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บทคัดย่อ  

การศึกษาครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและการส่ือสารจากสังคม

ออนไลน์ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ในการรกัษาอาการตดิเชื้อโควดิ-19 โดยใช้เทคนิค

การวจิัยเชงิปรมิาณ เครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งได้การรับรองด้านเนือ้หาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิและมีการทดสอบค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.913 ตัวอย่างจำนวน 200 คน เลือกใชว้ิธีการสุ่มตัว 

อย่างแบบสะดวก สถิตทิี่ใช้ได้แก่ สถิติเชงิพรรณา ประกอบดว้ย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ (พหุคูณ) ทัง้นี้การทดสอบสมมุติฐานทำที่

ระดับนัยสำคัญทางสถติิ 0.05  

ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความคิดเห็นโดยเห็นด้วยตอ่การประชาสัมพันธข์องผู้เชีย่ว 

ชาญในระดับค่อนข้างมาก ซึ่งเมื่อพิจารณาเป�นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในระดับเห็นด้วยค่อน 

ข้างมาก คือ ด้านการประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญทำให้ประชาชนกล้าที่จะรบัประทานสมุนไพรไทยมากขึ้น 

ขณะที่ ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามคิดเห็นโดยเห็นด้วยต่อการส่ือสารจากสังคมออนไลน์ในระดับค่อนข้างมาก 

ซึ่งเมื่อพจิารณาเป�นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในระดับเห็นดว้ยค่อนข้างมาก คือ ด้านการเผยแพร ่
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ข่าวสารสามารถเข้าถึงกลุ่มบุคคลได้มากกว่าชอ่งทางอื่น นอกจากนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามใหค้วามไว้วางใจโดยไว้ 

วางใจต่อความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ใน ระดับค่อนข้างมาก ซึ่ง

เมื่อพิจารณาเป�นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดในระดับไว้วางใจค่อนข้างมาก คือ ด้านผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไทยมีความสะอาดเพียงพอที่จะรับประทาน  

ในการวิเคราะหค์วามสัมพันธ์พบว่า การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและการส่ือสารจากสังคมออน 

ไลน์ส่งผลต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการติดเชือ้โควิด-19 อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติทีร่ะดับ 0.05 ตามลำดับ  

 

คำสำคัญ: การประชาสัมพันธข์องผู้เชีย่วชาญ; การส่ือสารจากสังคมออนไลนค์วามไว้วางใจในผลิตภัณฑ์; 

สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชือ้โควิด-19 

 

Abstract  

The purposes of this study aimed to Public Relation by Experts and Service Quality on 

People’s Trust in Thai Herbal Product for COVID-19 Medical Treatment in Samutprakarn 

Province by using quantitative research techniques. The administered questionnaire with the 

reliability value of 0.913 and approved content validity by the experts were employed for data 

collection. The 200 samples were randomly selected by using the convenient sampling 

method. Both descriptive and inferential statistics were applied including percentage 

calculation, frequency, mean, standard deviation, as well as, multiple regression analysis.  

The research findings were revealed that the average respondents rather strongly 

agreed for their attitudes toward Public Relation by Experts, while Experts and Service Quality 

were rather strongly agreed also. Moreover, the respondents rather strongly trusted about 

People’s Trust in Thai Herbal Product for COVID-19 Medical Treatment.  

According to the hypothesis testing that was statistically significant level at 0.05, it was 

proved that Public Relation by Experts and Service Quality affected People’s Trust in Thai 

Herbal Product for COVID-19 Medical Treatment in Samutprakarn Province respectively.  

 

Keywords: Public Relation by Experts; Service Quality; Trust in Thai Herbal Product for COVID-

19 Medical Treatment. 
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บทนำ 

เนื้อหาของบทแรกเป�นการนำเสนอสถานการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องกับป�ญหาวิจัยของการศึกษาความ 

สำคัญของการศึกษา วตัถุประสงค์ของการศึกษา ขอบเขตการศึกษา ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา และคำ

นิยามศัพท์เชงิปฏิบัติการ ดงัรายละเอียดต่อไปนี้ 

สถานการณ์ ทีม่า และป�ญหาของการวิจยั 

 ความไว้วางใจตอ่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนั้น อยู่คู่กับคนไทยมานาน หลายยุคหลายสมัยตั้งแต่ก่อนที่จะมี

ผลิตภัณฑ์ยาแผนป�จจุบัน และการรักษาแบบโบราณนั้นกร็ักษาอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากโรคต่างๆ หรือช่วยป้อง 

กันการเกดิอาการจากโรคนั้นๆ ด้วยสมุนไพรไทย ตามภูมิป�ญญาท้องถิ่น และความรู้ที่สืบถอดต่อกันมาจากบรรพ

บุรุษ และในป�จจุบันก็มีการวิจยัสรรพคุณและคุณประโยชน์ตา่งๆ ของสมุนไพรไทย ซึ่งไดร้บัการรับรองและการ

ยอมรับว่า สามารถช่วยรกัษา หรือ ป้องกันอาการเจ็บป่วยจากโรคนั้นๆ ได้ สมุนไพรเป�นยาแผนโบราณที่คนส่วน

ใหญ่ยงัให้ความเชื่อมั่นด้านการรักษาโรคและเสริมสร้างร่างกายให้แขง็แรง ด้วยการบอกผ่านกันแบบปากต่อปาก 

การผ่านประสบการณก์ารใช้สมนุไพรไทยโดยตรง การแนะนำโดยผลวิจัยสรรพคุณและคุณประโยชน์จากผู้เชี่ยว 

ชาญ หรือแพทย์ ผ่านทางส่ือชอ่งทางต่างๆ ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนัน้มีความน่าเชื่อถือทำให้เกิดความไว้ 

วางใจและยังใชก้ันอย่างแพร่หลายจนถึงทุกวนันี้ เช่น ในสถานการณก์ารระบาดของโรคโควิด-19 ที่มียารกัษาที่

ไม่เพียงพอ มีผู้วิจัยจากสถาบันต่างๆ และผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรไทย ได้ทำการวิจัยเพื่อผลิตยารักษาโรคโควดิ-

