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เฟซบุ๊กได้ และกลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันตัวจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊อยูใ่นระดบัปานกลาง  
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จากโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ไดร้้อยละ 41.2 
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The objective to study this research is: 1) To be exposed 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 as a 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
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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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บทที ่1 
 

บทน า 
 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 
จากสถานการณ์ในปัจจุบนั ดว้ยเทคโนโลยีของการส่ือสารท่ีพฒันาข้ึนส่งผลให้การส่ือสาร

กลายเป็นหน่ึงปัจจยัท่ีส าคญัในการด าเนินชีวิตของมนุษย ์รวมถึงการท างานในภาคส่วนต่างๆ ลว้น
แลว้แต่ตอ้งใช้การส่ือสารเป็นส่วนส าคญัทั้งส้ิน เช่น ระบบคมนาคม ระบบขนส่ง ระบบการเมือง 
และระบบเศรษฐกิจ การก าเนิดของระบบอินเทอร์เน็ตเปล่ียนแปลงรูปแบบของการส่ือสารจากอดีต
ให้เปล่ียนไปอย่างส้ินเชิง เราอยู่ในยุคดิจิตอลท่ีมีสมาร์ทโฟน-แท็บเล็ต บวกกบัมีอินเทอร์เน็ตก็
สามารถเช่ือมโลกทั้งใบเขา้ดว้ยกนั ไดท้ั้งการคน้หาขอ้มูล การเสพส่ือ หรือการซ้ือขายสินคา้ มนุษย์
สามารถพดูคุยติดต่อส่ือสารกนัขา้มประเทศไดใ้นเวลาเพียงเส้ียววินาที รูปภาพขนาดใหญ่จากกลอ้ง
ถ่ายภาพสามารถส่งเขา้มือถือโดยไม่ตอ้งการสายต่อใดๆ และระบบเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ท่ีเป็นการ
แข่งขนักนัเพื่อพฒันาโปรแกรมในการอ านวยความสะดวกให้กบัมนุษย ์หรือท่ีเรียกกนัว่าระบบ
เศรฐกิจแอพพลิเคชัน่ ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแลว้แต่เป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากอิทธิพลของ อินเทอร์เน็ตทั้งส้ิน 
(ณพล ผลากรกุล,2559) 

อินเทอร์เน็ตไดเ้ขา้มามีบทบาทมากข้ึนในชีวิตประจ าวนั ผูใ้ชง้านอินเทอร์เน็ตมีเพิ่มมากข้ึน
เร่ือยๆผูค้นหนัมาสนใจโลกโซเชียลมากข้ึน การส่ือสารท่ีไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากของคนใน
ยุคปัจจุบนั คือ การส่ือสารบนโลกอินเตอร์เน็ต (Internet) ซ่ึงให้บริการขอ้มูล ข่าวสารความบนัเทิง 
รวมทั้งเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (ชาคริต อ่องทุน และ ประสพชยั พสุนนท,2559) 
พาณุวตัน์ ทองราช (2554) ไดจ้  าแนกประเภทของการประยุกต์ใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์กบัการ
ด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนุษยอ์อกเป็น 5 ดา้นดว้ยกนั คือ    ดา้นการส่ือสาร (Communication) 
ดา้นการศึกษา (Education) ดา้นการตลาด (Marketing) ดา้นบนัเทิง(Entertainment) และดา้นส่ือสาร
การเมือง (Communication Politic) 

นอกจากนั้นยงัไดแ้บ่งผลกระทบจากการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินชีวิตของมนุษยใ์นสังคม โดยแบ่งออกเป็นผลกระทบเชิงบวก ไดแ้ก่ การใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์เป็นส่ือในการน าเสนอผลงานของตวัเอง ใชเ้ป็นส่ือในการโฆษณา ประชาสัมพนัธ์ หรือใช้
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เป็นเวทีแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองต่างๆ ใชช่้วยเสริมประสิทธิภาพในการส่ือสาร และใชเ้ป็น
ส่ือช่วยในการพฒันาชุมชน  เป็นตน้ 

ผลกระทบเชิงลบ ไดแ้ก่ การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นช่องทางละเมิดลิขสิทธ์ิ ขโมย
ผลงาน หรือแอบอา้งผลงาน ใชเ้ป็นช่องทางวิพากษว์ิจารณ์กระแสสังคมในเร่ืองเชิงลบ และอาจท า
ใหเ้กิดกรณีพิพาทบานปลาย หรือใชใ้นการเผยแพร่ภาพและขอ้ความท่ีอนาจาร โป๊เปลือย และหาก
ผูใ้ชห้มกหมุ่นกบัการเขา้ร่วมเครือข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ เป็นตน้ 
 การส่ือสารท่ีมีความทนัสมยัและรวดเร็วมีความกา้วล ้าทางเทคโนโลยีมากข้ึนแต่ในทาง

กลบักนัการให้บริการส่ือ สังคมออนไลน์ก็สร้างผลกระทบให้แก่ผูใ้ช้ได ้เช่น การด าเนินชีวิตแบบ

ใหม่ท่ีมีแนวโนม้หลีกเล่ียงความสัมพนัธ์ กบัคนในครอบครัว และให้ความสนใจกบับุคคลอ่ืนท่ีอยู ่

ในสังคมออนไลน์มากกว่า ซ่ึงมีผลท าให้เกิดช่องว่าง ระหว่างคนในครอบครัว ความรักและความ

ผกูพนัลดนอ้ยลง การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์จนท าใหเ้กิดความรู้สึกช่ืนชอบ และสนุกสนาน ท า

ใหเ้กิดเป็นการติดใชง้าน (ภาณุวฒัน์กองราช, 2554) 

ดิจิทลัเอเจนซ่ี We are social ,2560 ไดเ้ก็บขอ้มูลตวัเลขผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทัว่โลกขอ้มูล
ทั้งหมดมาจาก 238 ประเทศทัว่โลก พบวา่ ปี 2560 มีประชากรทัว่โลก 7,476 พนัลา้นคน เป็นผูใ้ช้
อินเตอร์เน็ตทัว่โลก 3,773 ลา้นคน คิดเป็นร้อยละ 50 ผูใ้ชโ้ซเซียลมีเดีย 2,789 ลา้นคน คิดเป็นร้อย
ละ 37 การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตเม่ือแบ่งตามดีไวซ์ สมาร์ทโฟน ร้อยละ 50 แล็ปท็อป ร้อยละ 45 แท็บ
เล็ต ร้อยละ 5 และอุปกรณ์อ่ืนๆร้อยละ  0.12 และคนไทยใชโ้ซเซียลมีเดียมากเป็นอนัดบั 7 ของโลก 
ดว้ยสัดส่วน ร้อยละ 67 จากจ านวนประชากรทั้งหมดในประเทศ 

ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีมีบทบาทมากท่ีสุดในขณะน้ีคือ เฟซบุ๊ก (Facebook) เฟซบุ๊กเป็นส่ือ
เครือข่ายสังคมออนไลน์ เกิดข้ึนมาในปี ค.ศ. 2004 ซ่ึงก่อตั้งโดย มาร์ค ซัคเกอร์เบิร์ก (Mark 
Zuckerberg) สถิติท่ีน่าสนใจของเฟซบุ๊ก คือปัจจุบนั เฟซบุ๊กมียอด Active User ต่อเดือนประมาณ 
1.87 พนัลา้นคนทัว่โลก ในจ านวนนั้น ร้อยละ 90 ใช้งานผ่านมือถือ และ ร้อยละ 55 ใช้งานเป็น
ประจ าทุกวนั (Marketing Oops, 2560)  มีสถิติการใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2561 
ประเทศไทยมีบญัชีผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กอยูจ่  านวน 51 ลา้นบญัชี (We Are Social, 2560) ส่วนเมืองท่ีใชง้าน     
เฟซบุ๊กมากท่ีสุดคือ กรุงเทพฯ มียอดผูใ้ช้งานท่ี 22 ล้านคน ซ่ึงปัจจุบนัเฟซบุ๊คเป็นส่ือเครือข่าย 
สังคมออนไลน์ท่ีใหญ่ท่ีสุดและเติบโตเร็วท่ีสุด (Safko & Brake, 2552) โดยผูใ้ชง้านท่ีมีจ านวนสูง
สูดคือ กลุ่ม อายุ 18-24 ปีซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีอยูใ่นวยัศึกษาในระดบั ปริญญาตรี เป็นกลุ่มนิยมเปิดตวัรับ
เทคโนโลยใีหม่ๆ อยูเ่สมอโดยเฉพาะการส่ือสารผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (วิมลพรรณ อาภาเวท 
และคณะ, 2554) 
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ภาพที ่1.1 การวเิคราะห์การใชง้านเฟซบุก๊ 
แหล่งทีม่า: We Are Social, 2561 

 
บริษทั Wishpond ในสหรัฐอเมริกา ไดร้วบรวมขอ้มูลการท าธุรกิจผา่นเฟซบุ๊ก (Facebook) 

ในปี 2012 สรุปออกมา ซ่ึงแสดงให้เห็นถึงภาพรวมการท าการตลาดผา่นเฟซบุ๊กในปีท่ีผา่นมาอยา่ง

น่าสนใจ รายงานระบุวา่กระแสความแรงของ Facebook ท่ีมีจ  านวนผูใ้ชง้านทัว่โลกขณะน้ีมีมาก ส่ง

ให้ Facebook กลายเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีถูกเลือกใช้เป็นช่องทางในการท าการตลาดมาก

ท่ีสุดถึง ร้อยละ 90 นอกจากช่วยเพิ่ม Brand Engagement แลว้ เฟซบุ๊กยงัถูกใชเ้ป็นช่องทางให้ลูกคา้

สามารถเขา้ถึงแบรนด์ไดส้ะดวกยิ่งข้ึน จากการส ารวจของ Wishpond ยงัพบว่าเฟซบุ๊กมีอิทธิพล

ส าคญัต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ โดยส่วนใหญ่นิยมซ้ือสินคา้กบัแบรนด์ท่ีตวัเองช่ืน

ชอบ (กด like) มากถึง ร้อยละ 51 และกว่า ร้อยละ 67 ยงัเช่ือว่าขอ้มูลและค าแนะน าท่ีถูกแชร์บน    

เฟซบุก๊มีความน่าเช่ือถือและมีอิทธิพลในการซ้ือสินคา้ดว้ยเช่นกนั โดยแต่ละคนมียอดการซ้ือสินคา้

ผา่นเฟซบุ๊ก เฉล่ียอยูท่ี่ 102.59 เหรียญสหรัฐ ในอนาคตนกัการตลาดส่วนใหญ่ยงัคงให้ความส าคญั

และวางแผนท่ีจะท าการตลาดผา่นเฟซบุ๊กสูงถึง ร้อยละ 90 โดยยงัมีนกัการตลาดอีกกวา่ ร้อยละ 56 

ตอ้งการเพิ่มเงินลงทุนเพื่อใชใ้นการท าตลาดผา่น Facebook อีกดว้ย ขอ้มูลทั้งหมดตอกย  ้าวา่เฟซบุ๊ก

ยงัคงเป็นช่องทางการตลาดท่ีมีประสิทธิภาพ เพราะนกัการตลาดส่วนใหญ่กว่า  ร้อยละ 68 ยงัคง

มัน่ใจและเลือกใชเ้ฟซบุ๊กเป็นช่องทางโฆษณาอนัดบั 1 และในปัจจุบนัเฟซบุ๊กยงัคงเป็นส่ือท่ีไดรั้บ
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ความนิยมจากนกัการตลาดอย่างต่อเน่ือง จะเห็นไดจ้ากสถิติในปี 2561 เฟซบุ๊กมีพาร์ทเนอร์ท่ีลง

โฆษณากวา่ 4 ลา้นองคก์ร การโฆษณาเฟซบุ๊กยงัสามารถระบุกลุ่มเป้าหมายไดอ้ยา่งชดัเจน ควบคุม

ค่าใช้จ่ายไดแ้ม่นย  า และยงัมีการวดัผลในหัวขอ้ส าคญั เช่น การเขา้ถึง การระบุท่ีมา กลุ่มเป้าหมาย

ทางประชากรศาสตร์ การสรุปผลเชิงลึก (Facebook business,2560) 

แมจ้ะดูวา่ส่ือเฟซบุ๊กจะสร้างความสะดวกสบายและง่ายกวา่เพราะทุกอยา่งจบไดแ้ค่ปลาย
น้ิวแต่ในความสะดวกนั้นอาจจะไม่ไดมี้แต่ดา้นดีเสมอไป เพราะทุกอย่างยอ่มมีสองดา้นเสมอ โลก
ของเฟซบุ๊กเองก็เช่นกนั เพราะยิ่งมีการใช้เฟซบุ๊กมากข้ึนเท่าไร สถิติอาชญากรรมในเฟซบุ๊กก็มาก
ข้ึนตามไปดว้ย ผลกระทบจากการใชส่ื้อประเภทน้ีก็เกิดข้ึนมากมาย  จากผลส ารวจพฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊กของคนไทยในปี พ.ศ. 2557 โดย สพธอ. (2557) พบวา่มีจ านวนคนไทยในอตัราร้อยละ 9.9 
หรือร้อยละ 10 ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะไม่ ตรวจสอบการแชร์ ขอ้ความจ าพวกข่าว ส่งต่อภาพ หรือ
โฆษณา ซ่ึงหากคิดเป็นจ านวนจากผูท่ี้ใช้ส่ือเฟซบุ๊กทั้งหมดจะพบว่ามีประชาชนจ านวน ใกลเ้คียง
กบั 1,725,000 คน ท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงเก่ียวกบัการรับสารในส่ือเฟซบุก๊เช่นน้ี 

งานวจิยัของ รัญชนา รัชตะนาวนิ (2558) ซ่ึงเป็นการศึกษาความเส่ียงของความเขา้ใจผิดต่อ
สินคา้อุปโภคบริโภคท่ีถูกส่งต่อในสังคมออนไลน์ โดยเป็นการศึกษาปัจจยัความเส่ียงของความ
เขา้ใจท่ีผิดต่อสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีถูกผา่นต่อในส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และเพื่อหาแนวทาง
ป้องกนัไม่ให้ความเส่ียงของความเขา้ใจท่ีมีต่อสินคา้อุปโภคบริโภคท่ีถูกผา่นต่อในสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กส่งผลเสียหายต่อการด าเนินธุรกิจ และผลวิจยัในการศึกษาในคร้ังน้ีไดแ้สดงให้เห็นว่า มี
ความเขา้ใจผดิต่อสินคา้อุปโภคบริโภคเกิดข้ึนบ่อยคร้ังหลงัจากท่ีกลุ่มเป้าหมายไดรั้บสารท่ีถูกส่งต่อ
จากสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดความเขา้ใจผดินั้นข้ึนอยูก่บัวิจารณญาณส่วนบุคคล 
โดยเป็นผลมากจากระดบัการศึกษาท่ีต่างกนั ทกัษะการส่ือสารท่ีต่างกนั วฒันธรรมของแต่ละคนท่ี
ต่างกนั และการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวท่ีต่างกนั ท าให้เห็นได้ว่าการสร้างการรับรู้ให้แต่ละ
บุคคลท่ีรับสารในส่ือเฟซบุ๊กท่ีขาดการคดักรอง และสังเคราะห์อยา่งส่ือชนิดอ่ืนๆ นั้นเป็นเร่ืองท่ีท า
ได้โดยยาก ในภาวะท่ีสังคมมีการเดินหน้าในการใช้ส่ือเฟซบุ๊กในการส่ือสารเพื่อจุดประสงค์ท่ี
แตกต่างกนั และมีแนวโนม้ท่ีจะใชส่ื้อเฟซบุก๊มากข้ึนเร่ือยๆ  
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ภาพที ่1.2 โฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 
แหล่งทีม่า: Fackbook.com, 2561 

 
ประเด็นท่ีน่าสนใจ พบวา่ปัจจุบนัในส่ือเฟซบุ๊กมีโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพอยูม่าก และส่ือ

เฟซบุ๊กเป็นส่ือท่ีมีบทบาทต่อพฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคเป็นอย่างมาก ในปัจจุบนัผูผ้ลิต
โฆษณาไดใ้ชเ้ฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการโฆษณาผลิตภณัฑ์ต่างๆ มากมายรวมทั้งผลิตภณัฑ์สุขภาพ 
เกิดความเส่ียงท่ีท าให้พฤติกรรมการบริโภคของผูบ้ริโภคเปล่ียนไป ทั้งดา้นความคิด ค่านิยม และ
พฤติกรรมการบริโภค การถูกชกัจูงเกิดข้ึนไดง่้ายข้ึน ผูผ้ลิตจดักิจกรรมทางการตลาดรูปแบบต่างๆ 
โดยเฉพาะการโฆษณา ท่ีหวงัให้ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภค เทคนิค
การโฆษณาชวนเช่ืออย่างเขม้ขน้ท่ีสินคา้ผลิตภณัฑ์สุขภาพเหล่านั้นใช้เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการ
ขายสินคา้ การรับขอ้มูลข่าวสารการโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพทางเฟซบุ๊กโดยผูบ้ริโภคขาดความ
รู้เท่าทนัจึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพในทุกดา้นของผูบ้ริโภค  

จากรายงานการตรวจจบัคดีโฆษณาสรรพคุณเกินจริง ของส านกังาน คณะกรรมการอาหาร
และยา พบวา่มีจ านวนคดีจากเดิมปี 2551 จ านวน 160 คดี เพิ่มเป็น 237 คดีในปี 2554 และเพิ่มข้ึน
อยา่งต่อเน่ือง ค าโฆษณาเหล่าน้ีจะไม่สามารถเขา้ถึงประชาชนไดเ้ลยหากไม่มี “ส่ือ” การเติบโตของ
เฟซบุก๊เป็นช่องทางหน่ึงท่ีท าใหก้ารโฆษณาสินคา้และบริการสุขภาพเกินจริงแพร่อยา่งรวดเร็ว 
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ถึงแมป้ระเทศไทยจะมีกฎหมายคุม้ครองผูบ้ริโภค หรือมีหลายหน่วยงานของภาครัฐเขา้มา
ดูแลคุม้ครองสิทธิของผูบ้ริโภคทั้งภาครัฐและองคก์รอิสระ แต่ก็ยงัไม่เพียงพอ เพราะปัญหาท่ีเกิดข้ึน
นั้น มกัเกิดจากตวัผู ้บริโภคท่ีไม่รู้เท่าทนัส่ือ และเม่ือผูบ้ริโภคไดรั้บความเสียหาย มีการด าเนินการ
ฟ้องร้องซ่ึงก็จะตอ้งใช้เวลายาวนานมาก ตามขั้นตอนของกฎหมาย ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เราจ าเป็นท่ี
จะตอ้งเรียนรู้เร่ืองของความรู้เท่าทนัส่ือเพื่อเป็นแนวทางในการรับมือและป้องกนัตวัจากความเส่ียง
โฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 

จากเหตุผลดงักล่าวจึงเป็นท่ีมาของความสนใจในการศึกษาวจิยัในประเด็น ปัจจยัพยาการณ์
พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก คาดว่าจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาความรู้เก่ียวกับการรู้เท่าทนัส่ือ การประเมินความเส่ียงและ
พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก เพื่อเป็นการ
สร้างความรู้ ความตระหนกั ความเขา้ใจให้เกิดกบักลุ่มผูบ้ริโภค และสร้างองค์ความรู้ท่ีจะน าไป
พฒันาเก่ียวกับพฤติกรรมการรับมือและป้องกันตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพใน        
เฟซบุก๊ โดยมีจุดประสงคใ์นการสร้างและพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมท่ีมีการเขา้ใช้
ส่ือเฟซบุก๊เป็นชีวติประจ าวนั 

 

1.2 ปัญหาน าวจิัย 

1.2.1  ผูบ้ริโภคมีการเปิดรับส่ือโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภคเป็น
อยา่งไร 

1.2.2  ผูบ้ริโภครู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊เป็นอยา่งไร 
1.2.3  ผูบ้ริโภคประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก

เป็นอยา่งไร 
1.2.4  ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความ

เส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุก๊เป็นอยา่งไร 
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1.3 วตัถุประสงค์ 

1.3.1  เพื่อศึกษาการเปิดรับส่ือโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา

ในเฟซบุ๊ก การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก พฤติกรรมการรับมือต่อความ

เส่ียงและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊  

1.3.2  เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือ

โฆษณาในเฟซบุ๊ก การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียง

และป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊  

1.3.3  เพื่อศึกษาปัจจยัการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก 

และการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือ

ต่อความเส่ียงและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 

 

1.4 สมมุติฐาน 

1.4.1   การเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กและส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
รับมือและการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

1.4.2   การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือและการ
ป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

1.4.3   การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม
การรับมือและการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

1.4.4   การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรู้เท่าทนัส่ือ
โฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ 

1.4.5   การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการประเมินความเส่ียงจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

1.4.6   การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการประเมินความเส่ียงจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

1.4.7   การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กและ

การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อ

ความเส่ียงและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 
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1.5 ขอบเขตการศึกษา 

การวิจยัคร้ังน้ีมุ่ง ศึกษาปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัความ
เส่ียงจากโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ เป็นงานวิจยัเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) โดย
ใช้การวิจยัเชิงส ารวจ ( Survey Research Method ) โดยใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire) เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม โดยแบ่งไดด้งัน้ี 

1.5.1 ขอบเขตดา้นประชากร 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลจากผูใ้ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซ่ึงเป็นคน

ไทยท่ีมีอาย ุ13 ปีข้ึนไป เน่ืองจากเป็นอายขุั้นต ่าของผูใ้ชง้านท่ีทางเวป็ไซตเ์ฟซบุก๊ก าหนดไว ้
1.5.2 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
โดยมีทฤษฎีและแนวคิดท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาในคร้ังน้ี ไดแ้ก่ แนวความคิดเก่ียวกบัส่ือ

สังคม และเว็บไซต์เฟซบุ๊ก  แนวความคิดเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ ทฤษฎีการเปิดรับส่ือ แนวคิด

เก่ียวกบัความเส่ียงและการประเมินความเส่ียง การป้องกนัตวัจากความเส่ียงบนอินเตอร์เน็ต 

1.5.3 ขอบเขตดา้นระเบียบวธีิวจิยั 

             การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) จากกลุ่มเป้าหมาย 400 คน

บนส่ือสังคมออนไลน์ โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  

1.5.4 ขอบเขตดา้นระยะเวลา 

ในการวิจยัคร้ังน้ีใชแ้บบสอบถามออนไลน์เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในช่วง

เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561 
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1.6 กรอบแนวคดิงานวจิัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที ่1.2 กรอบแนวคิดงานวจิยั 
 

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

การรู้เท่าทนัส่ือ หมายถึง ผูรั้บสารมีความสามารถในการป้องกนัตนเองจากการถูกจูงใจจาก

เน้ือหาของส่ือ วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมิน มีความรู้ความความสามารถในการจ าแนกสัญลกัษณ์

ต่างๆ ท่ีส่ือใชใ้นการกระตุน้อารมณ์และความรู้สึก มีความสามารถท่ีจะล่วงรู้หรือตีความ ค่านิยมท่ี

แฝงอยูใ่นสาร เขา้ใจต่อกระบวนการผลิต การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารของส่ือ โดยรู้ถึงนโยบาย ปัจจยั

ท่ีมีผลต่อการผลิต กระบวนการผลิตของส่ือชนิดต่างๆ รวมไปถึงการส่งการถ่ายทอดและอิทธิพล

เบ้ืองหลงัท่ีครอบน าส่ือ  

การเปิดรับส่ือ  หมายถึง ความถ่ี ความบ่อยคร้ังในการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กและโฆษณา

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 

การเปิดรับส่ือ 

เปิดรับส่ือเฟซบุ๊กและส่ือ

โฆษณาในเฟซบุ๊ก 

 

H1 

การรู้เท่าทนัส่ือ 

โฆษณาในเฟซบุ๊ก 

 

H2 

พฤตกิรรมการรับมอืและ

การป้องกนัตวัจากความ

เส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

 H3 

การประเมนิความเส่ียงจาก

โฆษณาออนไลน์ 

ในเฟซบุ๊ก 

ลกัษณะประชากรและ  

ความถ่ีในการเขา้ใชบ้ริการ 

ป๊ัม ปตท.           

