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ผลกระทบจากโฆษณาบนเฟซบุ๊ก และแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก 
Effect and Media Literacy Guideline for Facebook Advertising 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ผลกระทบ และสร้างแนวทางสร้างการรู้เท่าทันสื่อ

ต่อโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมประเภทเฟซบุ๊ก ด้วยการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research)  และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดจ านวน 
15 คนแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณา กลุ่มตัวแทน
ผู้บริโภคและเฝ้าระวังสื่อ และกลุ่มนักวิชาการด้านสื่อมวลชน โดยผลการวิจัยพบดังนี้ 

(1) สภาวะปัญหาต่างๆ และผลกระทบทางด้านลบของโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟ
ซบุ๊กแบ่งออกเป็น (1.1) สภาวะปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณา (1.2) สภาวะ
ปัญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาขาดความรับผิดชอบ (1.3) ปัญหาในการสร้างค่านิยม 
 (2) ประเภทของการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่มีปัญหา และผลกระทบต่อ
ผู้บริโภค คือ แหล่งที่มาประเภทผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และแหล่งที่มาประเภทบุคคล 
 (3) ปัญหาของกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรม ที่ควบคุมผู้ผลิตสื่อโฆษณาบนสื่อ
สังคมแบ่งออกเป็น (3.1) ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย (3.2) การขาดความรู้ทางด้าน
กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ผลิตโฆษณา (3.3) การใช้กฎหมาย หรือจริยธรรมที่ไม่
ได้ผล  
 (4) พฤติกรรมการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่ละเมิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม
ต่อจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่แบ่งออกเป็น (4.1) พฤติกรรมการโฆษณาสินค้าที่ไม่สามารถ
โฆษณาได้ในสื่อหลัก (4.2) การโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง (4.3) การโฆษณาที่ละเมิด
กฎหมาย 
 (5) ความส าคัญเกี่ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อ ในการเปิดรับโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟ
ซบุก๊ในประเทศไทย คือ ส าคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก 
 (6) แนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนสื่อสังคม ได้แก่ กระบวนการที่ผู้รับสารต้อง
สามารถด าเนินการ ดังนี้ แยกแยะความเป็นโฆษณา รับชมเนื้อหาในครบถ้วน ไตร่ตรองความเป็น

                                                           
1 นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม 
คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบรหิารศาสตร์ 
2 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย ์รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
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จริง รับรู้จุดประสงค์ ตรวจสอบแหล่งที่มา หาข้อมูลเพ่ิมเติม เช็คความคิดเห็น ระวังการกดไลค์ 
และแสดงความคิดเห็น และส่งต่อด้วยความจริง 
  

Abstract 

  This research aims to study the effects of Facebook Advertising on 
the daily conduct in consumers’ lifestyle. The study also aims to create a media 
literacy Guideline for Facebook Advertising. The research methodology is a 
qualitative research using the in-depth interview technique. The respondents were 
collected from three groups including media agency, media academics, and media 
monitors. There were a total of 15 key informants. 

 There are six major research findings as follows: 
(1) Problems and negative effects of advertising on Facebook include (1.1) 

Problem of advertising perceived by the consumer (1.2) The perception of 
irresponsibility of advertising creators (1.3) The problem about popularity. 

(2) The type of advertising perceived as creating problems and negative 
effects are usually from major businesses and influential individuals. 

(3) The problem about the laws, ethics and morality of advertising 
including (3.1) The Problem about the laws of advertising. (3.2) Ignorance regarding 
the laws, ethics and morality of advertising. (3.3) Ineffective laws and ethics of 
advertising. 

(4) The violation of laws and failure to act ethically and morally in 
advertising on Facebook including (4.1) Advertising which cannot broadcast in 
above the line media. (4.2) Advertising over claim (4.3) The violation of advertising 
laws.  

(5)  The importance about media literacy for advertising on Facebook is 
most important for consumers. 

(6)  Proposed media literacy Guideline for Facebook Advertising including 
(6.1) Reality advertising (6.2) Watching the entire advertising  (6.3) Analyzing The 
Truth (6.4) Acknowledgement of the purpose (6.5) Checking of Source (6.6) Search 
for information. (6.7) Checking of comments (6.8) Beware about like and comment 
function. (6.9) Share only true massages. 
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ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 

 ในปัจจุบัน ผู้คนเริ่มหันมาใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่อสารข้อมูลถึงกันมากขึ้น ซึ่งในช่วง
เริ่มแรกการใช้สื่อสังคมออนไลน์ มักใช้ในลักษณะของงานการสื่อสารระหว่างบุคคล ท าการสื่อสาร
กันระหว่างตนเองกับคนรู้จักใกล้ตัว จากนั้นได้มีการขยายการประยุกต์ใช้สู่ภาคธุรกิจซึ่งได้รับการ
ตอบรับจากผู้คนอย่างกว้างขวาง สาเหตุส าคัญท่ีท าให้ สื่อสังคมออนไลน์ ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆ 
มาจากการใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา และสื่อที่น ามา
แบ่งปันมีลักษณะหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการสื่อสาร และ
อินเทอร์เน็ต ท าให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจน (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์,2554)   

การใช้สื่อสังคมออนไลน์ในภาคธุรกิจส่งผลให้การสื่อสารการตลาดในระบบเครือ
อินเทอร์เน็ตมีอัตราที่เพ่ิงสูงขึ้น รายการจากบริษัทประเมินความเป็นไปได้ในธุรกิจโฆษณาอย่าง 
นีลสันประเทศไทย (Nielsen Thailand) พบว่างบประมาณผ่านสื่อในช่วงปี พ.ศ. 2557 ตั้งแต่
เดือน มกราคมถึงธันวาคมซึ่งมีมูลค่ารวม 102,346 ล้านบาท ซึ่งในขณะที่สื่ออ่ืนๆมีการใช้
งบประมาณที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เป็นอัตราร้อยละ 9.51 สื่ออินเทอร์เน็ต และสื่อเคลื่อนที่
เท่านั้นที่มีแนวโน้มการใช้งบประมาณท่ีเพ่ิมสูงขึ้น 
 จากผลส ารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยในปี พ .ศ. 2557 โดย สพธอ. 
(2557) พบว่ามีจ านวนคนไทยในอัตราร้อยละ 9.9 หรือร้อยละ 10 ที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่จะไม่
ตรวจสอบการแชร์ ส่งต่อภาพ หรือข้อความจ าพวกข่าว บทความ โฆษณา หรือความคิดเห็นของ
ผู้ใช้บัญชีอ่ืนในระบบ ซึ่งหากคิดเป็นจ านวนจากผู้ที่ใช้สื่อสังคมทั้งหมดจะพบว่ามีประชาชนจ านวน
ใกล้เคียงกับ 1,725,000 คนที่มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสารในสื่อสังคมเช่นนี้  

แม้ว่าจะมีการตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และมีการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้บริโภคจาก
ผลกระทบของการสื่อสารที่เรียกว่า การรู้เท่าทันสื่อ โดยมีจุดเริ่มต้นจากสมาชิกของสถาบันผู้น า
การรู้เท่าทันสื่อแอสเพนท์ (Aspen Media Literacy Leadership Institute) ซึ่งให้ค าจ ากัดความ
ไว้ว่า ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ประเมิน และสร้างสรรค์สื่อในหลายๆ รูปแบบ  จนเวลา
ต่อมาค าว่า การรู้เท่าทันสื่อ ก็กลายมาเป็นสิ่งส าคัญในวงการการสื่อสาร องค์กรยูเนสโก 
(UNESCO) ได้จ าแนกหัวข้อ หรือค าศัพท์ที่เก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อและข้อมูล (Media and 
Information Literacy) เพ่ือเป็นบรรทัดฐานส าหรับกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อในอนาคตเพ่ือ
สร้างการรู้เท่าทันสื่อต่อสังคมแต่ก็ไม่ได้มีการสร้างองค์ความรู้ หรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับองค์
ความรู้ในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อ กับสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นสื่อใหม่ที่ผู้บริโภคยังไม่มีความรู้ ท า
ความเข้าใจออกมาเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนทีเดียว ทั้งในสังคมต่างประเทศ และในสังคม
ประเทศไทย (อุษา บิ้กกิ้นส์, 2555)   
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ในประเทศไทยเองก็มีการให้ความส าคัญเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในระบบการศึกษา
เช่นเดียวกัน (ปิยฉัตร ล้อมชวการ และกมลรัฐ อินทรทัศน์ 2555 อ้างถึงใน อ้างถึงใน ณัฐนันท์ ศิริ
เจริญ, 2558) ได้ท าการเรียบเรียงองค์ประกอบความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศโดย
วางไว้เป็นแนวทางว่า การจะขับเคลื่อนสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรให้ความส าคัญกับ
การศึกษาที่หลักสูตรการสอน มีการออกแบบเครื่องมือ และกิจกรรมที่สร้างสรรค์  

อย่างไรก็ตามแม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับ พฤติกรรม ผลกระทบ และการสื่อสารการตลาด
จากสื่อสังคมก็ยังเป็นเพียงการศึกในแง่มุมของการวิจัยเชิงปริมาณเพียงเท่านั้น แต่ก็ยังไม่ได้มี
การศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการท าความเข้าใจในรูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือสร้างแนวทาง
ที่เป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญที่จะแก้ปัญหาต่อการสื่อสารการตลาด หรือการโฆษณาจากสื่อ
สังคม การวิจัยในประเด็นการรู้เท่าสื่อในสื่อสังคมออนไลน์โดยเฉพาะเฟซบุ๊ก จะก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในสื่อสังคมออนไลน์จากมุมมองมิติของทาง
นิเทศศาสตร์ เพ่ือเป็นสร้าง และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมที่มีการเข้าใช้สื่อ
ออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน และเป็นการยกระดับของศักยภาพของการสื่อสารในประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาผลกระทบจากการโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมประเภท เฟซบุ๊ก ต่อ

