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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก 
การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก และ
พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก  
รวมถึงการศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยระหว่างการเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่อ
โฆษณาในเฟซบุ๊ก การประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ และพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยง
และป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการ
รับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก 

การวิจัยครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ ใช้การวิจัยเชิงส ารวจโดยใช้แบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 
คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี  

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กอยู่ในระดับน้อย โดยเปิดรับ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเพ่ือทราบกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชั่นที่สนใจ การประเมิน
ความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยทราบว่าความเสี่ยงจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก คือมีการโฆษณาเกินจริง ด้านการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊กอยู่ในระดับมาก โดย
ทราบว่าสื่อส่วนใหญ่เกิดจากการปรุงแต่งมาแล้ว ด้านพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงของโฆษณา
ออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถรับมือกับความเสี่ยงจาก
โฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กได้ และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันตัวจากความ
เสี่ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่

                                                                        
3 นักศึกษาปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
4 ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
อาจารย์ประจ าคณะนเิทศศาสตรแ์ละนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
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สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในเฟซบุ๊ก พบว่า การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก การประเมินความเสี่ยงจาก
โฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก และการเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก โดยทั้ง 3 ปัจจัยรวมกันสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กได้ร้อยละ 41.2 

ค าส าคัญ: การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา, ผลิตภัณฑ์สุขภาพ, การประเมินความเสี่ยง, พฤติกรรมการรับมือ
และป้องกันตัวจากความเสี่ยง 
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Abstract 

The objective of study this research is: 1) To Study to the advertisement of 
health products in Facebook, to be knowledgeable of the advertisement in 
Facebook, to assess risks from the advertisement in Facebook, to cope and prevent 
risks from health product advertisements in Facebook. 2) To study the relationship 
between media exposure in Facebook, to be knowledgeable of the advertisement in 
Facebook, to assess risks from online advertisements, to cope and prevent risks from 
health product advertisements in Facebook. 3) To study the factors of media 
exposure in Facebook, to be aware of the advertisement in Facebook and to assess 
risks from online advertisements in Facebook that can predict coping behavior 
towards risks, and to self-prevent from risks of the health product advertisements in 
Facebook  

This study is the Quantitative research by using questionnaire. The sample 
used in this study was Facebook users with a total of 400 samples and majority of 
them were aged between 26-30.  

The study indicates that the sample exposure to the media in Facebook is in 
a low level, by exposing a health product advertisement in Facebook for 
promotional activities. The risk assessment of online advertisements in Facebook, 
overall is in the high level due to the fact that the advertisements are overly 
exaggerated; for instance, a body cream can be whitening in 3 days. The knowledge 
towards Facebook is in a high level by knowing that most of the medias are 
modified. Coping behavior towards risks of online advertisement of health products 
on Facebook are moderate. They can cope to the risk of online health product 
advertisements in Facebook, and the Sample group has self-prevention behavior 
from the risk of online health product advertisements in Facebook is in a moderate 
level. When analyzing the factors that can predict the coping behavior of risks and 
self-prevention from the risk of health product advertisements in Facebook, found 
that; Knowledge of online advertisements in Facebook, Risk assessment of online 
advertisements in Facebook and Exposure to advertisements in Facebook can predict 
the coping behavior of risks and self-prevention from the risk of health product 
advertisements in Facebook is 41.2%. 
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ที่มาและความส าคัญ 

เราอยู่ในยุคดิจิทัลที่มีสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต บวกกับมีอินเทอร์เน็ตก็สามารถเชื่อมโลกทั้งใบ
เข้าด้วยกัน ได้ทั้งการค้นหาข้อมูล การเสพสื่อ หรือการซื้อขายสินค้า มนุษย์สามารถพูดคุยติดต่อ 
สื่อสารกันข้ามประเทศได้ในเวลาเพียงเสี้ยววินาที อินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ผู้คนหันมาสนใจโลกโซเชียลมากขึ้น การ
สื่อสารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากของคนในยุคปัจจุบัน คือ การสื่อสารบนโลกอินเตอร์เน็ต 
(Internet) ซึ่งให้บริการข้อมูล ข่าวสารความบันเทิง รวมทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์ (ณพล ผลากรกุล, 
2559) 