H4 

H7 

H5 

H6 
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ผลิตภัณฑ์สุขภาพ หมายถึง ผลิตภณัฑ์ท่ีใชใ้นการอุปโภคและบริโภค ซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ท่ี

จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต และมีวตัถุประสงค์เพื่อสุขภาพอนามัย ตลอดจนผลิตภัณฑ์ท่ีอาจมี

ผลกระทบโดยตรงหรือโดยออ้มต่อสุขภาพอนามยัของผูบ้ริโภค เช่น เคร่ืองส าอาง อาหารเสริม 

การประเมินความเส่ียง หมายถึง การรับรู้ปริมาณความเส่ียงจากโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพ

ในเฟซบุ๊ก ประเด็นท่ีมีความเส่ียง เน้ือหาท่ีมีความเส่ียงท่ีสมควรถูกปิดกั้น ความกังวลและ

ความสามารถในการรับมือความเส่ียง เคร่ืองมือ และวธีิการท่ีสามารถจดัการกบัความเส่ียง 

พฤติกรรมการรับมือและป้องกันตัวจากความเส่ียง  หมายถึง  การกลั่นกรองท่ีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้ตอ้งมีการดาวน์โหลดซอฟแวร์กลัน่กรองเน้ือหาหรือเลือกเมนูปิดกั้นโฆษณา
ในแถบเคร่ืองมือเฟซบุ๊ก ซ่ึงจะท าหน้าท่ีปิดกั้นการเขา้ถึงโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพใน      
เฟซบุ๊ก  การตรวจดู ท าความเข้าใจกบันโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของโฆษณาออนไลน์
ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กก่อนท่ีจะกรอกขอ้มูล การบอกต่อ และด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท่ี้
ลงโฆษณาแบบผดิกฏหมายในเฟสบุก๊ 

 

1.8 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

          1.8.1 เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊ก และการรู้เท่าทนัโฆษณาผลิตภณัฑ์
สุขภาพในส่ือเฟซบุก๊ 

1.8.2 เพื่อให้นักโฆษณาผ่านส่ือออนไลน์ตระหนักถึงความส าคญักับผลกระทบของ        
การโฆษณา 

1.8.3 เพื่อเป็นการพฒันาความรู้ทางดา้นการรู้เท่าทนัส่ือ โดยเฉพาะส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ 
1.8.4 เพื่อน าผลไปใช้ในการวางแผนด าเนินโครงการรู้เท่าทนัส่ือในอนาคตไปให้เกิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
1.8.5 เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพทางความรู้และความสามารถในการรับมือต่อความเส่ียง

และพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 



 

 

บทที ่2 
 

กรอบแนวคดิ ทฤษฏี และการวจิยัที่เกีย่วข้อง  
 

การวิจัยเร่ือง ปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกันความเส่ียงจากโฆษณา
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ มีแนวกรอบแนวคิด ทฤษฏี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี  

2.1 แนวความคิดเก่ียวกบัส่ือสังคม และเวบ็ไซตเ์ฟซบุก๊  
2.2 แนวความคิดเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ 
2.3 ทฤษฎีการเปิดรับส่ือ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียงและการประเมินความเส่ียง 
2.5 การป้องกนัตวัจากความเส่ียงบนอินเตอร์เน็ต 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง                                                                                                                      
2.7 กรอบแนวคิด 

 

2.1 แนวความคดิเกีย่วกบัส่ือสังคม และเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ก 
 Safko & Brake (2009) ไดนิ้ยามความหมายของ ส่ือสังคมไวว้า่ เป็นกิจกรรม ภารกิจ และ
พฤติกรรมระหวา่งกลุ่มของผูค้นซ่ึงอยูร่วมกนัผา่นการ ออนไลน์เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูล, ความรู้ และ
ความคิดเห็นโดยใช้ส่ือในการสนทนา โดยเวบ็ไซต์ส่ือ สังคม (Social Network Sites: SNSs) คือ 
บริการในรูปแบบของเว็บไซต์ (Web-based Services) ท่ี เปิดให้ผูใ้ช้งานแต่ละคนสามารถสร้าง
ขอ้มูลส่วนบุคคล (Profile) สาธารณะหรือก่ึงสาธารณะ ภายใน ระบบท่ีเช่ือมต่อกนัและเช่ือมต่อกบั
ผูใ้ช้ผู ้อ่ืนซ่ึงแลกเปล่ียนความสัมพันธ์ต่อกัน และสามารถเข้าถึง หรือส่ือสารกับกลุ่มผู ้ใช้ท่ี
แลกเปล่ียนความสัมพนัธ์ภายใตร้ะบบเดียวกนั ซ่ึงพื้นฐานและช่ือเรียกของ การเช่ือมต่อเหล่าน้ี อาจ
แ ต ก ต่ า ง กั น ต า ม เ ว็ บ ไ ซ ต์ ท่ี ใ ห้ บ ริ ก า ร ท่ี แ ต ก ต่ า ง กั น
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 ภิเษก ชัยนิรันดร์ (2555, น. 57-58) ส่ือสังคมเองนั้นไม่ได้จ  าเป็นจะตอ้งใช้ช่องทางใด
ช่องทางหน่ึงในการส่ือสาร แต่อาจจะมีกิจกรรมท่ีใช้หลายๆ ช่องทางบนส่ือสังคมเพื่อส่ือสารกบั
กลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงปัจจุบนันกัการตลาดนิยมใชเ้ป็นกลยทุธ์ใหม่ 

 สังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนท่ีอยูก่นัเป็นสังคมบนระบบอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบของ 
เว็บไซต์ มีการขยายออกไปได้เร่ือย ๆ เป็นรูปแบบของการส่ือสารขอ้มูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต      
ท าให้ เ กิดเป็นสังคมข้ึนมา การสร้างชุมชนใหม่บนอินเทอร์เน็ตเป็นเค ร่ืองมือส าคัญใน                     
การติดต่อส่ือสาร สามารถท ากิจกรรมต่าง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษาธุรกิจ และความบนัเทิง ซ่ึงสามารถ
ตอบสนองความ ตอ้งการอยา่งครอบคลุมโดยผา่นระบบอินเทอร์เน็ต ทุกคนสามารถแบ่งปันความรู้ 
ขอ้มูลข่าวสาร ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระและสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างทนัทีทนัใด (บุษรา 
ประกอบธรรม, 2555) 

 นนัทวฒัน์ อินทรโยธิน (2557) Social Media หมายถึง เป็นสังคมออนไลน์ท่ีก าลงันิยม 
สามารถแลกเปล่ียนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วผ่านระบบอินเทอร์เน็ต            
โดยในปัจจุบนัสมาร์ทโฟน ถือเป็นช่องทางท่ีเป็นท่ีนิยมในการติดต่อส่ือสารผา่นสังคมออนไลน์ 

 ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นส่ือเพื่อการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคม ซ่ึงท าให้เกิดการเกาะกลุ่ม 
นอกเหนือไปจากการส่ือสารทางสังคม สามารถเข้าถึงการใช้งานได้ทุกท่ีทุกเวลาและง่ายต่อ                    
การปรับ ขนาดของการส่ือสาร ส่ือสังคมท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงขององค์กร ชุมชน และ                            
การติดต่อส่ือสาร แบบปัจเจกบุคคลอยา่งมีนยัส าคญั (Baruah,2012) 

 อภิชาติ อนุกูลเวช (2554) กล่าวว่า เครือข่ายสังคมออนไลน์ คือปรากฏการณ์ของการ
เช่ือมต่อระหว่างบุคคลในโลกอินเทอร์เน็ตบนพื้นท่ีเสมือนท่ีเช่ือมโยงผูค้นเขา้ไวด้้วยกนั เพื่อให้
ผูค้นเขา้มาท าความรู้จกัและเช่ือมโยงสัมพนัธ์ไปในทิศทางใดทิศทางหน่ึง 

ประวตัิลกัษณะและความส าคญัของเวบ็ไซต์เฟซบุ๊ก 

เฟซบุ๊ก (Facebook) คือ เว็บไซต์สังคมออนไลน์ท่ีก่อตั้ งโดยกลุ่มนักศึกษาท่ีมาจาก
มหาวิทยาลยัฮาร์วาร์ด ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เฟซบุ๊ก ไดก้ าเนิดข้ึนอย่างเป็นทางการในวนัท่ี 4 
กุมภาพนัธ์ ค.ศ. 2004 เฟซบุ๊ก เป็นเว็บไซต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเร่ิมต้นจากการเปิดให ้
นกัศึกษาในระดบัมหาวิทยาลยัเขา้ใชใ้นช่วงแรก และไดข้ยายฐานกลุ่มเป้าหมายไปเป็นผูใ้ชง้านใน
ระบบอินเทอร์เน็ตทัว่โลกในปี ค.ศ. 2006 อยา่งเป็นทางการ และเม่ือ ค.ศ. 2012 เวบ็ไซตเ์ฟซบุ๊กได้
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กลายเป็นเวบ็เครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีคนใชม้ากท่ีสุดในโลก โดยมีผูใ้ชบ้ริการถึง 1,000 ยสูเซอร์ 
ซ่ึงเป็นตวับ่งช้ีความนิยมไดอ้ยา่งชดัเจน  
 ในปัจจุบนั เฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่าเฟซบุ๊กมีผูใ้ชมี้สถิติการใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย 
ในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีบญัชีผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กอยูจ่  านวน 51 ลา้นบญัชี (We Are Social, 2560) 
และมีจ านวนเพจ 700,000 เพจ เม่ือมาดูภาพรวมของประชากรผูใ้ชเ้ฟซบุ๊กทัว่โลกปัจจุบนัเฟซบุ๊กมี
ยอด Active User ต่อเดือนประมาณ 1.87 พนัลา้นคนทัว่โลก ของจ านวนประชากรทั้งโลก โดยท่ี
ประเทศท่ีมีการใชเ้ป็นอนัดบัหน่ึงก็คือสหรัฐอเมริกา จ านวน 193 ลา้นยสูเซอร์ รองลงมาคืออินเดีย 
137 ลา้น ยสูเซอร์ และบราซิล 104 ลา้นยสูเซอร์ ส าหรับในประเทศไทยติดอนัดบั 8 ของโลก และ
เป็นอนัดบั 3 ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ในจ านวนผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก 51 ลา้นยสูเซอร์ในประเทศไทย 
เม่ือแบ่งสัดส่วนผูใ้ชต้ามเพศแลว้ร้อยละ 51 ระบุโปรไฟล์เป็นเพศชาย และอีกร้อยละ 49 ระบุโปร
ไฟล์เป็นเพศหญิง เม่ือแยกสัดส่วนตามอายุแลว้ พบว่าผูใ้ช้ส่วนใหญ่ทั้งผูห้ญิงและผูช้ายจะอยู่ใน
อาย ุ18-34 ปี และเฟซบุก๊ยงัเป็นส่ือสังคมออนไลน์ท่ีไดรั้บความนิยมสูงท่ีสุดในไทยถึงร้อยละ 75  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.1 รูปแบบโซเชียลมีเดียท่ีมีผูใ้ชเ้คล่ือนไหว 

แหล่งทีม่า: We Are Social, 2561 
 

ซ่ึงจากขอ้มูลบ่งช้ีถึงอตัราการเติบโตของผูใ้ช้ในเมืองไทยท่ีมากข้ึนเร่ือยๆ และเป็นโอกาส
นักการตลาดท่ีหันมาสนใจการท าการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ใช้เฟซบุ๊กเป็นเคร่ืองมือใน                  
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การโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และสร้างการรับรู้ของแบรนด์ และไม่นานมาน้ีเฟซบุ๊กมีฟังค์ชัน่ท่ีออก
ใหม่คือ เฟซบุ๊กไลฟ์ ซ่ึงเป็นท่ีสนใจของบุคคลจ านวนมาก รวมทั้งส่ือมวลชน คนดัง ก็หันมาท า
รายการของตวัเองผา่นช่องทาง เฟซบุ๊กไลฟ์ ซ่ึงเป็นการยากมากท่ีจะสามารถควบคุมเฟซบุ๊กจึงเป็น
เว็บไซต์ส่ือสังคมท่ีเป็นหน่ึงปัจจยัส าคญัท่ีจะก าหนดทิศทางการน าเสนอโฆษณาในอนาคต ซ่ึง
สามารถสร้างการส่ือการตลาด และโฆษณาท่ีมีเน้ือหาในแง่บวก หรือมีเน้ือหาในแง่ลบต่อสังคม                 
การศึกษาวจิยัเพื่อสร้างภูมิคุม้กนัจากส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ จึงเป็นเร่ืองส าคญัเพื่อสร้างแนวทางให้กบั
ผูบ้ริโภคส่ือใหเ้ป็นผูรั้บส่ือท่ีสามารถ วเิคราะห์ และแยกแยะเกินความจริง หรือเน้ือหาท่ีเป็นเท็จ  กบั
แยกแยะเน้ือหาท่ีเป็นจริงท่ีเกิดจากการเปิดรับส่ือโฆษณาในส่ือสังคมเฟซบุก๊ได ้

 Ashley Dean (2014) เฟซบุ๊กเป็นส่ือกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก 
เพื่อแลกเปล่ียนทศันะระหวา่งกนั (วรรณพร กล่ินบวั, 2553) ท่ีช่วยให้ผูค้นสามารถติดต่อส่ือสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดว้ยการพฒันาเทคโนโลยีท่ีอ านวยความสะดวกในการแบ่งปันขอ้มูล
ผ่านโยงใยระหว่างโลกความเป็นจริงและโลกเสมือน (American Majority, 2013) โดยไดอ้ธิบาย
คุณลกัษณะการใชง้านเคร่ืองมือพื้นฐานของเฟซบุ๊กในการติดต่อส่ือสารระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล 
และองคก์ร ของบญัชีผูใ้ช ้ตามลกัษณะการใชง้านต่างๆ ไดแ้ก่ 
 2.1.1 ลกัษณะของบญัชีผูใ้ชเ้ฟซบุ๊ก (Aspects of Facebook account) ประกอบไปดว้ยส่วน
การใชง้านและเคร่ืองมือหลกัต่างๆ ไดแ้ก่ 

2.1.1.1 New feed คือ ฟีดข่าว รายการขอ้มูล การประกาศข่าวสาร การกระท าต่างๆท่ีเพื่อน 
ครอบครัว กลุ่มสังคม หรือองคก์รต่างๆท่ีบญัชีผูใ้ชไ้ดส้ร้างการเช่ือมโยงหรือติดต่อไว ้
 2.1.1.2 Timeline คือ คุณลกัษณะพื้นท่ีเสมือนท่ีแสดงเน้ือหาของหน้าบญัชีผูใ้ช้เฟซบุ๊กใน
รูปแบบการแสดงผลตามการแบ่งช่วงของเวลา (Timeline layout) ท่ีเน้ือหาหรือขอ้มูลนั้นๆ ถูกสร้าง
ข้ึนหรือปรับปรุงใหม่ (Rom Cartridge, 2011, December 14) 
 2.1.1.3 Wall and status คือ พื้นท่ีแสดงขอ้มูลหรือความคิดเห็นส่วนตวัผา่นการประกาศ
ข่าวสารดว้ยขอ้ความ รูปภาพ วิดีโอ หรือลิงคข์อ้มูลต่างๆ รวมไปถึงการแสดงอารมณ์ความรู้สึกและ
บ่งบอกสถานท่ีปัจจุบนัในรูปแบบของมลัติมีเดีย (Der, Kevin, 2008, July 23) 

2.1.1.4 Photos รูปภาพ เป็นหน่ึงคุณลกัษณะส่ือท่ีส าคญัของเฟซบุ๊กในการติดต่อส่ือสารท่ี
สร้างผลกระทบ ท่ีผู ้ใช้สามารถอัพโหลดและแบ่งปันรูปภาพต่างๆจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
โทรศพัท์มือถือ เว็บแคม หรืออุปกรณ์ต่างๆ ซ่ึงระบบของเฟซบุ๊กสนับสนุนให้สามารถสร้างและ
แบ่งปันรูปภาพในรูปแบบของปัจเจกหรือกลุ่มรูปภาพได ้(Jason Kincaid, 2010, 

2.1.1.5 Videos คลิปวิดีโอ เป็นหน่ึงในคุณลกัษณะส่ือของเฟซบุ๊ก ท่ีไดรั้บความนิยมอยา่ง
ต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบัการพฒันาโครงค่ายพื้นฐานสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่ีสูงข้ึน ท่ีผูใ้ช้สามารถอพั
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โหลดและแบ่งปันคลิปวิดีโอต่างๆจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โทรศพัท์มือถือ เว็บแคม หรืออุปกรณ์
ต่างๆ ในระดบัความคมชดัสูงสุดท่ี 1080p แต่ไม่สามารถอพัโหลดในรูปแบบของการจดักลุ่มแยก
อลับั้มหรือกลุ่มวดีิโอได ้เช่นเดียวกบัรูปแบบของ รูปภาพ (Cashmore, Pete, 2007) 

2.1.1.6 Message and inbox คือ เคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสารทางตรงกบับุคคล กลุ่ม
บุคคลหรือตวัแทนกลุ่มองคก์รใดๆ ท่ีมีความเป็นส่วนตวัจากผูใ้ช้อ่ืน โดยมีคุณลกัษณะใกลเ้คียงกบั
การติดต่อส่ือสารระหวา่งบุคคลผา่น Wall หรือ Status แต่เป็นในลกัษณะของห้องปิดท่ีมีความเป็น
ส่วนตวัจากบุคคลอ่ืน (Josh Wiseman, 2008) 

2.1.1.7 Like Comment Share buttons คือ ปุ่มและการแสดงปฎิสัมพนัธ์หรือปฎิกิริยาต่อ
ข่าวสารใดๆท่ีปรากฎ (Interactive buttons) ท่ีมีความรวดเร็วในการตอบสนองสนบัสนุนหรือแสดง
ความคิดเห็นต่อข่าวสารนั้นๆ ซ่ึงเคร่ืองมือน้ีจะปรากฎอยูด่า้นล่างของข่าวสารรูปแบบใดๆ ท่ีปรากฎ
ในเฟซบุก๊ โดยในปี พ .ศ. 2559 ส่ือสังคมเฟซบุก๊ไดเ้พิ่มการแสดงผลของปุ่มปฎิสัมพนัธ์ข้ึนเพื่อแสดง
รายละเอียดของการตอบสนองใหดี้ยิ่งข้ึนกวา่เดิม ไดแ้ก่ ปุ่ม “Love” “HAHA” “WOW” “SAD” และ 
“ANGRY” (CBS NEWS, 2016, February 24) 
 
บทบาทของเฟซบุ๊กกบัการโฆษณา  

เฟซบุ๊ก (Facebook) เร่ิมให้บริการโฆษณาผ่าน Facebook ads ในช่วงฤดูใบไมร่้วงปี 2007 
Facebook ไดป้ระกาศวา่จะมีการเปิดรับโฆษณาในระบบ ซ่ึงการโฆษณาในเฟซบุ๊กนั้นจะมีหนา้ต่าง 
โฆษณา หน้า Pages และรูปแบบแจง้เตือน โดยการโฆษณาจะเป็นเพียงขอ้ความสั้นๆ ท่ีบริษทัส่ง
ขอ้มูลส่งกระจายไปยงัเพื่อนๆ ของผูใ้ช้งาน ซ่ึงจะใช้ช่องทางน้ีเป็นระบบการโฆษณาแบบใหม่บน
เวบ็ไซต ์การโฆษณานั้นท าให้เฟซบุ๊กไดรั้บรายไดสู้งมากเน่ืองจากการคลิกเขา้ไปดูของผูใ้ช้งานท่ีมี
ผลและยงัรวมไปถึงการเสนอราคาท่ีสูงจากลูกคา้บริษทัท่ีมาลงโฆษณา 
 
โฆษณาบน Facebook หรือ Facebook ads  

การโฆษณาบนเฟซบุ๊กประกอบดว้ยเฟซบุ๊กเพจและโซเชียลแอพทาง Facebook Pages น้ีจะ
อนุญาตให้กลุ่มธุรกิจ, แบรนด์สินคา้และบริการ, ศิลปินและผูใ้ชง้านทัว่ไปสามารถสร้าง Facebook 
Pages ข้ึนไดซ่ึ้งคลา้ยกลบั Facebook Profile ของผูใ้ชง้านเอง ความคลา้ยของ Facebook Pages กบั 
Facebook Profile ของผูใ้ช้งานน้ีจะเป็นส่วนส าคญัท่ีสามารถเร่ิมตน้ใช้งานไดเ้ป็นอย่างดี ทั้งมีผู ้
โฆษณาสามารถลงโฆษณาในหน้าเหล่าน้ีผ่าน Social ads ซ่ึงสามารถระบุเป้าหมายท่ีตอ้งการใน             
การโฆษณาผา่นการใช ้Keyword  เช่น เพศ อายุ ท่ีอยู ่โดย Social ads จะแสดงปฏิสัมพนัธ์ของผูใ้ช้
กบั Facebook Page 
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โฆษณาแบบ Page Post (Page Post Ads) 
ส าหรับโฆษณาประเภทน้ีมนัคือลกัษณะเดียวกนักบัการเขียนขอ้ความบนหน้า Facebook 

Page โดยเอาขอ้ความนั้นมาใช้ในการโฆษณา โดยจะตอ้งจ่ายเงินเพื่อท าให้คนท่ีมากด Like เพื่อน
ของคนท่ีกด Like หรือคนท่ีไม่รู้จกั Page เราเลยไดเ้ห็นขอ้ความท่ีเราตอ้งการแสดงให้อยูใ่นหน้า 
News Feed หรือท่ี Side Bar ดา้นขา้งของจอ โดยการสร้างโฆษณานั้นจะคลา้ยๆ กบัการสร้าง 
Sponsored Stories คือสามารถใชเ้คร่ืองมือท่ี Facebook มีมาให้หรือจะใชเ้คร่ืองมืออ่ืนๆ แลว้ต่อผา่น 
API ของ Facebook 

ส าหรับการลงโฆษณาแบบ Page Post น้ีจะสามารถใส่ไดเ้ป็นรูปแบบท่ีเหมือนกบัการเขียน
ขอ้ความ ไม่วา่จะเป็นขอ้ความธรรมดา, ใส่ URL, ใส่รูป, คลิปวีดิโอ, ขอ้เสนอส าหรับผูใ้ชง้าน, ใส่     
อีเวน้ท ์หรือท าเป็นแบบสอบถามก็สามารถท าไดห้มดทุกรูปแบบ โฆษณาในรูปแบบน้ีทุกคนมีสิทธิ
ท่ีจะเห็นขอ้ความของเราได ้ซ่ึงต่างจากรูปแบบ Sponsored Stories ท่ีตอ้งมีใครคนหน่ึงกด Like 
หรือใชแ้อพพลิเคชัน่ก่อนถึงจะเห็นขอ้ความ 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2.2 โฆษณาแบบ Page Post  
แหล่งทีม่า: http://www.facebook.com, 2561 
 
Promoted Post 

การโฆษณาประเภทน้ีน่าจะเป็นส่ิงท่ีท าไดง่้ายท่ีสุด เพราะเป็นการเลือกเอาขอ้ความท่ีเขียน
ไปแลว้หรือก าลงัจะเขียนบนหนา้ Facebook Page มาโปรโมท โดยโปรโมทผา่นปุ่ม Promote ท่ีอยู่
ดา้นล่างกล่องของขอ้ความ สามารถเลือกปริมาณการเขา้ถึงของขอ้ความน้ีตามงบประมาณท่ีเรามี  
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ยิง่มีงบมาก ขอ้ความน้ีก็จะข้ึนบนหนา้ News Feed มากข้ึนดว้ย ดว้ยระยะเวลาท่ีก าหนดตายตวัคือ 3 
วนัหลงัจากการเร่ิมส่งขอ้ความคร้ังแรก 

 

 
 

 

 

 

 

ภาพที ่2.3 การโปรโมทโพสในเฟซบุก๊ 

แหล่งทีม่า: http://www.facebook.com, 2561 

 

จากแนวคิดเก่ียวกบัเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ขา้งตน้จึงสรุปกรอบแนวคิดเก่ียวกบั 
เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก คือ หน่ึงในเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีเป็นพื้นท่ีเสมือนในการ
เช่ือมโยงกนัระหว่างบุคคล รวมไปถึงกลุ่มบุคคล และองค์กรต่างๆ ในการด าเนินกิจกรรมการ
ติดต่อส่ือสารและการแลกเปล่ียนความคิดเห็นผ่านเคร่ืองมือต่างๆของเฟซบุ๊ก การศึกษาปัจจยัท่ี
สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัความเส่ียงจากโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพใน       
เฟซบุก๊ในคร้ังน้ี ผูว้จิยัก าหนดขอบเขตในการศึกษาส่ือสังคมออนไลน์ บนพื้นท่ีของเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก เน่ืองจากเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีมีจ านวนผูใ้ช้งานท่ีเคล่ือนไหว (Active 
users) เป็นจ านวนมาก ปัจจุบนัผูบ้ริโภคมีการเปิดรับส่ืออินเตอร์เน็ต Social Network เช่น Facebook 
ถึงร้อยละ 17.84 (นุชจรินทร์ เกตุนิล, 2557) ซ่ึงถือวา่ผูบ้ริโภคมีการเปิดรับส่ือออนไลน์ค่อนขา้งมาก
เม่ือเทียบกบัส่ืออ่ืน ๆ 
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2.2 แนวความคดิเกีย่วกบัการรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy) 
การรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy) มีการเร่ิมน า มาใช้ ในปี ค.ศ. 1992 โดยสมาชิกของ 

Aspen Media Literacy Leadership Institute ได ้ใหค้  าจ  ากดัความไวว้า่หมายถึง ความสามารถในการ

เขา้ถึง วเิคราะห์ วพิากษ ์ประเมิน และสร้างสรรคส่ื์อในหลายๆ รูปแบบ 

Dictionary of Media Literacy (1997, p. 48) ไดใ้ห้ค  านิยามความรู้เท่าทนัส่ือไวว้่า เป็น

ทกัษะการคิดแบบวพิากษท่ี์ท าใหผู้รั้บส่ือสามารถแปลความหมายของขอ้มูลท่ีไดรั้บผา่นส่ือมวลชน 

และช่วยใหเ้กิดการพฒันาทกัษะการวนิิจฉยัเน้ือหาของส่ือไดอ้ยา่งเป็นอิสระ 

ณพล ผลากรกุล (2559) กล่าววา่ การรู้เท่าทนัส่ือ หมายถึง สภาวะท่ีบุคคลท่ีมีความสามารถ

ในการคิดวเิคราะห์ในเร่ืองกระบวนการส่ือสารมวลชน ท่ีประกอบดว้ยผูผ้ลิตส่ือ สถาบนัหรืองคก์ร

ส่ือ ความสัมพนัธ์ระหว่างผูผ้ลิตส่ือกับอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมืองในระบบสังคมท่ีมีผลต่อ

กระบวนการผลิตส่ือ เน้ือหา รูปแบบหรือสาร การเผยแพร่ การถ่ายทอดหรือตลอดจนการสนบัสนุน

เน้ือหาหรือผลผลิตส่ือ 

 อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชยั (2556) ความรู้เท่าทนัส่ือหมายถึง ความสามารถหรือทกัษะของ

ผูรั้บส่ือในการตีความหมายของสารท่ีส่งจากส่ือสารมวลชนด้วยการคิดใคร่ครวญพิเคราะห์ถึง

กระบวนการของส่ือสารมวลชนอยา่งมีหลกัการ เพื่อไม่ใหต้กเป็นเหยือ่ของส่ือมวลชน 

ศูนยก์ารรู้เท่าทนัส่ือ (Center for Media Literacy) (รักจิต มัน่พลศรี, 2547: 73) ไดร้วบรวม 
แนวคิดแลว้ตีพิมพใ์นหนงัสือ The Media Literacy Resource Guide โดยมีแนวคิดหลกัของการรู้เท่า
ทนัส่ือ ดงัน้ี  

1. ส่ือทั้งหลายลว้นแต่เป็นการประกอบสร้าง (Construction) หลกัการท่ีส าคญัของประเด็น 
น้ีคือ ส่ือไม่ได้เป็นกระจกสะท้อนความจริงของโลก ส่ือส่วนมากประกอบสร้างอย่างพิถีพิถัน 
ซับซ้อน และมีเทคนิคมากมาย เพื่อให้ดู “สมจริง” เพื่อน าเสนอต่อผูรั้บสารอย่างมีวตัถุประสงค์
เฉพาะ อย่างเน้ือหาหรือตวับทของส่ือมกัเป็นการสร้างข้ึนอย่างเป็นธรรมชาติและแนบเนียนจาก
องคป์ระกอบ ของกระบวนการผลิต เช่น การเลือกมุมกลอ้ง การใชสี้ เสียงการให้แสง เทคนิคพิเศษ
ต่างๆ ฯลฯ ซ่ึงเป็นเหตุผลท่ีทาให้เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีเราจะเห็นขอบเขตความเป็นจริงท่ี
เช่ือมต่ออย่างสนิท แนบกบัโลกของส่ือ ดงันั้นภาระหน้าท่ีของเราก็คือการท าให้รอยเช่ือมต่อนั้น 
ชดัเจนข้ึนจนสามารถ สังเกตเห็นได้ และวิธีหน่ึงก็คือ การร้ือถอน การประกอบสร้างเหล่าน้ีเช่น 
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แยกเทคนิคของส่ืออกจาก ตวัเน้ือหา เพื่อดูว่าเม่ือร้ือถอนส่วนประกอบน้ีออกมาแลว้แต่ละส่วนจะ
ส่งผลอยา่งไร หรือมีความหมาย อยา่งไร  

2. ส่ือประกอบสร้างความเป็นจริง (Reality) ของสังคม โดยมากส่ิงท่ีเราคิดและรู้สึก
เก่ียวกบั ส่ิงต่างๆรอบตวัเรา เราเรียนรู้ไดจ้ากการน าเสนอของส่ือ ไม่วา่จะเป็นทศันคติ การตีความ
และ                การสรุปความต่างๆ ถูกประกอบสร้างมาก่อนแลว้โดยส่ือ กล่าวคือ เน้ือหาของส่ือนั้น 
เป็นการผสมผสาน ระหวา่งขอ้มูลข่าวสาร ค่านิยมและทศันะมุมมองจากทัว่โลกท่ีถูกแยกประเภท 
จดัล าดบัและถูกมุ่งเนน้ ให้น าไปใช้ในทางใดทางหน่ึง แต่เราก็มกัจะยอมรับส่ิงเหล่านั้น อยา่งเป็น
ปกติธรรมชาติ ดงันั้น ส่ือจึง มีอิทธิพลอย่างมากในการหล่อหลอมและกล่อมเกลาความรู้สึกตาม
สภาพความเป็นจริง และค่านิยม ทางสังคมของเรา การรู้เท่าทนัส่ือจะช่วยเสริมให้เราสามารถตั้ง
ค  าถามเก่ียวกบั “ความเป็นจริง” เหล่านั้นท่ีส่ือนาเสนอ  

