที่
จะรับฟังเสมอ (คา่ R = .313)     

      

2. ฉนัมกัเข้าร่วมกิจกรรมดีมีประโยชน์เพื่อน
ของฉนั(คา่ R = .276)     

      

3 . ฉัน ไม่ แต่ งตัว เลี ยนแบบแฟชั่นที่ ไม่
เหมาะสมตามกลุม่เพื่อน (คา่ R = .390)     

      

4. ฉนัเลอืกคบเพื่อนตา่งเพศตามกลุม่เพื่อน
ถึงแม้จะไมเ่หมาะสม (คา่ R = .425)     

      

5. เมื่อฉันมีเร่ืองไม่สบายใจ เพื่อนจะคอย
ซกัถามและเป็นหว่งฉนัเสมอ (คา่ R = .360)     

      

6. เมื่อฉนัท าเร่ืองไมถ่กูต้อง เพื่อนจะคอย
ตกัเตอืนฉนัเสมอ (คา่ R = .302)     

      

7. หากฉนัจะซือ้สนิค้าผา่นสือ่ออนไลน์ ท่ีมี
ประโยชน์ตามค าแนะน าเพื่อน  
(คา่ R = .457)     

      

8. เมื่อฉนัเจออปุสรรค เพื่อนจะคอย
ช่วยเหลอืเสมอ(คา่ R = .619)     

      

9. ฉนัดื่มแอลกอฮอล์ตามที่เพื่อนชกัชวน 
เพราะเป็นการเข้าสงัคมกบักลุม่เพื่อน  
(คา่ R = .541)     

      

10. ฉนัซือ้สนิค้ายี่ห้อดงัราคาแพงเพื่อให้เป็น
ที่ยอมรับของกลุม่เพื่อน (คา่ R = .241)     

      

11. เมื่อฉนัท าผิดพลาด เพื่อนคอยแนะน า
และให้ก าลงัใจฉนัเสมอ (คา่ R = .341)     

      

12. เพื่อนคอยแนะน าขา่วสารใหม่ๆ  ท่ีเป็น
ประโยชน์ให้ฉนัเสมอ (คา่ R = .331)     
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แบบวัดอิทธิพลจากเพื่อน (Alpha Coefficient = .774) 

ข้อความทางบวก ข้อความทางลบ จ านวนข้อ 
1,2,3,5,6,7,8,10,11,12 4,9 12 
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ประวัติผ ู้เขียน 
 

ประวัตผู้ิเขียน 
 

ช่ือ-สกุล นางสาวลคันา  แก้วเรือง 
วัน เดือน ปี เกิด 7 ธนัวาคม 2522 
สถานที่เกิด จงัหวดัสพุรรณบรีุ 
วุฒกิารศึกษา พ.ศ. 2545  บริหารธรุกิจบณัฑิต (บธ.บ.)  

สาขาการจดัการทัว่ไป  
จากมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน 70 ซอยประชาสงเคราะห์ 57 แขวงดนิแดง เขตดินแดง   
กรุงเทพมหานคร 10400     
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