สื่อสังคมออนไลน์ที่มีบทบาทมากที่สุดในขณะนี้คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) เฟซบุ๊กเป็นสื่อ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดขึ้นมาในปี ค.ศ. 2004 ซึ่งก่อตั้งโดย มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก (Mark 
Zuckerberg) สถิติที่น่าสนใจของเฟซบุ๊ก คือปัจจุบัน เฟซบุ๊กมียอด Active User ต่อเดือนประมาณ 
1.87 พันล้านคนทั่วโลก มีสถิติการใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีบัญชีผู้ใช้
เฟซบุ๊กอยู่จ านวน 51 ล้านบัญชี (We Are Social, 2561) กระแสความแรงของ Facebook ส่งให้ 
Facebook กลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกเลือกใช้เป็นช่องทางในการท าการตลาดมากที่สุดถึง 
ร้อยละ 90 นอกจากช่วยเพิ่ม Brand Engagement แล้วเฟซบุ๊กยังถูกใช้เป็นช่องทางให้ลูกค้าสามารถ
เข้าถึงแบรนด์ได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยยังมีนักการตลาดอีกกว่า ร้อยละ 56 ต้องการเพ่ิมเงินลงทุนเพ่ือใช้
ในการท าตลาดผ่านเฟซบุ๊ก ประเด็นที่น่าสนใจ สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นสื่อที่มีบทบาทต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ผู้ผลิตโฆษณาได้ใช้เฟซบุ๊กเป็นช่องทางใน
การโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายรวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ เกิดความเสี่ยงที่ท าให้พฤติกรรมการ
บริโภคของผู้บริโภคเปลี่ยนไป ทั้งด้านความคิด ค่านิยม และพฤติกรรมการบริโภค การถูกชักจูง
เกิดข้ึนได้ง่ายขึ้น ผู้ผลิตจัดกิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการโฆษณา ที่หวังให้ส่งผล
กระทบต่อพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เทคนิคการโฆษณาชวนเชื่ออย่างเข้มข้นที่สินค้า
ผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขายสินค้า การรับข้อมูลข่าวสารการโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพทางเฟซบุ๊ก โดยผู้บริโภคขาดความรู้เท่าทันจึงส่งผลกระทบในทุกๆด้านของผู้บริโภค    

ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค หรือมีหลายหน่วยงานของภาครัฐเข้ามา
ดูแลคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ แต่ก็ยังไม่เพียงพอ เพราะปัญหาที่เกิดขึ้น
นั้น มักเกิดจากตัวผู้บริโภคที่ไม่รู้เท่าทันสื่อและไม่สามารถประเมินความเสี่ยงได้ และเมื่อผู้บริโภค
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ได้รับความเสียหาย มีการด าเนินการฟ้องร้องซึ่งก็จะต้องใช้เวลายาวนานมาก ตามขั้นตอนของ
กฎหมาย ด้วยเหตุนี้จึงท าให้เราจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องของความรู้เท่าทันสื่อเพ่ือเป็นแนวทางใน
การรับมือและป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาการเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาในเฟ
ซบุ๊ก การประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและ
ป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก  

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ในเฟซบุ๊ก การประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกัน
ตัวจากความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก  

3. เพ่ือศึกษาปัจจัยการเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก และ
การประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อ
ความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ผู้รับสารมีความสามารถในการป้องกันตนเองจากการถูกจูงใจจาก
เนื้อหาของสื่อ วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมิน มีความสามารถที่จะล่วงรู้หรือตีความ ค่านิยมที่แฝงอยู่ใน
สาร และเข้าใจต่อกระบวนการผลิต  

การประเมินความเสี่ยง หมายถึง การรับรู้ปริมาณความเสี่ยงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในเฟซบุ๊ก ประเด็นที่มีความเสี่ยง เนื้อหาที่มีความเสี่ยงที่สมควรถูกปิดกั้น ความกังวลและความ 
สามารถในการรับมือความเสี่ยง เครื่องมือ และวิธีการที่สามารถจัดการกับความเสี่ยง 