3. ผูรั้บสารสามารถต่อรองความหมายของเน้ือหาส่ือ (Negotiate the Meaning) กล่าวคือ 
ความเป็นจริง ท่ีส่ือสร้างไม่ไดแ้ปลความไดเ้พียงความหมายเดียว เพราะเน้ือหาส่ือมีการตีความได ้
หลากหลายทิศทาง ไม่มีค  าว่า ถูกตอ้งท่ีสุดในการอ่านส่ือ แต่ไม่ได้หมายความว่าผูรั้บสารจะให ้
ความหมายของเน้ือหาส่ือเหล่านั้นแบบเดาสุ่มๆไป เพราะผูรั้บสารแต่ละคนจะคน้หาหรือต่อรอง 
ความหมายตามปัจจยัทางปัจเจกบุคคลและปัจจยัของกลุ่ม เช่น เพศ อายุ เช้ือ ชาติ ชนชั้น ภูมิหลงั
ทางวฒันธรรม ความจ าเป็นส่วนบุคคล และเง่ือนไขในชีวิตประจ าวนั ตลอดจนภูมิหลังของ
ครอบครัว ความพร้อมหรือความบกพร่องทางกายภาพ เป็นตน้ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี ท าให้ผูรั้บสารแต่ละ
คนมีวธีิจดัการ กบัความหมายท่ีอยูใ่นส่ือแตกต่างกนั จุดประสงคข์องการรู้เท่าทนัส่ือคือ ตอ้งการให้
เราเป็นผูรั้บสาร ท่ีสามารถต่อรองความหมายของเน้ือหาส่ือ โดยมีการตีวามท่ีหลากหลายแตกต่าง
ออกไปจากท่ีผูส่้งสารน าเสนอมา  

4. ส่ือมีนยัแฝงเชิงการคา้ (Commercial Connotation) และเป็นการประกอบสร้าง ในบริบท
เชิงการคา้(Commercial Context) ในการศึกษาเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือ เราควรจะศึกษาไปถึงวา่ ปัจจยั
ทางเศรษฐกิจของส่ือส่งผลกระทบต่อเน้ือหา เทคนิคการน าเสนอ และการกระจายช่อง ทางการขาย
ได้อย่างไร ท่ีส าคญัเราควรตระหนักว่าวตัถุประสงค์ในเชิงปฏิบติัของการผลิตส่ือทั้งหมดก็ คือ 
ธุรกิจ ท่ีมุ่งหวงัผลก าไร ผูรั้บสารจะถูกก าหนดให้เป็น “ผูรั้บสารกลุ่มเป้าหมาย” ซ่ึงเป็นกลุ่ม
ผูบ้ริโภคท่ีมีศกัยภาพในการซ้ือสินค้าหรือบริการของส่ือ ในบางคร้ังตวัผูรั้บสารเองก็กลายเป็น 
สินคา้ท่ีสามารถขายให้กบัผูผ้ลิตโฆษณาไดเ้ช่นเดียวกนั ดงันั้น เม่ือปัจจยัเชิงการคา้มีอิทธิพลต่อ  
การน าเสนอของส่ือ ผูรั้บสารจึงตอ้งพิจารณาเน้ือหา ส่ือโดยมองยอ้นกลบัไปถึงตน้ทางของการผลิต 
ข่าวสารนั้น ดว้ยมิใช่เปิดรับเพียงผลผลิตปลายทางเท่านั้น  
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5. เน้ือหาในส่ือทั้งหลายเต็มไปด้วยอุดมการณ์ (Ideology) และค่านิยม (Values) แนวคิด 
การรู้เท่าทนัส่ือ ส่วนหน่ึงเก่ียวขอ้งกบัการตระหนกัรู้ (Awareness) วา่มีระบบอุดมการณ์และค่านิยม 
ใดอยูใ่นส่ือบา้ง เราตอ้งพึงตระหนกัวา่ สินคา้ส่ือต่างๆจะผลิตสารในเชิงโฆษณา โดยมีวตัถุประสงค ์
บางอย่างซ่ึงอุดมการณ์ ค่านิยม หรือวิถีในการด าเนินชีวิตในระบบสังคมเหล่านั้น อาจจะเป็น                 
การน าเสนอทั้งแบบชัดแจง้หรือแอบแฝงก็ได ้เพื่อช้ีน าเราไปสู่วตัถุประสงค์ท่ีผูผ้ลิตตอ้งการโดย
อุดมการณ์หรือค่านิยมดงักล่าว เช่น การด าเนินชีวิตท่ีดี วฒันธรรมการบริโภค บทบาทท่ีเหมาะสม 
ของผูห้ญิง การยอมรับค่านิยมชายเป็นใหญ่ เป็นตน้ ดงันั้น วิธีหน่ึงท่ีเราสามารถถอดรหสัเพื่อท่ีจะ 
ท าให้ทราบถึงอุดมการณ์และค่านิยมท่ีซ่อนเร้นอยู่ในส่ือก็คือ การพฒันาทกัษะการรู้ทนัส่ือเพื่อไว ้
ส าหรับเป็นเคร่ืองมือในการถอดรหสัดงักล่าว  

6. ส่ือมีความเก่ียวพนักบัสังคม (Social) และการเมือง (Politic) แนวคิดหลกัประการหน่ึง ท่ี
ส าคญัของการรู้เท่าทนัส่ือ คือ การตระหนักรู้ (Awareness) ถึงผลกระทบจากส่ือท่ีส่งผลต่อสังคม 
และการเมือง ส่ือนบัวา่มีอิทธิพลมหาศาลท่ีก่อให้เกิดการเปล่ียนแปลงทางการเมืองและสังคม เช่น 
การน าเสนอภาพลกัษณ์ของผูส้มคัรรับเลือกตั้ง ทางโทรทศัน์มีผลต่อการเลือกตั้งผูน้าระดบัชาติ เป็น
ตน้ ส่ือสามารถทาให้เราใกลชิ้ดกบัประเด็นในระดบัชาติและระดบัโลก เช่น ท าให้ทราบข่าวการ
แพร่ระบาดของพิษสุนขับา้ในประเทศ ท าให้ทราบเหตุการณ์ความรุนแรงของสงครามระหวา่งอิรัก 
และสหรัฐอเมริกา เป็นตน้  

7. ส่ือแต่ละประเภทมีรูปแบบ (Form) ขนบ หรือแบบฉบับ (Convention) และลักษณะ 
สุนทรียศาสตร์ของตนเอง ส่ือแต่ละประเภทก็จะส่งผลต่อการสร้างความหมายท่ีแตกต่างกนั ดงัเช่น 
Marshall Mcluhan ไดก้ล่าววา่ “The medium is the message” กล่าวคือ ตวัส่ือคือเน้ือหาสาร อยา่ง
หน่ึงท่ีเราตอ้งตีความ ส่ือแต่ละประเภทมีแนวทางการประกอบสร้างความจริงในแบบของตน เช่น 
ส่ือต่างๆอาจรายงานเหตุการณ์เดียวกนั แต่ก็จะมีการน าเสนอท่ีแตกต่างกัน โดยแต่ละส่ือก็จะมี
วิธีการ สร้างความประทบัใจและเน้ือหา สารท่ีแตกต่างกนั อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างกนัของ
ลกัษณะ ทางเทคนิคการนาเสนอ เช่น ส่ือโทรทศัน์ท าให้เราไดรั้บรู้ทั้งภาพและเสียง ในขณะท่ีส่ือ
วิทยุเราจะได ้ยินแต่เสียงเท่านั้น เป็นตน้ ซ่ึงหากเราตระหนกัรู้วา่ส่ือใดให้ผลทางสุนทรียศาสตร์ใน
ลกัษณะใด ก็จะท าให้เราสามารถเลือกผลของความพึงพอใจจากส่ือแต่ละประเภทได้ กล่าวคือ 
นอกจากเรา จะสามารถถอดรหสัและท าความเขา้ใจกบัเน้ือหาส่ือไดแ้ลว้ เรายงัจะมีประสบการณ์ท่ี
น่าพึงพอใจ จากการเปิดรับส่ือดว้ย เม่ือเราเขา้ไดถึ้งเทคนิคเชิงศิลป์ของส่ือแต่ละประเภทมิใช่มุ่งแต่
วิเคราะห์ เฉพาะเน้ือหา สาระของส่ือ โดยลดทอนคุณค่าของสุนทรียะหรือบทบาทเชิงศิลป์ของส่ือ
เหล่านั้น  
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8. การรู้เท่าทันส่ือคือ การเสริมพลังอ านาจ (Empower) ซ่ึงน าไปสู่ความสามารถใน                     

การ ส่ือสาร (Ability to Communication) ท่ีสร้างสรรคแ์ละสมบูรณ์แบบมากข้ึน การศึกษาเพื่อให้

รู้เท่า ทนัส่ือหรือการศึกษาส่ือนั้น มิไดมุ้่งหวงัเพียงแค่สนบัสนุนการมีปัญญาในเชิงวิพากษเ์ท่านั้น 

แต่ยงั รวมถึงความสามารถในการปกครองตนเองได้อย่างเบ็ดเสร็จในเชิงวิพากษ์ด้วย (Critical 

autonomy) สามารถวิเคราะห์วิพากษ์ส่ือได ้และปกป้องตนเองได ้แนวคิดหลกัขอ้น้ีไม่ไดพ้ยายาม

สอนว่า ค่านิยม ทางเลือก คือวตัถุประสงค์ของการรู้เท่าทนัส่ือ แต่สนับสนุนให้เราใช้ชีวิตอยู่กบั

เน้ือหาและสถาบนัส่ือรอบๆตวัเราได้อย่างสร้างสรรค์ โดยสามารถตระหนักรู้ได้ถึงสิทธิในการ

ส่ือสารของตนเอง และสามารถฝึกฝนการใชสิ้ทธิผา่นกิจกรรมส่ือทางเลือกโดยไม่ลอกเลียนแบบ

ส่ือกระแสหลกั ซ่ึงมีเป้าหมายสุดทา้ยเหมือนกนัคือ เสริมพลงัอานาจให้กบัประชาชนและสร้าง

ความเขม้แขง็ใหก้บัโครงสร้างระบอบประชาธิปไตยของสังคมจากแนวคิดของการรู้เท่าทนัส่ือ สรุป

ไดว้า่ ส่ือเป็นส่ิงท่ีถูกประกอบสร้าง มีความเก่ียวพนักบัสังคม สร้างความเป็นจริงให้กบัสังคม หล่อ

หลอมแนวคิดต่อสังคม และอยูภ่ายใต ้ความหมายเชิงการคา้ การรับรู้ความหมายของส่ือจะแตกต่าง

กันไปแต่ละคนตามลักษณะของ ปัจเจกบุคคล และ การรู้เท่าทนัส่ือก็เพื่อเสริมพลังอ านาจให้

สามารถอยูใ่นกระแสส่ือ โดยตระหนกัรู้ใน สิทธิ และปกป้องตนเองได ้

อุษา บิ้กก้ินส์ (2555) ความส าคญัของการรู้เท่าทนัส่ือ ความส าคญัของการรู้เท่าทนัส่ือคือ 

เรียนรู้ในการใชส่ื้อ เขา้ใจวา่ส่ือมีบทบาทหน้าท่ี อยา่งไร และส่ือจะช่วยในการสร้างภาพลกัษณ์ได้

อยา่งไร ในการท่ีจะมีส่วนร่วมกบั กระบวนการ ขดัเกลาทางสังคม เพื่อนน าไปสู่การสร้างความเป็น

ประชาธิปไตย และท าให้เกิดความเป็นธรรม ในสังคม โดยการมีการก าหนดขอบเขตในสังคมให้

เท่าเทียมกนัและแต่ละกลุ่ม ตระหนกัถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง กลุ่ม

ผูผ้ลิตส่ือและผูบ้ริโภคส่ือควรมีมาตรการส าคญัในการปลูกฝังทศันคติท่ีดีใน การสร้างสรรค์และ

ผลิตส่ือ และพฒันาให้สังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบ ประชาชนจะตอ้ง รู้จกัคิดในเชิงวิเคราะห์ 

และสามารถส่ือสารในเชิงสร้างสรรค์ไดก้ารศึกษาเก่ียวกบัส่ือการท่ีจะรู้เท่าทนัส่ือไดผู้บ้ริโภคส่ือ

จ าเป็นจะตอ้งไดรั้บการศึกษาเก่ียวกบัส่ือ (Media education) 

การศึกษาเก่ียวกบัส่ือเพื่อน าไปสู่การรู้เท่าทนัส่ือจะอยู่นอกระบบโรงเรียนเป็นส่วนใหญ่ 

ข้ึนอยูก่บัองค์กรท่ีท างานรณรงคด์า้นส่ือให้มีคุณภาพ แต่ยงัไม่ไดบ้รรจุอยู่ในวาระแห่งชาติ หรือมี
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ผูเ้ก่ียวขอ้งใหค้วามสนใจจริงจงั ประชาชนในสังคมควรมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาเก่ียวกบัส่ือทั้งใน

และนอกโรงเรียน เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันส่ือ เพราะเป็นส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับคนทุกเพศทุกวยั 

โดยเฉพาะเด็กๆ ผูป้กครอง และครูแท้ท่ีจริงแล้วการศึกษาเก่ียวกับส่ือควรจะเร่ิมตั้งแต่ระดับ

โรงเรียนเพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน โดยมีจุดมุ่ง หมายท่ีจะปกป้องผูเ้ยาวใ์ห้พน้จากอิทธิพลของส่ือ 

แมใ้นบางประเทศอาจจะมีหลกัสูตรใหก้ารศึกษาเก่ียวกบัส่ือในโรงเรียน แต่ก็อยูใ่นลกัษณะของวิชา

เลือกมากกวา่จะเป็นวิชาบงัคบั หรือข้ึนอยูก่บัครูวา่จะเล็งเห็นถึงความส าคญัของประเด็น น้ีหรือไม่ 

อยา่งไรก็ตามการให้ครูไดเ้รียนรู้ถึงส่ือ และอิทธิพลของส่ือก็สามารถช่วยไดเ้พราะกลุ่ม ครูท่ีไดรั้บ

การอบรมในเร่ืองน้ีสามารถน าสาระท่ี เรียนรู้ไปถ่ายทอดให้แก่เด็กต่อไป โดยทัว่ไปการศึกษา

เก่ียวกบัส่ือในหลายๆ ประเทศมกัไดรั้บการพฒันาบรรจุไวเ้ป็นหลกัสูตรในโรงเรียน โดยมีครูเป็นผู ้

มีบทบาทหลกัในการให้การศึกษา ให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งกบัเด็กนกัเรียน โดยเฉพาะในเร่ืองพฒันาการ

ทางสังคมของเด็ก และการเสริมสร้างเอกลกัษณ์หรือบุคลิกของเด็ก นอกจากนั้น การศึกษาเก่ียวกบั

ส่ือควรเนน้การเสริมสร้างอ านาจ การคิดเพื่อปกป้องตวัเอง หรือปลูกฝังความคิด เชิงวิเคราะห์ให้แก่

เด็ก เพื่อเป็นภูมิคุม้กนัให้แก่เด็กท่ีจะเติบโตต่อไปในอนาคต และท่ีส าคญั จากการศึกษาวิจยั พบว่า 

การใหก้ารศึกษาเพื่อการรู้เท่าทนัส่ือ มีประสิทธิภาพสูงสุดกบัเด็กในช่วง อายรุะหวา่ง 9-12 ปี 

ในสหรัฐอเมริกา ประชาชนต่างตระหนัก และให้ความห่วงใย ต้องการให้มีการให้

การศึกษาเก่ียวกบัส่ือ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละรัฐยงัไม่มีการบงัคบัว่าจะตอ้งมีหลกัสูตรการศึกษา

เก่ียวกับส่ือ แต่มีองค์กรหลายแห่งทั้ งภาครัฐและภาคเอกชนท่ีท าหน้าท่ีตรวจสอบส่ือและให้

การศึกษาเก่ียวกบัส่ือเป็นองค์กรของประชาชนหรือชุมชน ซ่ึงประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน

พอสมควร ยกตวัอยา่งเช่น มีการด าเนินโครงการ 4 ปี ในการศึกษาความรุนแรงท่ีแสดงออกทางส่ือ 

เพื่อการน ามาพฒันาหลกัสูตรการศึกษาเก่ียวกบัส่ือในประเทศกลุ่มยโุรป ไดมี้การศึกษาวจิยั เก่ียวกบั

สภาวะการรู้เท่าทนัส่ือ โดยการวจิยัครอบคลุมส่ือทุกประเภท รวมทั้งส่ือดิจิทลั (Digital media) หรือ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายดว้ย เพื่อเป็นการรณรงคใ์ห้ผูผ้ลิตส่ือและผูบ้ริโภคส่ือไดต้ระหนกัถึงการ

ใชป้ระโยชน์จากส่ืออยา่งเหมาะสม มีความรับผดิชอบทั้งการผลิตและการบริโภค โดยเป็นการสร้าง

ความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อสังคม (Civil responsibilities) ให้แก่ทุกกลุ่มท่ีเก่ียวขอ้ง 

โดยเฉพาะส าหรับกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือจ าเป็นจะตอ้งตระหนกัถึงปัญหาทางสังคม และด ารงบทบาทใน
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ฐานะเป็นพลเมืองในเชิงรุก   นัน่คือ ไม่ปล่อยให้กระแสใดๆ ในสังคมมาช้ีน าหรือครอบง าจนท าให้

ค่านิยมแห่งความดีงามสูญสลายไป 

อุษา บิ้กก้ินส์ (2555) นอกจากนั้นองค์ยูเนสโก (UNESCO,2015)  ได้มีการจ าแนกหัวขอ้

หรือค าศพัท์ท่ีเก่ียวกบั MIL (Media and Information Literacy) เพื่อเป็นบรรทดัฐานส าหรับ

กระบวนการเรียนรู้เก่ียวกบัส่ือในอนาคตเพื่อสร้างการรู้เท่าทนัต่อสังคมโดยมีเจตนาในการพฒันา

ส่ือท่ีมีเสรีภาพเป็นอิสระ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการแบ่งหวัขอ้ในการรู้เท่าทนัส่ือ ดงัน้ี 

1) การรู้เท่าทนัส่ือ (Media literacy) 
2) การรู้เท่าทนัสารสนเทศ (Information literacy) 
3) เสรีภาพในการแสดงออก และการรู้เท่าทนัสารสนเทศ (Freedom of expression and 

information literacy) 
4) การรู้เท่าทนัหอ้งสมุด (Library literacy) 
5) การรู้เท่าทนัข่าว (News literacy) 
6) การรู้เท่าทนัคอมพิวเตอร์(Computer literacy) 
7) การรู้เท่าทนัอินเทอร์เน็ต (Internet literacy) 
8) การรู้เท่าทนัดิจิตอล (Digital literacy) 
9) การรู้เท่าทนัภาพยนตร์ (Cinemaliteracy) 
10) การรู้เท่าทนัเกมส์(Games literacy) 
11) การรู้เท่าทนัโทรทศัน์ (Television literacy) 
12) การรู้เท่าทนัโฆษณา (Advertising literacy) 
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ภาพที ่2.4 หวัขอ้จ าแนก Media and Information Literacy 

 แหล่งทีม่า: UNESCO,2015 

 

ค าศพัทเ์หล่าน้ียงัถูกน ามาใชอ้ภิปราย และปรับใชก้บับริบทต่างๆ ในอาชีพ หรือวฒันธรรม

ต่างๆ ของชุมชนซ่ึงใชค้  าศพัทเ์หล่าน้ีในองคก์รณ์ต่างๆ เก่ียวกบัส่ือมวลชนศึกษา โดยเป็นท่ีทราบทัว่

กนัวา่ครอบคลุมการรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในระบบส่ือสาร 

พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์และนิธิมา คณานิธินันท์ (2547) ในการส่งเสริมให้เกิด                   

การก ากบัดูแลตนเอง (self-regulation) ทางด้านเน้ือหาของอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะในหมู่ผูใ้ช้ มี

ความจ าเป็นต้องสร้างความสามารถหรืออ านาจในการเลือกและตัดสินใจให้แก่ผู ้ใช้ (User 

empowerment) ซ่ึงความสามารถดงักล่าวส่วนหน่ึงก็จะข้ึนอยูก่บัความรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ตของ

ผูใ้ชแ้ต่ละคนดว้ย ทั้งน้ีการรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ต (Internet literacy) จะมีองคป์ระกอบดงัต่อไปน้ี  

1. ความสามารถเชิงวเิคราะห์ (Analytical competence) หมายถึง ความเขา้ใจในคุณลกัษณะ

ต่างๆ ของอินเทอร์เน็ต (เช่น การสร้างเว็บไซต์ การท างานของลิงค์ (link) ต่างๆในเทคโนโลยี
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ไฮเปอร์เท็กซ์ (hypertext) ภาษา สัญลกัษณ์ท่ีเป็นรหสัต่างๆ ในเวบ็เป็นตน้) ซ่ึงจะน าไปสู่การใชส่ื้อ

ใหม่น้ีอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. ความรู้เก่ียวกบับริบทแวดลอ้มต่างๆ (Contextual knowledge) หมายถึงความเขา้ใจใน

บริบททางดา้นสังคม วฒันธรรม เศรษฐกิจและการเมืองท่ีแวดลอ้มการผลิตและบริโภคสารสนเทศ

และเน้ือหาต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตความเขา้ใจดงักล่าวจะท าให้ผูใ้ช้สามารถประเมินอินเทอร์เน็ตได้

อยา่งมีประสิทธิภาพและรู้เท่าทนัขอ้ดีขอ้เสียต่างๆ 

3. กรอบความรู้ความเขา้ใจร่วมในหมู่ผูใ้ช้เก่ียวกบัเว็บไซต์ท่ีถือเป็นคลาสสิค ในบรรดา

เวบ็ไซต์ทั้งหลาย (Canonical knowledge) โดยเฉพาะความเขา้ใจวา่ท าไมเวบ็ไซต์ดงักล่าวจึงถือว่า

เป็นเวบ็ไซตท่ี์มีความส าคญั น่าเช่ือถือและมีประโยชน์ ตวัอยา่งเช่นเวบ็ไซต ์www.google.com เป็น 

search engine ท่ีมีช่ือเสียง หรือเวบ็ไซต ์www.cnn.com ท่ีเป็นเวบ็ไซตข่์าวสารท่ีเป็นท่ีนิยม 

4. ความสามารถในการผลิตเน้ือหา (Production competence) หมายถึง ความสามารถใน

การผลิตเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต ตลอดจนความสามารถในการตีความบริโภคและเพลิดเพลินกบั

อินเทอร์เน็ต (รวมถึงการสร้างเวบ็เพจการหาผลิตภณัฑ์การเขา้ร่วมใน mailing list กลุ่มสนทนาและ

กลุ่มข่าว) ซ่ึงมีผลโดยตรงต่อการแสดงออกถึงอตัลกัษณ์ของผูใ้ช้แต่ละคนผ่านทางการผลิตและ  

การส่ือสารเน้ือหาการสร้างการรู้เท่าทนัอินเทอร์เน็ตสามารถท าไดผ้า่นกระบวนการทางการศึกษาท่ี

เป็นทางการในโรงเรียนและสถาบนัการศึกษาต่างๆ ตลอดจกระบวนการทางนโยบายเพื่อส่งเสริม

ใหเ้กิดวฒันธรรมในการใชอิ้นเทอร์เน็ตท่ีแพร่กระจายวงกวา้งท่ีสุด 

Christ, William G. & Potter, James W., (1998) ระบุวา่ความรู้เท่าทนัส่ือประกอบข้ึนดว้ย 4 

มิติ ดงัน้ี  

1. มิติทางดา้นการรับรู้ (Cognitive Dimension) เป็นความสามารถของบุคคลในการเขา้ใจ

ตั้งแต่ สัญลกัษณ์ท่ีง่ายๆ ไปจนถึงประเด็นท่ีมีความสลบัซบัซอ้น  

2. มิติทางดา้นอารมณ์ (Emotional) เป็นความสามารถของบุคคลในการจ าแนกสัญลกัษณ์

ต่างๆ ท่ีส่ือใช้ในการกระตุน้อารมณ์และความรู้สึกแต่ละอย่างได้ โดยรู้ว่าผูผ้ลิตส่ือนั้นตอ้งการ
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กระตุน้ให้ผูรั้บเกิดความรู้สึกอะไร รวมถึงการท่ีผูรั้บสารสามารถใช้ส่ือเพื่อปรับอารมณ์ความรู้สึก 

ของตนเองไดต้ามความปรารถนา  

3. มิติทางด้านสุนทรีย์ (Aesthetic Dimension) เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะเสพ

ความสุข เขา้ถึงหรือเห็นคุณค่าท่ีอยูใ่นสารดว้ยมุมมองทางศิลปะ ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีเกิดจากการ 

เขา้ใจทกัษะท่ีใชใ้นการผลิตเน้ือหาของส่ือต่างๆ  

4. มิติทางด้านจริยธรรม (Moral Dimension) เป็นความสามารถของบุคคลท่ีล่วงรู้หรือ

ตีความ ค่านิยมท่ีแฝงอยูใ่นสารได ้

 

หลกัการพืน้ฐานของการรู้เท่าทนัส่ือ 

สมาคมเพื่อการศึกษาการรู้เท่าทันส่ือแห่งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา ( National 

Association for Media Literacy Education: NAMLE) ไดก้  าหนดหลกัการส าคญั 6 ประการของการ

รู้เท่าทนัส่ือไวด้งัน้ี (National Association for Media Literacy Education, 2007) 

1. เน้ือหาของส่ือทุกประเภทลว้นเกิดข้ึนจากการถูก “ประกอบสร้าง” (All media messages 

are “constructed”.) 

2. ส่ือแต่ละประเภทมีคุณลกัษณะ จุดเด่น และการใชภ้าษาในการประกอบสร้างท่ีแตกต่าง

กนัไป (Each medium has different characteristics, strengths and a unique “language” of 

construction.) 

3. เน้ือหาของส่ือถูกสร้างข้ึนเพื่อวตัถุประสงค์เฉพาะบางอย่าง (Media messages are 

produced for particular purposes.) 

4. เน้ือหาของส่ือล้วนประกอบด้วยคุณค่าและความคิดเห็นของส่ือ (Media messages 

contain embedded values and points of view.) 

5. ผูค้นใชท้กัษะ ความเช่ือ และประสบการณ์ส่วนบุคคลในการสร้างความหมายจากเน้ือหา

ของส่ือ (People use their individual skills, beliefs and experiences to construct their own meaning 

from media messages.) 
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6. ส่ือและเน้ือหาของส่ือสามารถมีอิทธิพลต่อความเช่ือ ทศันคติ ค่านิยม และกระบวนการ

ประชาธิปไตยได ้(Media and media messages can influence beliefs, attitude, values,behaviors and 

the democratic process.) 

