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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง การรับรู้และการรู้เท่าทันสื่อของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ เป็นงานวิจัยเชิง
คุณภาพ (qualitative research) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาการรับรู้ของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ 
2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ และ 3) ศึกษาการ
รู้เท่าทันสื่อของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์  โดยใช้ทฤษฎีประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสาร 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร แนวคดิเรื่องการรับรู้ และแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ เป็นกรอบในการ
วิเคราะห์ผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญที่มีการรับชมรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” เป็น
ประจ าและมีปฏิสัมพันธ์กับรายการอย่างสม่ าเสมอ จ านวน 10 คน ด้วยชุดค าถามปลายเปิด 

ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทุกคนมีการรับรู้ด้านเนื้อหาและวิธีการน าเสนอของ
รายการชัวร์ก่อนแชร์ แต่ในแง่ของการรับรู้แบบรู้เท่าทันสื่อและการน าไปใช้ประโยชน์จะแตกต่างกัน
ไปในแต่ละบุคคล และในส่วนของระดับการเปิดรับพบว่ารายการชัวร์ก่อนแชร์ สามารถเปลี่ยนแปลง 
ทัศนคติการเชื่อและการแชร์ข่าวในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก และมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักบางส่วนที่มีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเชื่อและการแชร์ข่าว เนื่องมาจากปัจจัยด้านภูมิหลังทางสังคม อุปนิสัย 
ประสบการณ์และทัศนคติต่อข่าวแชร์ และความชอบส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ได้มีการน ารายการชัวร์ก่อนแชร์ไปใช้ประโยชน์ใน 8 บทบาท คือ 1) บทบาทในการเป็นแหล่งความรู้ 
2) บทบาทในการเป็นแหล่งข่าวสาร 3) บทบาทในการสร้างความตระหนักและวิจารณญาณ 4) 
บทบาทด้านการตรวจสอบข้อมูล 5) บทบาทด้านการเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ของสังคม 6) 
บทบาทด้านสื่อการสอน 7) บทบาทในการเป็นตัวกลางสานสัมพันธ์เพ่ือนและครอบครัว และ 8) 
บทบาทในการฆ่าเวลา 

ค าส าคัญ: รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์”, การรับรู้, การรู้เท่าทันสื่อ 
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Abstract 

This research entitled: ‘AUDIENCE’S PERCEPTION OF “SURE AND SHARE TV 
PROGRAM”’ is a qualitative research. The objectives of this study are: 1) to study the 
audience’s perception on the program;  and 2) to study the audience’s attitudes and 
audience’s behavior; and 3) to study audience’s media literacy of the program. For 
the conceptual framework for audience's perception analyzing, this study 
methodology relies on Audience's uses and gratification theory, Recognition theory, 
Perception concept, Media literacy concept. The methodology of this study is the in-
depth interview of 10 audiences who regularly watched and participated on the 
program, using the structured, open-ended questionnaire. 

This research found that the perception of the sampling audiences in the 
program shows similar recognition on content perception and presentation methods. 
However, the  media literacy perception and audience's uses and gratification results 
are different.  

The results on the levels of perception shows that the program can alter 
attitudes of belief and news sharing behavior in the sampling audience. Nevertheless, 
behaviors in terms of  belief and news sharing in sampling audience cannot be 
altered because of the educational background, society background, media used 
behavior, experiences and attitudes toward news sharing, habit and personal 
preferences. The benefits which the audiences gain from watching this “SURE AND 
SHARE” TV Program that can be categorized into 8 roles as follows: 1. Self-Education 
2. Self In-trend information update 3. Self-realize 4. Fact Checking 5. Reference 6. 
Instruction Media 7.Relations-talk with friend and family membership 8. Self-
entertainment 

Keyword: “SURE AND SHARE” TV Program, Perception, Media Literacy 
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ที่มาและความส าคัญ 

ด้วยความก้าวล้ าของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ท าให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในปัจจุบันท าได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันก็ท าให้คนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเท็จได้ง่ายยิ่งขึ้น การเผชิญหน้า
กับข่าวปลอม (fake news) จึงเป็นอีกหนึ่งวิกฤตที่ก าลังคุกคามผู้ใช้สื่อทุกคน 

พิจิตรา สึคาโมโต้ กล่าวว่า ข่าวลือและข่าวปลอม เป็นสิ่งที่ไม่มีวันตายและไม่มีวันหายไปจาก
สารบบ อย่างสิ้นเชิง ซ้ าร้ายยังเป็นการด ารงอยู่เพ่ือรอเวลาว่าจะหวนกลับมาเป็นกระแสอีกเมื่อไหร่
เพราะนอกจากจากจะลือไปได้อย่างรวดเร็วแล้ว ยังสามารถไหลข้ามภูมิทัศน์สื่อ (platform) จนผสม
กลมกลืนเป็นเนื้อเดียวซึ่งหากไม่มีการตรวจสอบให้ถี่ถ้วนก็มิอาจรู้ได้เลยว่า ข่าวนั้นถูกต้อง หรือเป็น
ข่าวครึ่งท่อน เป็นข่าวบิดเบือน หรือเป็นข่าวปลอมที่มีผู้จงใจสร้างขึ้นและยังยากต่อการก าจัดให้หมด
ไ ป จ า ก ร ะ บ บ  (www.isranews.org/thaireform/thaireform-documentary/5 2 6 6 6 -
tweeterrumour.html, 2559)  

ถึงกระนั้นคนส่วนใหญ่ก็ยังมองปัญหา ข่าวปลอมเป็นเรื่องเล็ก ทั้งที่ความจริงสร้างผลกระทบ
มหาศาลตั้งแต่การสร้างความเข้าใจผิดส่วนบุคคล  ไปจนถึงเรื่องระดับชาติในแง่การก าหนดทิศทาง
การเมือง แต่ส าหรับสังคมไทยผลกระทบอาจรุนแรงยิ่งกว่าเพราะจากการตรวจสอบโดยศูนย์ชัวร์ก่อน
แชร์ ส านักข่าวไทย อสมท (2560) พบว่า ข้อมูลที่มีความถ่ีในการแชร์บนโลกโซเชียลมากที่สุดคือ ข่าว
ปลอมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “อาหารและสุขภาพ” ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเพราะระดับความ
เสียหายสูงสุดจากการแชร์ต่อข้อมูลที่ผิดคือ “ชีวิต” ของผู้รับข่าวสาร ปัญหาเรื่องคนไทยเชื่อใจ
โซเชียลมากกว่าหมอจึงเป็นอีกปัญหาที่บุคลากรในวงการสาธารณสุขไทยมีความกังวล 