การด าเนนิชีวิตของผู้บริโภค 
2. เพ่ือสร้างแนวทางสร้างการรู้เท่าทันสื่อต่อการโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคม

ประเภทเฟซบุ๊ก 

 

กรอบแนวคิด ทฤษฏี และการวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

1. แนวความคิดเกี่ยวกับสื่อสังคม และเว็บไซต์เฟซบุ๊ก (Social Media  and Facebook 
Website) 

ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2555) ได้อธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า สื่อสังคมนั้นมีหลายช่องทาง 
นักการตลาดจะเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ว่ากลุ่มลูกค้าอยู่ในช่องทางไหน หรือไม่อย่างไร สิ่งส าคัญคือ
คือต้องค านึงว่าในแต่ละช่องทางต้องเน้นเนื้อหาที่เชื่อมโยงกัน เช่น แบรนด์รสดี เชื่อมโยงในเรื่อง
ความสุขภาพในครัว หรือความสุขในครอบครัว ซึ่งท ากิจกรรมทางเฟซบุ๊ก ให้ลูกค้าส่งรูปถ่าย
เมนูอาหารส่วนตัวมาร่วมกิจกรรม ใช้ยูทูปแนะน าวิธีท าอาหาร ใช้ทวิตเตอร์ให้บรรดาลูกค้าแสดง
ความคิดเห็นว่าสิ่งที่ท าให้มีความสุขในครอบครัวมากที่สุด ซึ่งเห็นได้ว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นใช่ช่องทาง
ในการสื่อสารจาก สื่อสังคมท่ีไม่มีขีดจ ากัด โดยทุกช่องทางจะเชื่อมโยงไปกับคุณค่าของสินค้าท้ังสิ้น  
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เฟซบุ๊ก (Facebook) @mimee และ @tuirung (2553) อธิบายว่าเป็นเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีผู้ใช้งานมากที่สุด เป็นสถานที่ที่ผู้ใช้สามารถติดต่อกับบุคคลอ่ืนๆ สามารถสร้างอัลบั้ม
รูปไว้อวดเพื่อนๆ มีมินิเกมส์ต่างๆให้เล่นในเว็บไซต์ ก าหนดตารางนัดหมายกับกลุ่มต่างๆ และยังใช้
สนทนากันระหว่างผู้ใช้คนอ่ืนๆได้ด้วย นอกจากนั้นเฟซบุ๊ก ยังเปิดให้กลุ่มบุคคลที่  3 เข้ามาพัฒนา
แอพพลิเคชั่นต่างๆมากมายจนเกิดระบบเศรษฐกิจใหม่อย่างเศรษฐกิจแอพพลิเคชั่น (App 
Economy) น าเสนอประสบการณ์ที่มีหลากหลายรูปแบบ เป็นระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่มี
ลูกเล่นมากหมายให้กับนักการตลาดน ามาประยุกต์อีกด้วย  

Kansapat Asawarujanon (ออนไลน์) ได้แบ่งประเภทการโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่าย
สังคมเฟซบุ๊กตามลักษณะการใช้งาน และสื่อสารกับผู้ใช้ หรือผู้บริโภค โดยสามารถแบ่งเป็น 9 
ประเภทดังนี้ การมีส่วนร่วมกับโพสจากเพจ โฆษณาสนับสนุนส าหนับแฟนเพจโฆษณาสนับสนุน
ส าหรับเว็บไซต์ โฆษณาสนับสนุนส าหรับเว็บไซต์แบบมีส่วนร่วม โฆษณาสนับสนุนส าหรับแอฟพลิ
เคชั่น โฆษณาสนับสนุนส าหรับแอฟพลิเคชั่นแบบมีส่วนร่วม โฆษณาส าหรับการตอบสนองอีเวนท์ 
โฆษณาส าหรับการสร้างขอเสนอ และโฆษณาส าหรับวีดีโอ 

 
2. แนวความคิดเกี่ยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมที่เกี่ยวกับการโฆษณาบนสื่อ
สังคม (The Ethical For Social Advertising) 

ส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (2543) ก าหนดสิทธิของผู้บริโภคที่ได้รับความ
คุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 มี 5 ประการ คือ สิทธิที่จะได้รับ
ข่าวสารรวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ สิทธิที่จะมี
อิสระในการเลือกหาสินค้า หรือบริการ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า หรือบริการ 
สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณา และชดเชยความ
เสียหาย 

สุษม ศุภนิตย์ (2536) กล่าวว่า การโฆษณาเป็นกิจกรรมทางการสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้น
ในสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรินิยมเพ่ือให้ข่าวสาร และการจูงใจแก่ผู้บริโภค โดยใช้กลยุทธ์
ต่างๆ ทั้งในแง่ของความจริง และสิ่งสมมติให้เกิดความพึงพอใจ สนใจ ไปจนกระทั่งถึงการยอมรับ 
และซื้อสินค้าหรือบริการมาใช้ หรือยอมรับความคิดเห็นนโยบายของบริษัท โดยสินค้าประเภท
เดียวกันแต่ต่างยี่ห้อกันมีมากมาย ท าให้การโฆษณาต้องแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจนบางครั้ง
เกิดการกระท าที่ไม่เป็นธรรมขึ้นซึ่งเป็นความผิดต้องห้าม และมีโทษ การควบคุมการโฆษณา
ก าหนดเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับข่าวสารที่เป็นจริง และขจัดการกระท าที่ไม่เป็นธรรมทาง
การค้า โดยก าหนดวิธีการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และหน่วยงานที่จะด าเนินการคุ้มครอง
ผู้บริโภคในด้านการโฆษณา 
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ปัจจุบัน กฎหมายไทยฉบับหลักที่มีผลโดยตรงต่อเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และ
การแสดงความคิดเห็นในสื่อออนไลน์ คือ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายในการก าหนดความผิดและโทษส าหรับ
การกระท าที่เก่ียวข้องกับระบบหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทั้งในแง่ของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เป็น
เครื่องมือในการกระท าความผิด และในแง่ของการลงมือกระท าความผิดต่อตั วระบบหรือ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์เอง  (สาวตรี สุขศรี, 2550)  

 
3. แนวความคิดเกี่ยวกับการ รู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) 

องค์กรยูเนสโก คณะกรรมาธิการยุโรป และรัฐสภายุโรป และหลายองค์กรสื่อที่เกี่ยวข้อง 
ได้มีการลงมติความเห็นว่าทักษะในการบริโภคสื่อสามารถเพ่ิมทักษะการมีส่วนร่วมในสื่อ โดย
ความสามารถเหล่านี้จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในด้านความตระหนักของบุคคล และยังเป็นการ
ช่วยเพ่ิมพัฒนาประสิทธิภาพในด้านความคิดที่มีวิจารณญาณ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยได้
แบ่งออกเป็น 4 ทักษะในด้านต่างๆดังนี้การเข้าถึง (Access) การวิเคราะห์ (Analyse) การ
ประเมิน (Evaluate) และการสร้างสรรค์ (Create) (Thoman & Jolis, 2008) 

ได้มีการก าหนดแกนความคิดที่เกี่ยวกับการศึกษาเพ่ือการู้เท่าทันสื่อที่ควรปฏิบัติโดย 
ศูนย์กลางเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ  (The Center for Media Literacy) ณ ประเทศแคนนาดา โดยได้
อธิบาย 5 ค าถามหลักเพ่ือนเป็นแกนในการสร้างการตระหนักรู้ส าหรับศาสตร์ในการรู้เท่าทันสื่อ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือที่จะเผยแพร่แนวความคิดที่สร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องต่างๆของผู้รับสาร
จากพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นการจากสื่อสารในปัจจุบัน โดยได้ก าหนดแกนความคิดหลักของ
การศึกษาการรู้เท่าทันสื่อออกเป็น 5 ข้อดังนี้ (Center for Media Literacy, ออนไลน์) 1. เนื้อหา
สื่อทั้งหลายที่ถูกสร้าง 2. เนื้อหาสื่อถูกสร้างขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆท าให้จดจ า และเข้าใจตามที่สื่อ
ต้องการ 3. การเลือกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต่างกันท าให้บุคคลอ่านเนื้อหาสื่อ และรู้เท่าทันมาก
ยิ่งขึ้น 4. มีค่านิยม และทัศนคติแฝงมากับสื่อด้วย 5. เจตนาของเนื้อหาสื่อ คือ ผลประโยชน์ และ
อ านาจ 

นอกจากนั้นได้มีการคิดค้นแนวคิดส าหรับการออกแบบ และพัฒนาแผนกิจกรรม หรือ
แผนในการเรียนรู้เพื่อการศึกษาเพ่ือให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อโดย โตมร อภิวันทนากร (2552) โดยได้
ก าหนดแบบแผนซึ่งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้ การตระหนักถึงผลกระทบ (Awareness) การ
วิเคราะห์การกระท า (Analysis) การไตร่ตรอง และสะท้อนกลับ (Reaction) และ ปฏิบัติการ
โต้ตอบ หรือสนับสนุนยอมรับ (Action) 

 
  

4. แนวความคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการโฆษณา (The  Affectation of Advertising) 
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 พจนา สัจจาศิลป์ (2554) ได้แบ่งผลกระทบของการโฆษณาต่อเยาวชน สังคม วัฒนธรรม 
และเศรษฐกิจไว้ออกเป็นด้านลบ โดยจ าแนกเป็นประเภทของปัจจัยที่การโฆษณามีผลกระทบดังนี้ 
1. ผลกระทบโฆษณาต่อเยาวชน แบ่งประเภทออกเป็นการโฆษณามีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิตของ
เยาวชน และการโฆษณาท าให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าว 2. ผลกระทบโฆษณาต่อ
สังคม แบ่งประเภทออกเป็นการโฆษณาท าให้เกิดความต้องการทางด้านวัตถุนิยม การโฆษณาขาด
ความเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ การโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภค และการโฆษณามีมาก
เกินไป   3.ผลกระทบโฆษณาทางวัฒนธรรม 4.ผลกระทบโฆษณาทางเศรษฐกิจ 
 นอกจากนั้นยังมีการก าหนดผลกระทบจากการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตโดย Pierre 
(1996) อธิบายว่าการเพ่ิมขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์ท าให้ตัวสื่อเองโดยธรรมชาติเปลี่ยนไป 
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมท าให้สื่อลดความเป็น
มวลชนลงในขณะที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้บริโภคมากขึ้น 
ความสามารถในการส่งเนื้อหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะกลุ่ม ท าให้
เปลี่ยนแปลงพ้ืนฐานเกี่ยวกับผู้บริโภค กล่าวคือมีความพยายามมากขึ้นในการแสวงหาข้อ มูล
ข่าวสารที่ตนเองสนใจจริงๆ หรือเลือกสรรแล้ว และเช่นเดียวกันการป้องกันตนเองไม่ให้รับสารที่
ตนไม่ต้องการซึ่งสื่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามาแทนที่ตรงนี้ได้อย่างดีและน่าจะเป็นเหตุผลที่ท าให้
เข้าใจถึงอิทธิพลของสื่อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตได้ดีระดับหนึ่ง 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่งเป็นการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยท าการสัมภาษณ์จากกลุ่มผู้ที่ท างานเกี่ยวข้องกับการ
ผลิตโฆษณา กลุ่มผู้เฝ้าระวังสื่อโฆษณา และกลุ่มนักวิชาการด้านสื่อมวลชน แบ่งเป็นกลุ่มละ 5 คน
รวมทั้งหมด 15 คนโดยประเด็นค าถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวความคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้องที่ได้ศึกษาในระหว่างการเตรียมการเก็บข้อมูล โดยค าถามจะเป็นค าถามปลายเปิด 
(Open-ended question) และใช้เทปบันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ์ 

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

 แหล่งข้อมูลเป็นประเภทบุคคล จ านวน 15 คนโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มผู้ที่
ท างานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อโฆษณา กลุ่มนักวิชาการด้านสื่อมวลชน และกลุ่มตัวแทนผู้บริโภค
และเฝ้าระวังสื่อ   

ขั้นตอนการด าเนินวิจัย 

ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้ ศึกษาจากทฤษฏีแนวคิดต่างๆ ต ารา บทความ 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง, ศึกษาวิธีการสร้างแบบสัมภาษณ์จากต ารา และอาจารย์ที่ปรึกษา , น า
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ข้อมูลทีไ่ด้จากศึกษามาสร้างแบบสัมภาษณ์, น าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาในงานวิจัย, ท าการสัมภาษณ์ และด าเนินการเก็บข้อมูลของผู้ให้ข้อมูลส าคัญ น าข้อมูลมา
ประมวล  และวิเคราะห์ผลการศึกษา 

ผลการวิจัยและผลการอภิปรายวิจัย 

 จากการศึกษาเพ่ืองานวิจัยผลกระทบจากโฆษณาบนเฟซบุ๊ก และแนวทางการรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาบนเฟซบุ๊ก ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยโดยเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยมี
ผลวิจัยดังนี้ 
1. ปัญหา และผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมประเภทเฟซบุ๊กต่อการด าเนิน
ชีวติผู้บริโภค 
 ส าหรับค าถามในข้อนี้สามารถแบ่งเป็นประเด็นค าถามย่อยได้อีก 2 ข้อคือ สภาวะปัญหา
ต่างๆ และผลกระทบทางด้านลบของโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย และ
ประเภทของการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กท่ีมีปัญหา และผลกระทบต่อผู้บริโภค 
   1.1 สภาวะปัญหาต่างๆ และผลกระทบทางด้านลบของโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟ
ซบุ๊กในประเทศไทย 

ส าหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามในข้อนี้ของผู้ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยสามารถแบ่ง
ได้เป็น 3 ความคิดเห็นด้วยกันได้แก่  

1.1.1 สภาวะปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของผู้บริโภคที่
เขา้ใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก 

สภาวะปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของผู้บริโภคที่เข้าใช้
เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก มีต้นเหตุมาจากการโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่มักจะถูกสร้างให้
อยู่ในรูปแบบของการเล่าเรื่อง หรือบอกต่อจากสังคม หรือบุคคล เมื่อผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะ
เนื้อหาที่ตนเองได้รับออกจากการโฆษณาได้ส่งผลต่อการด าเนินชีวิตของผู้บริโภคที่ถูกหลอกลวงให้
ใช้สินค้าอุปโภคบริโภคท่ีไม่มีคุณภาพ มาตรฐาน และอาจเกิดผลเสียต่อชีวิต 

“การโฆษณาจากบุคคล หรือเน็ตไอดอลมันจะเนียน เนียนจนคนไม่รู้ว่า
มันคือการโฆษณา อาจจะทั้งในรูปแบบการรีวิว การให้ข้อมูล ข้อเท็จจริงบางส่วน
แต่ไม่ใช่ว่าให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะ อย่างเช่น แม้กระทั้งการขายสินค้าบริการด้าน
สุขภาพ ก็จะเป็นปัญหาต่อเนื่องตามมา” 

(สัมภาษณ์ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 
 

1.1.2 สภาวะปัญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กท่ีขาด
ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค 
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สภาวะปัญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่ขาดความ
รับผิดชอบต่อผู้บริโภค เกิดขึ้นเนื่องด้วยความสะดวกสบายต่อการเข้าใช้ รวมกับความรวดเร็วใน
การแพร่กระจายข่าวสาร ท าให้กลุ่มคนที่ขาดความรับผิดชอบจากสังคมผลิตโฆษณาที่มีข้อความ
เป็นเท็จ และมีเนื้อหาทางด้านบายมุข เช่น เรื่องของการพนัน เหล้า บุหรี่  รวมถึงการหลอกลวงให้
ซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่มีคุณภาพ เผยแพร่ลงบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กส่งผลให้
ผู้บริโภค โดยเฉพาะเยาวชนที่ยังขาดวิจารณญาณเกิดความลุ่มหลวง และถูกหลอกลวงได้โดยง่าย 

“แต่เมื่อผู้ใช้ (User) คนท าใช้พ้ืนที่ตรงนี้เพ่ือโฆษณาสินค้า หรือบริการ
ตัวเอง แต่ขาดความรับผิดชอบ นั้นแหล่ะ มันจะเกิดผลกระทบทางลบ ถามว่าผล
แปลกไหม มันก็ไม่แปลกใหม่ มันเหมือนผลกระทบทางโฆษณาที่ ผิดกฎหมาย 
และจรรยาบรรณ เหมือนกับโฆษณาออฟไลน์ เพียงแต่ผลกระทบมันจะมากขึ้น
เท่านั้นเอง” 

(สัมภาษณ์ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559) 
 

1.1.3 ปัญหาในการสร้างค่านิยมจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก 

เนื่องด้วยสภาวะโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กนิยมใช้บุคคลมียอดการ
ติดตามจ านวนมากที่ผู้บริโภคมีความชื่นชอบบวกกับปัจจัยการใช้พฤติกรรมชักชวนให้ซื้อสินค้าที่ไม่
สามารถท าได้ในสื่อหลัก หรือสื่อปกติ เช่นการแต่งตัวให้ล่อแหลมในการขายสินค้า ท าให้ผู้บริโภคที่
ได้รับชมโฆษณาดังกล่าวได้รับแรงกระตุ้นให้เกิดค่านิยมการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นตาม
ไปด้วย 

“พวกการโฆษณา ครีมเครื่องส าอาง ที่สร้างค่านิยมใหม่ ให้คนมองว่า
อยากสวย เพราะพวกพริตตี้เขามีตัวตนบนโลกออนไลน์…เขาเลยคิดว่าถ้าเขา
อยากเป็นแบบนี้ เขาก็ต้องซื้อสินค้านี้ด้วย ซึ่งเป็นการสร้างโครงสร้างสังคมแค่ใช้
สินค้าแล้วก็จะเป็นแบบพวกพริตตี้” 

(สัมภาษณ์คุณรพีรุจ เที่ยงธรรม, สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2559) 
 

1.2 ประเภทของการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่มีปัญหา และผลกระทบต่อ
ผู้บริโภค 

ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นค าถามนี้เป็นไปในทาง
เดียวกันทั้งหมด โดยผู้ให้ข้อมูลหลักแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การก าหนดประเภทของ
โฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กไม่ใช่ปัจจัยที่ส าคัญ แต่ปัจจัยที่ควรจะต้องค านึงถึงก็คือประเภท



 
27 วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2559) 

 

ของแหล่งที่มาของโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก โดยแหล่งที่มาที่มีแนวโน้มในการสร้าง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการโฆษณามากที่สุดก็คือ แหล่งที่มาประเภทผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย 
และแหล่งที่มาประเภทบุคคล ด้วยเหตุผลจากกระบวนการการผลิตสื่อโฆษณาของแหล่งที่มา
ดังกล่าวที่ขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมที่ถูกต้องโดยจะค านึงถึง
เพียงแต่กระแสตอบรับที่ดี ของโฆษณาเพียงเท่านั้น และค่านิยมที่ ไม่มีการว่าจ้างตัวแทนผลิต
โฆษณาเนื่องจากปัจจัยทางด้านงบประมาณ ส่งผลให้โฆษณาที่ถูกผลิต หรือน าเสนอจากแหล่งที่มา
ดังกล่าวจะมีรูปแบบการใช้ข้อความ ภาพ หรือวีดีโอที่ไม่เหมาะสม 
  