แบบจ าลองทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือตามกรอบแนวคิดของ UNESCO 

ภายใต้กรอบแนวคิด เร่ือง การส่งเสริมเสรีภาพในการแสดงออกและการสร้างเสริม
สมรรถภาพในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารและความรู้ อยา่งทัว่ถึงและเท่าเทียมขององคก์ร UNESCO 
การท่ีบุคคลจะทักษะการเรียนรู้ของตนเองเพื่อการจะเท่าทันส่ือได้นั้ น ต้องมีทักษะท่ีเป็น
องคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 องคป์ระกอบ เรียงตามล าดบั คือ การเขา้ถึง (access) การวิเคราะห์ (analyze) 
การประเมินค่า (evaluate) และการสร้างสรรค ์(create) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพที ่2.5 แบบจ าลองทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 

แหล่งทีม่า: พรทิพย ์เยน็จะบก, 2552 

 

1. การเขา้ถึง (access) คือ การไดรั้บส่ือประเภทต่าง ๆ ไดอ้ย่างเต็มท่ีและรวดเร็วสามารถ
รับรู้และเขา้ใจเน้ือหาของส่ือประเภทต่าง ๆ ไดอ้ยา่งเตม็ความสามารถ มีการแสวงหาข่าวสารไดจ้าก
ส่ือหลายประเภทและไม่ถูกจ ากดัอยู่กบัส่ือประเภทใดประเภทหน่ึงมากเกินไป ความสามารถใน 
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การเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ พร้อมทั้งท าความเขา้ใจความหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ
โดย 

1.1 อ่านเน้ือหาจากส่ือนั้น ๆ และท าความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้
1.2 จดจ าและเขา้ใจความหมายของคาศพัท ์สัญลกัษณ์ และเทคนิคท่ีใชใ้นการส่ือสาร 
1.3 พฒันากลยทุธ์ เพื่อหาต าแหน่งท่ีมาของขอ้มูลจากแหล่งต่าง ๆ ท่ีหลากหลาย 
1.4 เลือกกรองขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 
2. การวิเคราะห์ (analyze) คือ การตีความเน้ือหาส่ือตามองค์ประกอบและรูปแบบท่ีส่ือแต่

ละประเภทน าเสนวา่ส่ิงท่ีส่ือน าเสนอนั้นส่งผลกระทบอะไรบา้งต่อสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจ 
โดยใชพ้ื้นความรู้เดิมและประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงผลท่ีจะเกิดข้ึน ท่ีอาจมาจากการวิเคราะห์
ถึงวตัถุประสงคข์องการส่ือสาร การวเิคราะห์กลุ่มเป้าหมายของส่ือ (กลุ่มผูเ้ปิดรับส่ือ) จุดยืนของส่ือ 
บริบทต่าง ๆ ของส่ือท่ีส่งผลกระทบต่อการนาเสนอของส่ือ โดยอาจใช้วิธีการของการวิเคราะห์
เปรียบเทียบ การแตกองคป์ระกอบยอ่ยต่าง ๆ หรือการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงเหตุและผลความสามารถ
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล โดยการตรวจสอบรูปแบบการใชส่ื้อ โครงสร้างและล าดบัการเรียงเน้ือหาส่ือ 
ซ่ึงสามารถใช้แนวคิดจากศาสตร์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ ศิลปะ วรรณกรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิจ 
เพื่อท าความเขา้ใจเน้ือหาบริบทท่ีตอ้งการส่ือ ตวัอยา่งเช่น 

2.1 ใชค้วามรู้และประสบการณ์เดิมเพื่อท านายผลท่ีจะเกิด 
2.2 ตีความเน้ือหา โดยใชห้ลกัการวเิคราะห์พื้นฐาน เช่น วิเคราะห์ วตัถุประสงค ์
2.3 ผูรั้บสาร ความคิดเห็น รูปแบบท่ีก าหนด ประเภทรายการ บุคลิก พล็อต แนวคิดรวม 

อารมณ์ ภาพท่ีเห็น และ เน้ือหา 
2.4 ใชย้ทุธวธีิซ่ึงรวมถึงการเปรียบเทียบ/หาความแตกต่าง ขอ้เทจ็จริง/ความเห็น เหตุ/ผล

การล าดบัความส าคญั/การเรียง 
2.5 ใชค้วามรู้เก่ียวกบับริบททางประวติัศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ซ่ึงเป็นท่ีมาของการ

สร้างสรรคแ์ละตีความหมาย 
3. การประเมินค่า (evaluate) เป็นผลมาจากการวิเคราะห์ส่ือท่ีผ่านมา ท าให้สามารถท่ีจะ

ประเมินค่าคุณภาพของเน้ือหาสารท่ีถูกส่งออกมาไดว้่ามีคุณค่าต่อผูรั้บมากน้อยเพียงใดสามารถนา
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผูรั้บในดา้นใดไดบ้า้ง คุณค่าท่ีเกิดข้ึนเป็นคุณค่าท่ีเกิดข้ึนทางใจอารมณ์ 
ความรู้สึก หรือมีคุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม วฒันธรรม หรือประเพณีอยา่งไรบา้ง ส่ิงท่ี
ส่ือน าเสนอมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในศาสตร์ใดศาสตร์หน่ึงหรือไม่ อยา่งไร ในขณะเดียวกนัการ
ประเมินค่าท่ีเกิดข้ึนอาจเป็นการประเมินคุณภาพของส่ือว่า การน าเสนอของส่ือนั้นมีกระบวนการ
ผลิตท่ีมีคุณภาพหรือไม่เม่ือเปรียบกบัส่ือประเภทเดียวกนั ความสามารถในการประเมินเน้ือหา โดย 
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สร้างความเก่ียวข้องของเน้ือหากับประสบการณ์ พร้อมเสนอความเห็นในแง่มุมของความ
หลากหลาย 
คุณภาพ และความเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาโดยใชว้ธีิดงัน้ี 

3.1 ช่ืนชอบและเกิดความพึงพอใจในการตีความหมายส่ือ จากประเภทรายการและรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย 

3.2 สนองตอบโดยการพิมพห์รือพูดถึงความซบัซอ้นท่ีหลากหลายและเน้ือหาส่ือ 
3.3 ประเมินคุณภาพของเน้ือหา จากเน้ือหาส่ือและรูปแบบ 
3.4 ตดัสินใหคุ้ณค่าของเน้ือหา โดยพิจารณาจากหลกัจริยธรรม ศาสนา และหลกั

ประชาธิปไตย 
4. การสร้างสรรค ์(create) การพฒันาทกัษะการสร้างส่ือในแบบฉบบัของตนเองข้ึนมาเม่ือ

ผูเ้รียนมีความรู้ ความเขา้ใจ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าส่ือได้อย่างถ่องแทแ้ล้วทุกคน
จะตอ้งเปล่ียนบทบาทเป็นผูผ้ลิตท่ีจะตอ้งวางแผน เขียนบท คน้ควา้ขอ้มูลเน้ือหามาประกอบตาม
เทคโนโลยีของส่ือหรือรูปแบบองค์ประกอบของส่ือแต่ละประเภท เพื่อท่ีจะสามารถส่ือให้ไดต้าม
วตัถุประสงคก์ารส่ือสารท่ีตนไดว้างไว ้การพฒันาทกัษะน้ีจึงเป็นบทสรุปท่ีท าให้ครบกระบวนการ
รู้เท่าทนัส่ือไดส้มบูรณ์ท่ีสุด ความสามารถในการสร้างสรรค์ (หรือส่ือสาร) เน้ือหา โดยการเขียน
บรรยายความคิด ใช้คาศพัท์ เสียง และ/หรือสร้างภาพให้มีประสิทธิภาพตามวตัถุประสงค์ท่ี
หลากหลาย และต้องสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีท่ีหลากหลายของการส่ือสารเพื่อ
สร้างสรรค ์ตดัต่อ และเผยแพร่เน้ือหาดงักล่าว 

4.1 ใชป้ระโยชน์จากขั้นตอนการระดมสมอง วางแผน เรียบเรียง และแกไ้ข 
4.2 ใชภ้าษาเขียนและภาษาพดูอยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสุดตามหลกัของภาษาศาสตร์ 
4.3 สร้างสรรคแ์ละเลือกภาพอยา่งมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายต่าง ๆท่ีก าหนดไว ้
4.4 ใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารในการวางโครงสร้างของเน้ือหา 

 

แนวทางการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาเฟซบุ๊กในประเทศไทย 

ณพล  ผลากรกุล (2559) แนวทางการรู้เท่าทนัส่ือสังคมโดยเฉพาะส่ือสังคมเฟซบุ๊กใน

ประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็น 9 แนวทาง ไดด้งัน้ี 

1) แยกแยะความเป็นโฆษณา  
แยกแยะเน้ือหาจ าพวกภาพ ขอ้ความ หรือวีดีโอ ท่ีมีลกัษณะการน าเสนอท่ีมีการโฆษณา

สินคา้ หรือบริการต่างๆ แฝงอยูด่ว้ย 



30 
 

 

2) รับชมเน้ือหาใหค้รบถว้น  
รับชมเน้ือหาโฆษณาให้เสร็จสมบูรณ์ครบถ้วน เช่น การรับชมวีดีโอจนจบหรือการอ่าน

หวัขอ้ และขอ้ความต่างๆใหค้รบก่อนตดัสินใจบริโภค 
3) ไตร่ตรองความเป็นจริง  
คดักรองเน้ือหาท่ีมีการเสริมเติมแต่งเน้ือเร่ืองท่ีเกินความเป็นจริง หรือการใช้ขอ้ความเท็จ

ในการโฆษณา  
4) รับรู้จุดประสงค ์ 
ทราบถึงจุดประสงคท่ี์แทจ้ริงของโฆษณา เพื่อให้สามารถแยกแยความรู้สึกท่ีไดรั้บจากการ

รับชมโฆษณา กบัความรู้สึกในการตดัสินใจเลือกซ้ือสินคา้ 
5) ตรวจสอบแหล่งท่ีมา 
คน้หาแหล่งท่ีมาของสินคา้ หรือบริการดงักล่าวเพื่อยืนยนัความน่าเช่ือถือของสินคา้ หรือ

บริการท่ีไดรั้บชมผา่นการโฆษณา 
6) แสวงหาขอ้มูลเพิ่มเติม 
คน้หาขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการท่ีไดรั้บชมผา่นการโฆษณาจากแหล่งขอ้มูล

อ่ืนๆ เช่น Google, Pantip หรือ wiki 
7) ตรวจสอบความคิดเห็นจากผูใ้ชท้่านอ่ืน 
ตรวจสอบความคิดเห็น (Comment) จากประสบการณ์ของผูใ้ช้สินค้า หรือบริการจาก

โฆษณาท่ีไดรั้บชม 
8) ใชข้อ้ความท่ีเป็นจริง และไม่ละเมิดผูอ่ื้นในการแชร์ หรือส่งต่อ 
ในการส่งต่อ หรือแชร์โฆษณาบนส่ือสังคมควรท่ีจะใช้ขอ้ความท่ีเป็นตริงปราศจากการ

เสริมเติมแต่งท่ีมากเกินไป รวมถึงการใชข้อ้ความท่ีไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น 
9) การกดถูกใจ หรือการแสดงความคิดเห็นถือวา่เป็นการแชร์ 
ค านึงถึงวา่การกดฟังชัน่ถูกใจ หรือการแสดงความคิดเห็นในเน้ือหาท่ีเป็นโฆษณาก็ยอ่มถือ

เป็นการแชร์ หรือส่งต่อเช่นกนั 
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ภาพที ่2.6 แบบจ าลองแนวทางการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาเฟซบุก๊ในประเทศไทย 

แหล่งทีม่า: ณพล  ผลากรกุล, 2559 

 

2.2.2 ระดับการรู้เท่าทนัส่ือและการวดัตัวแปรความรู้เท่าทนัส่ือ 

Potter กล่าววา่ คนท่ีมีความรู้เท่าทนัส่ือดีจะควบคุมส่ือไดม้ากกวา่ เพราะรู้วา่จะจดัการกบั

สารต่าง ๆ ท่ีประดงัเขา้มาจากมุมมองใด เช่น มุมมองจากความรู้ความเขา้ใจ (cognition) อารมณ์ 

(emotional) ศีลธรรม (moral) หรือสุนทรียศาสตร์ (aesthetics) และในทางตรงกนัขา้ม คนท่ีมีความรู้

จ ากัดเก่ียวกับส่ือ การพัฒนาโครงสร้างความรู้จึงต ่ า และไม่เพียงพอท่ีจะรับมือกับการแปล

ความหมายส่ืออย่างเท่าทนั ดงันั้นจึงเป็นไปไม่ไดท่ี้คนท่ีมีการรู้เท่าทนัส่ือต ่าจะสร้างความหมายท่ี

หลากหลายจากส่ือได ้นอกจากน้ียงัมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับความหมายผิวเผินท่ีมีอยู่ในส่ืออีกดว้ย

ฉะนั้น หากบุคคลใดมีความรู้เท่าทนัส่ือในระดบัดี ก็เท่ากบัว่าบุคคลนั้นจะมีทางเลือกมากข้ึนใน            

การตีความสารต่าง ๆ และจะน าไปสู่อ านาจในการควบคุมความเช่ือ และพฤติกรรมส่วนตวัไดด้ว้ย 

ตรงข้ามกับบุคคลท่ีมีความรู้เท่าทนัส่ือน้อย เปรียบเสมือนกับการอยู่ในโลกท่ีปิด ถูกบงัคบัให้
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ยอมรับแก่นค่านิยม ท่ีถูกครอบง าในสังคม โดยไม่เคยตั้งคาถามเก่ียวกบัค่านิยม ความเช่ือ และการ

ตีความผา่นส่ือเลย (Potter อา้งถึงใน อมรรัตน์ ทิพยเ์ลิศ, 2549) 

ส าหรับเร่ืองของการวดัระดับความรู้เท่าทนัส่ือนั้น ยงัไม่พบเคร่ืองมือมาตรฐานท่ีใช้

ประเมิน ความรู้เท่าทนัส่ือ แต่โดยส่วนใหญ่แลว้จะวดัจากโครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure) 

และทกัษะในการใชส่ื้อ (Skills) นอกจากนั้นก็มีงานวิจยับางส่วนท่ีวดัความรู้เท่าทนัส่ือจากการผลิต

ส่ือดว้ย แต่ในงานวิจยัท่ีศึกษาบุคคลทัว่ไปนั้นไม่นิยมวดัความรู้เท่าทนัส่ือจากทกัษะในการผลิตส่ือ 

เน่ืองจาก ทกัษะดา้นน้ีมกัจะมีอยู่ในเฉพาะบุคคลท่ีไดรั้บการสอนให้ผลิตส่ือเท่านั้น (ฟารีดา เตชะ 

วรินทร์เลิศ , 2548) 

อดุลย ์เพียวรุ่งโรจน์ (2555) ไดส้รุปว่า การรู้เท่าทนัส่ือมี 2 ระดบัคือ ระดบัพื้นฐาน และ 

ระดบัสูง ระดบัพื้นฐาน หมายถึง ความรู้ความสนใจเก่ียวกบัส่ือ ในระดบัท่ีสามารถแยกแยะประเภท

เน้ือหาของส่ือได ้    ขั้นการตระหนกั หมายถึง การรับส่ือ นิยมช่ืนชอบส่ืออะไร ชอบเน้ือหาประเภท

ไหน มากน้อยเพียงใด ส่วนทกัษะในการใช้ส่ือไดแ้ก่ ความสามารถในการเขา้ใจความหมายท่ีส่ือ

น าเสนอ ส่วนระดบัสูง หมายถึง ความรู้ ความเขา้ใจ เก่ียวกบัวิธีการท างานของผูผ้ลิตส่ือ รูปแบบ

เน้ือหาท่ีผลิต ความรู้ในบริบทดา้นเศรษฐกิจและการเมืองของส่ือ เขา้ใจว่าส่ือมองผูรั้บสารอยา่งไร 

ใครคือ กลุ่มเป้าหมายเขา้ใจผลระยะสั้นและระยะยาวท่ีส่ือมีต่อปัจเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็นผลดา้น

ความรู้ ทศันคติ และพฤติกรรม 

เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ท าการศึกษาเร่ือง “การวิเคราะห์ระดบัการรู้เท่าทนัส่ือของ 

นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศไทย” เพื่อน าเสนอองคค์วามรู้เก่ียวกบัแนวคิด ลกัษณะการรู้เท่า

ทนัส่ือ และกระบวนการสร้างเคร่ืองมือ เพื่อใช้ศึกษาสภาพการรู้เท่าทนัส่ือของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีในสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ โดยได้แบ่งระดบัการรู้เท่าทนัส่ือ ตามระดบัของการคิด 

(Cognitive level) ไว ้4 ระดบั ดงัน้ี  

ระดบัท่ี 1 ความตระหนกั (Awareness) คือระดบัท่ีผูรั้บสารรับรู้ในความมีอยู่ของส่ือตาม

การรับสาร รับรู้เน้ือความส่ือตามท่ีเห็น ท่ีได้ยิน รับส่ือเพื่อสนองอารมณ์ ความพอใจ เช่ือและ

ยอมรับในส่ิง ท่ีส่ือนาเสนอ  
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ระดบัท่ี 2 ความเขา้ใจ (Comprehension) คือ ระดบัท่ีผูรั้บสารสามารถเช่ือมโยงเน้ือหากบั 

องค์กรส่ือ และการทางานของส่ือในแบบแผนทางวิชาชีพ เขา้ใจรหัส สัญลกัษณ์ และความหมาย

ของ เน้ือความส่ือ  

ระดบัท่ี 3 การวิเคราะห์ (Analyze) การตีความ (Interpret) คือ ระดบัท่ีผูรั้บสารวิเคราะห์ 

ความเป็นวิชาชีพและความเป็นธุรกิจของส่ือได ้สามารถตีความรหัส สัญลกัษณ์ และความหมาย

ของ เน้ือความส่ือในระดบันามธรรมและความหมายแฝงได ้ 

ระดบัท่ี 4 การประเมิน (Evaluate) การตดัสิน (Judgment) คือ ระดบัท่ีผูรั้บสารประเมิน 

จุดยืนของส่ือมวลชนได้ ตดัสินได้ว่าส่ือมวลชนมีความเช่ือมโยงกับอ านาจทางธุรกิจ สามารถ

ตีความ รหสั สัญลกัษณ์ และความหมายของส่ือไดอ้ยา่งเช่ือมโยงกบัแนวคิด อุดมการณ์ของส่ือ  

หากจะจดัระดบัการรู้เท่าทนัส่ือให้ครอบคลุมและเหมาะสม ทั้งในระดบัการคิดและทกัษะ

ใน การใชส่ื้อ กฤษณา ชาวไทย (2556) มีความเห็นวา่ ควรแบ่งออกเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี  

1. ไม่รู้เท่าทนัส่ือ คือ มีความสามารถในการใชส่ื้อ แต่ไม่มีความตระหนกัถึงการใชส่ื้อของ

ตนเอง และผลกระทบจากการใช้ส่ือท่ีมีต่อตนเอง มีความรู้เก่ียวกบัส่ือ เขา้ใจความหมายตรงของ

สารท่ีส่ือ น าเสนอ แต่ไม่มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของส่ือ ไม่รู้และไม่สนใจกระบวนการผลิต

และการส่ือสาร มีความยนิดีในการปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือตามช่องทางท่ีส่ือเสนอและคาดหวงั  

2. รู้เท่าทนัส่ือระดบัพื้นฐาน คือ มีความสามารถในการใชส่ื้อ มีความตระหนกัถึงการใชส่ื้อ

ของ ตนเองว่าใช้ส่ือใดเพื่ออะไร มีส่วนร่วมกบัส่ือและสามารถโตต้อบส่ือโดยการวิพากษ์วิจารณ์

สารและการ 

ท างานของส่ือกบัคนใกลชิ้ด มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของส่ือ มีความเขา้ใจ

และสามารถ วเิคราะห์สารท่ีส่ือน าเสนอได ้แต่ไม่สนใจกระบวนการผลิตและการส่ือสาร  

3. รู้เท่าทนัส่ือระดบัปานกลาง คือ มีความสามารถในการใช้ส่ือค่อนขา้งหลากหลายเพื่อ 

ตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของ

ส่ือ ในดา้นวิชาชีพและดา้นธุรกิจ เขา้ใจความหมายตรงและสามารถวิเคราะห์ความหมายแฝงจาก

สารท่ีส่ือ น าเสนอ มีส่วนร่วมกบัส่ือ สามารถโตต้อบส่ือโดยการวิพากษว์ิจารณ์สารและการท างาน

ของส่ือตาม ช่องทางท่ีส่ือเสนอ  
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4. รู้เท่าทนัส่ือระดบัสูง คือ มีความสามารถในการใชส่ื้ออยา่งหลากหลายและมีจุดมุ่งหมาย

ในการใชส่ื้อเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความพึงพอใจของตนเอง มีความรู้ความเขา้ใจใน 

บทบาทหนา้ท่ีของส่ือในดา้นวชิาชีพ ธุรกิจ และการเมือง เขา้ใจความหมายตรงและความหมายแฝง 

ของสาร เข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของส่ือท่ีมีต่อบุคคลและสังคม มีความรู้และสนใจ 

กระบวนการผลิตและการส่ือสาร มีความสามารถในการผลิตสารและส่ือสาร รวมทั้งมีความ

ตระหนัก สนใจ และสนับสนุนบริบททางสังคมท่ีมีผลในการพฒันาผูรั้บสาร ทั้งด้านการศึกษา 

กฎหมาย และ การทางานของส่ือ 

จากความหมายของการรู้เท่าทนัส่ือขา้งตน้สามารถสรุปดว้ยว่า ความรู้เท่าทนัส่ือหมายถึง 

ความสามารถป้องกนัตนเองจากการถูกจูงใจจากเน้ือหาของส่ือ การสามารถพินิจ พิเคราะห์เน้ือหา

ของส่ืออยา่งมีวจิารณญาณ เพื่อใหส้ามารถควบคุม ตีความเน้ือหาของส่ือท่ีดู ฟัง แทนท่ีจะให้การส่ือ

ความหมายของส่ือเป็นไปตามเจตนาของผูผ้ลิตมาควบคุม พูดในภาษาท่ีเขา้ใจง่ายข้ึน การรู้เท่าทนั

ส่ือ หมายถึง การท่ีเราไม่หลงเช่ือเน้ือหาท่ีไดอ่้าน ไดย้ิน ไดฟั้ง แต่เราสามารถคิด วิเคราะห์ วิพากษ ์

สงสัย และฝึกตั้งค  าถามกบัส่ือวา่ ใครสร้างเน้ือหาส่ือน้ีข้ึนมา ใชว้ิธีการใดบา้งในการสร้างส่ือน้ี แต่

ละคนรับรู้ เน้ือหาส่ือต่างกนัเพราะอะไร และอย่างไร มีเน้ือหาในส่ือท่ีซ่อนและปลูกฝังความคิด

ค่านิยมบางอย่างไวห้รือไม่ ส่ือผลิตเน้ือหาน้ีส่งมาให้เราเพื่ออะไร กล่าวคือ การรู้เท่าทนัส่ือคือ     

การเปิดรับส่ืออย่างมีสติ และรู้ตวั ตั้งค  าถามกบัส่ือแลว้ใช้เหตุผลพิจารณาแยกแยะขอ้เท็จจริง จาก

ความจริงเสมือนในส่ือ 

 

2.3 ทฤษฎกีารเปิดรับส่ือ (Media Exposure) 

การเปิดรับส่ือ (Media Exposure) เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีส่งผลต่อการส่ือสาร ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบั
ปัจจยัภายในของผูรั้บสาร เช่น ปัจจยัทางดา้นจิตวิทยา และปัจจยัภายนอก เช่น โอกาสในการเขา้ถึง
ส่ือ ซ่ึงประกอบดว้ยการเขา้ถึงส่ือในเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) เช่น ผูรั้บสารอยูใ่กลห้รือ
ไกลจากข่าวสารและส่ือ การเขา้ถึงส่ือในเชิงเศรษฐกิจ (Economic Accessibility) เช่น ฐานะทาง
เศรษฐกิจเอ้ืออ านวยต่อการซ้ือข่าวสารหรือไม่ และการเขา้ถึงส่ือในเชิงสังคม-วฒันธรรม (Socio-
Accessibility) เช่น ระดบัการอ่านออกเขียนไดข้องผูรั้บสาร 

การเปิดรับส่ือนั้น หมายถึง ความบ่อยคร้ังหรือความถ่ีในการเปิดรับ ระยะเวลาความ
ต่อเน่ือง ช่วงเวลารวมไปถึงจ านวนส่ือมวลชนหรือช่องทางท่ีใชใ้นการเปิดรับข่าวสารดว้ย 
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1) ความถ่ี (Frequency) หมายถึง ความบ่อยหรือจ านวนคร้ังท่ีไดเ้คยเห็นโฆษณา 
2) ความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง การติดตามเร่ืองราวเน้ือหาโฆษณาผา่นส่ือ 
3) ความชอบ (Likability) หมายถึง ความรู้สึกความคิดเห็นในการชมโฆษณา โดยวดัจาก 

ความชอบในดา้นเน้ือเร่ืองของโฆษณา และความชอบในดา้นความคิดสร้างสรรคข์องโฆษณา 
4) ช่วงเวลาท่ีรับชม (Time to Watch) หมายถึง ช่วงเวลาท่ีผูช้มรับชมข่าวสารโฆษณา 
5) ช่องทางในการรับชม (Channel to Watch) หมายถึง จ  านวนส่ือมวลชนหรือช่องทาง 

ประชาชนใชเ้ปิดรับข่าวสารเพื่อใหต้นเองมีความรู้กวา้งขวางมากยิง่ข้ึน 
6) บุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อการชม (An Influential) หมายถึง บุคคลท่ีมีส่วนในการชกัจูงใหเ้กิด 

ความชอบหรือไม่ชอบ ในส่ือโฆษณานั้น ๆ (อาสภา รัตนมุ่งเมฆา,2558) 
เอกพล เธียรถาวร (2558) แนวคิดเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือ การส่ือสารนั้นจดัไดว้า่เป็นปัจจยัท่ี

ส าคญั ปัจจยัหน่ึงในชีวติของมนุษย ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือบุคคลตอ้งการขอ้มูลในการตดัสินใจหรือ
เม่ือเกิดความไม่แน่ใจในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงมากเท่าใด ความตอ้งการส่ือก็จะยิ่งเพิ่มมากข้ึนเท่านั้น    
ซ่ึงการเปิดรับส่ือของบุคคลนั้นยอ่มข้ึนอยูก่บัปัจจยัหลายประการ การเลือกสรรข่าวสารของบุคคล
เป็นส่ิงท่ีอธิบายถึงพฤติกรรมการส่ือสารของแต่ละบุคคลวา่ความแตกต่างกนัทางสภาพส่วนบุคคล
หรือสภาพจิตวิทยามีผล ต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการ เลือกสรร (Selective 
Process) ท่ีแตกต่างกนั  