ด้วยเหตุนี้ทั่วโลกจึงหันมาให้ความส าคัญกับ “การตรวจสอบข้อเท็จจริง” (fact checking) 
บนสังคมออนไลน์ผ่านการ “การปลูกฝังความรู้เท่าทันสื่อ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทักษะด้านการ
ตรวจสอบข้อมูล”ที่น่าจะรับมือกับปัญหาข่าวปลอมได้ดีกว่าวิธีอ่ืน ซึ่งปี 2560 เป็นปีแรกที่เครือข่าย
การตรวจสอบข้อเท็จจริงสากล (IFCN) ได้จัดรณรงค์ให้ผู้ใช้สื่อโซเชียลทั่วโลกตระหนักถึงความส าคัญ
ของการตรวจสอบข้อมูลที่ถูกต้องบนสื่อโซเชียล และก่อนหน้านั้นในเดือนกันยายน 2559 ยังมีการ
ก่อตั้งหน่วยงาน “First Draft Partner Network” ที่เป็นภาคีระหว่างองค์กรด้านการสื่อสาร ด้าน
สิทธิมนุษยชน บริษัทเทคโนโลยี ส านักข่าว และเว็บไซต์ผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกว่า 40 องค์กรทั่วโลก
เพ่ือผนึกก าลังในการรับมือกับคลื่นข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้องทั่วโลกขึ้นด้วย ซึ่งภาคีนี้มีตัวแทนสื่อจาก
ประเทศไทยเพียง 1 องค์กรที่ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร คือ “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์” โดยส านักข่าวไทย อส
มท อันเป็นผลผลิตจาก “รายการชัวร์ก่อนแชร์” ที่นอกจากจะเป็นรายการข่าวประเภทแก้ข่าวเพ่ือ
แก้ไขความเข้าใจผิดและให้ความรู้ประชาชน รายการแรกของช่อง 9 MCOT HD แล้วยังเป็นรายการ
แก้ข่าวโดยเฉพาะรายการต้น ๆ ของสื่อโทรทัศน์ไทยในยุคดิจิทัลอีกด้วย (พีรพล อนุตรโสตถิ์ , 
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สัมภาษณ์, 10 ตุลาคม 2560)  

นอกจากนี้รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ยังได้รับรางวัลด้านสื่อสร้างสรรค์และเสริมสร้างการรู้เท่า
ทันสื่อจากสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมีการขยาย
ผลร่วมกับ 23 หน่วยงานเปิด “ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์”เพ่ือเป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังและตรวจสอบข้อมูลแก่
ประชาชนด้วย(https://www.mxphone.net/040417-mcot-sure-and-share-for-thai-people/, 
2560) 

จนถึงปัจจุบันรายการชัวร์ก่อนแชร์ยังได้รับความนิยมจากประชาชนอย่างต่อเนื่อง  ที่แม้จะไม่
มีการวัดเรตติ้งผู้ชมโทรทัศน์ทางตรง แต่สังเกตได้ผ่านจ านวนผู้กดติดตามเพจเฟซบุ๊กจากหลักฐานการ
สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 พบว่า มีผู้กดติดตามเพจ 135,727 คน ซึ่งตัวเลขดังกล่าวได้เติบโต
อย่างรวดเร็วตลอดระยะเวลา 4 ปีนับตั้งแต่เริ่มออกอากาศ  เรื่อยมาถึงปัจจุบันรายการชัวร์ก่อนแชร์ก็
ยังผลิตรายการออกมาให้ความรู้ และตอบค าถามคลายความสงสัยให้สังคมอย่างต่อเนื่อง นับเป็นตอน
ออกอากาศมากกว่า 700 ตอน ซึ่งทั้งหมดได้ถูกแชร์ออกไปในกลุ่มผู้ชมอย่างกว้างขวางจึงน่าจะสร้าง
การรับรู้ และความตระหนักในการรู้เท่าทันสื่อให้กับผู้ชมที่เป็นผู้รับสารได้ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะใน
เนื้อหาข่าวแชร์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพซึ่งรายการเน้นหนักและยกให้เป็นประเด็นส าคัญเพราะเป็นเรื่อง
ส าคัญเร่งด่วนและมีผลกระทบสูง 

จากสภาพแวดล้อมดังกล่าว ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจในการสร้างสรรค์รายการชัวร์ก่อนแชร์
โดยเฉพาะตอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับ
สังคมปัจจุบันที่มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในชีวิตประจ าวัน และบทบาทที่รายการชัวร์ก่อนแชร์กระท า
ต่อผู้ชมในแง่ของการรับรู้ โดยเฉพาะด้านการรู้ เท่าทันสื่อ เป็นที่มาของการวิจัยในประเด็น “การรับรู้
และการรู้เท่าทันสื่อของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์” อันจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างสังคมไทยให้เป็น
สังคมแห่งการรู้เท่าทันสื่อต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.เพ่ือศึกษาการรับรู้ของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ 

2.เพ่ือศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์  

3.เพ่ือศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ 
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วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การรับรู้และการรู้เท่าทันสื่อของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือศึกษาการรับรู้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติและพฤติกรรม และศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของ
ผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ โดยจะมุ่งศึกษาเฉพาะรายการชัวร์ก่อนแชร์ตอนที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพ
เท่านั้น เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความส าคัญและส่งผลกระทบทางตรงต่อประชาชน โดยใช้การ
สัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview) กลุ่มผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ ที่มีการติดตามรับชมรายการ
อย่างสม่ าเสมอและมีปฏิสัมพันธ์ต่อรายการในแง่การกดไลค์ กดแชร์หรือแสดงความคิดเห็นในเพจ
รายการชัวร์ก่อนแชร์อย่างต่อเนื่อง จ านวน 10 คน ตอบค าถามการวิจัย โดยใช้ทฤษฎีการใช้ประโยชน์
และความพึงพอใจของผู้รับสาร ทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสาร แนวคิดเรื่องการรับรู้ และแนวคิด
การรู้ เท่ าทันสื่ อมาเป็นกรอบในการวิ เคราะห์  ทั้ งนี้ มีชุดค าถามปลายเปิด (open-ended 
questionnaire) และเครื่องมือบันทึกเสียงเป็นเครื่องมือในการวิจัย  

 

ผลการวิจัย  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีมิติด้านการรับรู้ตัวรายการ 2 ด้านได้แก่ 

1.การรับรู้ของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ 

1.1 การรับรู้ด้านเนื้อหา 

องค์ประกอบของรายการชัวร์ก่อนแชร์ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักชื่นชอบคือ ความน่าเชื่อถือ ที่มี
ผู้เชี่ยวชาญมาตอบแบบสรุปชัดเจน เพราะมีการตรวจสอบ มีหลักฐานการทดลองวิจัยที่พิสูจน์ได้ และ
ตอบค าถามโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีต าแหน่งและมีชื่อเสียงเฉพาะด้าน  