19 ซึง่ผลพบว่า มีสมุนไพรไทยที่ช่วยรักษาอาการของโรคโควิด-19 ให้หายได้ หรือช่วยบรรเทาอาการติดเชื้อให้

เบาลงได้ และยังช่วยให้ภูมิคุ้มกนัของร่างกายไม่อ่อนแอและเพิ่มอัตราการปอ้งกันเกิดติดเชือ้โรคโควิด-19 ได้  

ดังที่ พีรภาว์ ทวีสุข และรัฐสุดา สกลกิจติณภากุล (2560) ไดศึ้กษาเรื่อง การวิเคราะห์ป�จจยัของการ 

ตลาดด้วยเนือ้หาที่มีผลต่อความไว้วางใจของกลุ่มผู้ซื้อเส้ือผ้าในธุรกจิพาณิชยอ์ิเล็กทรอนกิส์ ตัวแปรต้น (1) การ

ประชาสัมพันธท์างการมองเหน็ในรูปแบบของอินโฟกราฟ�ก (2) การส่ือสารดว้ยการบอกต่อแบบปากต่อปากทาง

อิเล็กทรอนกิส์ ซึ่งการส่ือสารแบบปากต่อปากนั้นเกิดรวมถงึการส่ือสารที่ได้รบัจากบุคคลหลายประเภท เช่น 

ผู้เชี่ยวชาญ และ ตัวแปรตาม ความไว้วางใจของกลุ่มผู้ซื้อเส้ือผ้าในธุรกิจพาณชิย์อิเล็กทรอนกิส์ ผลการวิจัยพบว่า 

จากกลุ่ม ตวัอยา่งคือ ผู้ที่เคยซือ้เส้ือผ้าในธรุกจิพาณิชย์อเิล็กทรอนกิส์จำนวน 400 คน การประชาสัมพันธท์าง 

การมองเห็นในรูปแบบของอินโฟกราฟ�กมีอทิธพิลเชิงบวกต่อความไว้วางใจของผู้ซื้อเส้ือผ้าในธุรกจิพาณิชยอ์ิเล็ก 

ทรอนกิส์ นอกจากนี้ พิมลพร ศรีกุล (2560) ได้ศึกษาเรื่อง ป�จจัยที่มอีิทธพิลต่อความไว้วางใจของลูกค้าในกรณี

ของสถาน ีบรกิารน้ำมันพลัส สาขาโพนทัน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว ตัวแปรต้น ป�จจยัที่กอ่ใหเ้กิดความ

ไว้วางใจ คือ ความจริง ความนา่เชื่อถือ ความเข้าใจ การสนับสนุน การให้เวลา การประชาสัมพันธ์ การรกัษา

มาตรฐาน ความกระตือรือร้น การส่ือสารของพนักงาน และ การพัฒนาอย่างต่อเนือ่ง และตัวแปรตาม ความไว้ 

วางใจของลูกค้าในกรณีของสถานีบริการน้ำมัน พลัส สาขาโพนทัน นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว วัตถุประสงค์ 
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ในการวิจัยครั้งนี้ เพื่อหาป�จจัยที่มีอิทธิพลต่อความไว้วางใจของผู้บริโภคสถานีบริการ Plus สาขาโพนทัน นคร

หลวงวียงจันทน ์เป�นการวิจัยเชงิสำรวจพบว่า มีตัวแปรที่มอีิทธิพลต่อความไวว้างใจ 5 ตวัแปรคือ การประชา 

สัมพันธ์ การรักษามาตรฐาน ความกระตอืรือรน้ การส่ือสารของพนกังาน และ การพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง  

ดังที่ พิศุทธิ์ อุปถัมภ์ (2557) ได้อธิบายว่า ผลของลักษณะต่างๆ ของส่ือสังคมออนไลน์ในประสิทธิภาพ

ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจของผู้บริโภค ผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการส่ือสารกับความน่าเชื่อ 

ถือ และการบอกต่อกับความนา่เชื่อถือ มีความสัมพันธ์กันในเชิงบวก แต่ความสัมพันธ์ระหวา่งประโยชน์ทาง 

เศรษฐกิจและความเชื่อถอื มีความสัมพันธ์กันในเชิงลบ ซึ่งผู้บริโภคไม่มีความเชื่อถือในบรษิัท หรือผู้ประกอบ 

การที่ขายสินค้าราคาต่ำผ่านส่ือสังคมออนไลน์ และความสัมพันธ์ระหว่าง ความไว้วางใจกับ ความตั้งใจซื้อ และ

ประสิทธิภาพความน่าเชื่อถอืจากตัวแปรด้านชือ่เสียง ขนาด คุณภาพข้อมูล ความปลอดภัยในการทำธุรกรรม 

การส่ือสาร ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ และการบอกต่อ กับความตั้งใจซื้อ สัมพนัธ์กันในเชิงบวก นอกจากนี้  

พนัชกร สิมะขจรบุญ (2562) ได้อธิบายว่า การส่ือสาร CSR (Corporate Social Responsibility) มีอทิธิพลต่อ

ความไว้วางใจผลการศึกษาพบว่า การส่ือสารกจิกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)  มีอทิธิพลต่อ

ความไว้วางใจ เนื่องจากกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility)  เป�นพื้นฐานสำคัญในการทำธรุกิจ

โดยมีความสัมพันธ์ทางการส่ือสาร เมื่อผู้บริโภครับรูท้ำใหเ้กิดความไว้วางใจ และสามารถครองใจผู้บริโภคได้ 

ดังนั้นการส่ือสาร CSR (Corporate Social Responsibility) ขององค์การจงึมีอิทธิพลตอ่ความไว้วางใจ ซึ่งป�จจัย

ของการส่ือสารที่กล่าวมาข้างตน้นั้น พบว่า การส่ือสารจากส่ือสังคมออนไลน์นั้นเป�นป�จจัยหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความไว้ 

วางใจให้มากขึน้ 

สำหรับการศึกษาในครัง้นี้ ผู้วจิัยมีความสนใจที่จะศึกษาเพื่อให้เกิดความชดัเจนกับประชาชนในเขต