พฤติกรรมการเปิดรับ (Exposure) คือการท่ี ผูบ้ริโภคเลือกท่ีจะรับเอาส่ิงเร้าเขา้มาโดยผ่าน
ทาง ประสาทสัมผสัทั้ง 5 ซ่ึงเป็นการเลือกรับส่ิงเร้าบางตวั เท่านั้น เห็นไดว้า่พฤติกรรมการเปิดรับ
เป็นขั้นตอนแรกสุดของกระบวนการรับรู้ (Perception) เม่ือผูบ้ริโภคมี พฤติกรรมการเปิดรับส่ือแลว้ 
ก็จะท าการสนใจในตวัสาร และต่อมาจึงท าการตีความหมายสารท่ีไดรั้บ ผูรั้บสารจะใช้ส่ืออะไรก็
ตาม ผูรั้บสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความตอ้งการหรือ ความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนั
ไปในแต่ละคน ผูรั้บสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรรข่าวสาร ( Selective Process)  

แนวคิดของ Klapper (1960) ไดน้ าเสนอกระบวนการในการเลือกรับสาร (Selectivity 
process) ออกเป็น 4 แบบคือ 

1. การเลือกเปิดรับ (selective exposure) มนุษยมี์แนวโนม้ท่ีจะเปิดรับส่ือตามความคิดและ
ความสนใจของตน และหลีกเล่ียงไม่ส่ือสารในส่ิงท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นและความสนใจ
ของตน แมก้ารรับสารจะเอนเอียงไปยงัลกัษณะหรือความตอ้งการของแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็นเร่ืองท่ีบุคคลรู้สึกตวัหรืออยูใ่นระดบัจิตสานึก นอกจากน้ีนกัวิชาการบางคนกล่าวว่า การเลือก
เปิดรับน้ีเป็นเร่ืองท่ีเป็นไปไดใ้นระดบัจิตไร้ส านึกดว้ยเช่นกนั การเลือกเปิดรับน้ีมีการศึกษาวิจยักนั
อย่างกวา้งขวาง และพบว่าการเลือกเปิดรับข่าวสารมีความสัมพนัธ์กับปัจจัยท่ีเก่ียวข้องหลาย
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ประการ เช่น ทศันคติเดิมของผูรั้บสาร ซ่ึงกล่าวว่าบุคคลมกัจะแสวงหาข่าวสารเพื่อสนับสนุน
ความคิดเดิมท่ีมีอยู ่และหลีกเล่ียงข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความรู้สึกนึกคิดของตน ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บ
ข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้สึกของตน จะเกิดภาวะทางจิตใจท่ีไม่สมดุลหรือมีความไม่สบาย
ใจ ดงันั้นการท่ีจะลดหรือหลีกเล่ียงภาวะดงักล่าวได ้ก็จะตอ้งแสวงหาข่าวสาร หรือเลือกสรรเฉพาะ
ข่าวสารท่ีลงรอยกบัความคิดตน 

2. การเลือกให้ความสนใจ (selective attention) ผูรั้บสารนอกจากจะเลือกเปิดรับข่าวสาร
แล้ว ยงัเลือกให้ความสนใจต่อข่าวสารท่ีได้รับ ซ่ึงสอดคล้องหรือเขา้กนัได้กบัทศันคติความเช่ือ
ดั้งเดิมของบุคคลนั้น ๆ และหลีกเล่ียงการรับข่าวสารท่ีขดัต่อทศันคติ ความรู้ ความเข้าใจหรือ
ความคิดดั้งเดิม ทั้งน้ีเพราะการไดรั้บข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัความรู้สึกนึกคิดของเขาจะท าให้เขา
เกิดความรู้สึกไม่พอใจและสับสนได ้

3. การเลือกการรับรู้ หรือเลือกตีความ (selective perception or selective interpretation)การ
เลือกรับรู้น้ี จะอธิบายวา่คนเรามีแนวโนม้ท่ีจะเปิดรับและตีความสาร เพื่อให้การส่ือสารนั้นเป็นไป
ตามความคิดเห็นและความสนใจของบุคคลนั้น ทิศทางของความบิดเบือนของการรับสารจะเป็นไป
ตามความพึงพอใจของตน ดว้ยสาเหตุน้ีบุคคลหน่ึงจึงอาจไดย้ินผูพู้ดในส่ิงหน่ึงในขณะท่ีอีกบุคคล
หน่ึงได้ยินผูพู้ดคนเดียวกันนั้นพูดในส่ิงท่ีแตกต่างออกไป ดังนั้ นหลายคนอาจได้ยินสารอย่าง
เดียวกนัแต่เขา้ใจแตกต่างกนัออกไป 

4. การเลือกจดจ า (selective retention) การรับรู้มีความเก่ียวเน่ืองกับการเลือกจดจ า 
(Klapper) กล่าวว่า ในความเป็นจริงเส้นแบ่งเขตระหว่างสองกระบวนการมักยุ่งยากในบาง
สถานการณ์ กล่าวโดยยอ่คือ ความพร้อมท่ีจะจดจ า สารมกัเกิดข้ึนกบัคนท่ีสนใจและพร้อมจะเขา้ใจ 
และพร้อมท่ีจะลืมสารนั้นเม่ือไม่มีความสนใจท่ีจะรับรู้และเขา้ใจ 

Klapper (1969,) ให้ขอ้สรุปท่ีสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Wright (1927,) ว่าส่วนใหญ่
คนเรามีแนวโนม้ในการเลือกรับสารท่ีมีเน้ือหาสอดคลอ้งกบัทศันคติและความสนใจท่ีตนมีอยู ่และ
จะเกิดความพึงพอใจเม่ือสารท่ีได้รับสอดคล้องกับประสบการณ์ และความคิดเห็นเดิมท่ีมีใน
ขณะเดียวกนัก็จะหลีกเล่ียงเน้ือหาสารท่ีมีความขดัแยง้กบั ทศันคติและความสนใจของตนจาก
แนวคิดดงักล่าวอาจสรุปไดว้า่ ในหน่ึงวนัมีการออกอากาศละครโทรทศัน์หลายเร่ืองหรือแมก้ระทั้ง
ออกอากาศหลายเร่ืองในช่วงเวลาเดียวกัน ผูช้มจะเลือกรับชมเร่ืองท่ีตรงกับความสนใจหรือมี
นกัแสดงท่ีตนเองสนใจร่วมแสดงดว้ย หรือเป็นละครประเภทท่ีใกล้เคียงกบัประสบการณ์ตนเอง  
ดั้งนั้นฝ่ายผูส่้งสารหรือผูจ้ดัท า ละครโทรทศัน์ ก็จะตอ้งเขา้ใจว่าผูรั้บมีกระบวนการรับในลกัษณะ
ดงักล่าวเพื่อหาวธีิการท าใหล้ะครเร่ืองท่ีตนเองสร้างข้ึนเขา้ถึงผูรั้บใหม้ากท่ีสุด  
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McCombs and Becker (1979,) ไดใ้ห้แนวคิดว่า โดยทัว่ไปบุคคลแต่ละคนมีการเปิดรับ
ข่าวสาร หรือการเปิดรับส่ือ เพื่อตอบสนองความตอ้งการ 4 ประการคือ 

1) เพื่อให้เรียนรู้เก่ียวกบัเหตุการณ์ (Surveillance) สามารถติดตามความเคล่ือนไหว ท าให้
คนเป็นท่ีทนัเหตุการณ์ ทนัสมยั 

2) เพื่อการตดัสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารทาให้ก าหนดความเห็นของตนต่อ
สภาวะ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตวั เพื่อการตดัสินใจในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งชีวติประจ าวนั 

3) เพื่อพดูคุยสนทนา (Discussion) สามารถนาขอ้มูลข่าวสารท่ีไดรั้บไปใชใ้นการพูดคุยกบั
ผูอ่ื้นได ้

4) เพื่อการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไป
ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสังคมรอบ ๆ ตวั 

Hawkins and Mothersbaugh (2010, pp. 279-293) ไดใ้ห้ความหมายว่า การเปิดรับสาร
เกิดข้ึนเม่ือส่ิงเร้าเขา้มาอยูใ่นระยะท่ีประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของผูรั้บสารสามารถรับรู้ได ้โดยบุคคลจะ
เปิดรับต่อส่ิงเร้าท่ีอยูร่อบ ๆ ตวั แมว้า่จะไม่ไดใ้ห้ความสนใจ และไม่รับรู้ถึงการมีอยูข่องส่ิงเร้านั้น
เลยก็ตาม กระบวนการเลือกเปิดรับส่ือของบุคคล ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนตามล าดบัดงัน้ี 

1. การเปิดรับสาร (Exposure) การเปิดรับสารเกิดข้ึนเม่ือส่ิงเร้าเขา้มาในขอบเขตการรับรู้
ของประสาทสัมผสัทั้ง 5 การเปิดรับสารของผูบ้ริโภคจะเป็นการท่ีพวกเขาให้ความตั้งใจรับขอ้มูล
ข่าวสาร โดยในขั้นตอนน้ี จะมีตั้ งแต่การเปิดรับสารอย่างไม่ตั้ งใจ (Random) และอย่างตั้ งใจ 
(Deliberate) ดงันั้น นกัการตลาดมกัจะให้ความส าคญักบักระบวนการเลือกเปิดรับสาร (Selective 
exposure) ของผูบ้ริโภคเป็นอยา่งมาก  

นอกจากน้ี ผูบ้ริโภคยงัมีกระบวนการเปิดรับสารอยา่งตั้งใจ (Voluntary exposure) เพื่อเสาะ
แสวงหาขอ้มูลดว้ยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อการซ้ือ เพื่อการบนัเทิง หรือเพื่อขอ้มูลข่าวสาร 

2. การให้ความตั้งใจ (Attention) ผูบ้ริโภคจะเกิดความตั้งใจเม่ือส่ิงเร้ากระตุ้นประสาท
สัมผสัทั้ง 5 อยา่งน้อย 1 ดา้น และจะส่งผลให้เกิดกระบวนการทางสมอง ความตั้งใจจะท าให้
ผูบ้ริโภคจดัสรรทรัพยากรในการคิดท่ีมีจ ากดัไปตอบสนองกระบวนการการเขา้มาของส่ิงเร้า ปัจจยั
ท่ีส่งผลท าใหผู้บ้ริโภคเกิดความตั้งใจนั้น มี 3 ปัจจยั ไดแ้ก่ 

2.1 ปัจจยัของส่ิงเร้า (Stimulus factors) หมายถึง รูปแบบทางกายภาพของส่ิงเร้านั้นเอง 
ไดแ้ก่ 

2.1.1 ขนาด (Size) โดยส่ิงเร้าท่ีมีขนาดใหญ่กวา่จะสามารถดึงดูดความสนใจไดดี้กวา่ส่ิงเร้า 
ท่ีมีขนาดเล็กกวา่ 
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2.1.2 ความหนาแน่น (Intensity) เช่น ความดงั ความสวา่ง ระยะเวลา หรือการเสนอซ ้ า เป็น
ตน้ 

2.1.3 รูปแบบท่ีน่าสนใจ (Attractive visuals) โดยส่ิงเร้าท่ีมีรูปแบบสวยงามจะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดดี้กวา่ส่ิงเร้าท่ีไม่มีความสวยงาม 

2.1.4 สีสันและการเคล่ือนไหว (Color and movement) คอยท าหนา้ท่ีดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ริโภค โดยสีสันจดัจา้นและภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวจะสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคได้
ดีกวา่ 

2.1.5 ต าแหน่ง (Position) หมายถึง การจดัวางวตัถุท่ีเป็นส่ิงเร้า ส่งผลต่อความสามารถใน
การดึงดูดความสนใจดว้ยเช่นกนั 

2.1.6 การแยกส่ิงเร้าออกจากวตัถุอ่ืน ๆ (Isolation) คือ การแยกวตัถุท่ีเป็นส่ิงเร้าออกจาก
วตัถุ อ่ืน ๆ เพื่อดึงดูดใหผู้บ้ริโภคเห็นแต่เฉพาะวตัถุท่ีเป็นส่ิงเร้าเท่านั้น 

2.1.7 การจดัรูปแบบ (Format) หมายถึง การจดัการรูปแบบของสารท่ีตอ้งการน าเสนอ 
โดยทัว่ไปแล้ว การน าเสนอท่ีเรียบง่าย จะสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าการนา เสนอท่ีมี
รูปแบบซบัซอ้น 

2.1.8 ความแตกต่างและความคาดหวงั (Contrast and expectations) ผูบ้ริโภคจะให้ความ
สนใจกบัส่ิงเร้าท่ีมีรูปแตกต่างกบัส่ิงท่ีพวกเขาเคยพบเห็นมาก่อน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยูเ่หนือความคาดหวงั
ของพวกเขา 

2.1.9 ความน่าสนใจ (Interestingness) โดยปกติ ส่ิงท่ีน่าสนใจ จะมีความแตกต่างกนัในแต่
ละบุคคล เช่น นกักีฬาฟุตบอล ยอ่มเขา้ร้านกีฬา ท่ีมีอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลจ าหน่าย เป็นตน้ 

2.1.10 ปริมาณของขอ้มูล (Information quantity) จากการศึกษาพบวา่ ขอ้มูลปริมาณมาก 
จะดึงดูดความสนใจไดดี้ในส่ือส่ิงพิมพ ์ขณะท่ีขอ้มูลท่ีมีปริมาณมากเกินไป (Information overload) 
ในส่ือโทรทศัน์ ส่งผลใหค้วามสนใจของผูบ้ริโภคลดลงได ้

2.2 ปัจจยัเฉพาะบุคคล (Individual factors) คือ ลกัษณะเฉพาะบุคคล ท่ีท าให้บุคคลหน่ึงมี
ความแตกต่างจากคนอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ 

2.2.1 แรงจูงใจ (Motivation) คือ สภาวะขบัเคล่ือนท่ีเกิดข้ึนจากความสนใจและความ
ตอ้งการของผูบ้ริโภค โดยความสนใจของผูบ้ริโภคสะทอ้นใหเ้ห็นถึงรูปแบบการด าเนินชีวิตรวมไป
ถึงเป้าหมายในชีวติดว้ย 

2.2.2 ความสามารถ (Ability) หมายถึง ความสามารถในการท่ีบุคคลจะสามารถเขา้ถึง และ
ประมวลผลขอ้มูลท่ีไดรั้บมาได ้
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2.3 ปัจจยัจากสถานการณ์ (Situational factors) คือ ลกัษณะเฉพาะของบุคคลในสถานการณ์
ชัว่คราว เช่น ในสถานการณ์ท่ีมีเร่ืองของระยะเวลากดดนั หรือร้านคา้ท่ีมีผูค้นหนาแน่นเป็นตน้ 
ปัจจยัจากสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อความสนใจของผูบ้ริโภค ไดแ้ก่ 

2.3.1 ความหนาแน่น(Clutter) หมายถึงความหนาแน่นของส่ิงเร้าในสภาพแวดลอ้มของ
ผู ้บริโภค เช่น ส่ือประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย ท่ีมากเกินไปในห้างสรรพสินค้าส่งผลให้ส่ือ
ประชาสัมพนัธ์นั้น สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ริโภคไดน้อ้ยลง 

2.3.2 การมีส่วนร่วมในรายการ (Program involvement) หมายถึง ความสนใจของผูช้มท่ีมี
ต่อเน้ือหาในรายการท่ีมีการโฆษณาอยู ่

3. การตีความหมาย (Interpretation) บุคคลจะรับรู้และตีความหมายขอ้มูลท่ีได้รับเขา้มา
ข้ึนอยู่กับคุณลักษณะของส่ิงเร้า บุคคล และสถานการณ์ แตกต่างกันไป โดยใช้จิตใต้ส านึก
นอกจากน้ียงัเลือกบิดเบือนขอ้มูลท่ีไดรั้บ และตีความหมายออกมาตามความตอ้งการของตน 
 จากการศึกษาคน้ควา้ทฤษฎีการเปิดรับส่ือ (Media Exposure) สามารถสรุปได้ว่า การ
เปิดรับหมายถึง ความบ่อยคร้ังหรือความถ่ีในการเปิดรับ ระยะเวลาความต่อเน่ือง ช่วงเวลา รวมไป
ถึงจ านวนส่ือมวลชนหรือช่องทางท่ีใชใ้นการเปิดรับข่าวสารดว้ย และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้ิจยัจึง
ไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาใชเ้ป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจยั เร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีสามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัความเส่ียงจากโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 

 

2.4 แนวคดิเกีย่วกบัความเส่ียงและการประเมนิความเส่ียง 

หากจะกล่าวถึง ความเส่ียง นั้ นคงจะไม่ใช่เร่ืองแปลกใหม่อะไร จริงๆ แล้วก็อยู่ใน
ชีวิตประจ าวนัของมนุษยทุ์กคน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ก็ถือว่าไดเ้ร่ิมตน้ภาวะเส่ียงแลว้ การท า
ความเขา้ใจความหมายของความเส่ียงนั้น เพื่อให้สามารถบริหารจดัการกบัความเส่ียงเหล่านั้นได้
ดงันั้น เพื่อเป็นการสร้างพื้นฐานความรู้ท่ีดี จึงขอกล่าวถึงค าจ ากดัความของ ความเส่ียง ดงัต่อไปน้ี 
(ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย, 2546: ออนไลน์) 

ความเส่ียง (risk) หมายถึง โอกาส หรือเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอน ท่ีอาจเกิดข้ึนและส่งผล
กระทบต่อวตัถุประสงค ์ 

ความไม่แน่นอน (uncertainty) หมายถึง สถานการณ์ หรือเหตุการณ์ท่ีเราไม่รู้ว่าจะเกิดข้ึน
จริงหรือไม่ เช่น การทอยลูกเต๋า ในสถานการณ์น้ีเราไม่รู้วา่ลูกเต๋านั้นจะออกอยา่งท่ีเราตอ้งการให้
เป็นหรือไม่ 
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โอกาสเส่ียงภยั ภาวะคุกคาม (exposure) หมายถึง ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากสถานการณ์ต่างๆ 
ท่ีไม่ตอ้งการให้เป็น เช่น สมมุติวา่ตอนท่ีฝนก าลงัตก เราอยูน่อกบา้นและก็ไม่ไดเ้อาร่มไปดว้ย นัน่
คือ เราไดรั้บผลกระทบจากการท่ีฝนตกซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเราไม่ตอ้งการใหม้นัเกิดข้ึน 

ความเส่ียงเป็นปรากฎการณ์ในศตวรรษท่ี 20 ซ่ึงความเส่ียงถูกสร้างข้ึนได้ไม่เฉพาะทาง
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเท่านั้น ความเส่ียงในมุมมองของ Anthony Giddens (2002) ไดก้ล่าวไวว้า่เรา
ไม่สามารถแยกความเส่ียงออกจากความคิดในเร่ืองของความน่าจะเป็นและความไม่แน่นอนไดเ้ลย 
ความเส่ียงในทรรศนะของ Gidden นั้น หมายถึง ความปลอดภยัและความมัน่คง เขาช้ีวา่ความคิด
เร่ืองความเส่ียงเพิ่งจะเกิดข้ึนมา เน่ืองจากในยุคน้ีเกิดความเช่ือว่ามนุษย์สามารถจัดการ
ประวติัศาสตร์ตวัเองได ้ดว้ยความรู้ความเขา้ใจทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก่อนหน้ายุคน้ีเช่ือ
วา่มนุษยเ์ราตกอยูภ่ายใตโ้ชคชะตา และถูกก าหนดโดยพระเจา้ ดงันั้นการยอมรับในเร่ืองของความ
เส่ียงจดัเป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้เปรียบเสมือนการผจญภยัอยูไ่ม่นอ้ย ในสังคมทนัสมยัปัจจุบนั เขาเห็น
ว่าความเส่ียงมีความเก่ียวขอ้งกบัความทนัสมยัอย่างมากและความเส่ียงถูกสนับสนุนโดยใช้การ
คาดการณ์จากความไม่แน่นอนของอนาคต  

Giddens (2002) แบ่งความเส่ียงออกเป็น 2 ประเภท คือ ความเส่ียงภายนอก (external risk) 
เป็นประสบการณ์และรูปแบบความเส่ียงจากภายนอก เช่น ภยัธรรมชาติ เป็นตน้ และความเส่ียงท่ี
สร้างข้ึน (manufactured risk) เป็นผลกระทบจากการพฒันาความรู้ต่างๆ ของมนุษย ์ในดา้นของ
เทคโนโลยอีนัทนัสมยั ไดแ้ก่ อินเทอร์เน็ต นั้น การจดัการความเส่ียงสามารถท่ีจะน าไปประยุกตใ์ช้
ไดเ้ป็นอย่างดีกบัการป้องกนัความเส่ียงจากการใชส่ื้อชนิดน้ี และหาแนวทางแกไ้ขในการลดความ
เส่ียงอนัเกิดกบัวยัรุ่นท่ีเปรียบเสมือนกลุ่มเส่ียงในสังคมโลกาภิวตัน์ 

สุริชยั หวนัแกว้ (2548) กล่าวไวว้า่ สังคมมนุษยไ์ม่ว่ายุคใดสมยัใดลว้นตอ้งเผชิญกบัความ
เส่ียงทั้งนั้น และความเส่ียง ณ ท่ีน้ี หมายถึง โอกาสท่ีคนเราจะประสบกบัความสูญเสีย หรืออนัตราย
ประสบกบัส่ิงไม่พึงประสงค์ ในยุคแห่งสังคมเส่ียงภยัน้ีมีความเส่ียงอนัตรายท่ีมีลกัษณะแตกต่าง
ออกไป ดงัเช่น อินเทอร์เน็ต ท่ีท าใหเ้กิดภาวะเส่ียงภยัไดห้ลากหลายรูปแบบ Beck (อา้งถึงใน สุริชยั 
หวนัแกว้, 2548 ) กล่าวไวอ้ยา่งหนกัแน่นวา่    อนัท่ีจริงความเส่ียงรูปแบบใหม่ๆ นั้นมีมากมายท่ีเกิด
มาจากวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเสียเองด้วยซ ้ า ประเด็นส าคญัจึงได้แก่ ข้อมูลและข่าวสาร
สารสนเทศท่ีมีปริมาณเพิ่มข้ึนในสมองกล มิใช่ส่ิงเดียวกนักบัความรู้ทางสังคมท่ีตอ้งมีสติ หรือ 
ความรู้ตวัทัว่พร้อมเป็นตวัก ากบัควบคู่กนัไปอยา่งแน่นอน 
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ความเส่ียงบนอนิเตอร์เน็ต 
อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ท่ีรวบรวมขอ้มูลข่าวสารทุกรูปแบบ  ดว้ย

เหตุน้ี และความจริงท่ีว่าผูส่้งสารบนอินเตอร์เน็ตสามารถเป็นใครก็ได้ ท าให้ขอ้มูลข่าวสารบน
อินเทอร์เน็ตมีจ านวนและมีความแตกต่างมากมาย ซ่ึงอาจเป็นขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษ  
อยา่งไรก็ตามยงัไม่มีมาตรการท่ีเป็นสากลในการวดัวา่ขอ้มูลใดเป็นขอ้มูลท่ีดีมีประโยชน์และขอ้มูล
ใดไม่ดีหรือมีความเส่ียงท่ีจะเกิดผลเสียตามมา  เพราะแต่ละสังคมก็ต่างมีมาตรฐานของตน ในการ
ตดัสินวา่เน้ือหาไดบ้นอินเทอร์เน็ตมีความเส่ียงหรือไม่ข้ึนอยูก่บับริบททางสังคมและวฒันธรรมเป็น
ส าคญั  

ดงัท่ี The National Academy of Sciences(2002) ไดก้ล่าวไวว้า่การพิจารณาว่าส่ิงใดบน
อินเทอร์เน็ตไม่เหมาะสมหรือมีความเส่ียงนั้นเป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยู่กบัค่านิยมของแต่ละบุคคลและ
กระบวนการขดัเกลาทางสังคมซ่ึงมีความคาดหวงัต่อบทบาทของบุคคลกลุ่มต่างๆในสังคมสังคม
คาดหวงัให้เพศหญิงประพฤติตัวอยู่ในกรอบของสังคมและระแวดระวงัภัยมากกว่าเพศชาย 
(peters,1994) กล่าวว่าเพศหญิงไดรั้บการสั่งสอนให้กลวัการข่มขู่คุกคามและอนัตรายมากกวา่เพศ
ชาย ซ่ึงชอบเร่ืองท่ีมีความเส่ียงหรือเร่ืองท่ีอนัตรายมากกว่า (Hetherington et al. อ้างถึงใน 
MacDonald,2005) ส่งผลใหเ้พศหญิงมีแนวโนม้ท่ีจะคิดวา่โลกไซเบอร์มีความเส่ียงมากกวา่ 

นอกจากความยากล าบากในการนิยามความเส่ียงหรือภยับนอินเทอร์เน็ตแลว้ในปัจจุบนั 
การตรากฎหมายเพื่อเอาผิดต่อการกระท าบนอินเตอร์เน็ตยงัไม่ปรากฏอย่างชัดเจน และมีความ
ยากล าบากในการบงัคบัใช้กฎหมาย และแต่ละประเทศก็มีกฎหมายท่ีแตกต่างกนั แต่โดยพื้นฐาน
แล้ว การกระท าใดก็ตามท่ีถือว่าผิดกฎหมายภายในสังคมกายภาพ ถือว่าเป็นการกระท าท่ีผิด
กฎหมายภายในสังคมอินเตอร์เน็ตด้วย ตวัอย่างเช่นรายงานเร่ือง The Department of Justice, 
Equality and Law Reform ของประเทศไอร์แลนด์ไดจ้ดัท าแนวทางในการตีความหมายการใช้
อินเทอร์เน็ตอยา่งผดิกฎหมายไวเ้ป็นหมวดหมู่อยา่งชดัเจนดงัน้ี 

- เร่ืองความมัน่คงของประเทศ เช่น กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการก่อการร้าย วิธีการท าระเบิด 
การเจาะเขา้ไปในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาล เป็นตน้ 

- การกระท าท่ีเป็นอนัตรายต่อเด็ก เช่น เน้ือหาลามก เน้ือหาท่ีมีความรุนแรงสูง การคา้เด็ก 
เป็นตน้ 

- การท าร้ายศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์เช่น การแบ่งแยกเช้ือชาติ/เผา่พนัธ์ุ เน้ือหาทางเพศท่ีมี
การใชค้วามรุนแรง 

- เร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูล เช่น การหลอกลวงในการท าธุรกรรมทุกประเภท การ
ลกัลอบใชห้มายเลขเครดิตการ์ดของผูอ่ื้นเป็นตน้  
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- เร่ืองความปลอดภยัของขอ้มูล เช่น การเจาะขอ้มูลในคอมพิวเตอร์ของผูอ่ื้น 
- เร่ืองการปกป้องความเป็นส่วนตวั เช่น Spam mail การแอบอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

ของผูอ่ื้น การละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคล 
-  การหม่ินประมาท 
- การพนนั 
- ขอ้มูลหรือการขายยาอนัตราย 
- เร่ืองทรัพยสิ์นทางปัญญา เช่น การละเมิดลิขสิทธ์ิ การเผยแพร่วิดีโอ เพลง ซอฟต์แวร์

คอมพิวเตอร์โดยไม่ไดรั้บอนุญาต  
ในขนาดน้ีในประเทศไทยยงัไม่มีองค์กรกลางท่ีมีอ านาจในการควบคุมดูแลสาระสนเทศ

และการติดต่อส่ือสารท่ีเกิดข้ึนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ทางด้านกฎหมาย กฎหมายอาญาของไทยมีความเก่ียวพนักับอินเทอร์เน็ตหลายด้าน 