           รองมาคือ รูปแบบรายการที่เข้าใจง่าย มีการใช้บทพูดที่สื่อความหมาย สั้นกระชับชัดเจน มี
บทบรรยายที่ยกเอาข้อความแชร์มั่วมาอธิบายท าความเข้าใจเป็นข้อ ๆ ประกอบกับสัญลักษณ์ต่าง ๆ 
ที่ช่วยย้ าความเข้าใจ ควบคู่มากับการรับรู้ในส่วนของ เนื้อหารายกาท่ีรสดใหม่ ผลิตไว ทันกระแส  

          นอกจากนี้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักยังรับรู้ถึง ความเป็นเอกลักษณ์ของพิธีกร ทั้งลักษณะท่าทาง 
การถามค าถาม และวิธีการพูดที่มีความเป็นทางการ คงความเป็นวิชาการแต่ดูแล้วสนุก ไม่น่าเบื่อ 
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1.2 การรับรู้วิธีการน าเสนอ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก มีการรับรู้ด้านการน าเสนอของรายการชัวร์ก่อนแชร์ที่หลากหลาย โดย 7 
ใน 10 คนมีการรับรู้เกี่ยวกับ รูปแบบรายการ มากที่สุด ที่เป็นรายการแก้ข่าวและให้ข้อมูลข่าวสารที่
ถูกต้องเก่ียวกับข่าวแชร์ในโลกโซเชียลใน 3 นาที ด้วยการตั้งค าถามว่าจริงหรือไม่ และตอบค าถามโดย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งจะมีการอธิบาย การทดลอง ถามตอบแลกเปลี่ยนกันระหว่างผู้เชี่ยวชาญและ
พิธีกรที่ท าหน้าที่ถามค าถามแทนคนดู ซึ่งจะมีการให้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งในช่วงต้นและท้ายรายการ  

รองลงมากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมี การรับรู้อัตลักษณ์ของพิธีกร เพราะมีความเป็นเอกลักษณ์ทั้ง
สีหน้า ท่าทางและค าพูด โดยเฉพาะประโยค “หืม ชัวร์เหรอ” และการเน้นค าแบบย้ า ๆ ซึ่งส่วนนี้ได้
กลายเป็นส่วนส าคัญของรายการที่ท าให้ผู้ชมเกิดการรับรู้และจดจ ารายการชัวร์ก่อนแชร์ และมากไป
กว่านั้นยังกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรม “หืม ชัวร์เหรอ” ให้กับผู้ชมที่ติดตามรายการเป็นประจ า  

นอกจากนี้ยัง รับรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ของผู้ส่งสารและลักษณะการตอบ เพราะผู้เชี่ยวชาญที่
รายการเชิญมาสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ แพทย์ นักวิจัยเฉพาะด้าน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
ท างานในด้านนั้น ๆ ท าให้ตอบค าถามได้อย่างชัดเจน มีเหตุผลสนับสนุนที่น่าเชื่อถือ และในหลาย 
ตอนยังใช้ผู้เชี่ยวชาญหลายคน จากหลายบทบาทในการตอบค าถาม ท าให้รายการมีมิติ ดูน่าสนใจ 
และพร้อมที่จะเชื่อได้เลย เพราะทุกตอนผู้เชี่ยวชาญจะตอบแบบตรงไปตรงมาด้วยค าพูดและกริยาที่
น่าเชื่อถือด้วยค าสรุปทั้งตอนต้นและท้ายรายการว่า “จริง” “ไม่จริง” “ควรแชร์” หรือ “ไม่ควรแชร์”  

นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลหลักยังมี การรับรู้เกี่ยวกับการผลิตเนื้อหา ที่ท าได้รวดเร็วทันกระแส 
หรือเป็นเรื่องที่เคยผลิตไปแล้วแต่น ามาซ้ าเพ่ือแก้ไขข่าวแชร์ที่ยังคงวนเวียนมาทุกปีมี การรับรู้ล าดับ
รายการ ว่าในแต่ละช่วงจะเป็นอย่างไร รับรู้ลักษณะการตัดต่อ ที่สั้นกระชับได้ใจความ มีจังหวะ
น่าสนใจสอดคล้องกันเป็นเนื้อเดียว และท้ายสุดมี การรับรู้เกี่ยวกับกราฟฟิก ที่ปรากฏในรายการทั้ง
เครื่องหมายและการมีค าบรรยายภาษาไทย (subtitle) ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้มีปัญหาทางการได้ยิน 

 

2.การเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์และความพึงพอใจ  

2.1 ระดับการเปิดรับและการรับรู้ของผู้ชม 

จากผลการวิจัยพบว่า รายการชัวร์ก่อนแชร์มีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมการเชื่อและ
แชร์ข่าวของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ในแง่การท าให้เกิดการฉุกคิดก่อนเชื่อหรือแชร์ข่าวบนโซเชียล และยัง
มีอิทธิพลในแง่ของการเป็นสื่อที่เป็นแหล่งอ้างอิงที่ถูกต้องเชื่อถือได้ เนื่องจากปัจจุบันรายการชัวร์ก่อน
แชร์ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือส าหรับการตรวจสอบข่าวแชร์ของประชาชนอีกแหล่งหนึ่ง 
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          นอกจากนี้ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่ารายการชัวร์ก่อนแชร์ ท าให้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเกิด
การรับรู้ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านพฤติกรรมและทัศนคติ โดย 7 ใน 10 คนระบุว่า หลังจาก
ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์เป็นประจ า ท าให้พวกเขาอยากเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่แนวทางที่ถูกต้อง 
หากเคยปฏิบัติตัวผิดแล้วได้ฟังค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญก็ยินดีที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและ
ทัศนคติในทันที เพราะเชื่อมั่นในความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ แต่ก็ขึ้นกับเวลาที่ได้รับชมรายการด้วย หาก
เพ่ิงรับชมรายการมาก็จะมีอิทธิพลมาก แต่ถ้าหากรับชมมานานแล้วอิทธิพลของรายการก็จะลดลง   

          ส่วนอีก 3 คนใน 10 ที่ระบุว่า รายการชัวร์ก่อนแชร์ท าให้เกิดการรับรู้ที่ส่งผลต่อทัศนคติ
เท่านั้นไม่ได้ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพราะยังเห็นว่าพฤติกรรมที่ท าอยู่แม้จะไม่ได้ถูกต้อง
ตามหลักแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสีย อีกทั้งยังกระท าสิ่งนั้นจนเคยชิน เป็นสิ่งที่ ชอบ ก็จะยังไม่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม แต่ทัศนคติในการหวังผลจากการกระท าสิ่งนั้นจะเปลี่ยนไป เพราะรับรู้ว่าสิ่งที่ท าอยู่ไม่ได้มี
ประโยชน์หรือมีผลดีต่อสุขภาพแบบที่ข่าวแชร์มั่วส่วนใหญ่กล่าวถึง  

