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_____________________________________________________________ 

          การคน้ควา้อิสระนีมีจดุประสงคเ์กิดความรูค้วามเขา้ใจพฤตกิรรมการเชือและส่งต่อขอ้มลูดา้นสขุภาพผ่านแอป
พลิเคชนัไลน ์ ในกลุ่มประชากร Generation X และ Baby Boomer เนืองจากประชากรกลุ่มนจีดักว่าเป็นประชากรทมีี
อิทธิพลต่อประชากรหมู่มากเนืองจากการไดร้บัการยอมรบัจากสงัคมทงัในเรืองของวยัวฒุิ และคณุวฒุิ ดงันนัการศกึษา
พฤติกรรมของกลุ่มคนเหล่านีจึงมีความสาํคญัเพราะประชากรกลุม่นสีามารถสรา้งชดุความเชือตา่งๆในสงัคมได ้ ซงึหาก
ความเชือเหล่านนัเป็นความเชือทผิีด ปัญหาจะเป็นสิงทสีามารถตามมาไดอ้ยา่งง่ายดาย ซึงความเขา้ใจในเรืองพฤติกรรมนี
โดยเฉพาะขอ้มลูข่าวสารดา้นสขุภาพทีมีทงัขา่วจรงิและข่าวปลอมมากมายในระบบนนัจะสามารถทาํใหบ้คุคลทวัไปหรือ
หน่วยงานแพทยน์าํขอ้มลูส่วนนีไปใชป้ระกอบการตดัสินใจในการสรา้งมาตรการต่างๆหรือประยกุตใ์ชใ้นชีวิตประจาํวนัได  ้

          จากผลการวิจยัจากกลุ่มตวัอย่างประชากรงัหมดพบว่าจากแบบสอบถามทงัหมด  ส่วน(และอีก  ส่วน
ขอ้เสนอแนะ) นนัส่งผลซงึกนัและกนัโดยทพีบวา่อตัราผูเ้คนใชไ้ลนค์ิดเป็นรอ้ยละ .  ของกลุ่มประชากรทงัหมด ส่วน
อตัราผูเ้คยทีไดร้บัหรือส่งต่อขอ้มลูผ่านไลนค์ิดเป็นรอ้ยละ .  ของกลุ่มประชากรทงัหมด มีประชากรชายคิดเป็นรอ้ยละ 

.  ส่วนประชากรหญิงอยู่ทรีอ้ยละ .  และมีเพศทางเลือกอยูท่ ีรอ้ยละ .  ส่วนประชากรในกลุ่ม Gen x หรือ -  ปี 
มีอตัรารอ้ยละ .  และ กลุ่ม Baby Boomer หรือ -  ปี อยู่ทรีอ้ยละ .  และอตัราส่วนระดบัการศกึษาส่วนใหญ่ของ
กลุ่มประชากรคือ ระดบัปรญิญาตรีอยู่ทรีอ้ยละ .  และระดบัสงูกวา่ปรญิญาตรีอยู่ทรีอ้ยละ .  อตัราส่วนของอาชีพ
ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่ม พนกังานบรษิัทหรือองคก์รเอกชนซงึอยู่ทรีอ้ยละ .  และกลุ่มขา้ราชการหรือพนกังานรฐัรองลงมา
อยู่ทรีอ้ยละ .  และอตัราส่วนรายไดส่้วนใหญ่ของกลุ่มประชากรอยู่ท ี50,  บาทขึนไป อยู่ทรีอ้ยละ .   อตัราส่วน
สถานภาพของกลุ่มประชากรส่วนใหญ่คือ สมรส อยู่ทรีอ้ยละ .  ส่วนโสดอยู่ทรีอ้ยละ .  และหย่ารา้งอยู่ทรีอ้ยละ .  

          จากกลุ่มประชากรดงักล่าวนนัเมอืไดท้าํการวิจยัแลว้พบว่าไม่ใช่ทกุคนทีจะสามารถแยกแยะขา่วจรงิหรือปลอม
ทถีกูส่งผ่านเขา้มาได ้และกลุ่มทยีงัไม่สามารถแยกแยะไดน้นัก็ยงัมีอยู่ในจาํนวนทีไม่นอ้ยเลยเช่นกนั จึงสามารถกล่าวไดว้า่
พฤติกรรมการเชือและส่งต่อขอ้มลูของประชากรกลุ่มนนีนัไม่สามารถแยกแยะขอ้มลูทถีกูหรือผิดไดอ้ย่างเด็ดขาด 
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_____________________________________________________________ 

          This research objective is to study the behavior of believing and sending health information through 

Line application of generation X and baby boomer because these 2 generations have a significant influence 

power to most of the people by their age or social status furthermore these 2 generations can easily create a 

new belief to the community so if they have a false belief they can convince a lot of people to trust and could 

make a big problem to the society especially the belief about their health care. And the result of this research 

can make a benefit for any people who face the problem related to this objective and also a doctor or medical 

officer that can use this information in the near future. 

          The questionnaire is separate into 5 parts (and 1 additional suggestion part)  and the result of the 

questionnaire showed that 97.8 percent from 224 people is now using Line application and 62.5 percent is a 

woman. Generation X is 39.7 percent and a baby boomer is 60.3 percent. Most of the population were bachelor 

degree graduated about 49.1 percent and most of them are a private company’s employee about 33.5 percent 

so most of their salary is above 50,000 THB/month by 46.9 percent and most of them were married with the 

number of 66.5 percent. 

         By this research about these 2 generations. The result showed that not all of the people can separate the 

real and the fake information which has been sending through Line application and people who cannot separate 

is not just a small insignificant group. 
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