โดยเฉพาะการท าอาชญากรรมดา้นสาระสนเทศ ในกรณีท่ีบุคคลภายนอกลกัลอบเขา้ถึงสาระสนเทศ 
เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือท าลายโดยท่ีผูน้ั้นไม่มีสิทธิหรือเป็นผูมี้อ  านาจ ถือว่าเป็นการลกัทรัพย์
ของผูอ่ื้น นอกจากน้ีกฎหมายอาญาไทยยงัได้บญัญติัความผิดฐานเปิดเผยความลบัหรือได้มาซ่ึง
ความลบัของผูอ่ื้น และการไดม้าและเปิดเผยความลบัขอ้ความเอกสารหรือส่ิงอ่ืนใดอนัปกปิดไวซ่ึ้ง
เป็นความลบัเก่ียวกบัความปลอดภยัของประเทศ การปลอมหรือตดัทอนขอ้ความหรือแกไ้ขโดยวิธี
ใดๆก็ถือเป็นความผดิทางกฎหมาย 

แมจ้ะไม่มีการระบุอย่างชดัเจนวา่การกระท าใดถือวา่เป็นการใชท่ี้มีความเส่ียงหรือเป็นภยั 
เน่ืองจากเป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยู่กบัวุฒิภาวะของผูใ้ช้และบริบทของสังคมท่ีต่างกัน ในการวิจยัช้ินน้ี         
จะขอกล่าวถึงรายละเอียดความเส่ียงจากโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตโดยมุ่ง เน้นท่ี เว็บไซต ์

www.facebook.com 
 
องค์ประกอบการรับรู้ความเส่ียง 
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ิจยัพบว่า นักวิชาการหลายท่านได้น าเสนอองค์ประกอบ

เก่ียวกบัการรับรู้ความเส่ียงไวห้ลายรูปแบบ ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัดา้นจิตวิทยา บุคคล เศรษฐกิจและ
สังคม ตวัอยา่งเช่นCunningham (1967) และ Greenleaf, & Lehmann (1995) ไดอ้ธิบายกรอบของ
การรับรู้ความเส่ียง (Perceived Risks) ท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือของผูบ้ริโภคประกอบดว้ย       
6 ปัจจยั ดงัต่อไปน้ี 

http://www.facebook.com/
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1) ความเส่ียงดา้นการท างานของสินคา้ (Performance Risk) คือความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบั
สินค้าท่ีจะเกิดการช ารุดและไม่เป็นไปตามทีออกแบบและโฆษณาท าให้ผู ้บริโภคไม่ได้รับ
ประโยชน์อยา่งท่ีตอ้งการได ้

2) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) คือการใชจ่้ายเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัราคาซ้ือขายและ
ค่าบ ารุงรักษาท่ีจะเกิดข้ึน 

3) ความเส่ียงดา้นโอกาสและเวลา (Opportunity/Time Risk) คือผูบ้ริโภคอาจเสียเวลาใน
การตดัสินใจซ้ือสินคา้ท่ีไม่ได้คุณภาพการสืบคน้ ตดัสินใจซ้ือ เรียนรู้วิธีการใช้ หรือการเปล่ียน
สินคา้ใหม่เม่ือสินคา้นั้นไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้

4) ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั (Safety or Physical Risk) คือ การสูญเสียศกัยภาพในการ
ควบคุมขอ้มูลส่วนบุคคล การใชข้อ้มูลส่วนบุคคลโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เช่น การขโมยขอ้มูลบตัร
เครดิต 

5) ความเส่ียงดา้นสังคม (Social Risk) คือการสูญเสียสถานะในกลุ่มสังคมหน่ึงๆเน่ืองจาก
การซ้ือสินคา้หรือรับบริการ เช่น ถูกมองวา่ไร้สมองหรือไม่ทนัสมยั 

6) ความเส่ียงด้านจิตวิทยา (Psychological Risk) คือความเส่ียงทีส่งผลลบต่อจิตใจของ
ผูบ้ริโภคหรือการรับรู้ของผูบ้ริโภคและการสูญเสียความมัน่ใจเน่ืองจากสินคา้ไม่บรรลุเป้าหมายใน
การซ้ือ 

 
เนือ้หาลามกอนาจาร 
เน้ือหาลามกอนาจารเป็นท่ีถกเถียงกนัมากวา่ควรมีการควบคุมดูแลในเร่ืองของการมีไวใ้น

ครอบครองและการเผยแพร่หรือไม่นั้น คือเน้ือหาทางเพศอยา่งโจ่งแจง้ (sexually explicit content) 
ไดแ้ก่ ภาพโป๊เปลือย (nudity) ภาพท่ีแสดงถึงการมีเพศสัมพนัธ์ (pornography) และ/หรือ ขอ้ความท่ี
แสดงถึงเจตนาในการกระตุน้อารมณ์ด้านเพศ เป็นตน้ ในขณะท่ีภาพโป๊เปลือยหรือภาพนู้ด และ
เน้ือหาลามกเก่ียวกบัเด็กเป็นส่ิงท่ีผิดกฎหมายของทุกประเทศ ภาพโป๊เปลือยและเน้ือหาลามกของ
ผูใ้หญ่ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย โดยเป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยู่กบัการปรับรู้ของสังคม ตวัอย่างเช่น ในประเทศ
แถบสแกนดิเนเวีย ประชาชนส่วนใหญ่โดยทัว่ไปยอมรับภาพโป๊เป่ือยและเน้ือหาลามกของผูใ้หญ่
ได ้ในขณะท่ีประเทศท่ีประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศท่ีนบัถือศาสนาอิสลาม เช่น ซาอุดิอาระเบีย 
ถือวา่ภาพโป๊เปลือยและเน้ือหาลามกเป็นส่ิงผิดกฎหมายในทุกกรณี ส าหรับในประเทศไทยยงัไม่มี
มาตรการเขม้งวดในเร่ืองเน้ือหาทางเพศทางอินเทอร์เน็ต 
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เนือ้หาทีเ่ป็นโฆษณาชวนเช่ือและเร่ืองโกหกหลอกลวง 
Walter H. Bock และ Jeff Scene (อญัชลี ธรรมวิจารณ์,2541) ไดช้ี้ให้เห็นถึงขอ้น่าสังเกต

ของโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตไวด้งัน้ี   
-สถานภาพของการโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตในปี 1991 นั้น  เกือบจะเท่ากบัโฆษณาทาง

โทรทัศน์ใน       ปี 1950 โดยการใช้แบบจ าลองจากส่ือตัวเก่า ในขณะเดียวกันก็พฒันาวิธีท่ี
เหมาะสมกบัส่ือตวัใหม่ 

- มีแนวคิดบางประการของโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตซ่ึงใชไ้ดผ้ลดีและน่าสนใจวา่มนัท างาน
อยา่งไร 

- โฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเป็นการเสนอเน้ือหาท่ีเป็นเน้ือความ (Content) 
- โฆษณาบนอินเทอร์เน็ตจะมีลกัษณะของการผสมผสานหลายส่ือ (Multimedia) 
- โฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเป็นแบบท่ีลูกคา้หรือกลุ่มเป้าหมายต่างๆเป็นฝ่ายเขา้มาหา 
- โฆษณาบนอินเทอร์เน็ตมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีสถานภาพทางเศรษฐกิจสูงกว่า

บุคคลทัว่ไป 
- การส่ือสารทางการตลาดบนอินเตอร์เน็ตบ่อยคร้ังท่ีอยู่ตรงกลางระหว่างประชาสัมพนัธ์

และการโฆษณา 
- ข่าวแจกทางอิเล็คทรอนิกส์แพร่กระจายไปยงัสาธารณะชนโดยใชต้น้ทุนท่ีถูกกวา่การใช้

กระดาษและการส่งทางไปรษณีย ์
การประเมินความเส่ียง  
วราพร วรเนตร (2554) ความเส่ียง หมายถึง ผลจากการรับรู้ขอ้มูลท่ีผิดพลาด ขอ้มูลท่ีไม

แสดงให้เห็นถึงความปลอดภยัของระบบรักษาความปลอดภยั และการเก็บรักษาขอ้มูลส่วนบุคคล
ของลูกคา้ รวมถึงน าเสนอขอ้มูลของสินคาบริการท่ีครบถว้น อาจน าไปสู่ความผิดหวงั ความไม่พึง
พอใจ และท าให้ผูบ้ริโภคหรือลูกคา้ไม่ตดัสินใจท่ีจะท าการช าระเงินการประเมินความเส่ียงของ
ลูกคา้เป็นขั้นตอนท่ีมีความยุ่งยาก เพราะจะข้ึนอยู่กบัค่านิยม มาตรฐานของแต่ละคน หรือแต่ละ
สังคม ว่าจะก าหนดระดับความเส่ียงท่ียอมรับได้ไวท่ี้ระดับใด เปรียบเทียบโดยใช้อะไรเป็น
มาตรฐาน อยา่งไรก็ตาม พฤติกรรมท่ีใชใ้นการประเมินความเส่ียงอาจจ าแนกออกเป็น 4 ลกัษณะคือ 
 1. การหลีกเล่ียงความเส่ียง หมายถึง การท่ีไม่ไดมี้การพิจารณาเปรียบเทียบความเส่ียงกบั
ความเส่ียงอ่ืนหรือประโยชนท่ีจะไดรับ กระบวนการวิเคราะห์จะข้ึนกบัเง่ือนไขทางสังคม เช่น เจต
คติ ความเช่ือ 

2. เปรียบเทียบความเส่ียงท่ีคาดคะเนไดก้บัค่าความเส่ียงท่ีก าหนดไวเ้ป็นมาตรฐานเน่ืองจาก
ในความเป็นจริงไม่วา่เราจะท ากิจกรรมใดๆ ยอมตอ้งมีความเส่ียงต่อการเสียชีวติอยูแ่ลว้การประเมิน
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ความเส่ียงน้ี มีหลกัในการพิจารณาว่า ถา้ความเส่ียงท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีพิจารณาไม่มากกว่าระดบั
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึน เป็นความเส่ียงท่ียอมรับได ้

 3. การประเมินความเส่ียง โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายท่ีจะตอ้งสูญเสียไปในการป้องกนั
ไม่ใหค้วามเส่ียงนั้นเกิดข้ึน 

 4. การประเมินความเส่ียงโดยตดัสินใจจากผลตอบแทนท่ีได้รับ เช่น ในการเดินทางบน
ทอ้งถนน ถา้ขบัรถเร็วหรือใชม้อเตอรไซด์มีความเส่ียงต่อการเสียชีวิตสูง แต่ไดรั้บผลตอบแทน คือ
ประหยดัเวลา 

พุทธิพร สิงคเสลิต (2530: อา้งถึงใน นภาพร มทัยพ์งษถ์าวร , 2543) กล่าววา่ การประเมิน
ความเส่ียงประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 3 ขั้นตอนคือ 

1. การก าหนดปัญหา (Hazard Identification) เป็นขั้นตอนการก าหนดกรอบของ                  
การประเมินความเส่ียง ซ่ึงจะตอ้งระบุตวัคุกคามท่ีเป็นตน้เหตุให้เกิดเหตุการณ์ท่ีก าลงัพิจารณา และ
ตวัท่ีไดรั้บการคุกคาม โดยตอ้งก าหนดเส้นทาง ท่ีเช่ือมระหวา่งตวัคุกคามและตวัรับการคุกคามดว้ย 

2. การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Hazard Characteristics) ประกอบดว้ย การประเมินลกัษณะ
ของภาวะคุกคาม โดยพิจารณาเส้นทางของตวัคุกคามจากจุดก าเนิดไปจนถึงส่ิงแวดลอ้มท่ีไดรั้บผล
คุกคามนั้นและการประเมินภาวะคุกคามวา่ส่ิงแวดลอ้มจะเกิดการเปล่ียนแปลงไปอยา่งไรเม่ือไดรั้บ
การคุกคาม 

3. การระบุความเส่ียง (Risk Characterization) ประกอบดว้ยการค านวณค่าความเส่ียง (ค่า 
risk) แล้วท าการสรุปภายใตส้ถานการณ์ท่ีก าหนดจะก่อให้เกิดความเสียหายในระดบัความเส่ียง
เท่าใด 

Zhang, Tan, Xu, & Tan (2012) การรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคมี 8 มิติ คือ การรับรู้ความ
เส่ียงดา้นสุขภาพ (Perceived Health Risk) การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพ (Perceived quality Risk) 
การรับรู้ความเส่ียงด้านความเป็นส่วนตวั (Perceived Privacy Risk) การรับรู้ความเส่ียงด้าน
เศรษฐกิจ (Perceived Economic Risk) การรับรู้ความส่ียงทางดา้นเวลา (Perceived Time Risk) การ
รับรู้ความเส่ียงทางดา้นสังคม (Perceived Social Risk) การรับรู้ความเส่ียงจากการขนส่ง (Perceived 
Delivery Risk) และการรับรู้ความเส่ียงหลงัการขาย (Perceived After-Sale Risk)  

Cunningham (1967) กล่าววา่ การประเมินความเส่ียงหมายถึง ความไม่แน่นอนท่ีรับรู้ไดถึ้ง 

สินคา้และบริการหน่ึงๆ ของลูกคา้ท่ีท าใหเ้กิดผลกระทบดา้นลบกบัการซ้ือหรือใชบ้ริการ หากลูกคา้

รับรู้ ความเส่ียงเก่ียวกบัสินคา้หรือบริการในระดบัท่ีมากแสดงวา่เกิดความไม่แน่นอนในเชิงลบท่ีมี 

ความส าคญั  
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 Heng, Hock-Hai & Bernard (2005) กล่าววา่ ทศันคติเก่ียวกบัความเส่ียงจะส่งผลเชิงลบ 

และมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือถือและความตั้งใจกระท า การรับรู้ความเส่ียงสามารถแบ่งออกได้

เป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ การรับรู้ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ, ดา้นการกระท า, ดา้นบุคคลและดา้นความเป็น

ส่วนตวั 

จากความหมายดงักล่าวขา้งตน้ ผูว้ิจยัสามารถสรุปความหมายของการประเมินความเส่ียง

ไดว้า่เป็นการกระบวนการระบุความเส่ียงและการวเิคราะห์ รับรู้ถึงความไม่แน่นอนในโฆษณา                     

การรักษาความปลอดภยั การเก็บรักษาขอ้มูลส่วนตวัและความไม่ชัดเจนครบถ้วนของขอ้มูลท่ี

ผูบ้ริโภคไดรั้บ ท าให้เกิดผลกระทบทางลบ น าไปสู่ความไม่พึงพอใจและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน

หากเกิดความเส่ียง และจากการศึกษาคน้ควา้แนวคิดเก่ียวกบัความเส่ียงและการประเมินความเส่ียง

และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ผูว้จิยัจึงไดน้ าแนวคิดดงักล่าวมาใชเ้ป็นกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจยั 

เร่ืองการศึกษาปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัความเส่ียงจากโฆษณา

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 

 

2.5 การป้องกนัตัวจากความเส่ียงบนอนิเตอร์เน็ต 
จนถึงขนาดน้ีส่ืออินเตอร์เน็ตยงัไม่มีองคก์รกลางในการรับผิดชอบและควบคุมดูแล จึงมกั

พบส่ิงท่ีไม่เหมาะสมบนอินเทอร์เน็ตเสมอ เช่น ภาพความรุนแรง การใช้ภาษาหยาบคาย เน้ือหา
ลามก การโฆษณาเกินจริง วธีิแกปั้ญหาท่ีมีไดแ้ก่ การใชซ้อฟตแ์วร์กนักองเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมบน
อินเตอร์เน็ต (filter software) อยา่งไรก็ตามซอฟตแ์วร์เหล่าน้ียงัไม่สามารถการเวบ็ไซตท่ี์เหมาะสม
ทั้งหมดได ้เน่ืองจากเวบ็ไซตเ์หล่าน้ีเกิดใหม่ข้ึนตลอดเวลา และเจา้ของเวบ็ไซตรู้์วิธีในการหลบหลีก 
ทั้งยงัข้ึนอยู่กบัความสมคัรใจของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตอีกด้วย นอกจากน้ีโปรแกรมประเภทน้ียงัไม่
สามารถป้องกันเด็กจากความเส่ียงบนอินเตอร์เน็ตประเภทอ่ืนได้ เช่น ความเส่ียงท่ีมาจากการ
ติดต่อส่ือสารโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหอ้งสนทนา (จินดารัตน์ บวรบริหาร,2548) 

การให้ค  าแนะน าถึงการใช้อินเตอร์เน็ตท่ีเหมาะสมปลอดภยั และไดป้ระโยชน์เป็นอีกวิธี
หน่ึงในการป้องกนัความเส่ียงบนอินเทอร์เน็ต อยา่งไรก็ตามผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตควรมีความรู้เบ้ืองตน้
เก่ียวกบัอินเตอร์เน็ตทั้งดา้นการใชง้านเบ้ืองตน้และภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึน 
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พฤติกรรมการป้องกนัตัวเองจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอนิเทอร์เน็ต   
ผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดเร่ืองการป้องกนัตวัเองจากการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ต 

มาจากคู่มืออินเทอร์เน็ตปลอดภยั ส าหรับผูป้กครองและนกัเรียน (อริสรา พิสิฐ โสธานนท์, 2549 
อา้งถึงใน สุภารัตน์ แกว้สุทธิ, 2553) เพื่อน ามาใชเ้ป็นแนวทางในการท าแบบสอบถาม ซ่ึงตวัอยา่ง
ของหลกัการใชอิ้นเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั มีดงัน้ี 

1. ไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั ช่ือ นามสกุล ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทบ์า้น เพราะผูไ้ม่หวงัดีอาจจะ
ใชห้มายเลขโทรศพัท์บา้นเพื่อโทรสอบถามท่ีอยูข่องเจา้ของบา้นได ้หรือการใช้เล่นหรือช่ือสมมุติ
แทนเม่ือสนทนาออนไลน์ (Chat) กบับุคคลท่ีไม่รู้จกั 

2. ไม่ส่งหลักฐานส่วนตวัของตวัเองและของคนในครอบครัวให้ผูอ่ื้น เช่น ส าเนาบตัร
ประชาชน เอกสารต่างๆ รวมถึงรหสับตัรต่างๆ เช่น เอทีเอม็ บตัรเครดิตใหผู้อ่ื้นทางอินเทอร์เน็ต 

3. ระมดัระวงัการซ้ือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงค าโฆษณาชวนเช่ืออ่ืนๆ โดยตอ้งใช้
วจิารณญาณในการพิจารณาความน่าเช่ือถือของผูข้ายสินคา้ เช่น ดูประวติั ดูการถามตอบของผูท่ี้เคย
ซ้ือสินคา้มาก่อน ดูการจ่ายเงิน และไม่ควรบอกรหสับตัรเครดิต และเลขทา้ย 3 หลกัท่ีอยูด่า้นหลงั
บตัร ให้แก่ผูข้ายหรือผูอ่ื้น เพราะเป็นรหสัส าหรับการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผา่นบตัรเครดิต ซ่ึงอาจจะ
ถูกยกัยอกเงินจากบตัรได ้

4. ไม่บนัทึกยสูเซอร์เนมและพาสเวร์ิดขณะใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์สาธารณะ และระมดัระวงั
ไม่บนัทึกยสูเซอร์เนมและพาสเวิร์ดในการเขา้ใชเ้วบ็ไซตห์รือโปรแกรมต่างๆ เช่น อีเมล์ โปรแกรม
สนทนา การเขา้ใช้เวบ็ไซต์ธนาคารท่ีให้บริการออนไลน์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การเขา้ไปยงัเวบ็ไซต์
เพื่อช าระค่าใชจ่้ายต่างๆผา่นทางอินเทอร์เน็ต จะตอ้งไม่ใส่เคร่ืองหมายถูกท่ีหนา้กล่องขอ้ความท่ีมี
ความหมายวา่ ‚ใหบ้นัทึก ช่ือผูใ้ชแ้ละพาสเวร์ิดบนเคร่ืองคอมพิวเตอร์น้ีอยา่งเด็ดขาด เพราะผูท่ี้มาใช้
เคร่ืองต่อ สามารถเขา้ไป จากช่ือท่ีถูกบนัทึกไวไ้ด ้

5. การใชโ้ปรแกรมสนทนาออนไลน์อยา่งปลอดภยั ควรตั้งค่า Privacy เพื่อเป็นการป้องกนั
ผู ้ใช้ และป้องกันข้อความไม่เหมาะสมหรือข้อความเชิญชวนแปลกๆ จากผู ้ใช้ท่ีเราไม่รู้จัก 
นอกจากน้ี ไม่ควรใส่ขอ้มูลส่วนตวั เช่น ช่ือนามสกุลจริง ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัทใ์นขอ้มูลส่วนตวัผูใ้ช ้
ถา้เคยใส่ไว ้ใหล้บออกทนัที 

6. ระวงัการใช้กลอ้งเวบ็แคม ขณะท่ีใช้โปรแกรมสนทนา เช่น MSN การพูดคุยกบัเพื่อน
ใหม่ท่ีเพิ่งรู้จกักนัทางอินเทอร์เน็ต บางคร้ังผูท่ี้เราคุยดว้ยสามารถบนัทึกภาพของเราขณะพูดคุยกนั 
เขาอาจจะน าภาพเราไปใชใ้นทางไม่ดี ได ้เช่น เอาไปตดัต่อ นอกจากน้ีควรระมดัระวงั การติดกลอ้ง
เวบ็แคมท่ีต่อกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา เพราะระหวา่งท่ีคุณไม่ไดอ้ยูห่นา้คอมพิวเตอร์แต่ต่อ
อินเทอร์เน็ตทิ้งไว ้พวกมิจฉาชีพก็สามารถใชโ้ปรแกรมเขา้ใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ สั่งเปิดกลอ้งเวบ็
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แคม เพื่อแอบบนัทึกภาพบา้น เตรียมการโจรกรรม หรือแอบถ่ายอิริยาบถของคุณตอนท่ีไม่รู้ตวั แลว้
เอาไปขายเป็นวีซีดีประเภทแอบถ่ายได้ ดังนั้ นต้องถอดกล้องเว็บแคมออกทุกคร้ังท่ีไม่ใช้
คอมพิวเตอร์ และไม่เช่ือมต่ออินเทอร์เน็ตทิ้งไว ้

7.  ไม่ควรบันทึกภาพวิ ดีโอ หรือเ สียง ท่ีไ ม่ เหมาะสมบนคอมพิว เตอร์  หรือบน
โทรศพัทมื์อถือ เพราะภาพ เสียง หรือวีดีโอนั้นๆ อาจจะถูกขโมย คดัลอก เช่น การถูกดาวน์โหลด
ผ่านโปรแกรม ถึงแม้ว่าจะลบไฟล์นั้ นออกไปจากเคร่ืองแล้วส่วนใดส่วนหน่ึงของไฟล์นั้นยงั
หลงเหลืออยูใ่นเคร่ือง และอาจถูกกูข้อ้มูลกลบัมาได ้โดยช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ หรือช่างซ่อมมือถือ 
เป็นตน้ 

8. จดัการกบั Junk Mail หรืออีเมล์ขยะ และคดักรองจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดว้ยตวัเอง ซ่ึง
บางคนอาจเผลอไปเปิดอ่าน แล้วถูกสปายแวร์ หรือไวรัสคอมพิวเตอร์แฝงมาขโมยขอ้มูลส่วนตวั
หรือท าลายระบบคอมพิวเตอร์ได ้โดยการจดัการกบัอีเมลข์ยะมีดงัน้ี 

- เม่ือใชอี้เมล ์ควรบนัทึกเพื่อนหรือคนรู้จกัเอาไวใ้นสมุดจดท่ีอยู(่Address Book) ซ่ึงจะมีอยู่
แลว้ใน Inbox หรือกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตวัของคุณ 

- เม่ือพบอีเมลท่ี์มาจากคนไม่รู้จกั อีเมลท่ี์มีหวัขอ้ส่อไปในทางลามกหรือพยายามขายสินคา้ 
ใหคุ้ณไปคลิกเลือกท่ีหนา้อีเมลน์ั้น แลว้เลือก Block หรือสกดักั้น เขาก็จะส่งอีเมลม์าหาเราไม่ไดอี้ก 

- คลิกแจง้วา่อีเมล์น้ีเป็นอีเมล์ขยะ (Report as junk mail) ในคร้ังต่อไป อีเมล์นั้นก็จะตกไป
อยูใ่น Junk Mail Box แทน 

- ควรมีอีเมล์ไวใ้ช้อยา่งนอ้ย 3 อีเมล์แอคเคา้ท์ อนัแรกอาจเป็นอีเมล์งาน เอาไวติ้ดต่อธุรกิจ
เท่านั้น ซ่ึงไม่ควรให้อีเมล์น้ีกบัคนทัว่ไป อนัท่ีสองคืออีเมล์ไวใ้ช้ติดต่อกบัเพื่อนๆ และอนัท่ี 3 ใช้
เวลาไปกรอกขอ้มูลสมคัรสมาชิก ร่วมรายการชิงโชคต่างๆ เพื่อกนัพวกสแปมเมล์ ไวรัสเมล์ แอด
แวร์ สปายแวร์ ออกจากอีเมลห์ลกัท่ีใชเ้ป็นประจ าใหม้ากท่ีสุด 

9. การลงโปรแกรมหรือดาวน์โหลดโปรแกรมฟรีเพื่อป้องกนัและตรวจจบัแอดแวร์ สปาย
แวร์ และไวรัส ควรหมัน่อัพเดทโปรแกรมอยู่เสมอและหมั่นสแกนเคร่ืองคอมพิวเตอร์บ่อยๆ 
นอกจากจะช่วยกนัไวรัส สแปม สปายแวร์แลว้ยงัเป็นการสกรีนและป้องกนัการเปิดเขา้ไปในเวบ็ไม่
เหมาะสมไดอี้กดว้ย 

10. ส าหรับผูช้อบการดาวน์โหลดผา่นโปรแกรมแชร์ ให้ระวงัขอ้มูลส าคญั ไฟล์ภาพ วีดีโอ
ส่วนตวั ท่ีไม่ตอ้งการจะเปิดเผยสู่สาธารณะชน ควรบนัทึกลงซีดี ดีวีดี หรือเทปไว ้อย่าเก็บไวบ้น
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เพราะอาจถูกขโมยขอ้มูลเหล่าน้ีไปได ้

11. ปัจจุบนัการสืบคน้ขอ้มูลผา่น Search Engine อยา่งเช่น Google.com เป็นเสมือนหน่ึงใน
กิจวตัรของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตไปแลว้ แต่เน่ืองจากผลจากการสืบคน้นั้นมีหลากหลายมาก และอาจ
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เผลอเปิดไปเจอเวบ็ไซต์ท่ีไม่เหมาะสม ท่ีอาจแอบแฝงตวัดว้ยการใช้ช่ือธรรมดาๆ หรือช่ือน่ารักๆ 
ช่ือตวัการ์ตูนต่างๆไดแ้ต่สามารถป้องกนัได ้ดว้ยการตั้งค่า Google Preferences เพื่อให้กรองเน้ือหา 
และภาพท่ีไม่เหมาะสมออกไปจากผลการสืบคน้ 

12. ตั้งค่า POP-UP Blocker เพื่อจดัการกบักล่องขอ้ความท่ีเปิดตวัอตัโนมติัทนัทีท่ีเราเปิด
เวบ็ไซตบ์างเวบ็ไซต ์ซ่ึงบ่อยคร้ังจะเป็นขอ้ความขายสินคา้ส าหรับผูใ้หญ่และมกัจะมีสปายแวร์ หรือ
ไวรัส แอบแฝงเขา้มาในคอมพิวเตอร์ของเราอีกดว้ย 