จากทฤษฎีประโยชน์และความพึงพอใจ ที่ให้ความส าคัญกับผู้รับสารเป็นหลักพบว่า ผู้ชม
รายการคิดว่าตัวเองได้รับประโยชน์และมีความพึงพอใจต่อรายการชัวร์ก่อนแชร์ ดังนี้ 

2.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากรายการชัวร์ก่อนแชร์  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีการใช้ประโยชน์จากรายการชัวร์ก่อนแชร์ใน 8 บทบาทด้วยกัน โดยส่วน
ใหญ่ระบุว่า มีประโยชน์ในด้านการเป็นแหล่งความรู้และเป็นแหล่งข่าวสารมากที่สุด รองลงมาคือ
ประโยชน์ในการสร้างความตระหนักและวิจารณญาณ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อผู้รับสารในด้านการ
ตรวจสอบข้อมูล ด้านการเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ของสังคม ด้านเป็นสื่อการสอน ด้านการเป็น
ตัวกลางสานสัมพันธ์เพ่ือนและครอบครัว และด้านการให้สาระบันเทิงฆ่าเวลา 

2.3 ความพึงพอใจที่ได้รับจากรายการชัวร์ก่อนแชร์ 

          สิ่งที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักพึงพอใจในรายการชัวร์ก่อนแชร์มีด้วยกันหลากหลายด้าน ขึ้นกับ
ลักษณะความชอบส่วนบุคคล โดยสิ่งที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักพึงพอใจมากที่สุดคือ ข้อสรุปและความรู้ที่
ได้จากที่ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งน่าเชื่อถือและชัดเจน สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมที่ต้องการ
ความรู้และไขข้อข้องใจต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน รองลงมาคือ รูปแบบที่สั้นกระชับเข้าใจง่าย ท าให้
สามารถดูรายการอย่างตั้งใจได้ตั้งแต่ต้นจนจบอย่างไม่รู้สึกเบื่อ เพราะมีการเรียบเรียงเนื้อหา บท
บรรยาย ประกอบกับการตัดต่อท่ีดูสนุก เร้าใจให้ติดตาม และความว่องไวทันกระแสในการผลิตเนื้อหา  

          ท้ายที่สุดคือการท าหน้าที่ของพิธีกรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ การท าหน้าตาสงสัยของพิธีกร 
จนกลายเป็นสัญลักษณ์เตือนให้เกิดความเอะใจเวลาเจอข่าวแชร์ ท าให้รู้สึกตลกแต่ก็ท าให้เกิดการฉุก
คิด และวิธีการพูดของพิธีกรก็มีความเป็นทางการ คล่องแคล่ว ไม่แสดงออกมากเกินไป จนเสียความ
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เป็นทางการ แต่ก็ไม่น่าเบื่อเหมือนรายการสาระอ่ืน ๆ ซึ่งทั้งหมดเมื่อรวมกันแล้วคือส่วนผสมอันลงตัว
ที่ท าใหก้ลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักเข้าถึงรายการได้โดยง่ายและเปิดใจยอมรับ 

3. มิติด้านการรับรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ไดแ้ก่  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีความสามารถในการแยกแยะ การให้
ความหมาย ให้คุณค่าและอธิบายว่าเนื้อหาหรือข้อความท่ีถูกแชร์ในโลกโซเชียลเชื่อถือได้หรือไม่ได้
แตกต่างกัน โดยเมื่อวิเคราะห์ผลตามทักษะการรู้เท่าทันสื่อตามแนวคิดการรู้เท่าทันสื่อของ พรทิพย์ 
เย็นจะบก และคณะ (2552) ได้ผลดังนี้ 

3.1 ทักษะการเข้าถึง   

          ผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นผู้ชมที่เคยชมรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” มาแล้วประมาณ 6 เดือน
ถึง 2 ปี ส่วนมากจะชมผ่านทางเพจเฟซบุ๊กและมีบ้างที่ชมดูสดทางโทรทัศน์ในช่วงข่าวค่ า อสมท 
นอกจากนี้ผู้ชมยังมีปฏิสัมพันธ์ในแง่ของการเข้าไปรีวิวให้คะแนน หรือแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับหัวข้อ
เนื้อหาการแชร์ต่าง ๆ ที่หน้าเพจ โดยจะสนใจเรื่องอาหารและสุขภาพมากที่สุดเพราะเป็นเรื่องใกล้ตัว
ที่ส่งผลกระทบต่อตัวเอง  โดยเป็นการเปิดรับชมเพ่ือหาข้อมูลความรู้ รองลงมาชมเพ่ือตรวจสอบข้อมูล
ให้ทันสถานการณ์ว่าข่าวแชร์ที่ตนเองได้รับมาจากสื่อโซเชียลถูกต้องหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีบางคนที่
ชมครั้งแรกด้วยความบังเอิญเพ่ือฆ่าเวลา แต่ก็ชมต่อเพราะต้องการทราบข้อเท็จจริงและสาระความรู้ 
ดังนั้นในทักษะการเข้าถึงกลุ่มผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์สามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3.2 ทักษะการวิเคราะห์  

          กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทั้งหมดให้ความเห็นว่ารายการชัวร์ก่อนแชร์มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
เชื่อและแชร์ข่าวของพวกเขาในแง่ของการท าให้เกิดการฉุกคิดก่อนเชื่อหรือแชร์ข้อมูล เพราะความถี่
ของรายการที่ออกอากาศเป็นประจ าทุกวัน รูปแบบของรายการที่เป็นเอกลักษณ์ และการใช้ค าย้ าท า
ให้ผู้ชมเกิดภาพจ า การใช้น้ าเสียงที่น่าเชื่อถือ การลงมติความเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบตรงไปตรงมา 
ท าให้ผู้ชมเกิดความตระหนัก รู้จักการแยกแยะถูกผิด เมื่อพบเจอกับข่าวแชร์ในโซเชียลจึงเกิดการใช้
วิจารณญานมากขึ้นท าให้โอกาสในการตกเป็นเหยื่อน้อยลง และในหมู่ คนที่มีพฤติกรรมชอบแชร์ 
รายการยังท าให้คนกลุ่มนี้มีสติแชร์ช้าลง เพราะรายการช่วยปลูกฝังให้คิดและตรวจสอบก่อนเสมอ 