จังหวดัสมุทรปราการที่จะนำไปสู่ผลสรุปของการศึกษาทีว่่าการประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและการส่ือสารจาก

สังคมออนไลน์ส่งผลต่อความไวว้างใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการตดิเชื้อโควดิ-19 โดยผู้วิจัยได้

นำเสนอป�ญหาของการวิจัยของการศึกษาดังตอ่ไปนี้ 

1. ประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการใหร้ะดบัความคิดเห็นและความไว้วางใจอย่างไรต่อการประชา 

สัมพันธ์ของผู้เชีย่วชาญและการส่ือสารจากสังคมออนไลน์ที่จะทำใหเ้กิดความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชือ้โควิด-19 

2. การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและการส่ือสารจากสังคมออนไลน์จะส่งผลต่อความไว้วางใจในผลิต 

ภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนในเขตจงัหวัดสมทุรปราการหรือไม่

ในลักษณะใด 

ความสำคัญของการศึกษา  

การศึกษาเรื่อง“การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและการส่ือสารจากสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความไว้ 

วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการตดิเชื้อโควดิ-19 ของประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ”  
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นอกจากจะได้รบัทราบถึงความคิดเห็นของประชากรที่มีต่อการประชาสัมพันธข์องผู้เชีย่วชาญ การส่ือสารจาก

สังคมออนไลน์และความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการติดเชื้อโควิด-19แล้ว การศึกษาใน

เรื่องนี้ยังทำใหท้ราบถึงป�จจัยที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-

19 ซึง่ผลการศึกษาดงักล่าวนำไปสู่การวางแผนในเรือ่ง การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและการส่ือสารจาก

สังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ของ

ประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ อันจะเป�นแนวทางสำคัญสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ธุรกจิที่ดำเนิน 

การในด้านการแพทย์ ธรุกิจที่ดำเนินการในด้านการประชาสัมพันธ์และการส่ือสาร ธุรกิจที่ดำเนินการในด้านการ

ผลิตสินค้ายาเวชภัณฑ์ เป�นต้น จะได้ใช้ผลการศึกษาดงักล่าวในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงาน กล่าวคือ  

 1. ธรุกจิสามารถนำผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัป�จจัยแต่ละเรือ่งไปใชใ้นเรื่องการวางนโยบายและกล

ยุทธ์ด้านการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารจากสังคมออนไลน ์

 2. ธรุกจิสามารถนำผลการศึกษาที่เกี่ยวข้องกบัการส่งผลระหว่างป�จจยัด้านการประชาสัมพันธ์และการ

ส่ือสารจากสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชือ้โควิด-19 

ไปใช้ในเรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาในด้านการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารได้ดียิง่ขึ้น และ ด้านการเพิ่มความ

ไว้วางใจในด้านการรักษาของสมุนไพรไทย นอกจากนี้นกัวิชาการและนักวิจยัยังสามารถนำผลการศึกษาไปขยาย

ความรู้หรอืทำการศึกษต่อไปเพือ่ให้เกิดความรู้ใหม่ที่เป�นประโยชน์ทางวิชาการอย่างเป�นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของการศกึษา  

 1. เพื่อสำรวจและสรุปความคิดเห็นของประชาชนในเขตจังหวัดสมุทรปราการที่มีตอ่ความไวว้างใจใน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการติดเชื้อโควิด-19 การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและ การส่ือสาร

จากสังคมออนไลน์ 

 2. เพื่อวิเคราะห์และสรุปอิทธพิลของการประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและการส่ือสารจากสังคม

ออนไลน์ที่มีต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการตดิเชื้อโควิด-19   

ขอบเขตของการศึกษา  

การศึกษาครัง้นีใ้ช้เทคนิคการวจิัยเชิงปริมาณโดยมีการใช้แบบสอบถามเป�นเครื่องมอืในการเกบ็ข้อมูล

ผูวิจัยไดกำหนดตัวแปรทีจ่ะใชศึกษา และนำตัวแปรเหลานั้นมาศึกษารายละเอยีดของตัวแปรทุกตวัและความ 

สัมพันธหรืออิทธิพลระหวางกัน 

ตัวแปรที่ศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วยตัวแปรประเภทต่างๆ ได้แก ่ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น คือ การ

ประชาสัมพันธข์องผู้เชีย่วชาญและการส่ือสารจากสังคมออนไลน์ และตัวแปรตามคือ ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์

สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชือ้โควิด-19 ตัวแปรตามทีก่ล่าวมาข้างต้นจะนำมาศึกษาเพื่อวิเคราะห์

ความสัมพันธ์ในลักษณะของการ ส่งผลต่อกัน ดังนี้  
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1. การส่งผลต่อกันระหว่างการประชาสัมพันธข์องผู้เชีย่วชาญกับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ไทยในการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 

2. การส่งผลต่อกันระหว่างการส่ือสารจากสังคมออนไลน์กับความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใน

การรักษาอาการติดเชือ้โควิด-19  

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย  

การศึกษาในครัง้นี้เป�นประโยชน์ต่อองค์กรหนว่ยงานและบุคคลนำไปประยุกตใ์ช้ดังต่อไปนี ้

1. องค์กรและหน่วยงานที่จะไดร้ับประโยชน์ ได้แก่ ธุรกิจที่ดำเนินการในด้านการแพทย์ ธรุกจิที่ดำเนิน 

การในด้านการประชาสัมพันธแ์ละการส่ือสาร ธุรกจิในด้านการผลิตสินค้ายาเวชภัณฑ์ โดยทีอ่งค์กรและหน่วย 

งานจะนำไปใชใ้นเรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาในด้านการประชาสัมพันธ์และการส่ือสารให้ดยีิ่งขึ้น และด้านการ

เพิ่มความไว้วางใจในด้านการรกัษาของสมุนำพรไทย 

2. บุคคลที่สนใจ ได้แก่ นักวิชาการ นกัวิจัย นกัศึกษา และบุคคลวิชาชีพต่างๆ โดย  

2.1 นำไปใช้เป�นข้อมูลสำหรับการวจิัยครัง้ต่อไป เพื่อขยายผลการศึกษาให้มมีุมมองทีห่ลาก 