นอกจากน้ีทางผูว้ิจยัยงัไดน้ าแนวคิดพฤติกรรมการป้องกนัการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทาง
อินเทอร์เน็ต มาจากหนงัสือ Safety Net การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภยั ส าหรับผูใ้ช้งาน
ทัว่ไป (กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร ร่วมกบั ส านกังานเลขานุการคณะกรรมการ
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,2548) 
ตวัอยา่งเช่น 

- ในการให้ข้อมูลส่วนตวัเพื่อประกอบกระบวนการสั่งซ้ือสินคา้ผ่านทางเว็บไม่เปิดเผย
ขอ้มูลส่วนตวัเกินความจ าเป็น 

- ไม่เปิดเผยรหสัผา่นในการเขา้เวบ็ไซตใ์หก้บับุคคลหน่ึงบุคคลใดทราบ 
- ใหต้ดัการเช่ือมต่อจากอินเทอร์เน็ตทนัทีท่ีไม่มีการใชง้านเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนตวั 
- ให้ระมดัระวงัไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัเกินความจ าเป็น ซ่ึงรวมถึงเลขท่ีบตัรต่างๆ เช่น 

บตัรประจาตวัประชาชน บตัรเครดิต ใบขบัข่ี บตัรประจาตวัผูเ้สียภาษีอากร เป็นตน้ 
- ใหใ้ชร้หสัผา่นท่ียากต่อการเดาและเปล่ียนรหสัผา่นบ่อยๆ 
- ให้ติดตั้ งโปรแกรมป้องกันไวรัสและหมั่นทาการปรับปรุงไฟล์รูปแบบไวรัสอย่าง

สม ่าเสมอ 
- ใหร้ะมดัระวงัการไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิของผูเ้ป็นเจา้ของไฟล ์
- ใหร้ะมดัระวงัไม่ละเมิดทรัพยสิ์นทางปัญญาไม่วา่จะเป็นของบุคคลหรือขององคก์รหน่ึงก็

ตาม การละเมิดท่ีอาจเกิดข้ึน ไดแ้ก่ การน าภาพกราฟิกมาใช้งานก่อนท่ีจะไดรั้บอนุญาต การขโมย
ความคิดของผูอ่ื้นมาเป็นของตน การแชร์ไฟลด์นตรีท่ีมีลิขสิทธ์ิ เป็นตน้ 

- ให้กล่าวเฉพาะส่ิงท่ีมีหลกัฐานความจริงสนบัสนุนเท่านั้น ห้ามใชอ้ารมณ์หรือความรู้สึก
มากล่าวลงไป 

- อีเมล์เม่ือส่งไปยงัผูรั้บแลว้จะไม่มีทางเรียกกลบัคืนมาได ้ฉะนั้นให้ระมดัระวงัทุกถอ้ยคา
ในอีเมลท่ี์ส่งถึงผูรั้บ 

- ใหร้ะมดัระวงัการกล่าวค าในเวบ็บอร์ด หอ้งสนทนา ขอ้ความฉบัพลนัท่ีจะไม่ละเมิดผูอ่ื้น 
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- ให้ความรู้แก่พนกังานหรือบุตรหลานเก่ียวกบัการระมดัระวงัการใช้ถ้อยค าของตนบน
อินเทอร์เน็ต 

- ก่อนท่ีจะกล่าวถึงผูอ่ื้นในเชิงลบ ให้พิจารณาถึงสาเหตุท่ีตอ้งท า รวมทั้งประเมินผลท่ีจะ
เกิดข้ึนดว้ย 

- ไม่แสดงหรือทิ้งขอ้มูลส่วนตวัไว ้ณ ท่ีใดก็ตามบนอินเทอร์เน็ต ซ่ึงรวมถึงประวติัส่วนตวั
ดว้ย 

- ไม่ใชภ้าษาท่ีไม่สุภาพในหอ้งสนทนาหรือโปรแกรมส่งขอ้ความฉบัพลนั 
- ไม่ใชค้  าใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัเรา เช่น ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท์ วนัเกิด ช่ือสัตวเ์ล้ียง ช่ือ

เล่น งานอดิเรก หรือกีฬาท่ีชอบ 
- ไม่ใช้ตัวเลือกให้จารหัสผ่านท่ีมีอยู่ในเว็บไซต์บางเว็บหรือโปรแกรมท่ีใช้งานบาง

โปรแกรม และใหปิ้ดความสามารถน้ีในโปรแกรมบราวเซอร์ท่ีใชง้าน 
- ไม่ใชร้หสัผา่นเดียวกนัเพื่อเขา้โปรแกรมต่างๆ ท่ีใชง้าน 
- เปล่ียนรหสัผา่นเขา้สู่ระบบบ่อยๆ 
- ให้ลา้งหน่วยความจ าคอมพิวเตอร์ (cache) ในเวบ็บราวเซอร์หลงัจากท่ีใช้งานเสร็จแล้ว 

ซ่ึงจะช่วยลดโอกาสท่ีผูอ่ื้นจะสามารถเขาถึงขอ้มูลส่วนตวัของท่านได ้
- ใหล้า้งบนัทึกประวติัการใชง้าน (history settings) ในเวบ็บราวเซอร์หลงัจากท่ีใชง้านเสร็จ 
- ใหปิ้ดเวบ็บราวเซอร์ทั้งหมดท่ีเปิดใชง้านหลงัจากท่ีใชง้านเสร็จแลว้ 
- ไม่อนุญาตให้เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ ารหสัผา่นให้ เช่น จะตอ้งคลิกตวัเลือกการจ ารหสัผา่น

ออก 
- ไม่ป้อนข้อมูลลับหรือส่วนตัวท่ีเป็นความลับใดๆ โดยผ่านทางเคร่ืองคอมพิวเตอร์

สาธารณะ 
- ติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัสรุ่นล่าสุด ตอ้งปรับปรุงไฟล์รูปแบบไวรัสใหม่ๆ ให้ทนัสมยั

และใหท้ าการตรวจสอบไฟลใ์นเคร่ืองอยา่งสม ่าเสมอ 
- ไม่ส่งอีเมล์เพื่อตอบกลับสแปมท่ีส่งมา การตอบสแปมนั้นเท่ากับเป็นการยืนยนัอีเมล์

แอดเดรสของผูรั้บว่าเป็นแอดเดรสท่ีมีอยู่จริงและจะท าให้ผูรั้บนั้นตกเป็นเป้าหมายท่ีชัดเจนมาก
ยิง่ข้ึน 

- ให้รายงานร้องเรียนปัญหาสแปมกลบัไปยงัผูใ้ห้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์
ต่อตา้น สแปม หรือองคก์รคุม้ครองผูบ้ริโภค 

- ตรวจสอบนโยบายการใชข้อ้มูลส่วนตวัของลูกคา้ของเวบ็ไซตท่ี์เขา้ไปใชบ้ริการ เพื่อดูวา่
เวบ็นั้นจะน าอีเมลแ์อดเดรสของลูกคา้ไปท าอะไรบา้ง 
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- ไม่เปิดไฟลท่ี์มาจากแหล่งท่ีไม่รู้จกัหรือไม่ไดค้าดหมายไว ้ใหเ้ปิดไฟลไ์ดก้็ต่อเม่ือสามารถ
ตรวจสอบไดว้า่ไฟลน์ั้นเป็นไฟล์อะไร ส่งมาจากใคร และมีจุดประสงคอ์ะไร ให้ตรวจสอบทุกไฟล์
ก่อนเปิดโดยไม่มีขอ้ยกเวน้ แมก้ระทัง่ไฟลแ์นบในอีเมล์ท่ีระบุวา่มาจากเพื่อนสนิท เน่ืองจากเป็นไป
ไดว้า่ผูบุ้กรุกอาจบุกรุกเขา้ไปในเคร่ืองของเพื่อนสนิทนั้นและไดอี้เมลแ์อดเดรสของท่านมา 

- ไม่ส่งอีเมลท่ี์เป็นลูกโซ่ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีไม่สมควรท าบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตหากไดรั้บอีเมล์
ลูกโซ่และมีขอ้ความขอใหส่้งต่ออีเมลน์ั้น ใหติ้ดต่อหรือแจง้ผูดู้แลระบบโดยทนัที 

- ไม่เปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขขอ้ความอีเมล์ดั้งเดิมท่ีไดรั้บมาและตอ้งการส่งต่อไป และหาก
อีเมลน์ั้นถูกส่งถึงผูรั้บเป็นการส่วนตวั ใหข้ออนุญาตผูส่้งก่อนท่ีจะส่งต่ออีเมลน์ั้นไป 
 

เทคนิคการกลัน่กรองเนือ้หาบนอนิเทอร์เน็ต  
จินดารัตน์ บวรบริหาร,2548 การกลัน่นกรองเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เร่ืองง่ายเน่ืองจาก

ผูใ้ชอิ้นเทอร์เน็ตทุกคนสามารถเป็นผูผ้ลิตเน้ือหาได ้และสามารถส่งไปถึงผูรั้บจ านวนมากไดเ้ท่าท่ี
ตอ้งการอยา่งสะดวกรวดเร็วดว้ยตน้ทุนในการผลิตท่ีต ่า จากคุณสมบติัดงักล่าว ท าให้เป็นการยากใน
การตรวจจบัและการหาผูก้ระท าผดิบนโลกไซเบอร์มาลงโทษ การกลัน่กรองเน้ือหาบนอินเตอร์เน็ต
แมจ้ะเป็นการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุ แต่ก็เป็นวิธีแก้ปัญหาท่ีเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพใน
ระดบัหน่ึง 

อยา่งการท างานของโปรแกรมกลัน่กรองเน้ือหาคือ ผูใ้ชส้ามารถตั้งค่าเฟซบุ๊ก ไม่ให้แสดง
โฆษณา หรือโพสขายสินคา้ เป็นตน้ การกลัน่กรองเน้ือหาสามารถเกิดข้ึนไดส้องจุดคือ ผูช้ายตั้งค่า
จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้และกลัน่กรองท่ีคอมพิวเตอร์ Server ของผูใ้หบ้ริการเฟซบุก๊ 

การรักษาความปลอดภยัเป็นกระบวนการอยา่งหน่ึง และการวางแผนอยา่งพิถีพิถนัจะท าให้
คุณสามารถใชง้านอินเตอร์เน็ตไดอ้ยา่งเหมาะสม การรักษาความปลอดภยัไม่เก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองมือ
ท่ีใชห้รือซอฟตแ์วร์ท่ีดาวน์โหลด การรักษาความปลอดภยัเร่ิมตน้จากการท าความเขา้ใจภยัคุกคามท่ี
คุณพบเจอซ่ึงมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ส าหรับการรักษาความปลอดภยัของคอมพิวเตอร์ ภยั
คุกคามจะมาในรูปของสถานการณ์ท่ีมีโอกาสสร้างความเสียหายให้กับความพยายามท่ีคุณจะ
ป้องกนัขอ้มูลของตวัเอง คุณสามารถรับมือกบัภยัคุกคามท่ีเจอไดด้ว้ยตนเอง หรือโดยดาวน์โหลด
ซอฟแวร์กลัน่กรองเน้ือหาติดตั้งท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์  

จากการศึกษาการป้องกนัตวัจากความเส่ียงบนอินเตอร์เน็ต ผูศึ้กษาไดน้ าแนวคิดดงักล่าว

มาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัความ

เส่ียงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กและเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ใน
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การศึกษาเพื่ออธิบายถึงปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัความเส่ียงจาก

โฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 

  

2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง  
นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ (2558) ไดศึ้กษาเร่ืองทศันคติ การรู้เท่าทนัส่ือ และพฤติกรรมการ

หลีกเล่ียงโฆษณา ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีทศันคติโดยรวมต่อโฆษณาออนไลน์ในระดบั
มาก มีระดับทศันคติมากในด้านข้อมูลของโฆษณาออนไลน์ คือเช่ือว่าโฆษณาออนไลน์ท าให้
ผูบ้ริโภครู้วา่ตลาดในปัจจุบนัมีสินคา้อะไรขายอยูบ่า้ง หรือแมแ้ต่วา่การโฆษณายงัช่วยให้ผูบ้ริโภค
นั้นรู้ว่าสินคา้ประเภทไหนท่ีตอ้งการและเลือกซ้ือได้ตรงตามท่ีตั้งใจไว ้การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา
ออนไลน์ของผูบ้ริโภคนั้นอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี เพราะผูบ้ริโภคมีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ใน
ระดบัมาก คือมีความสามารถในการแยกแยะเน้ือหาโฆษณาออนไลน์ได ้โดยส่วนมากผูบ้ริโภคมี
แนวโนม้ท่ีจะไม่เช่ือในโฆษณาออนไลน์ และสามารถตระหนกัถึงขอ้แตกต่างระหวา่งการโฆษณา
และความเป็นจริงของผลิตภณัฑ์ และกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเล่ียงโฆษณาออนไลน์
โดยรวมในระดบัมาก โดยส่ือโฆษณาออนไลน์ท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการหลีกเล่ียงมากท่ีสุดคือ โฆษณา
ออนไลน์บนยทููป (Youtube) 

วโิรจน์ ศรีหิรัญ (2551, น.บทคดัยอ่) ศึกษาเร่ือง “ความรู้เท่าทนัหนงัสือพิมพข์องประชาชน

ในเขต กรุงเทพมหานคร” พบวา่ ความรู้เท่าทนัหนงัสือพิมพข์องประชาชนโดยภาพรวมอยูใ่นระดบั

ปานกลาง โดย ประชาชนมีความรู้เท่าทนัในลกัษณะความเขา้ใจเก่ียวกบัหนงัสือพิมพอ์ยูใ่นระดบั

ปานกลาง แต่มีความรู้เท่าทนัการวเิคราะห์ส่ือหนงัสือพิมพอ์ยูใ่นระดบันอ้ยหรือต ่า ทั้งน้ีส่วนใหญ่มี

ความเขา้ใจเก่ียวกับ หนังสือพิมพ์มากท่ีสุดในด้านก าหนดเวลาการเผยแพร่ และน้อยท่ีสุดด้าน

ประเภทของข่าว ส่วนการวิเคราะห์ส่ือหนงัสือพิมพ์พบว่า วิเคราะห์ถูกตอ้งมากท่ีสุดในด้านการ

คดัเลือกข่าว และนอ้ยท่ีสุดในดา้น การตลาด ส่วนการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปัจจยัส่วนบุคคล

ดา้นอาย ุระดบัการศึกษามีผลต่อการรู้เท่าทนั ส่ือหนงัสือพิมพ ์กล่าวคือ ประชาชนท่ีมีอายุ 20 – 29 ปี 

มีความรู้เท่าทนัมากกวา่ช่วงอายอ่ืุนๆ และนกัเรียน หรือนกัศึกษามีความรู้เท่าทนัมากกวา่อาชีพอ่ืนๆ 

ขณะท่ีการเปิดรับมีผลต่อการรู้เท่าทนั โดยประชาชนท่ี เปิดรับหนงัสือพิมพใ์นระดบัปานกลางคือ 

3-4 วนัต่อสัปดาห์จะมีความรู้เท่าทนัมากกวา่การเปิดรับระดบั อ่ืนๆ ส่วนทกัษะหนงัสือพิมพมี์ผลต่อ

การรู้เท่าทนั พบว่า ประชาชนท่ีมีประสบการณ์งานข่าวจะมีความรู้เท่า ทนัหนังสือพิมพม์ากกว่า

ประชาชนท่ีไม่มีประสบการณ์ดา้นน้ี 
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อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย (2551) ได้ศึกษาเร่ืองการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนระดับชั้ น

มธัยมศึกษาในโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตยว์ิทยาคาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมมีระดบัการรู้เท่า

ทนัส่ืออยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายส่ือพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ตใน

ระดบัมากท่ีสุด รองลงมาคือ ส่ือวิทยุ และส่ือหนงัสือพิมพ ์ตามล าดบั ซ่ึงเม่ือดูรายละเอียดของการ

รู้เท่าทนัในแต่ละส่ือพบผลดงัน้ีดา้น ส่ือวิทยุพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้วา่เป็นส่ือท่ีมุ่งหารายได้

จากโฆษณามากกวา่เสนอสาระ ส่วนส่ือ โทรทศัน์พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้วา่เป็นท่ีน่าเช่ือถือ

ของคนจ านวนมาก ส าหรับส่ือหนังสือพิมพ์พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่รู้ว่าบทวิจารณ์คือการ

เสนอความคิดเห็นของผูเ้ขียนเป็นหลกั และในส่วนส่ืออินเทอร์เน็ตพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้วา่

มีขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีเป็นภยัและอนัตรายอยูม่าก  

การศึกษาถึงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรเพศกบัการเปิดรับส่ือต่างๆ พบวา่ส่วนใหญ่ เพศ

หญิงจะมีการเปิดรับส่ือวิทยุมากกว่าเพศชาย ส่วนเพศชายจะมีการเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ตและส่ือ

อ่ืนๆ พอๆ กนักบัเพศหญิง อธิบายไดโ้ดยใช้ทฤษฎีความแตกต่างของบุคคลท่ีกล่าวว่า สภาพทาง

สังคม ท่ีบุคคลอาศยัอยู่จะมีผลต่อการเลือกเปิดรับส่ือของคนในสังคม เช่น ในสังคมท่ีมีความ

ทนัสมยั การเปิดรับ ส่ือมกัข้ึนอยู่กบัระดบัการศึกษาและรายไดเ้ป็นส่วนใหญ่ ส่วนในตวัแปรเร่ือง

เพศนั้น พบวา่ จะไม่มีความแตกต่างกนัเท่าใดนกั 

ส่วนในตวัแปรเร่ืองเพศกบัการรู้เท่าทนัส่ือนั้น พบว่า เพศชายมีระดบัการรู้เท่าทนัส่ือใน

ส่วนของ วิทยุ โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์และอินเทอร์เน็ตมากกวา่เพศหญิง สอดคลอ้งกบัทฤษฎีการ

รู้เท่าทนัส่ือและ งานวจิยัของจินดารัตน์ บวรบริหาร ท่ีกล่าวถึงปัจจยัท่ีมีความส าคญักบัการประเมิน

ความเส่ียงในการป้องกนัตนเอง ของนกัเรียนและพบว่า เพศเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมในการป้องกนัตนเองของเด็กและเยาวชน 

Livingstone et al. (2005) ไดศึ้กษาเร่ือง ความรู้เท่าทนัส่ืออินเตอร์เน็ตของเยาวชนพบว่า

ปัจจยัท่ีส่งผลต่อความรู้เท่าทนัส่ืออินเตอร์เน็ตของเยาวชนไดแ้ก่ อายุ เพศ ประสบการณ์การใชแ้ละ

สถานภาพเศรษฐกิจทางสังคม นอกจากน้ีทกัษะในการใช้อินเตอร์เน็ต ส่งผลโดยตรงต่อการใช้

ประโยชน์และการเปิดรับความเส่ียงอินเตอร์เน็ต โดยผูใ้ชป้ระโยชน์จากอินเตอร์เน็ตสูง มีแนวโนม้

จะเปิดรับความเส่ียงสูงเช่นกัน ซ่ึงเป็นท่ีหลีกเล่ียงได้ยาก ดังนั้ นการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างมี
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ประสิทธิภาพของเยาวชนจึงควรเป็นการหาจุดสมดุลยร์ะหว่างการใช้ประโยชน์และการเปิดรับ

ความเส่ียง 

นุชจรินทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) พบว่าผู ้ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 16-15 ปี สถานภาพโสด มีระดบัการศึกษาสูงสุดปริญญา

ตรี อาชีพพนกังานบริษทั เป็นผูใ้ชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์และใชง้านบ่อยท่ีสุดคือเฟซบุ๊ก โดย

วตัถุประสงค์หลกัท่ีใช้งาน คือตอ้งการติดต่อกบับุคคลท่ีรู้จกั ช่วงเวลาการใช้งานเครือข่ายสังคม

ออนไลน์คือ 20.01 น.-00.00 น. มีประสบการณ์การใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์มากกวา่ 4 ปีข้ึนไป 

ใชง้านเฉล่ียประมาณ 2-3 ชัว่โมงต่อวนั มีการรับรู้ส่ือโฆษณาออนไลน์มากท่ีสุดจากเฟซบุก๊ 

ขจรจิต บุนนาค (2556) ไดศึ้กษาเร่ือง ความคิดเห็นของวยัรุ่นตอนตน้ต่อการรู้เท่าทนัส่ือ 

ผลการวิจยัพบว่า เพศ อายุลกัษณะการอยู่อาศยั ความบ่อยคร้ังของการเปิดรับส่ือ และช่วงเวลาท่ี 

เปิดรับส่ือของวยัรุ่นตอนตน้ท่ีแตกต่างกนั ท าให้วยัรุ่นตอนตน้มีความคิดเห็นต่อการรู้เท่าทนัส่ือ

แตกต่างกนั ดงันั้น ในการจะส่งเสริมให้วยัรุ่นตอนตน้ มีความคิดเห็นเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ จึง

ควรพิจารณาถึงเพศ อายุลกัษณะการอยู่อาศยั ความบ่อยคร้ังของการเปิดรับส่ือ และช่วงเวลาท่ี

เปิดรับส่ือ ประเด็นของลกัษณะการอยูอ่าศยั ผูท่ี้อยูอ่าศยัร่วมกบัวยัรุ่นตอนตน้ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่ 

ญาติ สามารถช่วยส่งเสริมความคิดเห็นเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือให้กบัวยัรุ่นตอนตน้ไดด้งันั้น กลุ่ม

คนเหล่าน้ีควร ตระหนกัถึงความส าคญัของตนเองต่อการสร้างความคิดเห็นใหก้บัวยัรุ่นดว้ย  

อรรถพร กงวไิล (2545) ไดว้จิยัเร่ือง “ความรู้เท่าทนัส่ือในการเปิดรับรายงานผลการส ารวจ
ประชามติของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร” พบวา่ ประชาชนมีความรู้เท่าทนัส่ือมวลชนใน
การเปิดรับรายงานผลการส ารวจประชามติและเช่ือถือผลการส ารวจประชามติท่ีน าเสนอทาง
ส่ือมวลชนอยู่ในระดบัสูง แต่การรับรู้ว่ามีการรายงานขอ้มูลประกอบการผลการส ารวจประชามติ
ทางส่ือมวลชนอยูใ่นระดบัต ่า 

ส่วนการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ลกัษณะทางประชากรไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดต้่อเดือน 

อาชีพ และระดบัการศึกษาสูงสุด มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการเปิดรับรายงานผลการส ารวจ

ประชามติทางส่ือมวลชน รวมทั้งลกัษณะทางประชากรไดแ้ก่ เพศ อายุ รายไดต่้อเดือน อาชีพ และ

ระดบัการศึกษาสูงสุด ยงัมีความสัมพนัธ์กบัความรู้เท่าทนัส่ือมวลชนในการเปิดรับรายงานผล             

การส ารวจประชามติของประชาชน ขณะท่ีลกัษณะทางประชากรดา้น อายุ อาชีพ มีความสัมพนัธ์

กบัความเช่ือถือผลการส ารวจประชามติท่ีนาเสนอทางส่ือมวลชน นอกจากน้ีความรู้เท่าทนัส่ือใน
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การเปิดรับรายงานผลการส ารวจประชามติมีความสัมพนัธ์กบัความเช่ือถือผลการส ารวจประชามติท่ี

น าเสนอทางส่ือมวลชนของประชาชน                     

จินดารัตน์ บวรบริหาร,2548 ได้ท าการศึกษาเร่ืองความรู้เท่าทันส่ืออินเทอร์เน็ต               

การประเมินความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตวัเองของนกัเรียนชั้นมธัยมปลายในเขตกรุงเทพ 

พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ตในระดบัต ่า ประเมินวา่อินเทอร์เน็ตมีความเส่ียง

ในระดับสูงและมีพฤติกรรมการป้องกันตัวเองโดยรวมอยู่ในระดับสูง และเม่ือพิจารณา

ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทั้งสามพบว่า ความรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ตไม่มีความสัมพนัธ์กบั             

การประเมินความเส่ียงบนอินเทอร์เน็ต  ในขณะท่ีความรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ตมีความสัมพนัธ์

ในทางลบกบัพฤติกรรมการป้องกนัตวั อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 กล่าวคือผูท่ี้มีความ

รู้เท่าทนัส่ืออินเตอร์เน็ตสูงกวา่ คือผูท่ี้มีพฤติกรรมการป้องกนัตวัต ่ากว่า ในขนาดท่ีผูท่ี้มีความรู้เท่า

ทันส่ืออินเตอร์เน็ตต ่ ากว่าคือผู ้ท่ี มีพฤติกรรมการป้องกันตัวเองสูงกว่า ย ังพบว่าปัจจัยท่ี มี

ความสัมพนัธ์กบัการประเมินความเส่ียงคือ เพศ ระยะเวลาและประสบการณ์ในการใช ้และปัจจยัท่ี

มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตวัเองคือ เพศ เกรดเฉล่ีย ระยะเวลา และประสบการณ์ใน

การใช ้

สิริญชา พวัศรีไพบูลย์ (2551) ได้ท าการศึกษาเร่ือง พฤติกรรมการบริโภคและระดับ              

การรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อเคร่ืองด่ืมปราศจากน ้ าตาล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอยา่ง

เลือกบริโภคน ้ าอดัลมท่ีปราศจากน ้ าตาลมากท่ีสุด ส่ือท่ีท าให้ผูบ้ริโภครู้จกัเคร่ืองด่ืมปราศจาก

น ้ าตาลมากท่ีสุด คือ โทรทศัน์/วิทยุ และกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่าประโยชน์หลกัของเคร่ืองด่ืม 

คือ ควบคุมน ้ าหนกั และผลการศึกษาดา้นการรับรู้ความเส่ียง ไดแ้ก่ ดา้นหน้าท่ี ดา้นกายภาพ ดา้น

การเงิน ดา้นสังคม ดา้นจิตวิทยา และดา้นเวลา พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ความเส่ียงดา้นสังคม

ในระดบัต ่า ในขณะท่ีการรับรู้ความเส่ียงดา้นอ่ืน ๆ มีระดบัการรับรู้ความเส่ียงในระดบัปานกลาง 

การทดสอบสมมติฐานท่ี 1 พบว่า ประเภทของเคร่ืองด่ืม มีความสัมพนัธ์กับอาชีพ ส่ือท่ีท าให้

ผูบ้ริโภครู้จกัมีความสัมพนัธ์กบัเพศ ประโยชน์หลกัของเคร่ืองด่ืมมีความสัมพนัธ์กบัเพศและระดบั

การศึกษาขั้นสูงสุด และการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบวา่ เพศ มีผลต่อระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้น

สังคม อายุ มีผลต่อระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นหนา้ท่ีและดา้นการเงิน รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน มีผล

ต่อระดบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นหน้าท่ี และดา้นกายภาพ ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุด มีผลต่อระดบั
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การรับรู้ความเส่ียงด้านสังคม และอาชีพมีผลต่อระดบัการรับรู้ความเส่ียงด้านกายภาพ และด้าน