3.3 ทักษะการประเมินค่า  

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่ จ านวน 4 ใน 10  มีความเห็นว่ารายการชัวร์ก่อนแชร์ช่วยท าให้
พวกเขาแยกแยะข่าวจริงหรือข่าวแชร์มั่วได้ในระดับ “มาก” เพราะรายการท าให้เกิดความตระหนักรู้ 
และสอนวิธีจับผิดข่าวแชร์มั่วด้วยการหาแหล่งอ้างอิง ดูความสอดคล้องของข้อมูล และยังมีการน าข่าว
ปลอมมาน าเสนอเปรียบเทียบตั้งแต่ช่วงต้นของรายการท าให้เห็นรูปแบบชัดเจน  จ านวน 2 ใน 10 
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บอกว่าช่วยได้มากที่สุด เพราะเนื้อหาทันสมัยเข้ากับช่วงเวลาปัจจุบัน สั้นกระชับ มีการอ้างอิงด้วย
บุคคลเฉพาะด้าน และพิธีกรมีคุณภาพท าให้รายการน่าสนใจ  

จ านวน 2 ใน 10 คนบอกว่าช่วยได้บ้าง และอีก 2 คนบอกว่า ไม่ช่วยให้สามารถแยกแยะ
ข่าวสารได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหก เพราะแต่ละข่าวมีความหลากหลาย มากเกินไป อีกทั้งหลาย
หลายเรื่องมีความน่าจะเป็นที่อาจจะเป็นเรื่องจริงได้  แต่อย่างไรก็ดีถึงจะยังท าให้เขาไม่สามารถ
แยกแยะได้ด้วยตัวเอง แต่เนื้อหาที่รายการผลิตออกมาแล้ว สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงในภายหลังได้ 

ความเห็นที่หลากหลายว่ารายการชัวร์ก่อนแชร์สามารถช่วยให้พวกเขาประเมินค่าข่าวจริงกับ
ข่าวแชร์มั่วแม้ว่าส่วนมากจะไปในเชิงบวก แต่ก็ยังมีความคิดเห็นยืนยันว่าการรับชมรายการอย่างเดียว
ไม่ได้ช่วยให้สามารถแยกแยะประเมินค่าว่าข่าวใดจริงหรือปลอมได้อย่างสิ้นเชิง และทักษะนี้ยังขึ้นอยู่
กับปัจจัยส่วนตัวด้านอื่นของผู้ชมรายการ  

3.4 ทักษะการสร้างสรรค์ 

ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีทั้งคนที่โดนเตือน คนที่เห็นว่าผิดคนอ่ืนแชร์ข่าวผิดแต่ไม่เตือน และ
คนที่เตือนคนอ่ืน โดยกลุ่มที่ไม่เตือนแต่เก็บข้อมูลแบบเงียบ ๆ คนกลุ่มนี้เวลาได้ข้อมูลมาทั้งที่ถูก
หรือไม่ถูกต้องจะอ่านแต่ไม่โต้ตอบ เว้นเสียแต่ว่าเรื่องนัน้เป็นเรื่องที่เขาสนใจจริงจึงจะไปหาข้อมูลเพ่ิม  

ส่วนกลุ่มคนที่เตือนคนอ่ืน ทั้งหมดจะเตือนเฉพาะผู้ที่เป็นคนรู้จักหรือสนิทกันเท่านั้น จะไม่
เตือนคนที่ไม่รู้จักหรืออาวุโสกว่าเพราะไม่อยากให้เกิดการผิดใจกัน เว้นแต่ว่าคนที่แชร์มาบอกว่าเขา
ก าลังท าสิ่งนัน้อยู่  โดยจะน าลิงค์ข่าวหรือเนื้อหาจากเพจที่น่าเชื่อถือ เช่น เพจรายการ“ชัวร์ก่อนแชร์” 
หรือเพจอาจารย์เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ ที่เคยอธิบายไว้มาตอบเพ่ือแย้งอย่างสุภาพ หรือท าตัวเป็น
แหล่งกระจายข่าวแชร์ที่ถูกต้อง มากไปกว่านั้นยังมีผู้ที่ใช้เนื้อหาของรายการไปเป็นสื่อการสอนให้กับ
นักเรียนในชั้นเรียน จากผลการวิจัยจะเห็นได้ว่าทักษะการน าไปสร้างสรรค์ต่อมีความแตกต่างกันมาก
ในการแสดงออกของแต่ละบุคคล บางคนรับรู้เนื้อหาแล้วน าไปใช้ประโยชน์ต่อ บางคนรับรู้เนื้อหาแต่
เก็บไว้ ทักษะการรู้เท่าทันสื่อในข้อนี้ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจึงแตกต่างกันตามลักษณะภูมิหลัง และ
อุปนิสัยส่วนตัวและจากข้อมูลส่วนการเปิดรับสื่อ และเหตุผลในการเปิดรับรายการชัวร์ก่อนแชร์ของ
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักยังแสดงให้เห็นว่า มีปัจจัยที่เป็นตัวก าหนดการเปิดรับสื่ออยู่ 2 ประการ ได้แก่ 

1.ปัจจัยทางด้านรายการ  

ในหลายส่วนขององค์ประกอบรายการท าได้ดี ทั้งในส่วนของเนื้อหาที่ส่วนมากเป็นเรื่อง
เกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ ซึ่งตรงกับความสนใจของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก รูปแบบรายการที่สั้นกระชับ
ท าให้สามารถดูอย่างตั้งใจได้ตั้งแต่ต้นจนจบ การใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเป็นผู้ตอบค าถาม ประกอบ
กับการใช้สื่อผสมที่เสริมความน่าเชื่อถือ เช่น การสาธิต การทดลองหรือการรับประทานให้เห็น การท า
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หน้าที่ของพิธีกรที่ถามค าถามได้แทนใจคนดู ท าให้รายการดูง่ายและตอบได้ทุกข้อสงสัย 

2.ปัจจัยทางด้านผู้รับสาร 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักทีร่ับชมรายการชัวร์ก่อนแชร์  ส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษาสูงและภูมิหลัง
ทางสังคมที่ดี มีหลักวิจารณญาณในการใช้โซเชียลที่ดี และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การพบเจอกับข่าว
แชร์ ซึ่งพวกเขาทราบดีอยู่แล้วว่าข่าวส่วนใหญ่ที่เห็นแชร์กันบนโซเชียลคือข่าวปลอม บ่อยครั้งเข้าจึง
เกิดความรู้สึกต้องการหลีกหนี และไม่ต้องการอยู่ในแวดวงโซเชียลที่มีแต่ข่าวปลอมมาปะปน จึงเป็น
แรงขับให้พวกเขาต้องแสวงหาความรู้เพื่อเพ่ิมพูนปัญญาและเพ่ือปกป้องตัวเอง ซึ่งรายการชัวร์ก่อน
แชร์ถือว่าเป็นรายการที่ตอบโจทย์ เพราะสาเหตุที่คนกลุ่มนี้เลือกมาชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ก็เพ่ือหา
ความรู้ และเพ่ือเพ่ิมการรับรู้ในแง่ของการชี้ชัดลงไปว่าสิ่งที่เขารับรู้มานั่นผิดหรือถูก และดูเพ่ือตอกย้ า
ความรู้และความเชื่อที่เขามี ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกต้อง แต่ถ้าผิดแล้วได้รับค าตอบที่น่าเชื่อถือจาก
ผู้เชี่ยวชาญก็พร้อมที่จะเปลี่ยนความเชื่อเพราะให้ความส าคัญกับข้อเท็จจริงและหลักการทาง
วิทยาศาสตร์ สอดคล้องกับแผนภาพการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของ ยุบล เบ็ญจรงคกิจ 
(2542) ที่ให้ความส าคัญกับผู้รับสารเป็นหลักและมองว่าผู้รับสารคือผู้เลือกใช้สื่อ ดังนี้  