 “ประเภทที่สุ่มเสี่ยงคือประเภทโฆษณาอ่ืนๆที่ไม่ได้ผ่านเอเจนซี่หรือ
ลูกค้าเป็นคนติดต่อโดยตรง เขาก็จะไม่มีข้อมูลว่ามีกฎหมายควบคุมรึเปล่าหรือถ้า
ท าออกไปแล้วจะมีผลกระทบใดๆบ้าง ถ้าโฆษณามีการสุ่มเสี่ยงแบบนี้นับเป็นทุก
ประเภทเลย เพราะว่าเขาจะไม่เชี่ยวชาญ หรือรู้ข้อกฎหมาย” 

(สัมภาษณ์คุณนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559) 
 
2. กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊ก
ในประเทศไทย 

ส าหรับค าถามในข้อนี้สามารถแบ่งเป็นประเด็นค าถามย่อยได้อีก 2 ข้อคือ ปัญหาของ
กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรม ที่ควบคุมผู้ผลิตสื่อโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กใน
ประเทศไทย และพฤติกรรมการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กท่ีละเมิดกฎหมายการควบคุม
การผลิตโฆษณา หรือไม่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา 

 
2.1 ปัญหาของกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรม ที่ควบคุมผู้ผลิตสื่อโฆษณาบนสื่อ

สังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย 
ค าถามในข้อนี้ผู้วิจัยสามารถแบ่งความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักออกเป็น 3 แนวทาง

ได้แก่ 
2.1.1 ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย 
สภาวะปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์สื่อสังคม

เฟซบุ๊กเกิดขึ้นจากการที่เว็บไซต์เฟซบุ๊กเป็นสื่อใหม่ที่ได้รับความนิยมได้ไม่นาน ท าให้ยังไม่มีการ
ออกกฎหมายที่ครอบคลุมชัดเจนเกี่ยวกับสิ่งที่พึงกระท าได้ หรือไม่ได้ในการผลิตโฆษณา แม้ว่าจะมี
พระราชบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตเนื้อหา
โฆษณา แต่เนื้อหาของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับก็ยังไม่ได้ครอบคลุมถึงพ้ืนที่บนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก
อย่างชัดเจน นอกจากนั้นเว็บไซต์เฟซบุ๊กยังมีที่ตั้งบริษัทอยู่ที่ต่างประเทศท าให้อยู่นอกเหนืออ านาจ
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กฎหมายไทย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ รวมถึงการผลิตโฆษณาที่มีแนวโน้มที่เป็นการ
กระท าท่ีผิดกฎหมายเกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย  

“…การให้ข้อมูลทางด้านอบายมุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนัน  เรื่อง
ของเซ็กส์ หรือเรื่องจะเป็นโฆษณาบางอย่างเช่น บุรี่ จนกลายเป็นโฆษณาบนเฟ
ซบุ๊กได้ อันนั้นคือช่องว่าง ซึ่งถ้าโฆษณาปกติอาจจะผิดกฎหมาย…เพราะกฎหมาย
แต่ละประเทศจะต่างกันและก็ในเฟซบุ๊กกฎหมายไทยจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึง” 

(สัมภาษณ์ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 
 

2.1.2 การขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ผลิต
โฆษณา 

สภาวะปัญหาเกี่ยวกับการไม่รู้กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ผลิต
สื่อโฆษณาเกิดขึ้นจากการเปิดกว้างในการเช้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กท าให้ผู้ผลิตสินค้า หรือ
บริการที่เป็นบริษัทรายเล็ก หรือบุคคลธรรมดาที่ไม่จ าเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย 
จรรยาบรรณ หรือจริยธรรมในการผลิตโฆษณา ผลิตเนื้อหาโฆษณาออกมาสื่อสารได้ด้วยตนเอง ท า
ให้เนื้อโฆษณาเหล่านั้นอาจมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ส่งผลให้ผู้บริโภคจ านวนมากที่ได้
รับชมโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ถูกเอาเปรียบ หรือถูกหลอกลวงจากเนื้อโฆษณาที่เกินจริง 
หรือมีเนื้อหาที่เป็นเท็จ 

“พวกแบรนด์เล็ก หรือแบรนด์ใหม่ ที่ท ายังไงก็ได้ ขอให้ตัวเองดัง ซึ่งบาง
ทีไม่ได้ท าเอง หรือไม่ผ่านเอเจนซี่ขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญในการท างาน” 

(สัมภาษณ์คุณนรสิทธิ์ สิทธิเวชวิจิตร, สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559) 
 

2.1.3 การใช้กฎหมาย หรือจรรยาบรรณท่ีไม่ได้ผล 
เนื่องจากประเด็นเกี่ยวกับความล่าช้าในการด าเนินกระบวนการทางกฎหมายที่

ไม่สามารถตามทันความเร็วของข้อมูล เนื้อหา หรือการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของเว็บไซต์สื่อ
สังคมเฟซบุ๊กได้  อีกท้ังยังมีปัจจัยในเรื่องของความไม่เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเป็นสื่อสังคมของ
เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กของผู้เขียนบทกฎหมายในปัจจุบันอีกด้วย ในส่วนของเรื่องจรรยาบรรณ
โฆษณาที่มีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงต่อผู้ที่เรียนทางด้านสาขาที่เกี่ยวกับสื่อเท่านั้น ท าให้บุคคลอ่ืนที่
ไม่ได้จบการศึกษาจากสาขาดังกล่าว แต่ผลิตสื่อโฆษณาบนเฟซบุ๊กซึ่งมีอยู่เป็นจ านวนมากใน
ปัจจุบัน ยากที่จะท าความเข้าใจ หรือไม่มีความสนใจที่จะศึกษา ดังนั้นการมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหา
โดยวิธีการอ่ืนสมควรที่จะเป็นทางออกที่ดีกว่า 
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“จรรยาบรรณก าหนด อาจจะใช้ไม่ได้ เพราะเขาไม่ใช่นักโฆษณา เพราะ
เขาไม่ได้เรียนนิเทศมาเลย เขาอาจจะมาจากสาขาอ่ืน จรรยาบรรณโฆษณามัน
อาจจะจับยาก การเปิดโลกของออนไลน์มันท าให้หลายๆสาขา เข้ามาอยู่ และท า
ค้าขาย และท าการผลิตโฆษณา แต่สิ่งที่น่าจะควบคุมได้ควรจะเป็นเรื่องการ
จริยธรรม” 

(สัมภาษณ์อาจารย์เกียรติศักดิ์ วัฒนศักดิ์, สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559) 
 

2.2 พฤติกรรมการโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่ละเมิดกฎหมายการควบคุมการ
ผลิตโฆษณา หรือไม่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณ และจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกันการโฆษณา 

ส าหรับประเด็นค าถามในข้อนี้ ผู้วิจัยสามารถแบ่งแนวทางความคิดเห็นที่ผู้ให้ข้อมูลหลัก
เสนอออกเป็น 3 แนวทางได้แก่  

2.2.1 การโฆษณาสินค้าไม่ผ่านการรับรอง หรือไม่มีมาตรฐานบนเว็บไซต์สื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 

ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับบทกฎหมายที่ควบคุมพฤติกรรมการ
ผลิต และเผยแพร่โฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ท าให้ผู้ผลิตโฆษณาเจ้าต่างๆอาศัยช่องว่าง
ทางกฎหมายดังกล่าว ผลิตโฆษณาเก่ียวกับสินค้า หรือบริการต่างๆที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือไม่ได้
มาตรฐาน ออกมาในสื่อออนไลน์กันอย่างแพร่หลาย โดยโฆษณาของสินค้า หรือบริการดังกล่าวที่
ผู้ให้ข้อมูลหลักสังเกตเห็นเป็นประจ าได้แก่ โฆษณาอาหาร และยาที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนจาก 
อย. สินค้าประเภทเครื่องมือแพทย์ และบริการเกี่ยวกับศัลยกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานการรับรองที่
ถูกต้อง 

“ประเด็นในเรื่องการโฆษณา ยา และอาหารในเฟซบุ๊กซึ่งมีเยอะมาก ซึ่ง
มันอันตรายถึงชีวิต พวกยาลดความอ้วน เยาวชนก็จะเชื่อเพราะมันเป็นวัยของ
เขาท่ีจะต้องรักสวยรักงาม การหาข้อมูลก็จะหาจากสื่อเฟซบุ๊ก สื่อออนไลน์ต่างๆ 
พ่อแม่ผู้ใหญ่ใกล้ตัวก็ไม่ทราบ เรื่องนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนบ่อย รวมถึงคนใน
ชนบทที่ซื้อยาก ที่บอกว่ารักษาโรคที่รักษาไม่หาย” 

(สัมภาษณค์ุณเข็มพร วิรุณราพันธ์, สัมภาษณ์ , 12 มีนาคม 2559) 
  

  2.2.2 การโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง 
  ต้นเหตุมาจากความไม่ชัดเจนของกฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาในสื่อออนไลน์ซึ่ง
รวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก รวมถึงปัจจัยจากผู้ผลิตโฆษณาที่ขาดความรับผิดชอบ หรือขาด
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของการโฆษณา ท าให้ผู้ผลิตโฆษณาบางราย
ผลิตเนื้อหาโฆษณาที่มุ่งเน้นแต่ที่จะจูงใจให้ผู้บริโภคซื้อสินค้า หรือบริการของตนเอง โดยใช้
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ข้อความ หรือวิธีการน าเสนอข้อมูลที่เป็นกล่าวอ้างสรรพคุณเกินความจริง หรือในบางกรณีอาจ
เป็นข้อความเท็จ 

“อย่างที่เขาโฆษณา อาหารต่างๆ อาจจะเอาเรื่องราวมาบอกว่า น้ าด่าง 
มะนาวใส่น้ า ทั้งท่ีจริงๆมะนาวเป็นกรด อย่างนี้เราก็รู้ว่ามันผิดกฎ แล้วน้ าพวกนี้ก็
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง มีประโยชน์ นอกจากนั้นคนยังส่งต่ออีกด้วย เป็นการ
โฆษณาเกินจริง เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภค เราจ าเป็นจะต้องมีการติดความรู้ให้
ผู้บริโภค เพ่ือไม่ให้เกิดการหลงเชื่อ และส่งต่อข้อมูลที่ผิด อย่างกรณีครีมผิวขาว 
ก็เป็นอันตราย เพราะไม่มีการรับรองอะไร น้ าส่วนประกอบมาจากที่ไหนก็ไม่
ทราบ” 