หลายมากขึ้น หรือนำไปใช้ประกอบการเขียนผลงานทางวิชาการให้มีความชดัเจนเพิ่มขึ้น 

2.2 นำไปใช้เป�นประเด็นในการศึกษาเพื่อให้เกิดความรูใ้หม่ หรือเพิ่มรายละเอียดของการ 

ศึกษาที่สนใจอยู่ในขณะนั้นใหม้ีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

2.3 นำไปใช้เป�นแนวทางในการเพิ่มความรู้ และทักษะให้กับการพัฒนาตนเองเพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 

3. กลุ่มนักวิชาการ สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ประโยชน์ดงันี้ 

3.1 นำไปใช้เป�นข้อมูลสำหรับการวจิัยครัง้ต่อไปเพื่อให้เกดิความรู้ใหม่  

3.2 นำไปใช้เป�นข้อมูลในการเขีนผลงานทางวชิาการให้มีความชัดเจนมากขึ้น  

3.3 นำไปใช้เป�นการขยายความรู้ และเกิดเป�นความรู้ใหมท่ี่อธบิายถึงตัวแปรทีท่ำการศึกษาใน

ครั้งนี้ให้เกดิความเข้าใจในเชงิลึกได้มากยิง่ขึ้น ในลักษณะของอิทธิพลที่เกดิขึน้ระหว่างตัวแปร 

คำนิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

การประชาสัมพันธ์โดยผู้เชี่ยวชาญ หมายถงึ การติดตอ่ส่ือสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจทีถู่กตอ้งต่อกัน 

ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ที่เนื้อหามีความขัดเจน การประชาสัมพันธท์ี่มีความน่าเชื่อถือ การประชา 

สัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจ การประชาสัมพันธ์ที่ทำให้คลายความกังวล การประชาสัมพันธท์ี่มีความน่าสนใจ

และน่าติดตาม การประชาสัมพันธ์ที่ทำให้เกิดความไว้วางใจ และการประชาสัมพันธ์ทีท่ำใหเ้หน็คุณค่า 

 การส่ือสารจากสังคมออนไลน์ หมายถงึ การบอกต่อ หรือเผยแพร่ถ้อยคำข้อความ หรือหนงัสือที่ได้จาก

การฟ�ง พูด อ่าน เขียน จากบคุคลหนึ่ง หรือสถานที่หนึง่ไปยงัอีกบุคคลหนึ่ง หรือสถานที่หนึง่ ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ การ

ส่ือสารจากสังคมออนไลน์ทำใหเ้กิดความมั่นใจ การส่ือสารจากสังคมออนไลน์ทำใหเ้ดความนา่เชื่อถือ การส่ือสาร 
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จากสังคมออนไลน์ทำให้เกิดความไว้วางใจ และการเผยแพร่ขา่วสารการส่ือการจากสังคมออนไลน์ทำได้รวดเร็ว

แพร่หลายไปในวงกว้าง 

ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ หมายถึง ความเชื่อ ความเชื่อมั่นในความซื่อสัตยข์องบุคคลที่มีลักษณะและ

ความสามารถของบุคคลหรือผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ ความไว้วางใจในสรรพคุณของผลิตภัณฑ์ ความไว้วาง 

ใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ และความไว้วางใจในราคาของผลิตภัณฑ์ 

 

การทบทวนแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยัที่เกีย่วข้อง 

การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของกับตวัแปรที่ศึกษาทัง้ตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามจาก

งานวิจัยของผูทำการวจิัยหลายๆทานทำใหเห็นวาตัวแปรตนจะมีผลตอตัวแปรตามเปนสวนใหญ 

 

กรอบแนวความคิด  

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 : เส้นทางความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษา 

 

ระเบียบการวิจยั 

ประชากร  

ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี้ ผู้วิจัยได้มีการกำหนดคุณสมบัติไว้เพื่อให้ไดป้ระชากรที่มีความรู้ ความ

เข้าใจที่ไดร้ับจากประสบการณข์องตนเองและได้รับจากแหล่งข้อมูลประเภทต่างๆ อาทิ ผู้ทีม่ีความสนิทใกล้ชิด 

เอกสารทางชอ่งทางประเภทอืน่ เป�นต้น ความรู้และความเขา้ใจดงักล่าวส่งผลให้ประชากรสามารถให้ขอ้มูลโดย

แสดงความคิดเห็นได้อย่างถกูตอ้งสอดคล้องกบัประเด็นที่ผู้วจิยัศึกษา ซึง่คุณสมบัติของประชากร ได้แก่ 1.บุคคล

ที่อาศัยหรือทำงานอยู่ในบริเวณจังหวดัสมุทรปราการ 2.เป�นบคุคลที่เคยมีประสบการณท์างดา้นการใช้สมุนไพร

ไทยในการรักษาโรคมาก่อน 3.เป�นบุคคลที่มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับสมุนไพรไทย 

ตัวอย่าง  

ตัวอย่าง หมายถึง ตวัแทนของประชากรที่นำมาใช้ในการศึกษาเนื่องจากขนาดของประชากรที่มีขนาด

ใหญ่ และผู้วิจัยจะใช้ตัวอย่างทีม่ีคุณสมบัติตรงกับประชากรของการศึกษา ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ดำเนนิการเป�นขั้นตอน

เพื่อให้ได้ตัวอยา่งที่มีคุณสมบัตดิังกล่าว ดังตอ่ไปนี้ 

การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญ 

การส่ือสารจากสังคมออนไลน์ 

ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ 

สมุนไพรไทยในการรักษา 

อาการติดเชื้อโควิด-19 

ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม 
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1. ทบทวนคุณสมบัติของประชากรที่กำหนดไว้ในเบื้องต้น  

2 ผู้วิจัยเลือกใชว้ิธีการสุ่มตัวอยา่งแบบสะดวก 

3. การเข้าถงึกลุ่มตัวอย่างนั้น ผู้วิจัยเลือกใช้วธิีการแจกบบสอบถามทางออนไลน์โดยใช้แอปพลิเคชั่น