 

 

 

           

 

                               ก่อให้เกิด 

 

  

 
        

  ภาพที่ 1 : แผนภาพการการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของผู้รับสาร 

  

ภาวะทางจิตใจที่กังวล / สงสัย / รังเกียจ / จับผิด ข่าวปลอม 

ความต้องการแหล่งความรู้ แหล่งอ้างอิงเก่ียวกับการแก้ข่าว

 

 

เมื่อพบรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ที่มีความน่าเชื่อถือ จึงเกิดความคาดหวัง

การเปิดรับ การรับรู้ การตีความและน าไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริง 

                    มีผลต่อ 

 น าไปสู่ 
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ท าให้เมื่อศึกษาบทบาทของรายการ จากความสัมพันธ์ที่กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักรายการรับรู้ได้ 
รายการชัวร์ก่อนแชร์จึงเป็นรายการข่าวที่ท าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี เป็นรายการแก้ข่าวที่มีประสิทธิภาพ 
เพราะคนกลุ่มนี้เป็นผู้รับสารที่มีความตื่นตัว (active) เป็นกลุ่มคนที่ต้องการความรู้ ต้องการข้อมูล 
ต้องการแหล่งอ้างอิง จึงไม่น่าแปลกใจที่การรับรู้ของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักนี้จะอยู่ในระดับที่สูงมาก และ
ยังสามารถรับรู้ แล้วเกิดการเรียนรู้ซึ่งน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมได้อย่างไม่
ยากเย็น  เพราะรายการผลิตออกมาด้วยรูปแบบและเทคนิคที่ดี มีการวางเค้าโครงเรื่อง การก าหนด
กลยุทธ์สารแบบโน้มน้าวใจและส่งเสริมสุขภาพด้วยข้อเท็จจริงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งดูน่าเชื่อถือ
เหมาะสมกับผู้รับสารเป้าหมาย มีการสอดแทรกวิธีคิดแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ยัดเยียด ไม่รุนแรง ไม่ดู
ถูกความเชื่อหรือความคิดเห็นของคนกลุ่มอ่ืนจึงไม่ถูกต่อต้าน  

อีกทั้งยังด าเนินงานด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย นโยบายของสถานีโทรทัศน์ที่
น่าเชื่อถือและการสนับสนุนจากองค์กรที่ดีซึ่งจัดเป็นปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดที่ดี  สอดคล้องกับ
ผลวิจัยของ ธนิศา แสวงพรรค (2560) ที่กล่าวไว้ว่า การแสวงหาข้อมูลการท่องเที่ยวในกลุ่มตัวอย่างที่
มีการแสวงหาข้อมูลอย่างกระตือรือร้น (active strategy) ที่นิยมการแสวงหาข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ อยู่
ตลอดเวลาและสม่ าเสมอ แม้จะไม่มีแผนการเดินทางมีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจท่องเที่ยวอย่างมี
นัยยะส าคัญที่ระดับความเชื่อมั่นทางสถิติ 0.05 เพราะเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจกลุ่มผู้บริโภคซึ่งมี
ข้อมูลอยู่กับตัวมากจะตัดสินใจได้ทันที คล้ายคลึงกับการรับรู้เนื้อหาของรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ที่มี
ลักษณะในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและแก้ไขข่าวแชร์ที่ผิด เมื่อผู้รับสารซึ่งเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นใน
การแสวงหาข่าวสารได้ชม เมื่อต้องพบเจอกับข่าวปลอมในชีวิตจริงก็จะตัดสินใจที่จะไม่เชื่อและไม่แชร์
ข่าวนั้นต่อได้ดียิ่งขึ้น 

รับรู้เท่ากัน แต่รู้เท่าทันสื่อไม่เท่ากัน 

ในแง่ของการรับรู้แบบการรู้เท่าทันสื่อ การน าไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และการที่รายการ
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเชื่อและการแชร์ข่าวในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักได้นั้น อาจเพราะ
เนื่องมาจากปัจจัยด้านภูมิหลังการศึกษาและสังคม พฤติกรรมการใช้สื่อ ประสบการณ์และทัศนคติต่อ
ข่าวแชร์ อุปนิสัย และความชอบส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากการจะท าให้บุคคลเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความเชื่อใด ๆ  ได้นั้น จะต้องใช้การโน้มน้าวแบบเสริมแรงเพ่ือชักจูงให้
เกิดการเห็นด้วยและคล้อยตาม ซึ่งจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สาร หรือผู้ส่งสารแต่เพียง
อย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านต่าง ๆ ของผู้รับสารด้วย รายการชัวร์ก่อนแชร์เพียงรายการเดียว
จึงอาจยังไม่มีพลังมากพอที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ แต่จากความคิดเห็นของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลักอีกส่วนหนึ่ง ก็แสดงให้เห็นว่ารายการชัวร์ก่อนแชร์มีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของ
การสร้างความตระหนักด้านการรู้เท่าทันสื่อ อย่างไรก็ดีผลการวิจัยนี้เป็นเพียงตัวแทนเฉพาะกลุ่มผู้ ให้
ข้อมูลหลักนี้เท่านั้น ไม่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ทั้งหมดได้  



 
วารสารการสื่อสารและการจดัการ นิด้า  ปีท่ี 4 ฉบับท่ี 3 (กันยายน – ธันวาคม 2561) 58 

อภิปรายผล   

ประเด็นที่ 1 : ผู้ชมรับรู้ได้ดีเพราะรายการมีเนื้อหาตรงเป้า ย่อยง่าย ในช่องทางที่
หลากหลาย 

ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีการรับรู้ด้านเนื้อหารายการ และรับรู้ด้าน
วิธีการน าเสนอของรายการชัวร์ก่อนแชร์ได้ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากรายการชัวร์ก่อนแชร์เป็น
รายการข่าวที่มเีนื้อหาตรงเป้า ย่อยง่าย ใช้ประโยชน์ได้ทันที แม้จะไม่ตลก รูปแบบไม่หวือหวา แต่ติด
ตาคนดู เพราะรายการชัวร์ก่อนแชร์มีการวางแผนงานการรณรงค์และการผลิตสื่ออย่างมีระบบ 
สอดคล้องกับหลักการวางแผนงานตามแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารเพ่ือโน้มน้าวใจของ ชาญชัย เจริญ
ลาภดิลก (2539) อันได้แก่ มีการวางเป้าประสงค์ที่ดี มีการวางกลยุทธ์สารที่ดี และมีการใช้ช่องทาง
การแพร่กระจายที่ดี โดยเฉพาะในส่วนของการใช้ช่องทางการแพร่กระจาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ บุญยณัฐ ฉัตรเสาวภัณฑ์ (2560) ที่กล่าวไว้ว่า  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านสื่อสังคมของ
รายการโทรทัศน์ ควรประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ 1) การท างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างเจ้าของ
รายการกับทีมผู้ผลิตรายการและทีมงานด้านโซเชียลมีเดีย 2) การสร้างเนื้อหาเพ่ือสื่อสารรายการ
โทรทัศน์ผ่านโซเชียลมีเดีย 3) การใช้พลังของของบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด 4) การสร้างให้เกิด
ชมุชนของผู้ชมรายการ 5) การเกิดภาวะผู้ใช้งานสร้างเนื้อหาขึ้นเอง 6) การรับฟังความรู้สึกของผู้ชมที่
มีต่อรายการโทรทัศน์เพ่ือวัดผลกลยุทธ์ ซึ่งรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” ก็มีกระบวนการดังกล่าวที่
ครบถ้วนสมบูรณ ์

ประกอบกับรายการยังมีรูปแบบเป็น สกู๊ปข่าวแบบมีโครงสร้าง (format) ชัดเจนท าให้ผู้ชมเกิด
การรับรู้และจดจ าได้ง่าย อีกทั้งเนื้อหารายการชัวร์ก่อนแชร์ยังผลิตออกมาได้ตรงกับแนวคิดเกี่ยวกับ
การรับรู้ที่ Schiffman และ Kanuk (1994) กล่าวไว้ว่า การรับรู้ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 
ส่วน คือ  

1.การเลือกที่ผู้ชมมีแนวโน้มที่จะเลือกรับสื่อตามที่ตัวเองสนใจ ซึ่งเนื้อหาของรายการชัวร์ก่อน
แชร์ส่วนมากเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหารและสุขภาพ ซึ่งตรงกับความสนใจและความตระหนักของกลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลหลัก  

2.การรวบรวมข้อมูล ผู้ชมมีแนวโน้มจะรับและรวบรวมข้อมูลที่ได้รับมาในรูปแบบกลุ่มก้อน
มากกว่ากระจัดกระจาย ซึ่งรายการชัวร์ก่อนแชร์สามารถผลิตเนื้อหาที่รวบรวมความสนใจได้เป็นอย่าง
ดี มีการล าดับบทพูดที่เข้าใจง่าย และสั้นกระชับท าให้ผู้ชมสามารถรับชมด้วยความสนใจได้ตั้งแต่ต้น
จนจบ อีกทั้งยังออกอากาศทุกวัน มีสภาพแวดล้อมของภาพและเสียงที่ดี โอกาสที่ผู้ชมที่เปิดรั บและ
ชมรายการจนเกิดภาพจ าจึงมีมาก 
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3.การตีความหมาย ผู้ชมมีแนวโน้มที่จะตีความหมายข้อมูลให้ง่ายด้วยความเข้าใจของตัวเอง 
ซึ่งรายการชัวร์ก่อนแชร์ท าให้ส าเร็จแล้ว จากการให้ผู้เชี่ยวชาญพูดข้อสรุปที่ฟังแล้วสามารถเชื่อได้เลย
โดยไม่ต้องไตร่ตรองอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงน่าจะมีผลตอกย้ าให้ผู้ชมเกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและ
พฤติกรรม ดังข้อสรุปของการวิจัยที่ว่า กลุ่มผู้ชมตัวอย่างสามารถรับรู้เนื้อหาและวิธีการน าเสนอของ
รายการได้ไม่แตกต่างกัน  

ประเด็นที่ 2 : ชนชั้นกลางเห็นรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์”เป็นที่พึ่งและใช้รายการเป็น
เครื่องมือในการต่อสู้กับข่าวแชร์มั่ว  

เมื่อศึกษาบทบาทของรายการ จากความสัมพันธ์ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักรายการรับรู้ได้ รายการ 
“ชัวร์ก่อนแชร์” นอกจากจะเป็นรายการข่าวในรูปแบบการแก้ข่าวที่ท าหน้าที่ได้เป็นอย่างดีแล้ว กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญในการวิจัยครั้งนี้  ซึ่งเป็นผู้มีการศึกษาดี เป็นกลุ่มผู้รับสารที่ มีความตื่นตัว (active) 
เป็นกลุ่มคนที่ต้องการความรู้ ต้องการข้อมูล ต้องการแหล่งอ้างอิง และอาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่ง
สามารถจัดกลุ่มให้เป็น “ชนชั้นกลาง” ได้นั้น ยังมีการใช้ประโยชน์จากรายการชัวร์ก่อนแชร์ใน
ลักษณะ ใช้รายการเป็นเครื่องมือในการต่อสู้กับข่าวแชร์มั่ว เพราะตัวรายการผลิตออกมาด้วยรูปแบบ
และเทคนิคท่ีดี มีการวางเค้าโครงเรื่อง การก าหนดกลยุทธ์สารแบบโน้มน้าวใจและส่งเสริมสุขภาพด้วย
ข้อเท็จจริงจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งดูน่าเชื่อถือ อีกทั้งยังด าเนินงานด้วยช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย 
ภายใต้สถานีโทรทัศน์ระดับชาติ ท าให้เมื่อแชร์เนื้อหารายการออกไปเกิดน้ าหนักมากพอที่จะท าให้คน
ที่แชร์ข่าวมั่ว หรือก าลังสับสนกับข้อมูลต่าง ๆ เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้อง เพราะรายการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นสื่อกลางในการอธิบายกับคนที่ส่งข่าวแชร์มั่วมา ซึ่งดูน่าเชื่อถือและสุภาพกว่าการแย้งด้วย
ตัวเอง เป็นวิธีปฏิเสธแบบละมุนละม่อมด้วยการส่งข้อมูลที่ถูกต้องสวนกลับ ซึ่งเป็นการแย้งแบบ
หลีกเลี่ยงการผิดใจกันที่ดี เพราะนอกจากรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” จะมีความน่าเชื่อถือสูงแล้ว  ยังมี
การสอดแทรกวิธีคิดแบบค่อยเป็นค่อยไป ไม่ยัดเยียด ไม่รุนแรง ไม่ดูถูกความเชื่อหรือความคิดเห็นของ
คนกลุ่มอื่น  จึงไม่ถูกต่อต้านและไม่ท าให้เกิดความขัดแย้ง 