(สัมภาษณ์ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 

 
 2.2.3 การโฆษณาสินค้า หรือบริการที่ผิดกฎหมาย 

การขาดความรับผิดชอบของผู้ผลิตโฆษณาโดยมีพฤติกรรมการผลิต หรือเผยแพร่โฆษณาสินค้า 
หรือบริการที่ผิดกฎหมายอย่างตั้งใจ อาทิเช่น การโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องการพนัน การโฆษณา
เกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ หรือการโฆษณาเกี่ยวกับสิ่งเสพติด 

“นอกจากให้ข้อมูลเป็นเท็จแล้ว ยังมีความรู้สึกว่าบางทียังเป็นการให้
ข้อมูลทางด้านอบายมุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพนัน  เรื่องของเซ็กส์ หรือเรื่อง
จะเป็นโฆษณาบางอย่างเช่น บุรี่ จนกลายเป็นโฆษณาบนเฟซบุ๊คได้ อันนั้นคือ
ช่องว่าง ซึ่งถ้าโฆษณาปกติอาจจะผิดกฎหมาย สุรา…จะบอกว่าเป็นส่วนใหญ่ก็คง
จะล าบากแต่ว่ามันมีการละเมิดอยู่มีการท าผิดกฎหมายอยู่ ทั้งนี้มันก็จะมีบาง
โฆษณาเหมือนกันที่เค้าก็ใช้เป็นช่องทางเรื่องปกติของเค้า มันไม่ใช่เรื่องของผิด
กฎหมายก็มี…ตั้งใจเค้าตั้งใจ เช่นเค้ารู้อยู่แล้วว่าไม่สามารถโฆษณาได้ในปกติ
ทั่วไป เอาง่ายๆ เหล้า บุรี่ ไม่สามารถโฆษณาได้ในเฟซบุ๊คเนี๊ย เค้าใช้ช่องว่างใน
การให้ข้อมูลของเหล้า บุหรี่ ตรงนี้มันมีข้อมูลของมีเดียมอนิเตอร์ในการท าเมื่อปี
ที่แล้วเป็นข้อมูลวิจัยที่เกี่ยวกับเรื่องของ” 

(สัมภาษณ์อ.ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 
 

3. การสร้างแนวทางการรู้เท่าทันสื่อต่อการโฆษณาบนเว็บไซต์เครือข่ายสังคมประเภทเฟซบุ๊ก 
 ส าหรับค าถามในข้อนี้สามารถแบ่งเป็นประเด็นค าถามย่อยได้อีก 2 ข้อได้แก่ ความส าคัญ
เกี่ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อ ในการเปิดรับโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย และ
การก าหนดแนวทางเพ่ือสร้างการรู้เท่าทันสื่อ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้เปิดรับสารโฆษณาบนสื่อสังคม
ประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย น าเสนอเป็นแบบจ าลองได้ดังต่อไปนี้  
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3.1 ความส าคัญเกี่ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อ ในการเปิดรับโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟ

ซบุ๊กในประเทศไทย 
 

 ผู้ให้ข้อมูลหลักทุกท่านได้ให้ความเห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในประเด็นค าถาม
ในข้อนี้เกี่ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อ ในการเปิดรับโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมประเทศเฟซบุ๊กนั้นมี
ความส าคัญต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็นวิธีการที่คาดว่าจะได้ผลในการแก้ปัญหา
ผลกระทบต่างๆต่อการด าเนินชีวิตของผู้บริโภค โดยผู้ให้ข้อมูลหลักบางท่านยังให้ค าแนะน า
เพ่ิมเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ว่าเห็นสมควรให้มีการน าองค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้เท่าทันสื่อ
เพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตรการศึกษาของเยาวชน และควรมีการเพ่ิมองค์ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่า
ทันสื่อให้กับประชาชนตั้งแต่เป็นเยาวชน เพ่ือสร้างภูมิคุ้มในการใช้สื่อให้กับประเทศไทย  

“การรู้เท่าทันสื่อเป็นสร้างความตระหนักในระดับตัวบุคคล เพราะว่าเรื่องสื่อ
ออนไลน์เฟซบุ๊ก มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากๆป มากกว่าองค์กร หรือกลุ่ม เพราะทุก
คนใช้ และยังเป็นผู้ส่งสื่อ ผู้แชร์ บางกรณีก็ยังเป็นผู้โฆษณาด้วยตนเองด้วย เพราะบาง
กรณีเราก็แชร์สิ่งที่เป็นโฆษณาด้วยซ้ า หากเราไม่ตระหนัก ไม่มีการรู้เท่าทันว่าสื่อมันก าลัง
จะสร้างอะไร เราจะไม่รู้ตัว เราจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา” 

(สัมภาษณ์คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 
 
3.2 การก าหนดแนวทางเพ่ือสร้างการรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เปิดรับสารโฆษณาบนสื่อ
สังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย 
 ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ ให้ข้อมูลหลักมาจัดท าเป็นแนวทาง 
(Guideline) ในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้เปิดรับสารโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กใน
ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 9 แนวทางได้แก่  

1. แยกแยะความเป็นโฆษณา 
แยกแยะเนื้อหาจ าพวกภาพ ข้อความ หรือวีดีโอที่มีลักษณะการน าเสนอที่มีการโฆษณา

สินค้า หรือบริการต่างๆแฝงอยู่ด้วย 
“ต้องมีการประเมินก่อนว่าเป็นโฆษณา พอเป็นโฆษณาเราจะต้องประเมินความ

เชื่อให้อยู่ในระดับต่ าก่อน ต้องมีการตรวจสอบ” 
(สัมภาษณ์คุณอุดมธิปก ไพรเกษตร, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 
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2. รับชมเนื้อหาให้ครบถ้วน 
รับชมเนื้อหาในโฆษณาให้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน เช่น การรับชมคลิปวิดีโอจนจบ หรือการ

อ่านหัวข้อ และข้อความต่างๆให้ครบก่อนตัดสินใจบริโภค 
“โดยพฤติกรรมของผู้คนที่เล่นอินเทอร์เน็ตบางครั้ง พวกเขาอยากที่จะแชร์เป็น

คนแรก ท าให้ดูเนื้อหาเหล่านั้นยังไม่จบ เป็นไปได้ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นการโฆษณา 
หรือการโฆษณาแฝงที่ไม่ดี” 

(สัมภาษณ์อาจารย์ กรชนก ชิดฉัยสุวรรณ, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559) 

3. ไตร่ตรองความเป็นจริง 
คัดกรองเนื้อในการโฆษณาที่มีการเสริมเติมแต่งเนื้อเรื่องที่เกินความเป็นจริง หรือการใช้

ข้อความเท็จในการโฆษณา 
“คือตอนนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มักจะใช้สิ่งหนึ่ง เพ่ือที่จะท าให้เหมือนกับว่าการ

โฆษณาเหล่านั้นเป็นความจริง ก็คือการใช้เรื่องราว หรือกรณีศึกษา” 
(สัมภาษณ์นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 

4. รับรู้จุดประสงค์ 
ทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริงของโฆษณา เพ่ือให้สามารถแยกแยะความรู้สึกที่ได้รับจาก

การรับชมโฆษณา กับความรู้สึกในการตัดสินใจเลือกซ้ือสินค้า หรือบริการ 
“เท่าทันสื่อนี่คือรู้ไหมว่า ที่เราดูอยู่มันคือโฆษณา คิดได้ว่าเขาใช้ขั้นตอนอะไร 

เครื่องมืออะไร หวังอะไรจากเรา ใครเป็นเจ้าของโฆษณา เนื้อหาตรงนี้ อันนี้คือการรู้เท่า
ทันสื่อ” 

(สัมภาษณ์คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 
 

5. ตรวจสอบแหล่งที่มา 
ค้นหาหาแหล่งที่มาของสินค้า หรือบริการดังกล่าวเพ่ือยืนยันความน่าเชื่อถือของสินค้า 

หรือบริการที่ได้รับชมผ่านการโฆษณา 
“การเลือกดูต้นตอของสื่อโฆษณาท่ีเชื่อถือได้ เช็คได้ เรียกง่ายๆว่าแหล่งที่มาขอ

โฆษณานั้นๆ ควรจะต้องเชื่อถือได้ มีความส าคัญในสังคมระดับหนึ่ง ความน่าเชื่อถือจริงๆ
ตรงนี้ควรมาเป็นเป็นอันดับหนึ่งก่อน หากเป็นโฆษณาท่ีสุ่มเสี่ยง เฉพาะทางก็ต้องดูที่มาว่า 
เขาเชี่ยวชาญจริงๆ ความเป็นองค์กรจริงๆ” 

(สัมภาษณ์อาจารย์กรชนก ชิดฉัยสุวรรณ, สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559) 
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6. แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม 
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสินค้า หรือบริการที่ได้รับชมผ่านการโฆษณาจากแหล่งข้อมูล

อ่ืนๆ เช่น เว็บไซต์กูเก้ิล (Google) เว็บไซต์พันทิพธ์ (pantip) หรือเว็บไซต์วิกิ (Wiki) 
“จากนั้นก็ควรไปหาข้อมูลเองจากเว็บต่างๆ แหล่งความรู้รอบตัวที่เราหาได้ หรือ

ทางที่ดีเข้าไปถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในเว็บต่างๆที่เชี่ยวชาญในจุดนั้นเลยก็ได้ มันมักจะมี
ผู้เชี่ยวชาญที่ท าแฟนเพจ หรือท าเว็บกลุ่มเฉพาะที่เขาน่าจะให้ค าแนะน าได้ดี และมี
ประโยชน์กับเรา” 