สำเร็จรูป จำนวน 200 ชุด และได้รับความรว่มมือในการตอบกลับจำนวน 200 ชุด 

4. จำนวนตัวอยา่งทีใ่ช้ในการศึกษาครัง้นี้ เนื่องจากผู้วิจัยไม่สามารถระบุจำนวนประชากรที่แน่นอน

เพราะไม่สามารถหาแหล่งข้อมลูที่รายงานจำนวนดังกล่าวได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงคำนวณจำนวนตวัอย่าง โดยใช้สูตร

การคำนวณของ (Cochran, 1977) ซึ่งเป�นสูตรการคำนวณที่ใชใ้นกรณีที่ผู้วจิัยไม่ทราบจำนวนประชากร ดังนี ้

  n = Z2 

       4e2 

ในที่นี ้ n = จำนวนหรอืขนาดตวัอยา่ง 

Z = ค่าความเชื่อมั่นที่ระดับร้อยละ 93 เท่ากับ 1.89  

e = ค่าความคลาดเคล่ือนของจำนวนหรอืขนาดตัวอย่างทีย่อมรับได้เท่ากับ 0.07 

แทนค่าสูตรจะได้จำนวนหรือขนาดตัวอย่างเทา่กับ 183 ตวัอย่าง ผู้วิจัยจะใชจ้ำนวน 200 ตวัอย่าง

เนื่องจากตองการสำรองความผิดพลาดที่อาจเกิดจากความผิดพลาดโดยการตอบคำถามของผูตอบแบบสอบถาม 

เครื่องมือในการศึกษา  

งานวิจัยฉบับทีด่ำเนินการอยู่นีไ้ด้ใช้เทคนิคการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งไดใ้ช้แบบสอบถามเป�นเครือ่งมือในการ

เก็บขอ้มูล โดยการตัง้เป�นคำถามและผู้ตอบแบบสอบถามตอบคำถามที่เป�นลักษณะของการแสดงความคิดเห็น 

ดังมีรายละเอียดของการจัดทำเครื่องมอื คือ 

1. ที่มาของเครือ่งมือ  

ในที่นี้ หมายถงึ คำถามที่อยูใ่นบบสอบถามที่มคีวามเกี่ยวข้องกับตัวแปรที่ใชศึ้กษาทกุตัว และทุก

ประเภทนั้น ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ประกอบด้วย 

3.2.1 แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง  

3.2.2 ผลงานวจิัยที่เกี่ยวข้องซึง่ได้มีการศึกษามาก่อน  

3.2.3 คำแนะนำจากผู้ทรงคุณวฒุิ  

3.2.4 คำแนะนำจากอาจารยท์ีป่รึกษา 

2. องค์ประกอบของเครือ่งมือ  

แบบสอบถามทีใ่ช้เป�นเครือ่งมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษา ประกอบด้วยคำถามซึ่งแบ่ง 

เป�น 4 ส่วน ดงัต่อไปนี ้

ส่วนที่ 1: เป�นคำถามด้านประชากรศาสตร์ มีคำถามจำนวนทั้งส้ิน 4 ข้อ ลักษณะของคำถามในส่วนที่ 1 

นี้จะเป�นคำถามชนิดปลายป�ด โดยเลือกตอบขอ้ที่ตรงกับความเห็นของผู้ตอบมากที่สุด 
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ส่วนที่ 2: เป�นคำถามที่เกี่ยวข้องกับตวัแปรเรื่อง การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญ มีคำถาม

จำนวนทัง้ส้ิน 9 ข้อ 

ส่วนที่ 3: เป�นคำถามที่เกี่ยวข้องกับตวัแปรเรื่อง การส่ือสารจากสังคมออนไลน ์มีคำถาม

จำนวนทัง้ส้ิน 8 ข้อ 

ส่วนที่ 4: เป�นคำถามที่เกี่ยวข้องกับตวัแปรเรื่อง ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใน

การรักษาอาการติดเชือ้โควิด-19 มีคำถามจำนวนทั้งส้ิน 7 ข้อ 

ลักษณะของคำถามในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 เป�นคำถามชนิดปลายป�ดแบบแบ่ง

ระดับคะแนนโดยค่าคะแนนที่น้อยที่สุด มีค่าเทา่กับ 1 และค่าคะแนนที่มากทีสุ่ดมีค่าเท่ากับ 5 

3. การตรวจสอบเครือ่งมอื  

ผู้วิจัยได้ดำเนินการตรวจสอบคำถามของแบบสอบถามกอ่นที่จะนำปแจกกลุ่มตัวอย่างโดยแบง่การ

ตรวจสอบเป�น 2 ประเภท กล่าวคือ 

3.1 การตรวจสอบความตรงของเนือ้หา (Content Validity) ผู้วิจยัได้นำแบบสอบถาม

ให้แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชีย่วชาญต่อประเด็นคำถามที่จะใช้วัดความคิดเหน็ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รวมทัง้นำเสนออาจารยท์ี่ปรกึษา เพื่อขอความคิดเห็น หลังจากนั้นผู้วิจัยจงึเกบ็รวบรวมข้อเสนอแนะ

ต่างๆ และนำมาปรับปรงุแก้ไขสำหรับข้อคำถามที่มีการท้วงตงิและแนะนำจากผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์

ที่ปรกึษา  

3.2 การตรวจสอบความเชือ่ถือ หรือความน่าเชื่อถือ (Reliability) ผู้วิจัยได้ทำการทดลอง

โดยนำแบบสอบถามจำนวน 30-40 ชุด ไปทดลองกับกลุ่มทดลองจำนวน 30-40 คน ซึ่งกลุ่มทดลอง

จะต้องมีคุณสมบัติของประชากรอย่างครบถว้น เมื่อได้รับคำตอบแล้วจะนำคำตอบไปคำนวณค่าโดย

วิธีการหาสัมประสิทธิ์ครอนแบช (Cornbrash’s Alfa Coefficient) ค่าสรุปสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของตัว

แปรแต่ละตัวเป�นดังนี ้

ชื่อตัวแปรต้น และตัวแปรตาม ค่าสัมประสิทธิ์ครอนแบชอัลฟา่ 

1. การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญ 0.884 

2. การส่ือสารจากสังคมออนไลน์ 0.814 

3. ความไวว้างใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใน

การรักษาอาการติดเชือ้โควิด-19 

0.814 

ค่ารวม 0.913 

ในการพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์ของตัวแปรแต่ละตัวรวมทั้งค่ารวม พบว่ามีค่าเท่ากับ 0.913 และอยู่

ในช่วง 0.7-1.00 แสดงว่าผู้วิจยัสามารถนำแบบสอบถามซึ่งเป�นเครื่องมอืของการศึกษาในครัง้นี้ สามารถนำไปใช้

เก็บขอ้มูลได ้
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ประเภทของสถิติที่ใช้  

ผู้วิจัยได้เลือกใชส้ถิติสำหรับการวิเคราะห์ผลการศึกษาเพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ คือ 

1. สถิติเชิงพรรณา ผู้วิจัยได้นำมาใช้เพื่อตอบวตัถุประสงค์ในเรื่องต่อไปนี้ คือ  

4.1.1 ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ใชว้ิเคราะห์และอธิบายถงึคุณลักษณะของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่ง

ใช้มาตรวัดนามบัญญัติ และมาตรจัดอันดับ (รศ.ดร. ทิพย์สิริ และ รศ.ดร.ศิรชิัย, 2564) 

4.1.2 ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้เพื่อวิเคราะหแ์ละอธิบายความคิดเห็นของ

ตัวอย่างในเรื่อง การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญ การส่ือสารจากสังคมออนไลน์ และความไว้วางใจใน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ซึง่ใช้มาตรวัดอันตรภาค (รศ.ดร. ทิพย์สิริ  

และ รศ.ดร.ศิรชิัย, 2564) ซึง่ผลการศึกษาที่ไดจ้ะเป�นการตอบวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่ตัง้ไว้ว่าเพื่อ

สำรวจและสรุปความคิดเห็นของประชาชนในเขตจงัหวัดสมทุรปราการที่มีต่อความไว้วางใจใน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการติดเชื้อโควิด-19 การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญ และการ

ส่ือสารจากสังคมออนไลน์ 

2. สถิติเชิงอนุมาน ผู้วิจัยได้นำมาใช้เพื่อการทดสอบสมมุติฐานสำหรับการตอบวัตถุประสงค์ของ

การศึกษาทีต่ั้งไว้ว่าเพื่อวิเคราะห์และสรุปอิทธพิลของการประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและการส่ือสารจากสังคม

ออนไลน์ที่มีต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการตดิเชื้อโควิด-19 ซึ่งการวิเคราะหถ์ึง

ความสัมพันธ์ในรูปของการส่งผลระระหว่างตัวแปรต้นทีใ่ช้มาตรวัดอันตรภาค และตัวแปรตามที่ใช้มาตรวัด 

อันตรภาค ผู้วิจยัใช้การวิเคราะห์การถดถอยเชงิพหุ (Multiple Regress on Analysis) (รศ.ดร. ทิพย์สิริ และ 

รศ.ดร.ศิริชยั, 2564) 

ในการวิเคราะหด์ังกล่าวเพื่อตอบวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยตัง้ไว้ว่าเพื่อวิเคราะหอ์ิทธิพลของการประชา 

สัมพันธ์ของผู้เชีย่วชาญ และการส่ือสารจากสังคมออนไลน์ที่มตี่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการ

รักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ซึง่มีการกำหนดสมมุติฐานไว้ดงันีคื้อ 

สมมุติฐานที่ 1 : การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญส่งผลต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยใน

การรักษาอาการติดเชือ้โควิด-19 

สมมุติฐานที่ 2 : การส่ือสารจากสังคมออนไลนส่์งผลต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการ

รักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 

 สรุปสถิติข้างต้นที่นำมาใช้เพื่อตอบวัตถุประสงค์ และเพื่อทดสอบสมมุติฐานที่ตัง้ไว้ ได้แสดงในตารางที่  

3.2 และในการทดสอบสมมุติฐานนั้นจะทดสอบที่ระดับนัยสำคัญทางสถติิเท่ากับ 0.05 

การแปลผลค่าสถิติ 

เนื่องจากค่าสถติิที่ได้จากการประมวลผลด้วยวธิีการทางสถิติต เช่น ค่าเฉล่ีย ค่าสัมประสิทธิ์ ตอ้งมีการแปลผล 

โดยความหมายในลักษณะของความมากที่สุด – น้อยที่สุด ดงันั้นผู้วิจัยจึงได้มกีารกำหนดช่วงชั้น ซึ่งสะดวกตอ่ 
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การแปลผล โดยดำเนินการดงัต่อไปนี ้

1. ผู้วิจยัทำการคำนวณความหา่งของแต่ละช่วงคะแนนโดยใชสู้ตร ดังนี้ (รศ.ดร. ทิพย์สิริ และ รศ.ดร.ศิริ

ชัย, 2564) 