ประเด็นที่ 3 : ความรู้ ภูมิหลัง อุปนิสัยส่วนตัวเป็นสิ่งส าคัญ  

เนื่องจากการจะท าให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความเชื่อใด ๆ  ได้นั้น จะต้อง
ใช้การโน้มน้าวแบบเสริมแรงเพ่ือชักจูงให้เกิดการเห็นด้วยและคล้อยตาม ซึ่งจะได้ผลหรือไม่ได้ผลนั้น
ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่สาร หรือผู้ส่งสารแต่เพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านต่าง ๆ ของผู้รับสารด้วย 
ซึ่งผลการวิจัยในแง่การรับรู้ปรากฏว่า กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักมีการรับรู้แบบรู้เท่าทันสื่อและการน าไปใช้
ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และการที่รายการไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเชื่อและการแชร์ข่าว
ในผู้ให้ข้อมูลหลักได้นั้น อาจเป็นผลเนื่องมาจากปัจจัยด้านภูมิหลังการศึกษาและสังคม พฤติกรรมการ
ใช้สื่อ ประสบการณ์และทัศนคติต่อข่าวแชร์ อุปนิสัย และความชอบส่วนบุคคลที่แตกต่างกันออกไป  
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รายการ “ชัวร์ก่อนแชร์”เพียงรายการเดียวจึงอาจยังไม่มีพลังมากพอที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมได้ แต่จากความคิดเห็นของผู้ให้ข้อมูลหลักอีกส่วนหนึ่ง ก็แสดงให้เห็นว่ารายการ “ชัวร์ก่อน
แชร์” มีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความตระหนักด้านการรู้เท่าทันสื่อ อย่างไรก็ดี
ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นเพียงตัวแทนเฉพาะผู้ให้ข้อมูลหลักนี้เท่านั้น ไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่ม
ผู้ชมทั้งหมดได้  

 

ข้อจ ากัดในการวิจัย 

1. ผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมรายการที่เป็นผู้สูงอายุได้ ท าให้ผู้ให้ข้อมูลหลักที่ใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้ส่วนมากเป็นกลุ่มคนวัยท างาน ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้สูงวัยเป็นกลุ่มผู้ชมที่รับสารทางเดียว 
ไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์กับรายการในแง่การกดไลค์ การคอมเม้นท์และการแชร์ทางหน้าเพจเฟซบุ๊กรายการ 
“ชัวร์ก่อนแชร์” อีกท้ังเมื่อผู้วิจัยติดต่อไปก็ไม่ได้รับการติดต่อกลับ ซึ่งอาจมีอุปสรรคมาจากวิธีการทาง
เฟซบุ๊กที่ซับซ้อนและการระแวดระวังตัวของผู้สูงวัยจากคนแปลกหน้า และผู้วิจัยไม่สามารถเข้าถึง
กลุ่มผู้ชมทางบัญชีทางการไลน์ที่อาจได้ข้อมูลจากกลุ่มผู้ชมที่เป็นผู้สูงวัยมากกว่าได้ อันเนื่องจาก
เหตุผลด้านความปลอดภัยที่ทางรายการต้องรักษาให้แก่ผู้ชม 

2. ผู้ผลิตและพิธีกรรายการ “ชัวร์ก่อนแชร์” เป็นคนเดียวกัน คือ คุณพีรพล อนุตรโสตถิ์ 
ผู้สื่อข่าวช่อง 9 MCOT HD ท าให้ข้อมูลในส่วนของการผลิตรายการขึ้นอยู่กับบุคคลคนเดียว ซึ่งก็ มี
ข้อดีคือท าให้สามารถผลิตรายการได้อย่างรวดเร็ว  และตรงตามความตั้งใจของผู้ผลิต แต่ใน
ขณะเดียวกันก็เป็นการสะท้อนเฉพาะรสนิยมส่วนตัวของผู้ผลิต ที่อาจท าให้รายการเสียความ
หลากหลายในรูปแบบหรือการลื่นไหลทางศิลปะในทางที่ควรจะเป็น และยังเป็นเรื่องน่ากังวลว่า
รายการชัวร์ก่อนแชร์อาจไม่สามารถควบคุมคุณภาพการผลิตได้ดีเท่ าในปัจจุบัน หากในอนาคต      
คุณพีรพล ซึ่งท าหน้าที่เป็นทั้งพิธีกรและผู้ผลิตไม่ได้ท างานให้กับช่อง 9 MCOT HD 

 

ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 

1. งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาการรับรู้ ศึกษาการเปลี่ยนแปลงเชิงทัศนคติและพฤติกรรม และศึกษา
การรู้เท่าทันสื่อของผู้ชมรายการชัวร์ก่อนแชร์ หากมีการศึกษาวิจัยในอนาคตเพ่ือศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทของรายการโทรทัศน์ที่อาจน าไปสู่การสร้างเสริมการรู้เท่าทันสื่อให้ผู้ชมโดยตรง อาจ
เพ่ิมการศึกษาวิเคราะห์รายการประเภทแก้ข่าวในโซเชียล ที่ปัจจุบันมีการผลิตเพ่ิมขึ้นอีกหลาย
รายการ แล้วน าผลของแต่ละรายการมาเปรียบเทียบกันเพ่ือหาความสัมพันธ์ หรือน ามาเปรียบเทียบ
กับการรับรู้ของผู้ชม“ชัวร์ก่อนแชร์” จากงานวิจัยนี้เพื่อหาข้อสรุปเพื่อจัดท ารายการต้นแบบ 
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2. จากผลการวิจัยพบว่า ภูมิหลังทางการศึกษา ภูมิหลังทางสังคม ความชอบส่วนบุคคลของ
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ค่อนข้างมีผลต่อการรับรู้ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักส่วนใหญ่เป็นผู้มีการศึกษา
ระดับสูงตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ท าให้ผลการวิจัยไม่สามารถเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ชมทั้งหมดได้  
ในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไปเพ่ือให้งานวิจัยตรงจุดและได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น ควรศึกษากับผู้ให้ข้อมูล
หลักที่มีภูมิหลังทางการศึกษา และภูมิหลังทางสังคมที่มีความหลากหลายมากขึ้น และควรท ากับผู้ให้
ข้อมูลหลักที่มีความหลากหลายในช่วงวัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มผู้ชมที่ รายการ “ชัวร์ก่อน
แชร์” ค่อนข้างให้ความส าคัญและเป็นกลุ่มที่คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นผู้เผยแพร่และได้รับผลกระทบ
จากข่าวปลอมมากกว่ากลุ่มคนวัยอ่ืน  โดยอาจท าการสัมภาษณ์เชิงลึกเช่นกันวิจัยครั้งนี้  หรือท าการ
วิจัยเชิงทดลองเพ่ือวัดผลแบบปริมาณก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 
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