(สัมภาษณ์คุณวุฒินันท์ นาคพรหม, สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2559) 

7. ตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ใช้ท่านอ่ืน 
ตรวจสอบความคิดเห็น (comment) จากประการณ์ของผู้ใช้สินค้า หรือบริการจาก

โฆษณาที่ได้รับชม 
“การตรวจสอบเสียงของผู้บริโภคที่ใช้สินค้า พิมพ์เขาไปถามกัน หรือเช็คจาก

เว็บไซต์อย่างพันทิพย์ หรือช่องทางอ่ืนๆ กับคนที่เขามีประสบการณ์ที่ดี และไม่ดี มันก็จะ
เป็นข้อมูลที่เราจะน ามาวิเคราะห์ได้อย่างดี” 

(สัมภาษณ์คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตร, สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559) 

8. ใช้ข้อความที่เป็นจริง และไม่ละเมิดผู้อื่นในการแชร์ หรือส่งต่อ 
ในการส่งต่อ หรือแชร์โฆษณาบนสื่อสังคมควรที่จะใช้ข้อความที่เป็นความจริงปราศจาก

การเสริมเติมแต่งท่ีมากเกินไป รวมถึงการใช้ข้อความที่ไม่ละเมิดสิทธิของผู้อ่ืน 
“การส่งต่อสิ่งต่างๆ ควรจะต้องค านึงถึง ความจริง เป็นสิ่งส าคัญ ไม่ควรจะแต่ง

เติมอะไรให้มากเกินไปหากจะโพสต์ หรือส่งต่ออะไร” 
(สัมภาษณ์ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิน, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559) 

9. การกดถูกใจ หรือการแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็นการแชร์  
ค านึงถึงว่าการกดฟังชั่นถูกใจ หรือการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่เป็นโฆษณาก็ย่อมถือ

ว่าเป็นการแชร์ หรือส่งต่อเช่นเดียวกัน 
“และอีกประเด็นที่น่าสนใจคือ แม้กระทั่งการแสดงความคิดเห็น หรือกดไลค์ ก็

ถือว่าเป็นการแชร์แล้วในสังคมเฟซบุ๊ก ดังนั้นการกระท าใดๆเหล่านี้จะต้องมีการไตร่ตรอง
ให้มากกว่าปกติ และมีความเข้าใจในกระบวนการการท างานของเฟซบุ๊กให้ดีด้วย สรุป
แล้วการ กดไลค์ การแสดงความคิดก็ถือว่าเป็นการสร้างสรรค์เนื้อหาด้วยเช่นเดียวกัน 

(สัมภาษณ์คุณอุดมธิปก ไพรเกษตร, สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559) 
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 อภิปรายผลวิจัย 

   ในการอภิปรายผลจะจ าแนกเป็นประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. สภาวะปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของผู้บริโภคที่เข้าใช้เว็บไซต์สื่อ
สังคมเฟซบุ๊ก 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะปัญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของ
ผู้บริโภคท่ีเข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องผลกระทบจากการโฆษณา
ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดย Pierre (1996)  ไดอ้ธิบายว่าการเพ่ิมขีดความสามารถของคอมพิวเตอร์
ท าให้ตัวสื่อเองโดยธรรมชาติเปลี่ยนไป และความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมท าให้สื่อลด
ความเป็นมวลชนลงในขณะที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้บริโภคมากขึ้น 
การส่งเนื้อหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มผู้บริโภคเฉพาะ ผู้บริโภคความพยายามมากขึ้นใน
การแสวงหาข้อมูลข่าวสารที่ตนเองสนใจจริงๆ หรือเลือกสรรแล้ว และการป้องกันตนเองไม่ให้รับ
สารที่ตนไม่ต้องการซึ่งสื่ออินเทอร์เน็ตสามารถเข้ามาแทนที่ตรงนี้ได้อย่างดี  
 นอกจากนั้นประเด็นความคิดเห็นนี้ยังสอดคล้องกันผลวิจัยของ ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน 
(2557) ที่สรุปว่า วิจารณญาณส่วนบุคคล เพศ การศึกษา อาชีพ และที่ส าคัญครอบครัวมีผลต่อ
ความคิดและการกระท าในการตัดสินใจในการใช้เหตุผล ไตร่ตรองก่อนที่จะมีการส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารของสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างมาก 
 
2. สภาวะปัญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่ขาดความรับผิดชอบต่อ
ผู้บริโภค 
 ในประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะปัญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อ
สังคมเฟซบุ๊กท่ีขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องผลกระทบจากการ
โฆษณาประเภทการโฆษณาหลอกลวงผู้บริโภคโดย พจนา สัจจาศิลป์ (2554) ได้อธิบายว่าโฆษณา
ลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการโฆษณาเกินจริง  เพ่ือเชิญชวนผู้บริโภคให้เกิดความสนใจ ซึ่งสินค้าที่
โฆษณา และน ามาจ าหน่ายนั้นมีอันตรายอย่างยิ่ง ตัวอย่างโฆษณาดั งกล่าว เช่น การโฆษณา
เครื่องดื่ม สมุนไพร ที่ใช้ชื่อ ภาษาจีน และอ้างว่าสามารถรักษาโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
เบาหวาน โรคอัมพฤกษ์ – อัมพาต ช่วยเสริมสร้างฮอร์โมน แก้ปวดตามไขข้อ โรครูมาติซั่ม โรค
เกาต์  ป้องกันโรคมะเร็ง ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดว่ายาจีนมีคุณสมบัติมากมาย ถือเป็นการ
หลอกลวงผู้บริโภค ส่งผลให้สุขภาพของร่างกายเสื่อมโทรม 
 
3. ปัญหาในการสร้างค่านิยมจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก 

ประเด็นแนวความคิดเห็นเรื่องปัญหาในการสร้างค่านิยมจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคม
เฟซบุ๊ก 



 
35 วารสารการส่ือสารและการจัดการ นิด้า  ปีท่ี 2 ฉบับท่ี 1 (มกราคม – เมษายน 2559) 

 

สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องผลกระทบจากการโฆษณาประเภทการโฆษณาท าให้เยาวชนเกิด
พฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าวโดย พจนา สัจจาศิลป์ (2554) ได้อธิบายว่าโฆษณาที่ท าให้เยาวชนเกิด
พฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าวกว่าการเปิดรับภาพยนตร์โฆษณาทางสื่อวิทยุโทรทัศน์ที่มีความรุนแรง 
จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่ก้าวร้าวได้ตามสารโฆษณานั้นได้โดยเฉพาะในเด็ก และเยาวชน
ซึ่งขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์จึงคล้อยตามสารโฆษณาได้ง่าย ถือได้ว่านักโฆษณาขาดความ
รับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้นนักโฆษณาควรจะตระหนักอย่างยิ่งในการสร้างสรรค์งานโฆษณาออกสู่
สายตาผู้บริโภค  

นอกจากนั้นประเด็นความคิดเห็นนี้สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องผลกระทบจากการ
โฆษณาประเภทการโฆษณาขาดความเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์โดย พจนา สัจจาศิลป์ 
(2554) กล่าวคือ ปัจจุบันการน าสิ่งเร้าทางเพศ ได้แก่ การน าผู้หญิง และผู้ชายมาแสดงแบบ
โฆษณาที่ล่อแหลมในงานโฆษณาเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางเพ่ือเรียกร้องความสนใจจากผู้บริโภค 
การโฆษณาลักษณะเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อสถานภาพ และการพัฒนาสิทธิมนุษย์ชน โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยผู้หญิงจะถูกน ามาเป็นเครื่องมือในการโฆษณาอย่างมากมาย โฆษณาประเภทนี้เป็นสิ่ง
ที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมไทย ขาดการเคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ 
และเป็นอุปสรรคที่ขัดต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันเท่าเทียมกัน ของหญิงชายในสังคมรวมทั้ง
ส่งผลกระทบต่อการสร้างค่านิยมผิดๆในสังคม 

 
4. แหล่งที่โฆษณาประเภทผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และแหล่งที่มาประเภทบุคคลมีแนวโน้ม
พฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 ประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับแหล่งที่โฆษณาประเภทผู้ประกอบธุรกิจรายย่อย และ
แหล่งที่มาประเภทบุคคลที่มีแนวโน้มพฤติกรรมไม่เหมาะสมนี้ไม่ได้สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่อง
ประเภทโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่ผู้วิจัยก าหนดไว้เพ่ือสร้างแนวทางค าถาม โดย 
Kansapat Asawarujanon (ออนไลน์) ได้มีการแบ่งประเภทโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมไว้ 9 
ประเภทได้แก่ การมีส่วนร่วมกับโพสจากเพจ โฆษณาสนับสนุนส าหนับแฟนเพจโฆษณาสนับสนุน
ส าหรับเว็บไซต์ โฆษณาสนับสนุนส าหรับเว็บไซต์แบบมีส่วนร่วม โฆษณาสนับสนุนส าหรับแอฟพลิ
เคชั่น โฆษณาสนับสนุนส าหรับแอฟพลิเคชั่นแบบมีส่วนร่วม โฆษณาส าหรับการตอบสนองอีเวนท์ 
โฆษณาส าหรับการสร้างขอเสนอ และโฆษณาส าหรับวีดีโอ เนื่องด้วยลักษณะของการสื่อสารใน
การโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่มีอิสระในการน าเสนอ มีความซับซ้อนของช่องทางในการ
เผยแพร่ และมีรูปแบบในการโฆษณาเกิดขึ้นได้ใหม่โดยไม่รู้จบ การแบ่งประเภทของโฆษณาที่มี
แนวโน้มการน าเสนอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะจึงควรแบ่งจากประเภทแหล่งที่มาที่เป็นผู้ผลิตโฆษณา
โดยตรง โดยสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภทได้แก่ 1.แหล่งที่มาประเภทผู้ประกอบธุรกิจขนาดใหญ่ 
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2.แหล่งที่มาประเภทผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง 3.แหล่งที่ประเภทบุคคลทั่วไป เพ่ือเป็นเกณฑ์ใน
การตัดสินใจโฆษณาท่ีมีความเสี่ยงที่จะน าเสนอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
 
5. ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย  

ความคิดเห็นเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจากผู้ให้ ข้อมูลหลักในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับต้นก าเนิด และต้นต้อของการปฏิบัติการของเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กซึ่งสอดคล้องกับ
แนวความคิดเรื่องสื่อสังคม และเว็บไซต์เฟซบุ๊กของ @mimee และ @tuirung (2553)  ซึ่งได้
กล่าวว่า เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และมีสถานที่ตั้งในการปฏิบัติการอยู่ที่ตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้
ท าให้อ านาจการควบคุมของกฎหมายส าหรับการโฆษณาในประเทศไทยไม่สามารถบังคับใช้ได้ 

นอกจากนั้นแนวความคิดเรื่องแนวความคิดเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจาก
ผู้ให้ข้อมูลหลักยังสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ 
และจริยธรรมส าหรับการโฆษณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุมกฎหมายในศตวรรษที่  
21 โดยพจนา สัจจาศิลป์ (2554)  กล่าวคือทิศทางของผู้บริโภคในศตวรรษที่ 21 ก็คือ ทิศทางที่
ก้าวไปสู่พลังผู้บริโภคสีเขียวนั่นคือผู้บริโภคจะต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นในการบริโภค การเลือก
บริโภคจะต้องค านึงถึงว่าผู้ผลิตมีจริยธรรมหรือไม่ และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์โดยรวมหรือไม่ 
รวมทั้งการใช้พลังต่อต้านโดยการไม่บริโภคผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆที่ไม่รับผิดชอบต่อผู้บริโภค
และต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวความคิดดังกล่าวเป็นการคาดเดาว่าในอนาคตอันใกล้กฎหมายการ
ควบคุมโฆษณาจะมีประสิทธิภาพลดน้อยลง และประชาชนผู้บริโภคจะต้องมีหน้าที่ในการพิจารณา
สื่อโฆษณาที่ได้รับชมมากข้ึน 

6. การขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ผลิตโฆษณา 
 ความคิดเห็นในเรื่องการขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของ
ผู้ผลิตโฆษณาจากผู้ให้ข้อมูลหลักสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องกฎหมาย จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมส าหรับการโฆษณาโดย กฎหมายโดยส านักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (2543) 
ซ่ึงก าหนด พรบ. คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ไว้ 5 ประการคือ การละเมิดสิทธิที่จะได้รับข่าวสาร
รวมทั้งค าพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสินค้า หรือบริการ สิทธิที่จะมีอิสระใน
การเลือกหาสินค้า หรือบริการ สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า หรือบริการ  สิทธิที่
จะได้รับความเป็นธรรมในการท าสัญญา และสิทธิที่จะได้รับการพิจารณา และชดเชยความ
เสียหาย โดยหากผู้ผลิตโฆษณาขาดความรู้ดังกล่าวแล้วจะส่งผลให้มีแนวโน้มที่จะสร้างโฆษณาที่
เป็นการละเมิดสิทธิ์ดังกล่าวได้สูงเช่นเดียวกัน 

นอกจากนั้นความคิดเห็นในเรื่องการขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และ
จริยธรรมของผู้ผลิตโฆษณาในประเด็นความรู้เกี่ยวกับความถูกต้องในการโฆษณาที่ผู้ผลิตโฆษณา
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ควรรู้ยังสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่องเก่ียวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมส าหรับการ
โฆษณา สุษม ศุภนิตย์ (2536) ซึ่งกล่าวว่า การโฆษณาเป็นกิจกรรมทางการสื่อสารมวลชนที่เกิดขึ้น
ในสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสรินิยมเพ่ือให้ข่าวสาร และการจูงใจแก่ผู้บริโภค โดยใช้กลยุทธ์
ต่างๆ ทั้งในแงข่องความจริง และสิ่งสมมติให้เกิดความพึงพอใจ สนใจ ไปจนกระทั่งถึงการยอมรับ 
และซื้อสินค้าหรือบริการมาใช้ หรือยอมรับความคิดเห็นนโยบายของบริษัท โดยสินค้าประเภท
เดียวกันแต่ต่างยี่ห้อกันมีมากมาย ท าให้การโฆษณาต้องแย่งชิงส่วนแบ่งทางการตลาดจนบางครั้ง
เกิดการกระท าที่ไม่เป็นธรรมขึ้นซึ่งเป็นความผิดต้องห้าม และมีโทษ การควบคุมการโฆษณา
ก าหนดเพ่ือคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับข่าวสารที่เป็นจริง และขจัดการกระท าที่ไม่เป็นธรรมทาง
การค้า 

 
7. การใช้กฎหมาย หรือจรรยาบรรณที่ไม่ได้ผล 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กฎหมาย หรือจรรยาบรรณที่ไม่ ได้ผลจากผู้ให้ข้อมูลหลักใน
ประเด็นเรื่องของจรรยาบรรณส าหรับการโฆษณาที่เป็นองค์ความรู้ส าหรับนักผลิตโฆษณาอาชีพ
ไม่ใช่องค์ความรู้ที่ประชาชนปกติพึงที่จะรับรู้นั้นสอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับ กฎหมาย 
จรรยาบรรณ และจริยธรรมส าหรับการโฆษณาโดย สมเกียรติ อ่อนวิมล (2556) ได้กล่าวว่า
จรรยาบรรณคือความเป็นมืออาชีพ ขีดความสามารถ ทักษะในการท างานตามความต้องการของ
อาชีพนั้นๆ คือท าอะไรให้ดีที่สุดตามที่เงื่อนไขของการผลิตงานนั้นๆ แต่ส่วนหนึ่งของการเป็นมือ
อาชีพ ก็มีกรอบการด าเนินชีวิต คือจรรยาบรรณหรือจริยธรรมวิชาชีพ  
8. การโฆษณาสินค้าไม่ผ่านการรับรอง หรือไม่มีมาตรฐานบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 
 ความคิดเห็นในเรื่องการโฆษณาสินค้าไม่ผ่านการรับรอง หรือไม่มีมาตรฐานบนเว็บไซต์สื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กสอดคล้องกับแนวความคิดเก่ียวกับผลกระทบจากการโฆษณาในประเด็นการ
โฆษณาท่ีหลอกลวงผู้บริโภคโดยพจนา สัจจาศิลป์ (2554)  ได้กล่าวว่า โฆษณาลักษณะนี้ส่วนใหญ่
จะเป็นการโฆษณาสินค้าที่ไม่ได้รับการรับรอง หรือไม่มีมาตรฐานบน แต่มักจะใช้ข้อความ รูปแบบ
การน าเสนอ หรือการจัดองค์ประกอบให้ดูเหมือนสินค้าที่มีการรับรอง หรือผ่านมาตรฐานจาก
องค์กรต่างๆส่งผลให้ผู้บริโภคหลงเชื่อ และเกิดการบริโภคสินค้าเหล่านั้นจนเกิดผลกระทบด้าน
ต่างๆกับการด าเนินชีวิต 
 
9. การโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง 
 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงมีความสอดคล้องกับ
แนวความคิดในเรื่องแนวความคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการโฆษณาในประเด็นการโฆษณาที่
หลอกลวงผู้บริโภคโดย โดย พจนา สัจจาศิลป์ (2554)  ได้กล่าวว่าผู้ผลิตโฆษณาบางรายที่ไม่มี
ความรับผิดชอบอาศัยช่องว่างของการควบคุมพฤติกรรมการโฆษณาดังกล่าวผลิตโฆษณาที่การ



 
38 

         

Journal of Communication and Management NIDA   Volume 2  Number 1 (January – April 2016) 

กล่าวอ้างสรรพคุณของสินค้า หรือบริการที่เกินความเป็นจริง เช่น พฤติกรรมการโฆษณาสินค้า
ประเภทยาที่กล่าวอ้างสรรพคุณรักษาโรคได้ทุกชนิด ด้วยพฤติกรรมการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริง
จากการโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กส่งผลให้ผู้บริโภคที่รู้ไม่เท่าทันถูกเอาเปรียบ หรือถูก
หลอกลวง รวมไปถึงการหลงเชื่อบริโภคสินค้า หรือบริการเหล่านั้นจนกระทบต่อการด าเนินชีวิต 
หรือเกิดความอันตรายถึงข้ันเสียชีวิต 
 นอกจากนั้นแนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงยังมีความ
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน (2557) ที่ศึกษาในเรื่องความเสี่ยงของ
ความเข้าใจผิดต่อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกผ่านต่อในสังคมออนไลน์โดยผลวิจัยจะสะท้อนให้เห็น
ถึงกระบวนการการเลือกที่จะเชื่อโฆษณาที่เห็นบนสื่อออนไลน์ด้วย หากผู้บริโภคมีปัจจัยที่ท าให้
ความคิดและการกระท าในการตัดสินใจในการใช้เหตุผลก่อนที่จะมีการส่งต่อข้อมูลข่าวสารของ
สินค้าแล้ว การเลือกท่ีจะเชื่อโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงของนั้นย่อมเป็นไปได้โดยง่ายตาม
ไปด้วย  
 