พฤติกรรมการรับมือและป้องกันตัวจากความเสี่ยง หมายถึง  การกลั่นกรองที่เครื่อง
คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ต้องมีการดาวน์โหลดซอฟแวร์กลั่นกรองเนื้อหาหรือเลือกเมนูปิดกั้นโฆษณาใน
แถบเครื่องมือเฟซบุ๊ก ซึ่งจะท าหน้าที่ปิดกั้นการเข้าถึงโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก  
การตรวจดู ท าความเข้าใจกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บนเฟซบุ๊กก่อนที่จะกรอกข้อมูล การบอกต่อ และด าเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ลงโฆษณาแบบผิด
กฏหมายในเฟสบุ๊ก 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ได้อาศัยระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
กลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ทั้งเพศชายและเพศหญิง ซึ่งเป็นคนไทยที่มีอายุ 
13 ปีขึ้นไป เนื่องจากเป็นอายุขั้นต่ าของผู้ใช้งานที่ทางเว็ปไซต์เฟซบุ๊กก าหนดไว้โดยเก็บข้อมูลจาก
ผู้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กที่เป็นคนไทย ที่มีบัญชีผู้ใช้เฟซบุ๊กอยู่จ านวน 51 ล้านบัญชี 
(We Are Social, 2561)  

ผู้วิจัยได้ก าหนดวิธีการสุ่มตัวอย่าง โดยเลือกใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) เป็นการสุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจัยและการสุ่มตัวอย่ างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยอาศัยการแนะน าของผู้ที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้วเพ่ือท าการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซด์และท าการแจกแบบสอบถามผ่านการส่งต่อทาง 
Facebook เนื่องจากเป็นสื่อออนไลน์ที่เป็นที่นิยมซึ่งเห็นได้จากมีผู้ใช้จ านวนมาก และยังสามารถ
แบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นแก่ผู้ใช้ท่านอ่ืนๆ ต่อได้ และเพ่ือให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจ านวนที่ต้องการผู้วิจัย
จึงท าการแจกแบบสอบถามผ่าน Facebook Page (อาหารคลีน) และ Line group 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยท าการศึกษาจาก
วัตถุประสงค์การวิจัย (Objectives) กรอบแนวคิดการวิจัย (Conceptual Framework) และจากการ
ค้นคว้าจากหนังสือ ต ารา ทฤษฎี  และเอกสารต่างๆ โดยผู้วิจัยได้จัดท าแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะของ
แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questions)  โดยแบ่งรายละเอียด
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะทางประชากรของกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับ
การศึกษาสูงสุด  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งลักษณะค าถามจะมีค าตอบหลายตัวเลือก (Multiple 
Choice) และเป็นแบบสอบถามค าถามปลายปิด  

ส่วนที่  2 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อเฟซบุ๊กและโฆษณาในเฟซบุ๊ก
แบบสอบถามเกี่ยวกับการเปิดรับสื่อเฟซบุ๊กและโฆษณาในเฟซบุ๊ก ที่ประกอบด้วย ช่วงเวลา ความถี่ใน
การเปิดรับ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการเปิดรับข้อมูล และด้านการเปิดรับประสบการณ์ โดยใช้
การวัดระดับความส าคัญแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ 
โดยก าหนดระดับคะแนนการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในเฟซบุ๊ก แบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในเฟซบุ๊ก ลักษณะของค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตอบ ใช้มาตรวัดในการวัดระดับความส าคัญแบบ
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มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนนการ
วัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกี่ยวกับการรู้ เท่าทันสื่อ แบบสอบถามเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก แบ่งได้เป็น 4 ด้านได้แก่ 1. ด้านการคิดวิเคราะห์ 2. ด้านพฤติกรรมการ
ใช้สื่อเฟซบุ๊ก 3. ด้านความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก และ 4. ด้านคุณลักษณะของสื่อโซเชียล
มีเดีย โดยใช้มาตรวัดในการวัดระดับความส าคัญแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนนการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) 

ส่วนที่ 5 ค าถามเก่ียวกับพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันตัวจาก
ความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
รับมือต่อความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันตัวจากความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพในเฟซบุ๊ก แบ่งได้เป็น 2 ข้อหลัก ได้แก่ พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยง และพฤติกรรมการ
ป้องกันตัวจากความเสี่ยง โดยใช้มาตรวัดในการวัดระดับความส าคัญแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดระดับคะแนนการวัดแบบอันตรภาคชั้น 
(Interval Scale) 

ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือด้วยการน าแบบสอบถามที่ได้ไปทดสอบความ
เชื่อถือได้ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 40 คน จากนั้นก็น าข้อมูลที่
ได้มาทดสอบความเชื่อมั่น โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Validity) 
ส าหรับแบบสอบถามที่มีการให้คะแนนแบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เมื่อ
ทดสอบความน่าเชื่อได้ค่าอัลฟาตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป ถือว่าข้อค าถามนั้นเชื่อถือได้ จึงจะได้น าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลต่อไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ , 2546) ซึ่งจากการทดสอบแบบสอบถามในแต่ละด้าน 
พบว่าค่า Reliability สามารถสรุปได้ดังนี้ การเปิดรับสื่อเฟซบุ๊กและโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพในเฟซบุ๊ก ได้ค่าเท่ากับ 0.88 การประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในเฟซบุ๊ก ได้ค่าเท่ากับ 0.88 การรู้เท่าทันสื่อสังคมเฟซบุ๊ก ได้ค่าเท่ากับ 0.94 และพฤติกรรมการ
รับมือและป้องกันตัวจากความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก ได้ค่าเท่ากับ 
0.74 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล ใช้การวิเคราะห์แบบสถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่า
จ านวน (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) โดยน าเสนอในรูปแบบตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยายเพ่ืออธิบาย
ข้อมูล และการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และใช้ทดสอบสมมุติฐาน สถิติที่ใช้ในหาค่าสัมประสิทธิ์แบบเพียร์
สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพ่ือทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ตัวแปร และใช้ Multiple Regression แบบ Stepwise 
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ผลการวิจัย  

จากการศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกันความเสี่ยงจาก
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก สรุปผลได้ดังนี้ 

กลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 309 คน และเพศชาย จ านวน 
91 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปีมากที่สุด มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ประกอบอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ 15 ,001-25,000 บาทมากที่สุด ผู้บริโภคมีการ
เปิดรับเฟซบุ๊กทุกวัน ในช่วงเวลา 20.01-01.00 น. โดยมีการใช้งานสื่อเฟซบุ๊กจ านวน 1-2 ชั่วโมงและ
3-4 ชั่วโมงต่อวัน  

ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า การประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก 
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
โฆษณาเกินจริง เช่น ครีมทาผิวขาวได้ภายใน 3 วัน ด้านการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก อยู่ในระดับมาก โดย
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านคุณลักษณะของสื่อโซเชียลมีเดีย กลุ่มตัวอย่างคิดว่าสื่อส่วนใหญ่เกิดจาก
การปรุงแต่งมาแล้ว รองลงมาสื่อมีการหลอกล่อ ท าให้ผู้รับสื่อคล้อยตามหลงผิด 

ด้านพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยสามารถรับมือกับความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กได้ 
นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันตัวจากความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพบนเฟซบุ๊กอยู่ในระดับปานกลาง โดยจะตรวจดูและท าความเข้าใจกับนโยบายการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กก่อนที่จะกรอกข้อมูล รองลงมารายงาน
ปัญหาโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กนั้นไปยังศูนย์ช่วยเหลือเว็บไซต์เฟซบุ๊ก 
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ตารางท่ี 1 แสดงผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมุติฐาน ผลการทดสอบสมมุติฐาน 
สมมติฐานที่ 1 การเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมคีวามสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการรับมือและการป้องกันตัวจากความเสี่ยง
ของโฆษณาออนไลน ์

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 2 การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมคีวามสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับมือและการป้องกันตัวจากความเสี่ยง
ของโฆษณาออนไลน ์

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 3 การประเมินความเสีย่งจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กมี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับมือและการป้องกันตัว
จากความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์ 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 4 การเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมคีวามสัมพันธ์กับการ
รู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 5 การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมคีวามสัมพันธ์กับการ
ประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 6 การเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กมคีวามสัมพันธ์กับการ
ประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก 

ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานท่ีตั้งไว้ 

สมมติฐานที่ 7 การเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่อโฆษณา
ออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการประเมนิความเสีย่งจาก
โฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก สามารถพยากรณ์ พฤติกรรม
การรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยง
โฆษณาผลิตภณัฑส์ุขภาพในเฟซบุก๊ 

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว ้

 

ตารางที่ 2 : แสดงค่าสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณของตัวแปรอิสระที่สามารถท านาย
พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก 

**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

Model B Std.Error Beta t Sig. 

การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก .425 .056 .370 7.557 .000 

การประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก .271 .040 .329 6.779 .000 

การเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก -.056 .027 -.080 -2.063 .040 

 R2 = .412, R = .642c,  Adjusted R2= .407 
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จากตารางที่ 2 พบว่า Model ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยในรูปคะแนนดิบ (Standardized 
Cofficients) ส าหรับ การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก มีนัยส าคัญทางสถิติที่ (beta = 
.370,p < .05 )  การประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก มีนัยส าคัญทางสถิติที่ (beta 
= .329,p < .05 ) การเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก มีนัยส าคัญทางสถิติที่ (beta = -.080,p < .05 ) 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก , การประเมินความเสี่ยงจาก
โฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก สามารถท านายพฤติกรรมการรับมือ
ต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ การเปิดรับสื่อ
โฆษณาในเฟซบุ๊ก มีความสัมพันธ์เชิงผกผันกับพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจาก
ความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 0.05  โดยตัวแปรทั้งหมด
รวมกันสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก ได้ร้อยละ 41.2 ซึ่งมีค่า R2 = 0.412 

 

การอภิปรายผลการวิจัย 

ด้านการรู้เท่าทันสื่อเฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างมีทักษะการรู้เท่าทันสื่ออยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านคุณลักษณะของสื่อโซเชียลมีเดีย ค่าเฉลี่ยข้อที่มากที่สุด คือ สื่อส่วนใหญ่เกิดจาก
การปรุงแต่งมาแล้ว รองลงมาคือสื่อมีการหลอกล่อ ท าให้ผู้รับสื่อคล้อยตามหลงผิด สอดคล้องกับ นิฤ
มล หิรัญวิจิตรภรณ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่องทัศนคติการรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณา 
ผลการวิจัยพบว่า การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ของผู้บริโภคนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะผู้บริโภคมี
การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในระดับมาก คือมีความสามารถในการแยกแยะเนื้อหาโฆษณา
ออนไลน์ได้ โดยส่วนมากผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อในโฆษณาออนไลน์ และสามารถตระหนักถึงข้อ
แตกต่างระหว่างการโฆษณาและความเป็นจริงของผลิตภัณฑ์  

ด้านการประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างมีภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการโฆษณาเกินจริง 
เช่น ครีมทาผิวขาวได้ภายใน 3 วัน รองลงมาคือ ความเสี่ยงด้านกายภาพ/ด้านความปลอดภัย  เช่น 
ใช้แล้วอาจเกิดอาการแพ้หรือเกิดผลข้างเคียง สอดคล้องกับ ภาณุวัฒน์ กองราชด้าน (2554) ได้วิจัย
เรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษา 
Facebook ในด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) พบว่าพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมเฟ
ซบุ๊กด้านการรับรู้ถึงความเสี่ยง (Perceived Risk) ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเห็นด้วยโดยทราบว่า
ข้อมูลที่ปิดเผยในเฟซบุ๊กจะไม่ปลอดภัย ส่วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 32.75 คิดว่ามีความไม่แน่นอน
หลายอย่างในการใช้เฟซบุ๊ก ส่วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 36.75 และไม่ยินดีนัดพบและพูดคุยกับบุคคล
อ่ืนที่รู้จักจากการใช้เฟซบุ๊ก ร้อยละ 29.25 และสอดคล้องกับ จินดารัตน์  บวรบริหาร (2548) พบว่า 
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กลุ่มตัวอย่างประเมินว่าอินเตอร์เน็ตมีความเสี่ยงในระดับมาก และคิดว่าภาพโป๊เปลือยเป็นเรื่องที่มี
ความเสี่ยงมากที่สุด รองลงมาคือด้านภาษา ทั้งนี้ กระบวนการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
และผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง ขึ้นอยู่กับทักษะและวิจารณญานของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่มีมาตรการที่เป็นสากลในการวัดว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ และข้อมูลใดไม่ดี เพราะแต่
ละสังคมต่างก็มีมาตรฐานของตัวเอง การตัดสินว่าเนื้อหาใดบนเฟซบุ๊กมีความเสี่ยงหรือไม่ขึ้นอยู่กับ
บริบททางสังคมและวัฒนธรรมเป็นส าคัญ 

ด้านพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันตัวจากความเสี่ยงของ
โฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงของ
โฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถรับมือกับความเสี่ยง
จากโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กได้ และน้อยที่สุด คือ การกลั่นกรองเนื้อหาระดับผู้ใช้ 
คือ การกลั่นกรองที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ต้องมีการดาวน์โหลดซอฟแวร์กลั่นกรองเนื้อหาหรือ
เลือกเมนูปิดกั้นโฆษณาในแถบเครื่องมือเฟซบุ๊ก นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันตัว
จากความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กอยู่ในระดับปานกลาง โดยจะตรวจดู
และท าความเข้าใจกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบน   
เฟซบุ๊กก่อนที่จะกรอกข้อมูลมากที่สุด รองลงมาคือรายงานปัญหาโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุ ขภาพ
บนเฟซบุ๊กนั้นไปยังศูนย์ช่วยเหลือเว็บไซต์เฟซบุ๊ก  