ช่วงห่างระหว่างช่วงคะแนน = ค่าสูงสุด – ค่าต่ำสุด  

ระดับชั้น 

ในที่นี้ผู้วิจยัได้แบ่งระดับคะแนนเป�น 5 ระดับ  

5 = ระดับค่าคะแนนสูงสุด  

1 = ระดับค่าคะแนนต่ำสุด 

ดังนั้นการแทนค่าสูตรจะได้ = 5 – 1 = 0.80  

     5 

2. ทำการกำหนดช่วงชั้นสำหรับการแปลผลค่าคะแนนที่ตกอยูใ่นช่วงชั้นต่างๆ ดังนี้  

คะแนนที่มีค่าอยู่ในช่วง 1.00 – 1.80 แปลผลว่า น้อยที่สุด  

คะแนนที่มีค่าอยู่ในช่วง 1.81 – 2.61 แปลผลว่า ค่อนข้างน้อย  

คะแนนที่มีค่าอยู่ในช่วง 2.62 – 3.42 แปลผลว่า ปานกลาง  

คะแนนที่มีค่าอยู่ในช่วง 3.43 – 4.23 แปลผลว่า ค่อนข้างมาก  

คะแนนที่มีค่าอยู่ในช่วง 4.24 – 5.00 แปลผลว่า มากที่สุด 

ดังนั้นในการแปลผลค่าต่างๆ ทีค่ำนวณได้ของงานวิจัยฉบับนี้ จงึมีความหมายดงันี ้

 1. ค่าเฉล่ียระดบัความเห็นด้วย แปลผลได้ว่า  

1.00 – 1.80 แปลผลได้ว่า มีระดับความเห็นดว้ยน้อยที่สุด  

1.81 – 2.61 แปลผลได้ว่า มีระดับความเห็นดว้ยค่อนข้างน้อย  

2.62 – 3.42 แปลผลได้ว่า มีระดับความเห็นดว้ยปานกลาง  

3.43 – 4.23 แปลผลได้ว่า มีระดับความเห็นดว้ยค่อนข้างมาก  

4.24 – 5.00 แปลผลได้ว่า มีระดับความเห็นดว้ยมากที่สุด 

2. ค่าเฉล่ียระดบัความวางไว้ดว้ย แปลผลได้ว่า  

1.00 – 1.80 แปลผลได้ว่า มีระดับความวางไว้น้อยที่สุด  

1.81 – 2.61 แปลผลได้ว่า มีระดับความวางไว้ค่อนข้างนอ้ย  

2.62 – 3.42 แปลผลได้ว่า มีระดับความวางไว้ปานกลาง  

3.43 – 4.23 แปลผลได้ว่า มีระดับความวางไว้ค่อนข้างมาก  

4.24 – 5.00 แปลผลได้ว่า มีระดับความวางไว้มากที่สุด 

สรุปผลการศึกษา  
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สรุปผลข้อมูลทางประชากรศาสตร์  

ผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป�นเพศหญงิ คิดเป�นรอ้ยละ 63 โดยมีอายอุยู่ในช่วง 

41-50 ป� คิดเป�นร้อยละ 25  ในขณะทีก่ารศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มกีารศึกษาระดับปริญญาตรี 

คิดเป�นร้อยละ 54 ซึง่ส่วนใหญม่ีระดับรายได้ตอ่เดือน 20,001-30,000 บาท คิดเป�นร้อยละ 32 

สรุปผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์  

ผลการศึกษาทีส่รุปตามวัตถุประสงค์ ได้แก่  

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นดว้ยกับการประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญในระดับค่อนข้างมาก (𝑥𝑥𝑥=4.08, 

S.D.=0.51) เมือ่เรียงลำดับการประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ด้าน

การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญทำให้ประชาชนกล้าที่จะรับประทานสมุนไพรไทยมากขึ้น(𝑥𝑥𝑥=4.17,S.D.=0.66) 

ตามด้วย ด้านการประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญทำให้เกดิความเข้าใจในสรรพคุณของสมุนไพรไทยในการใช้ 

รักษาโรคมากขึน้ (𝑥𝑥𝑥=4.16, S.D.=0.74) และด้านการประชาสัมพันธ์ของผู้เชีย่วชาญเป�นช่องทางที่ดีที่สุดชอ่งทาง 

หนึ่งในการส่ือสารถงึประชาชน (𝑥𝑥𝑥=4.14,S.D.=0.68) 

ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นดว้ยกับการส่ือสารจากสังคมออนไลน์ในระดับค่อนข้างมาก (𝑥𝑥𝑥=4.01, 

S.D.=0.47) เมือ่เรียงลำดับการส่ือสารจากสังคมออนไลน์แต่ละด้าน พบว่าดา้นที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ด้าน

การเผยแพร่ข่าวสารสามารถเขา้ถึงกลุ่มบุคคลได้มากกว่าช่องทางอื่น (𝑥𝑥𝑥=4.13, S.D.=0.67) ตามด้วย ด้านการ

ใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในหาค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว (𝑥𝑥𝑥=4.12, S.D.=0.74) และด้านการเผยแพร่ข่าว 

สารทำไดร้วดเรว็เพรห่ลายไปในวงกว้าง (𝑥𝑥𝑥=4.06,S.D.=0.68)   

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการตดิเชื้อโควดิ-19 ใน

ระดับค่อนข้างมาก (𝑥𝑥𝑥=4.00, S.D.=0.49) เมือ่เรียงลำดับความไว้วางใจกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษา

อาการติดเชื้อโควิด-19 แต่ละด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความสะอาด 

เพียงพอทีจ่ะรับประทาน (𝑥𝑥𝑥=4.05, S.D.=0.69) ตามด้วยด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความปลอดภัยต่อชีวิต 

และสุขภาพ (𝑥𝑥𝑥=4.05, S.D.=0.75) และด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยไมท่ำให้มอีาการอื่นแทรกซ้อน (𝑥𝑥𝑥=4.02, 

S.D.=0.66) 

สรุปผลข้อมูลตามสมมุติฐาน 

ความสัมพันธ์ในลักษณะของการส่งผลระหว่างการประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและการส่ือสารจาก

สังคมออนไลน์ที่มีต่อความไวว้างใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชือ้โควิด-19 

ตัวแปรอทิธิพล b beta t P-Value (Sig) 

1.การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญ  

2.การส่ือสารจากสังคมออนไลน ์

0.196 

0.379 

0.207 

0.365 

2.555 

4.508 

0.011* 

0.000* 

ตัวแปรตาม คือ ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการตดิเชื้อโควิด-19  
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ค่าสถิติ : R-square = 0.525, df = 2, 197, F = 37.509, P ≤ 0.05* 

โดยภาพรวมตวัแปรอิทธพิลทั้งสองตัวรวมกันจะส่งผลต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษา

อาการติดเชื้อโควิด-19 คิดเป�นร้อยละ 52.5 (R2 =0.525) อย่างมีนัยสำคัญ โดยที่ตัวแปรอทิธิพลทัง้สองตวัเป�น

อิสระต่อกัน (F= 37.509, P ≤ 0.05) ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05  

นอกจากนี้เมื่อพิจารณาแยกเป�นตัวแปรอทิธิพลแต่ละตัวยังพบอีกว่า ตวัแปรอิทธิพลแต่ละตวัส่งผลต่อ

ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการตดิเชื้อโควิด-19อย่างมีนัยสำคัญทางสถติิทีร่ะดบั 0.05  

โดยพิจารณาจากค่า P-Value (Sig) ของแต่ละตัวแปรพบว่ามค่ีาต่ำกว่า 0.05 ในขณะเดียวกนัยังพบว่า

ตัวแปรอทิธิพลแต่ละตัวส่งผลต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการตดิเชื้อโควิด-19 แตก 

ต่างกัน กล่าวคือ ตัวแปรอทิธิพลด้านการส่ือสารจากสังคมออนไลน์ส่งผลต่อความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ไทยในการรักษาอาการติดเชื้อ โควิด-19 มากทีสุ่ด (beta=0.365) ตามด้วยตัวแปรอิทธพิลด้านการประชา 

สัมพันธ์ของผู้เชีย่วชาญ (beta=0.207) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

การอภิปรายผล  

การอภิปรายผลในเรือ่งนี้เป�นการอภิปรายผลการศึกษาเพื่อเปรยีบเทียบกับแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัย

ที่เกีย่วขอ้งโดยอภิปรายเป�นลำดับต่อไปนี ้

1. ผลการศึกษาที่พบว่าการประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและการส่ือสารจาก สังคมออนไลน์ มีความ

สอดคล้องกับแนวคิดของพีรภาว์ ทวีสุข และรฐัสุดา สกลกิจตณิภากุล (2560) ที่อธิบายว่า ความไว้วางใจของ

กลุ่มผู้ซื้อเส้ือผ้าในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส์จะเกิดขึ้นเมื่อบคุคลนั้นรับรู้ถึงการประชาสัมพันธ์ทางการมองเห็น

ในรูปแบบของอนิโฟกราฟ�กนั้นมาก่อน แบะสอดคล้องกับผลการศึกษาของ พมิลพร ศรีกุล (2560) ไดอ้ธิบายว่า 

ความไว้วางใจในการใช้บรกิารของลูกค้าจะเกดิขึ้นเมื่อบุคคลนั้นรับรูถ้ึงการประชาสัมพันธ์นัน้มาก่อน   

2. ผลการศึกษาที่พบว่าการส่ือสารจากสังคมออนไลน์มีความสอดคล้องกับแนวคิดของ พรรณอร กล่ิน

ศรีสุข (2560) ที่อธิบายว่า ความน่าเชื่อถือของแหล่งการส่ือสารในส่ือออฟไลน์และส่ือออนไลน์ของวยัรุ่นไทยจะ

เกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นรับรู้ถงึการส่ือสารในส่ือออฟไลน์และส่ือออนไลน์นั้นมากอ่น และสอดคล้องกับผลการศึกษา

ของ พีรภาว์ ทวีสุข และรัฐสุดา สกลกิจติณภากุล (2560) ทีอ่ธิบายว่า ความไว้วางใจของกลุ่มผู้ซื้อเส้ือผ้าในธุรกจิ

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะเกิดขึน้เมื่อบุคคลนั้นรับรูถ้ึงการส่ือสารด้วยการบอกต่อแบบปากต่อปากทาง

อิเล็กทรอนกิส์นั้นมาก่อน ขณะที่ พิศุทธิ์ อุปถมัภ์ (2557) ทีอ่ธิบายว่า ประสิทธิภาพความนา่เชื่อถือและไว้วางใจ

ของผู้บริโภคจะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลนั้นรับรู้ถงึการส่ือสารนั้นมากอ่น นอกจากนี้ พนัชกร สิมะขจรบุญ (2562) ที่

อธิบายว่า ความไว้วางใจจะเกดิขึ้นเมื่อบุคคลนั้นรับรูถ้ึงการส่ือสาร CSR นั้นมาก่อน  
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ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช ้

 การที่องค์กรหนว่ยงานและบุคคลที่ได้นำผลการศึกษาไปประยกุต์ใช้นั้น ต้องการใหเ้กิดความไวว้างใจใน

ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ไดน้ั้น ป�จจัยทีต่้องนำมาพิจารณาเพื่อให้เกดิการ

ดำเนินงานไดต้อ่ไป คือ การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญและการส่ือสารจากสังคมออนไลน ์

ในการพิจารณาป�จจัยเรื่องการประชาสัมพันธข์องผู้เชีย่วชาญนั้น ส่ิงที่องค์กรหน่วยงานและบุคคลที่ได้

นำผลการศึกษาไปประยุกตใ์ช้ ควรพิจารณาใหค้วามสำคัญในการสร้างหรือพฒันาปรับปรงุการประชาสัมพันธ์

ให้แก่ประชาชนเพื่อให้เกดิความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ 

การประชาสัมพันธ์ของผู้เชี่ยวชาญทำให้ประชาชนกล้าที่จะรับประทานสมุนไพรไทยมากขึ้น เป�นลำดับแรก  

ในการพิจารณาป�จจัยเรื่องการส่ือสารจากสังคมออนไลน์นั้น ส่ิงที่องค์กรหน่วยงานและบุคคลที่ได้นำผล

การศึกษาไปประยุกต์ใช้ ควรพจิารณาให้ความสำคัญในการสรา้งหรอืพัฒนาปรับปรงุการส่ือสารจากสังคมออน 

ไลน์ให้แกป่ระชาชนเพื่อให้เกดิความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการตดิเชื้อโควิด-19 ได้แก่ 

การเผยแพร่ข่าวสารสามารถเขา้ถึงกลุ่มบุคคลได้มากกว่าช่องทางอื่น เป�นลำดบัแรก 

ในการพิจารณาป�จจัยเรื่องความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 

นั้น ส่ิงที่องค์กรหน่วยงานและบุคคลที่ได้นำผลการศึกษาไปประยุกตใ์ช้ ควรพิจารณาให้ความสำคัญในการสร้าง

หรือพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรกัษาอาการติดเชื้อโควิด-19ให้แก่ประชาชน เพื่อให้เกดิความ

ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยในการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยมีความ 

สะอาดเพียงพอที่จะรับประทานผลิตภัณฑ์ เป�นลำดับแรก 

เอกสารอ้างองิ  
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