 10. การโฆษณาสินค้า หรือบริการที่ผิดกฎหมาย 
 ด้วยลักษณะของรูปแบบในการสื่อสารบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่เอ้ือต่อพฤติกรรมการ
ละเมิดกฎหมายจากการเผยแพร่โฆษณาทั้ง ความสะดวกสบายในการเข้าถึงได้จากทางเว็บไซตสื่อ
สังคม ความรวดเร็วของการสื่อสาร หรือเผยแพร่ของข้อความในสื่อสังคม ความละหลวมของการ
เขียนข้อบทกฎหมายที่ไม่ชัดเจนต่อกรณีการเผยแพร่โฆษณา และความยากล าบากในการ
ด าเนินการจับกุมผู้กระท าผิดจากการเผยแพร่โฆษณาของเจ้าหน้าที่เนื่องจากการใช้บัญชีปลอม 
ดังนั้นพฤติกรรมการโฆษณาสินค้า หรือบริการที่ละเมิดกฎหมายบนสื่อสังคมโดยเฉพาะเว็บไซต์สื่อ
สังคมเฟซบุ๊กจึงมีแนวโน้มที่จะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และเห็นได้ทั่วไปอย่างแพร่หลายเสมือนกับการ
โฆษณาในสื่อหลักทั่วไป โดยตัวอย่างพฤติกรรมดังกล่าวเช่น การโฆษณาเกี่ยวกับเรื่องการพนัน 
การโฆษณาเกี่ยวกับการขายบริการทางเพศ หรือการโฆษณาเก่ียวกับสิ่งเสพติด 
  
11. ความส าคัญเกี่ยวกับ การรู้เท่าทันสื่อ ในการเปิดรับโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กใน
ประเทศไทย 
 ความคิดเห็นในเรื่องความส าคัญเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในการเปิดรับโฆษณาบนสื่อสังคม
ประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทยสอดคล้องกับแนวความคิดในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดยเอ้ือจิต วิโรจน์
ไตรรัตน์ (2540)  ได้กล่าวว่าในประเด็นความส าคัญของการรู้เท่าทันสื่อที่จะท าให้ผู้บริโภคมีองค์
ความรู้ด้วยตนเองที่จะปกป้องภัยจากต่างๆที่มาจากการเสพสื่อโดยเฉพาะสื่อสังคมรวมไปถึง
เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กด้วย โดยความรู้เท่าทันสื่อหมายถึงสภาวะที่บุคคลที่มีความสามารถในการ
คิดพินิจพิเคราะห์ในเรื่องกระบวนการสื่อสารมวลชน  
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นอกจากนั้นความคิดเห็นในเรื่องความส าคัญเก่ียวกับการรู้เท่าทันสื่อในการเปิดรับโฆษณา
บนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทยยังสอดคล้องกับแนวความคิดในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
โดย โตมร อภิวันทนากร (2552) ในประเด็นในการน าองค์ความรู้ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อเพ่ิมเติม
เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการศึกษาของเยาวชนเพ่ือการวางรากฐานในการสร้างองค์ความรู้ซึ่งจะ
กลายเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนที่มีแนวโน้มที่จะใกล้ชิดกับสื่อออนไลน์ประเภทต่างๆมากขึ้นจาก
การพัฒนาเทคโนโลยีการสื่อสารที่ก้าวหน้าขึ้นทุกวัน เช่นเดียวกันความอันตรายจากการพัฒนา
ดังกล่าวก็ย่อมมีมากขึน้ด้วย 

 
12. การก าหนดแนวทางเพ่ือสร้างการรู้เท่าทันสื่อ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้เปิดรับสารโฆษณาบนสื่อ
สังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย 
 ความคิดเห็นเกี่ยวเรื่องการก าหนดแนวทางเพ่ือสร้างการรู้ เท่าทันสื่อสอดคล้องกับ
แนวความคิดเกี่ยวกับทักษะการรู้เท่าทันสื่อของ องค์กรยูเนสโก (UNESCO) และสอดคล้องกับ 5 
แกนแนวความคิดของ ศูนย์กลางเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ (The Center for Media Literacy) โดยมี
ความสอดคล้องกันระหว่างแนวทางการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กกับการใช้
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อที่ยูเนสโกก าหนดขึ้น และการใช้ 5 แกนแนวความคิดของศูนย์กลางเพ่ือการ
รู้เท่าทันสื่อตามตารางดังนี้ 
แนวทางในการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา 

เฟซบุ๊กจากการวิจัย 
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อจาก

ยูเนสโก  
5 แกนแนวความคิดของ 

ศูนย์กลางเพ่ือการรู้เท่าทันสื่อ  
แยกแยะความเป็นโฆษณา ทักษะในการวิเคราะห,์ ประเมิน แกนความคิดที่ 1 เนื้อหาส่ือ

ทั้งหลายท่ีถูกสร้าง 

รับชมเนื้อหาให้ครบถ้วน ทักษะในการวิเคราะห,์ ประเมิน แกนความคิดที่ 2 เนื้อหาส่ือถูกสร้าง
ขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ 

    
ไตร่ตรองความเป็นจรงิ 

 

ทักษะในการวิเคราะห,์ ประเมิน 

แกนความคิดที่ 2 เนื้อหาส่ือถูกสร้าง
ขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ 

และ แกนความคิดที่ 4 มีค่านิยม
และทัศนคติแฝงมากับส่ือด้วย 

 

รับรู้จุดประสงค ์

 

ทักษะในการวิเคราะห,์ ประเมิน 

แกนความคิดที่ 5 เจตนาของเนื้อหา
ส่ือ และ แกนความคิดที่ 4 มีค่านยิม

และทัศนคติแฝงมากับส่ือด้วย 

ตรวจสอบแหล่งที่มา ทักษะในการเข้าถึง, วิเคราะห,์ 
ประเมิน 

แกนความคิดที่ 3 การเลือกเปล่ียน
ความคิดเห็นที่ต่างกัน 
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แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ทักษะในการเข้าถึง, วิเคราะห,์ 
ประเมิน 

แกนความคิดที่ 3 การเลือกเปล่ียน
ความคิดเห็นที่ต่างกัน 

ตรวจสอบความคิดเห็นจากผู้ใช้ท่าน
อื่น 

ทักษะในการเข้าถึง, วิเคราะห,์ 
ประเมิน 

แกนความคิดที ่3 การเลือกเปล่ียน
ความคิดเห็นที่ต่างกัน 

ใช้ข้อความที่เป็นจริง และไม่ละเมิด
ผู้อื่นในการแชร์ หรือส่งต่อ 

ทักษะในการสร้างสรรค,์ ประเมิน แกนความคิดที่ 1 เนื้อหาส่ือ
ทั้งหลายท่ีถูกสร้าง 

การกดถูกใจ หรือการแสดงความ
คิดเห็นถือว่าเป็นการแชร ์

ทักษะในการสร้างสรรค,์ ประเมิน แกนความคิดที่ 2 เนื้อหาส่ือถูกสร้าง
ขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการก าหนดแนวทางเพ่ือสร้างการรู้เท่าทันสื่อเพ่ือเป็นแนวทาง
ให้ผู้เปิดรับสารโฆษณาบนสื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทยยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ 
ดร. รัญชนา รัชตะนาวิน (2557) ที่ได้ท าการศึกษาวิจัยในเรื่อง ความเสี่ยงของความเข้าใจผิดต่อ
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกผ่านต่อในสังคมออนไลน์โดยผลงานวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าแนวทางรู้เท่า
ทันสื่อโฆษณาในการแสวงหาข้อมูลเพ่ิม และตรวจสอบแหล่งที่มาจะเป็นการสร้างความรู้ ความ
เข้าใจแก่ผู้บริโภคเป็นปัจจัยที่ช่วยเพิ่มการวิเคราะห์ในการการตัดสินใจซื้อสินค้า หรือบริการต่างๆ 
 

ข้อเสนอแนะของงานวิจัย 
1. การวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่วิเคราะห์สภาวะปัญหา ผลกระทบในด้านต่างๆของโฆษณา 

ที่อยู่บนพ้ืนที่เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ดังนั้นควรที่จะมีการสอบถามความคิดเห็นเกี่ ยวกับสภาวะ
ปัญหาต่างๆ และแนวทางวิธีการแก้ปัญหาจากบุคคลที่มาหน้าที่การท างานอยู่ในความดูแลของ
บริษัท facebook ด้วยอีกทางหนึ่ง 

2. งานวิจัยชิ้นนี้ ยังขาดผู้ให้ข้อมูลหลักที่เป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้ที่ท าเกี่ยวกับ องค์กร
อาหารและยา และองค์กรที่ท าเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค ซึ่งจะท าให้ผลการวิจัยได้ได้
ค าตอบอย่างรอบด้าน 

3. ควรมีการศึกษา และวิเคราะห์กฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่โฆษณาบนสื่อสังคม
ออนไลน์ของประเทศต่างๆที่ประชาชนมีความนิยมในการใช้เว็บไซต์สื่อสังคม เพ่ือให้ทราบถึง
วิธีการกัดการของประเทศอ่ืนๆ และน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขส าปัญหาเกี่ยวกับการป้องกัน
ปัญหาเกี่ยวกับสื่อโฆษณาบนสื่อสังคมรวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กในประเทศไทย 

ควรเอาแบบแนวทางของนิวไปเผยแพร่  อาจย้ายเอาแบบจ าลองมาใส่ตรงนี้ก็แทนข้างบน
ก็ได้  
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ข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
1. ควรมีการผลักดันจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการโฆษณา และการโฆษณาบนสื่อ

ออนไลน์ในการเผยแพร่แนวทางในการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก เพ่ือเป็นองค์
ความรู้ให้แก่ผู้บริโภคในการป้องกันการถูกหลอก และเอาเปรียบจากโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์ 

2. ในการน าแนวทางในการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กไปเผยแพร่เพ่ือ
สร้างองค์ความรู้ในกับผู้บริโภค ควรมีดัดแปลงองค์ความรู้ดังกล่าวให้เข้ากับสื่อหลายๆประเภทเพ่ือ
น าเสนอแก่ผู้บริโภค และควรมีการน าเสนอโดยสื่อให้หลากหลายช่องทาง เพราะผู้บริโภคใน
ปัจจุบันมีพฤติกรรมการรับสื่อ หรือเสพสื่อที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นการน าเสนอสื่อให้ตรงกับ
ช่องทางที่ผู้บริโภคอยู่จึงเป็นสิ่งส าคัญในการเผยแพร่องค์รู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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