สอดคล้องกับ จินดารัตน์ บวรบริหาร (2548) ได้ศึกษาเรื่องความรู้เท่าทันสื่ออินเทอร์เน็ต 
การประเมินความเสี่ยงและพฤติกรรมการป้องกันตัวเองของนักเรียนชั้นมัธยมปลายในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าตนมีความสามารถในการรับมือต่อความเสี่ยงในระดับสูง 
และคิดว่าผู้ใช้ที่เป็นเยาวชนมีความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงในระดับปานกลาง ทางด้าน
ความสามารถป้องกันภัยจากความเสี่ยงบนอินเทอร์เน็ต ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าตัวผู้ใช้ ซึ่งเป็น
เยาวชนสามารถป้องกันภัยจากความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารมีความสามารถมากท่ีสุด รองลงมาคือผู้จัดท าเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ต กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่คิดว่ามาตรการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด คือ การกลั่นกรองเนื้อหาในระดับเครือข่าย ในขณะที่
การกลั่นกรองเนื้อหาระดับผู้ใช้เป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพน้อยที่สุด 

ผู้วิจัยได้ศึกษาปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจาก
ความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก พบว่า การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก การ
ประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก และการเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก ทั้ง 3 ปัจจัย
รวมกันสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงจากโฆษณา
ออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กได้ร้อยละ 41.2 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการวิจัยพบว่า การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กเป็นปัจจัยที่
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงได้มากที่สุดถึงร้อย
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ละ 33.8 สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อของ Christ, William G. & Potter, James 
W. (1998) ที่ระบุว่าความรู้เท่าทันสื่อประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านการรับรู้ (Cognitive 
Dimension) มิติทางด้านอารมณ์ (Emotional) มิติทางด้านสุนทรีย์ (Aesthetic Dimension) มิติ
ทางด้านจริยธรรม (Moral Dimension) สอดคล้องกับ Tallim (2005) กล่าวว่าการรู้เท่าทันสื่อ คือ
ความสามารถเลือกและวิเคราะห์สาร ซึ่งเป็นความสามารถในการตั้งค าถามอย่างเหมาะสมว่ามีอะไร
อยู่ในสารหรืออะไรอยู่เบื้องหลังการผลิตสื่อ ได้แก่ เงินทุน วัตถุประสงค์ ค่านิยมและเจ้าของ เพ่ือ
ประเมินปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลต่อเนื้อหาอย่างไร และสอดคล้องกับ อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย (2556) ที่
อธิบายว่า การรู้เท่าทันสื่อ คือ ความสามารถหรือทักษะของผู้รับสื่อในการตีความหมายของสารที่ส่ง
จากสื่อสารมวลชนด้วยการคิดพิเคราะห์ถึงกระบวนการของสื่อสารมวลชนอย่างมีหลักการ เพ่ือไม่ให้
ตกเป็นเหยื่อของสื่อ ดังนั้นเมื่อกลุ่มตัวอย่างมีทักษะการรู้เท่าทันสื่อมาก ก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพใน
พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน เฟซบุ๊ก
มาก กลุ่มตัวอย่างจะมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบข้อมูลและมีทักษะในการ
รับมือต่อความเสี่ยงและพฤติกรรมป้องกันตัวเองมากข้ึนตามทักษะการรู้เท่าทันสื่อ 

ผู้วิจัยพบเพ่ิมเติมว่า การรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก ร่วมกันกับการประเมินความ
เสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กสามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 40 นอกจากที่บุคคลจะคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบข้อมูลและท าความเข้าใจซึ่งเป็นทักษะการรู้เท่าทันสื่อแล้ว บุคคล
ยังจ าเป็นต้องมีทักษะการประเมินความเสี่ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กด้านต่างๆ ได้แก่ ความ
เสี่ยงด้านการท างานของสินค้า ความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัว ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยง
ด้านเวลา ความเสี่ยงด้านกายภาพ ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา และความเสี่ยงด้านสังคม หากกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสามารถในการประเมินค่าความเสี่ยง หรือเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นและมี
ทักษะการรู้เท่าทันสื่อแล้ว ก็จะมีความสามารถรับมือและป้องกันตัวจากความเสี่ยงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยพบว่า ปัจจัยการเปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กเป็นปัจจัยที่เข้ามาในสมการ
ร่วมกันกับการรู้เท่าทันสื่อและการประเมินความเสี่ยง สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและ
ป้องกันตัวจากความเสี่ยงได้เช่นกัน แต่มีลักษณะแบบผกผัน สอดคล้องกับ พีระ จิรโสภณและคณะ 
(2559) ได้ศึกษาเรื่องความรู้เท่าทันสื่อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการก าหนดแนวทางปฏิรู ปการ
สื่อสารในสังคมไทย ภาพรวมส่วนใหญ่พบว่าในสื่อทวิตเตอร์ ผู้ที่มีการเปิดรับสื่อมาก มีระดับการรู้เท่า
ทันสื่อน้อยกว่า เนื่องจากสื่อทวิตเตอร์เป็นสื่อออนไลน์ที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมาก และมีการแสดง
ความเห็นอย่างรวดเร็ว และแพร่กระจายต่อได้อย่างรวดเร็ว โดยยังไม่มีการดูแลและยากต่อการ
ควบคุม ท าให้มีเนื้อหาที่ล่อแหลมอยู่จ านวนมาก มีการหลอกล่อ ปลุกกระแสหรือปลุกระดมอยู่จ านวน
มากในสื่อนี้ เมื่อผู้บริโภคเปิดรับสื่อทวิตเตอร์มากย่อมเกิดการคล้อยตามหรือหลงเชื่อได้ง่าย และท าให้
ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อน้อยลง และสอดคล้องกับ นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ (2558) ศึกษาวิจัย 
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ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่อ และพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ ผลวิจัยพบว่า กลุ่มเจเนอร์
เรชั่นเอ็กซ์เป็นกลุ่มที่มีระดับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาออนไลน์ในระดับมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มเจเนอร์
เรชั่นเอ็กซ์เป็นกลุ่มที่มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์หรือไม่เปิดรับโฆษณามากท่ีสุด   

ซึ่งสามารถตีความได้ว่า ถึงแม้ว่าจะมีระดับการรู้เท่าทันสื่อ การประเมินความเสี่ยงจากสื่อ
โฆษณาใน เฟซบุ๊กระดับสูง แต่ถ้าบุคคลที่เปิดรับสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊กระดับมาก จะมีพฤติกรรมการ
รับมือและป้องกันตัวจากความเสี่ยงได้น้อยลง อธิบายได้ว่า ผู้ที่มีการเปิดรับสื่อโฆษณามาก อาจจะ
คล้อยตามหรือหลงเชื่อค าโฆษณา และท าให้มีระดับการรู้เท่าทันสื่อน้อยลง ผู้ที่เปิดรับสื่อโฆษณามาก
จึงไม่มีความสามารถหรือทักษะในการตีความหมายของสารที่ส่งจากสื่อสารมวลชน ไม่มีทักษะคิด
พิเคราะห์ ท าให้อาจจะตกเป็นเหยื่อของสื่อ เมื่อการเปิดรับสื่อโฆษณาเข้ามาเป็นปัจจัยในการพยากรณ์
ร่วมกันกับการประเมินความเสี่ยงผลพยากรณ์จึงออกมาในลักษณะผกผัน 

 

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปประยุกต์ใช้ 

จากการที่ศึกษาความสัมพันธ์และปัจจัยพยากรณ์ระหว่างตัวแปร ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะที่
ได้จากงานวิจัยนี้คือ การจัดท าโครงการรณรงค์เพ่ือส่งเสริมทักษะการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาและเพ่ิม
ทักษะความสามารถในการรับมือและป้องกันตัวจากความเสี่ยง ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ส่งเสริมความรู้เท่าทันสื่อ ให้มีความตระหนักรู้ในด้านการรู้เท่าทันสื่อ ผ่านขั้นตอน
การเปิดรับสื่อ การวิเคราะห์สื่อ การเข้าใจสื่อ การประเมินค่า และการใช้สื่อให้เกิดประโยชน์ รวมถึง
การสร้างสรรค์สื่อ สามารถผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ โดยจัดให้มีการอบรมผู้ ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการสร้างการเรียนรู้เท่าทันสื่อ ครูผู้สอน เด็กและเยาวชนทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการควร
ก าหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้เท่าทันสื่อในสถานศึกษาเป็นวิชาบังคับ เนื่องจาก
เป็นทักษะชีวิตที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเรียนรู้ และควรให้ความส าคัญกับการฝึกอบรมครู 
(Training for Trainers) ให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้เท่าทันสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถบูรณาการผลการศึกษาเข้ากับเนื้อหาวิชาต่างๆได้  

ส่วนที่ 2 ส่งเสริมทักษะด้านการประเมินความเสี่ยงจากสื่อโฆษณาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่    

1) ความเสี่ยงด้านการท างานของสินค้า (Performance Risk) ท าให้ผู้บริโภคสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการท างานของสินค้า เช่น ความเป็นไปได้เกี่ยวกับสินค้าที่จะเกิดการช ารุด
และไม่เป็นไปตามที่ออกแบบ หรือซื้อไปแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้จริงหรือเปล่า 

2) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ท าให้ผู้บริโภคสามารถวิเคราะห์ ความเสี่ยงด้าน
การเงินได้ เช่น การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของโปรโมชั่นสินค้า และการค านวณค่าบ ารุงรักษาหลังซื้อ
สินค้า 



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) 28 

3) ความเสี่ยงด้านโอกาสและเวลา (Opportunity/Time Risk) ท าให้ผู้บริโภคสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านโอกาสและเวลา เช่น การวิเคราะห์เวลาระยะในการตัดสินใจซื้อสินค้า เวลา
เรียนรู้วิธีการใช้ หรือเวลาในการเปลี่ยนสินค้าใหม่เม่ือสินค้านั้นไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ 

4) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย (Safety or Physical Risk) ท าให้ผู้บริโภคสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เช่น  วิเคราะห์ได้ว่าเมื่อกรอกข้อมูลส่วนบุคคลไป จะไม่ถูก
น าไปใช้แอบอ้างเพ่ือโฆษณา หรือวิเคราะห์ได้เม่ือว่าใช้สินค้าแล้วจะเกิดอาการแพ้หรือเกิดผลข้างเคียง
หรือไม ่

5) ความเสี่ยงด้านสังคม (Social Risk) ท าให้ผู้บริโภคสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสังคม 
เช่น วิเคราะห์ได้ว่าเมื่อซื้อสินค้ามาใช้จะได้รับการยอมรับ ไม่รู้สึกสูญเสียสถานะในกลุ่มสังคมเนื่องจาก
การซื้อสินค้าหรือรับบริการ  

6) ความเสี่ยงด้านจิตวิทยา (Psychological Risk) ท าให้ผู้บริโภคสามารถวิเคราะห์ความ
เสี่ยงด้านจิตวิทยา เช่น สามารถวิเคราะห์ได้ว่าใช้สินค้านี้เหมาะกับต าแหน่งหน้าที่หรือสถานะของตน 
เมื่อใช้แล้วจะไม่รู้สึกกลัว เสียความมั่นใจหรือเสียบุคลิก 

เนื่องจากเป็นทักษะเหล่านี้ เป็นทักษะที่ต้องมีร่วมกันกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา เพ่ือเป็น
เกราะเพ่ิมความสามารถในการรับมือและป้องกันตัวจากความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ส่วนที่ 3 รณรงค์ให้ผู้บริโภค หลีกเลี่ยงการเปิดรับสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก  
เพราะเนื่องจากเมื่อผู้บริโภคที่มีการเปิดรับสื่อโฆษณามาก ระดับการรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคจะ
น้อยลง ท าให้อาจจะตกเป็นเหยื่อของสื่อโฆษณา ไม่สามารถประเมินความเสี่ยงจากสื่อ ซึ่งส่งผลไปยัง
พฤติกรรมการรับมือและป้องกันตัวจากความเสี่ยงของผู้บริโภค  

ส่วนที่ 4 ส่งเสริมให้ผู้ผลิตสื่อโฆษณา มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตสื่อเชิงสร้างสรรค์ และ
มีจรรยาบรรณในการผลิตสื่อโฆษณา และกลุ่มผู้ผลิตสื่อ ควรมีมาตรการส าคัญในการปลูกฝังทัศนคติที่
ดี ในการสร้างสรรค์และผลิตสื่อ เสริมสร้างและพัฒนาให้สังคม  

 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 

1) ควรท าการศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพ เช่น จากการสัมภาษณ์หรือการสนทนา และน าผลที่
ได้มาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถน าข้อมูลนั้นมาใช้ในการเสริมสร้างการ
รับมือต่อความเสี่ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ยงโฆษณาได้ครอบคลุมมากขึ้น 

2) ควรท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับมือและป้องกันตัวจากความเสี่ยงใน
ด้านอื่นๆ 
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