สังคม 

นราทิพย ์ณ ระนอง (2559) ท าการศึกษาการเปิดรับข่าวสาร การรับรู้ความเส่ียง และความ

ตั้งใจใช้บริการธนาคารผ่านแอพพลิเคชั่นบนโทรศพัท์มือถือของผูบ้ริโภค ผลการศึกษาพบว่า          

1) ผูบ้ริโภคมีการเปิดรับข่าวสารอยู่ในระดบัต ่า มีการรับรู้ความเส่ียงอยู่ในระดบัปานกลาง และมี

ความตั้งใจในใชบ้ริการอยูใ่นระดบัสูง 2) การรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคมีความสัมพนัธ์กบัความ

ตั้งใจใช้บริการธนาคารผา่นโมบายแบงก์ก้ิงแอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภค โดยมีความสัมพนัธ์กนัใน

ทิศทางตรงกนัขา้ม 3) การเปิดรับข่าวสารไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความเส่ียง 4) การรับรู้ความ

เส่ียงของผูบ้ริโภคด้านความปลอดภยัเป็นความเส่ียงด้านท่ีส่งผลกระทบต่อความตั้งใจใช้บริการ

ธนาคารผา่นโมบายแบงกก้ิ์งแอพพลิเคชัน่ของผูบ้ริโภคมากท่ีสุด 

จุฑารัตน์ ใจดี (2558) ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ความเส่ียงและ

พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑ์เพื่อผิวขาวประเภททาผิวของผูบ้ริโภคเพศหญิง ผลการศึกษาพบว่า 

ความรู้เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์พื่อผวิขาวของกลุ่ม ตวัอยา่งมีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความเส่ียงเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ์เพื่อผิวขาวประเภททาผิว ดา้นคุณสมบติัของสินคา้ ดา้นกายภาพ ดา้นการเงิน ดา้นสังคม 

ดา้นเวลา และการรับรู้ความเส่ียงโดยรวม ทั้ง 6 ดา้น อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 – 0.001 

แต่ไม่พบความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความ เส่ียงดา้นจิตวิทยา ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 2 พบว่า 

พฤติกรรมการซ่ือผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวประเภท ทาผิวของผู ้บริโภคเพศหญิง (ซ้ือ/ ไม่ ซ้ือ)                  

มีความสัมพนัธ์กบัการรับรู้ความเส่ียงดา้นกายภาพ ดา้นการเงิน ดา้นจิตวิทยา ดา้นสังคม ดา้นเวลา 

และการรับรู้ความเส่ียงโดยรวมทั้ง 6 ด้าน อย่างมี นยัส าคญัทางสถิติท่ีตั้งแต่ระดบั 0.05 - 0.001       

แต่ไม่พบในดา้นคุณสมบติัของสินคา้ ผลการทดสอบสมมติฐานท่ี 3 พบว่า ขอ้มูลส่วนบุคคลของ

ผูบ้ริโภคเพศหญิงในดา้นระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ และภูมิล าเนาท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้การรับรู้

ความเส่ียงต่อผลิตภณัฑเ์พื่อผวิขาว ประเภททาผวิแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีตั้งแต่ระดบั 

0.05-0.001 

เกริดา โคตรชารี (2555) ท าการศึกษาปัจจยัน าของการรับรู้ความเส่ียงและพฤติกรรมการ

ซ้ือสินค้าออนไลน์ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชั่นวาย โดยผลการศึกษาพบว่า 

ผูบ้ริโภคเจเนอเรชัน่เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายท่ีมีประสบการณ์ในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ มีปัจจยัน า
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ของการรับรู้ความเส่ียงแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ โดยปัจจยัน าท่ีศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

การเปิดรับส่ืออินเทอร์เน็ต พฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ และความเช่ือใจต่อการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ โดยมีขอ้ยกเวน้ดา้นพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ ท่ีพบวา่ เจเนอเรชัน่เอ็กซ์ใชป้ริมาณ

เงินในการซ้ือสินคา้ออนไลน์มากกว่าเจเนอเรชั่นวายอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ในขณะเดียวกัน 

ผูบ้ริโภคทั้งสองเจเนอเรชัน่มีการรับรู้ความเส่ียงออนไลน์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ซ่ึงการรับรู้ความเส่ียงท่ีผูบ้ริโภคทั้งสองเจเนอเรชั่นให้ความส าคญัมากท่ีสุด ได้แก่ ความเส่ียง      

ดา้นการท างานของสินคา้ ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั ความเส่ียงดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้น

เวลา ความเส่ียงดา้นกายภาพ ความเส่ียงด้านจิตวิทยา และความเส่ียงด้านสังคม ตามล าดบั ส่วน

ทางดา้นผลของการรับรู้ความเส่ียงพบว่า ผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชัน่วายมีทศันคติ 

และความตั้งใจซ้ือสินคา้ออนไลน์แตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัได้

ศึกษาถึงความสัมพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ และวิธีการลดระดบัการรับรู้ความเส่ียงออนไลน์ส าหรับ

น าไปประยกุตใ์ชไ้ดต่้อไป 

ปาริชาต ประภาสัย (2557) ไดว้ิเคราะห์ปัจจยัในดา้นการรับรู้ของความเส่ียงท่ีส่งผลต่อ  

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร ทั้งน้ีอาจ

กล่าวไดว้า่ ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพถึงแมจ้ะมีคุณสมบติัในการรับประทานเพื่อเสริมสร้าง

สุขภาพ และบ ารุงร่างกาย แต่ผูบ้ริโภคก็ยงัคงมีความรู้สึกวา่ ผลิตภณัฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพอาจ

เป็นอนัตรายต่อร่างกาย อาจมีส่วนผสมท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกายโดยท่ีผูบ้ริโภคไม่สามารถรับรู้ได ้

การไม่คุม้ค่ากบัราคาท่ีจ่ายไป รวมทั้งอาจท าให้ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายประจ าวนัเพิ่มมากข้ึน ดว้ยเหตุน้ี

การรับรู้ถึงความเส่ียงในการบริโภคอาหารเสริมเพื่อสุขภาพของผูบ้ริโภคจึงมีผลต่อการตดัสินใจซ้ือ

ผลิตภณัฑอ์าหารเสริมเพื่อสุขภาพ 

ทศันคติท่ีเป็นเร่ืองของปัจจยัภายในดา้นจิตวิทยาเก่ียวกบัความเส่ียงนั้น จะส่งผลเชิงลบ

และมีความสัมพันธ์กับความเช่ือมั่นและความตั้ งใจกระท าหรือการตัดสินใจของผู ้บริโภค                      

การประเมินความเส่ียงของผูบ้ริโภคนั้นเป็นขั้นตอนท่ีซบัซ้อน โดยระดบัความเส่ียงของแต่ละคนท่ี

สามารถยอมรับไดน้ั้น ข้ึนอยูก่บัมาตรฐานของบุคคล รวมถึงค่านิยมท่ีแตกต่างกนั ดงันั้นความเส่ียง

จึงเป็นหน่ึงในตวัแปรส าคญัในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ของผูบ้ริโภค 
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Zhang, Tan, Xu, & Tan (2012) ศึกษาเร่ืองมิติของการรับรู้ความเส่ียงของผูบ้ริโภคที มีผล

ต่อพฤติกรรมการซ้ือสินคา้ออนไลน์ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้ความเส่ียงดา้นสุขภาพ (Perceived 

Health Risk) การรับรู้ความเส่ียงดา้นคุณภาพ (Perceived Quality Risk) การรับรู้ความเส่ียงทางดา้น

เวลา (Perceived Time Risk) การรับรู้ความเส่ียงจากการขนส่ง (Perceived Delivery Risk) และ      

การรับรู้ความเส่ียงหลงัการขาย (Perceived After-Sale Risk) มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือสินค้า

ออนไลน์ (การลดการซ้ือลดความถ่ีในการซ้ือ หรือไม่ซ้ือเลย)ในขั้นตอนก่อนซ้ือและหลังซ้ือ

ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใช้เวลามากในการค้นหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจซ้ือหรือการแสวงหา

เวบ็ไซต์ท่ีน่าเช่ือถือในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ท าให้เกิดความ   เส่ียงต่อสุขภาพ โดยความเส่ียงใน

การจดัส่งสินค้ามีความสัมพนัธ์กับความเส่ียงด้านคุณภาพเช่น การสูญหาย ช ารุด หรือส่งผิดท่ี

นอกจากน้ีผูบ้ริโภคมกัมีความอดทนต ่าต่อการรอสินคา้เป็นเวลานานท าให้ความสนใจและความ

ปรารถนาในการซ้ือสินคา้ออนไลน์ในคร้ังต่อไปลดลง แต่ปัจจยัความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั 

(Perceived Privacy Risk) การรับรู้ความเส่ียงดา้นเศรษฐกิจ (Perceived Economic Risk) และ                  

การรับรู้ความเส่ียงทางด้านสังคม (Perceived Social Risk) ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการซ้ือของ

ผูบ้ริโภคแต่อย่างใด เน่ืองจากในประเทศจีนไม่มีการส่งเสริมนโยบายการคืนสินค้าหรือการ

รับประกนัสินคา้ 

แพร ไกรฤกษ์ (2558) ท่ีไดท้  าการวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคม

ออนไลน์เร่ืองผลิตภณัฑเ์สริมความงามของสตรีไทย อิทธิพลบิวต้ีบล็อกเกอร์กบัการสร้างรูปลกัษณ์

ของสตรีไทย อิทธิพลบิวต้ีบล็อกเกอร์กบัการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมความงาม พบว่ากลุ่มผู ้

ศึกษามีการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์ประจ าวนัละ 2-3 ชัวโมง คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อการ

ติดต่อกบัเพื่อน เปิดรับข่าวสาร ซ้ือของออนไลน์ ตามล าดบั กลุ่มผูศึ้กษาทราบวา่รูปลกัษณ์ของบิวต้ี

บล็อกเกอร์ท่ีเห็นในส่ือสังคมออนไลน์นั้นถูกสร้างข้ึนมาแต่ก็เป็นความสวยท่ีดูดี ไม่ไดมี้อิทธิพลต่อ

ตนเป็นเพียงแรงบนัดาลใจท่ีจะท าให้ตวัเองดูดีข้ึน บิวต้ีบล็อกเกอร์มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือ คือ

การก่อให้เกิดความสนใจในผลิตภณัฑ์นั้นๆ ข้อความท่ีเพิ่มความน่าเช่ือถือ คือ ข้อความท่ีส่ือ

ความหมายว่าบิวต้ีบล็อกเกอร์คนนั้นใช้ผลิตภัณฑ์นั้นเอง ความน่าเช่ือถือมีผลต่อการบริโภค

ผลิตภณัฑ์เป็นอย่างมาก ซ่ึงเป็นเร่ืองของปัจจยัทางสังคม กลุ่มอา้งอิง และความเช่ือถือท่ีเป็นปัจจยั

ภายในดา้นจิตวทิยา 
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ธิติมา พดัลม และ กุลเชษฐ์ มงคล (2559) ไดท้  าการศึกษาวิจยัพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือ

อาหารคลีนฟู้ ดส์ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยกลุ่มตวัอย่างจ านวน 390 คน 

พบว่าส่วนใหญ่อายุระหว่าง 26-35 ปี ศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า อาชีพพนกังานเอกชน 

รายไดเ้ฉล่ีย 10,000-20,000 บาท ประเภทอาหารคลีนท่ีซ้ือบ่อยท่ีสุดคือผกัสดปลอดสารพิษ สถานท่ี

คือซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ้ือมากกว่า 1 คร้ังต่อสัปดาห์ โดยมีแหล่งขอ้มูลสังคมออนไลน์บนเครือข่าย

อินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจซ้ือ ส่วนประสมการตลาดท่ีมีผลต่อการตดัสินใจ

ซ้ืออยูใ่นระดบัมาก ลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนัมีผลต่อพฤติกรรมการตดัสินใจซ้ือสินคา้ออนไลน์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

งานวิจยัพบวา่ปัจจยัพฤติกรรมการใชแ้หล่งขอ้มูลทางออนไลน์ ดา้นประเภทของขอ้มูลท่ี

ค้นหา ว ัตถุประสงค์ในการค้นหาข้อมูล และความถ่ีในการสืบค้น (ต่อสัปดาห์) ส่งผลต่อ                         

การตัดสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านทางออนไลน์ของผู ้บริโภคในกรุงเทพมหานคร และปัจจัย

พฤติกรรมการเลือกซ้ือสินคา้ผ่านทางออนไลน์ ดา้นปัจจยัในการเลือกซ้ือ วตัถุประสงค์ในการซ้ือ 

(ซ้ือเพื่ออะไร) และงบประมาณในการซ้ือ ส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนผ่านทางออนไลน์

ของผูบ้ริโภคในกรุงเทพมหานคร อย่างมีนยัส าคญั โดยในเร่ืองของการคน้หาขอ้มูลทางออนไลน์

เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลใหต้รงตามความตอ้งการมากท่ีสุดน้ี 
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บทที ่3 
 

ระเบียบการวจิยั 
 

              การศึกษาวจิยัเร่ือง  ปัจจยัพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัความเส่ียงจากโฆษณา

ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุ๊ก เป็นการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิง

ส ารวจ (Survey Research) โดยเคร่ืองมือท่ีใช้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปดว้ย

รายละเอียดในการท าการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในการด าเนินการศึกษาดงัน้ี 

              3.1 การก าหนดกลุ่มประชากรตวัอยา่ง 
              3.2 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
              3.3 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
              3.4 การวเิคราะห์ขอ้มูลและการประมวลผลขอ้มูล 

 

3.1 การก าหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง 
3.1.1. ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 

ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ กลุ่มตวัอย่างผูใ้ช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟ

ซบุ๊ก ทั้ งเพศชายและเพศหญิง ซ่ึงเป็นคนไทยท่ีมีอายุ 13 ปีข้ึนไป เน่ืองจากเป็นอายุขั้นต ่าของ

ผูใ้ชง้านท่ีทางเวป็ไซตเ์ฟซบุ๊กก าหนดไวโ้ดยเก็บขอ้มูลจากผูใ้ชง้านเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก

ท่ีเป็นคนไทย ท่ีมีบัญชีผู ้ใช้เฟซบุ๊กอยู่จ  านวน 51 ล้านบัญชี (We Are Social, 2561)

3.1.2. กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย 

              กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษาเลือกจากประชากรท่ีใชส่ื้อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ซ่ึงมีจ านวน 51

ลา้นคน จึงก าหนดขนาดของตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรค านวณจากสูตรส าเร็จของ Yamane (1967) ท่ี 
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ระดบัความเช่ือมัน่เท่ากบัร้อยละ 95 และค่าความคาดเคล่ือนท่ียอมรับไดไ้ม่เกินร้อยละ 5 จากสูตร

ดงัน้ี 

 
สูตร    n  =      N   N 
                                                          1+Ne2 

 
เม่ือ    n  =   ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N = แทนขนาดของประชากร 
e  =  แทนความคลาดเคล่ือนจากการสุ่มตวัอยา่ง 

 
แทนสูตร   n  =                51,000,000        N  

                                          1+51,000,000(0.05)2 
=  399.99 

ดงันั้น ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีค  านวณไดเ้ท่ากบั 399 ตวัอยา่ง เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บขอ้มูล 
จึงเก็บกลุ่มตวัอยา่งทั้งส้ิน 400 ตวัอยา่ง 

3.1.3. การสุ่มตัวอย่าง  

ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิการสุ่มตวัอยา่ง โดยเลือกใชว้ธีิการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 

Sampling) เป็นการสุ่มตวัอยา่งโดยพิจารณาจากวตัถุประสงคข์องการวิจยัและการสุ่มตวัอยา่งแบบ

บงัเอิญ (Accidental Sampling) โดยอาศยัการแนะน าของผูท่ี้ไดเ้ก็บขอ้มูลไปแลว้เพื่อท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถามออนไลน์บนเวบ็ไซดแ์ละท าการแจกแบบสอบถามผา่นการส่งต่อ

ทาง Facebook เน่ืองจากเป็นส่ือออนไลน์ท่ีเป็นท่ีนิยมซ่ึงเห็นไดจ้ากมีผูใ้ชจ้  านวนมาก และยงั

สามารถแบ่งปันขอ้มูลเหล่านั้นแก่ผูใ้ชท้่านอ่ืนๆ ต่อได ้และเพื่อใหไ้ดก้ลุ่มตวัอยา่งตามจ านวนท่ี

ตอ้งการผูว้จิยัจึงท าการแจกแบบสอบถามผา่น Facebook Page (อาหารคลีน) และ Line group 

 

3.2 การสร้างเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
          3.2.1 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

การวจิยัในคร้ังน้ีไดอ้าศยัระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการวิจยัในคร้ังน้ีคือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยท าการศึกษาจากวตัถุประสงค์การวิจยั 
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(Objectives) กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) และจากการคน้ควา้จากหนงัสือ ต ารา 
ทฤษฎี  และเอกสารต่างๆ โดยผู ้วิจ ัยได้ดัดแปลงแก้ไขและท าการรวบรวมข้อมูลท่ีได้จัดท า
แบบสอบถาม ซ่ึงลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-end Questions)  
โดยแบ่งรายละเอียดแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกับลกัษณะทางประชากรของกลุ่ม 
แบบสอบถามเก่ียวกบัลกัษณะของประชากร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษาสูงสุด  และ

รายได้เฉล่ียต่อเดือน ซ่ึงลกัษณะค าถามจะมีค าตอบหลายตวัเลือก (Multiple Choice) และเป็น
แบบสอบถามค าถามปลายปิด จ านวน 8 ขอ้ ดงัน้ี 

1. เพศ ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทนามบญัญติั (Nominal Scale) 
2. อาย ุใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทมาตราเรียงล าดบั (Ordinal Scale) 
3. ระดบัการศึกษาสูงสุด ใชร้ะดบัการวดัขอ้มูลเป็นประเภทมาตราเรียงล าดบั (Ordinal 

Scale) 
4. รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ใชร้ะดบัการสัดขอ้มูลเป็นประเภทมาตราเรียงล าดบั (Ordinal 

Scale) 
ส่วนที่ 2 แบบสอบถามข้อมูลเกีย่วกบัการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กและโฆษณาในเฟซบุ๊ก 
แบบสอบถามเก่ียวกับการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กและโฆษณาในเฟซบุ๊ก ท่ีประกอบด้วย 

ช่วงเวลา ความถ่ีในการเปิดรับ ดา้นการแสวงหาขอ้มูล ดา้นการเปิดรับขอ้มูล และดา้นการเปิดรับ
ประสบการณ์ โดยใชก้ารวดัระดบัความส าคญัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยก าหนดระดบัคะแนนการวดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) มี
ลกัษณะก าหนดเป็นขอ้ความส าหรับแปลความหมาย ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
ระดบัคะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ระดบัคะแนน 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

เกณฑ์ความหมายของค่าเฉล่ีย โดยการหาค่าพิสัยและอนัตรภาคชั้น แลว้น าผลต่างท่ีไดม้า

ก าหนดเกณฑก์ารวดัระดบัค่าเฉล่ีย ใชสู้ตรดงัน้ี (วชิิต อู่อน้, 2550 หนา้ 114) 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   
ค่าคะแนนสูงสุด ค่าคะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 

  
   

 
        0.8 

  

ดงันั้น การวเิคราะห์ระดบัความส าคญัจะมีชั้นของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 

   คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แสดงวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แสดงวา่อยูใ่นระดบัมาก 

   คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แสดงวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แสดงวา่อยูใ่นระดบันอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แสดงวา่อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ส่วนที่ 3 ค าถามเกีย่วกบัการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ของผลติภัณฑ์สุขภาพ
ในเฟซบุ๊ก 

แบบสอบถามเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภณัฑ์สุขภาพ

ในเฟซบุ๊ก ลกัษณะของค าถามจะมีค าตอบให้เลือกตอบ จ านวน 13 ขอ้ ใชม้าตรวดัในการวดัระดบั

ความส าคญัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนด

ระดบัคะแนนการวดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) มีลกัษณะก าหนดเป็นขอ้ความส าหรับแปล

ความหมาย ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 
ระดบัคะแนน 4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
ระดบัคะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ระดบัคะแนน 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 
เกณฑ์ความหมายของค่าเฉล่ีย โดยการหาค่าพิสัยและอนัตรภาคชั้น แลว้น าผลต่างท่ีไดม้า

ก าหนดเกณฑก์ารวดัระดบัค่าเฉล่ีย ใชสู้ตรดงัน้ี (วชิิต อู่อน้, 2550 หนา้ 114) 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   
ค่าคะแนนสูงสุด ค่าคะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 

  
   

 
        0.8 

 

ดงันั้น การวเิคราะห์ระดบัความส าคญัจะมีชั้นของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 

   คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แสดงวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แสดงวา่อยูใ่นระดบัมาก 

   คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แสดงวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แสดงวา่อยูใ่นระดบันอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แสดงวา่อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ส่วนที่ 4 ค าถามเกีย่วกบัการรู้เท่าทันส่ือ 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก แบ่งไดเ้ป็น 4 

ดา้นไดแ้ก่ 1. ดา้นการคิดวิเคราะห์ 2. ดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อเฟซบุ๊ก 3. ดา้นความสามารถในการ
รู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊ก และ 4. ดา้นคุณลกัษณะของส่ือโซเชียลมีเดีย โดยใช้มาตรวดัในการวดัระดบั
ความส าคญัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนด
ระดบัคะแนนการวดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) มีลกัษณะก าหนดเป็นขอ้ความส าหรับแปล
ความหมาย ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ระดบัคะแนน 4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
ระดบัคะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ระดบัคะแนน 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
 

เกณฑ์ความหมายของค่าเฉล่ีย โดยการหาค่าพิสัยและอนัตรภาคชั้น แลว้น าผลต่างท่ีไดม้า

ก าหนดเกณฑก์ารวดัระดบัค่าเฉล่ีย ใชสู้ตรดงัน้ี (วชิิต อู่อน้, 2550 หนา้ 114) 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   
ค่าคะแนนสูงสุด ค่าคะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 

  
   

 
        0.8 

 

ดงันั้น การวเิคราะห์ระดบัความส าคญัจะมีชั้นของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 

คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แสดงวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แสดงวา่อยูใ่นระดบัมาก 

คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แสดงวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แสดงวา่อยูใ่นระดบันอ้ย 

คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แสดงวา่อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ส่วนที่ 5 ค าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตัว
จากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลติภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก 

แบบสอบถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตวัจาก
ความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก แบ่งได้เป็น 2 ข้อหลักได้แก่ 
พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียง และพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียง โดยใชม้าตรวดัใน
การวดัระดบัความส าคญัแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั 
โดยก าหนดระดบัคะแนนการวดัแบบอนัตรภาคชั้น (Interval Scale) มีลกัษณะก าหนดเป็นขอ้ความ
ส าหรับแปลความหมาย ดงัน้ี 

ระดบัคะแนน 5  หมายถึง  เห็นดว้ยมากท่ีสุด 

ระดบัคะแนน 4  หมายถึง  เห็นดว้ย 
ระดบัคะแนน 3  หมายถึง  ปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ระดบัคะแนน 1  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
เกณฑ์ความหมายของค่าเฉล่ีย โดยการหาค่าพิสัยและอนัตรภาคชั้น แลว้น าผลต่างท่ีไดม้า

ก าหนดเกณฑก์ารวดัระดบัค่าเฉล่ีย ใชสู้ตรดงัน้ี (วชิิต อู่อน้, 2550 หนา้ 114) 
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ความกวา้งของอนัตรภาคชั้น   
ค่าคะแนนสูงสุด ค่าคะแนนต ่าสุด

จ านวนชั้น
 

 

  
   

 
        0.8 

  

ดงันั้น การวเิคราะห์ระดบัความส าคญัจะมีชั้นของคะแนนเฉล่ีย ดงัน้ี 

   คะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 แสดงวา่อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

   คะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 แสดงวา่อยูใ่นระดบัมาก 

   คะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 แสดงวา่อยูใ่นระดบัปานกลาง 

   คะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 แสดงวา่อยูใ่นระดบันอ้ย 

  คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 แสดงวา่อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

3.2.2 การทดสอบเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงปริมาณผูว้ิจยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 

1) ศึกษาขอ้มูลต่างๆ จากเอกสาร ต ารา ทฤษฎี และงานวิจยัต่างๆ รวมทั้งศึกษาวิธีการสร้าง

แบบสอบถามงานวจิยั 

2) ผูว้จิยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนน าเสนอกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบปรับปรุง

ความสมบูรณ์และความถูกตอ้งให้ครอบคลุมทั้งด้านโครงสร้างเน้ือหาและภาษาท่ีใช้ เพื่อให้เกิด

ความเขา้ใจแก่ผูต้อบแบบสอบถามและครอบคลุมเร่ืองท่ีตอ้งการศึกษา  

3) น าแบบสอบถามท่ีไปทดสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไป

ทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง 40 คน จากนั้นก็จะน าขอ้มูลท่ีไดม้าทดสอบความเช่ือมัน่ โดยการหาค่า

สัมประสิทธ์ิอลัฟาของครอนบาค (Cronbach’s Validity) ส าหรับแบบสอบถามท่ีมีการให้คะแนน

แบบมาตราส่วนประเมินค่า โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เม่ือทดสอบความน่าเช่ือไดค้่าอลัฟาตั้งแต่ 

0.70 ข้ึนไป ถือวา่ขอ้ค าถามนั้นเช่ือถือได ้จึงจะไดน้ าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป (สุชาติ ประสิทธ์ิ
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รัฐสินธ์ุ,2546: หน้า261) ซ่ึงจากการทดสอบแบบสอบถามในแต่ละด้าน พบว่าค่า Reliability 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี  

การเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กและโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ ไดค้่าเท่ากบั 0.88 

การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ ไดค้่าเท่ากบั 0.88 

การรู้เท่าทนัส่ือสังคมเฟซบุก๊ ไดค้่าเท่ากบั ไดค้่าเท่ากบั 0.94 

พฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุ๊ก ไดค้่า

เท่ากบั 0.74 

 

3.3 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
             ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 400 คนโดยให้ผูต้อบแบบสอบท า

แบบสอบถามผา่น Google Form แลว้น ามาเก็บรวบรวม ขอ้มูล วิเคราะห์ขอ้มูล การแปลความและ

การสรุปผลประกอบดว้ย 

            3.3.1 ผูท้  าวิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยการใช้แบบสอบถาม กบักลุ่มตวัอย่างใช้

งานส่ือสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ จ านวน 400 คน  

             3.3.2 เม่ือรวบรวมแบบสอบถามท่ีตอ้งการแลว้ ผูว้ิจยัตรวจสอบความถูกตอ้งของค าตอบ

และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 

             3.3.3 ผูว้จิยัใชเ้วลาเก็บขอ้มูลในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561 

           

3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล 
เม่ือท าการรวบรวมขอ้มูลและตรวจสอบความถูกตอ้งและเหมาะสมของขอ้มูลเรียบร้อย

แลว้จึงท าการลงรหสับนัทึกขอ้มูล และท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

เพื่อค านวณค่าสถิติต่างๆ ท่ีใช้ในการวิจยั จากนั้นผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อน าเสนอ และ

สรุปผลดงัต่อไปน้ี 

            3.4.1. สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าจ  านวน (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 

(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้บรรยายเก่ียวกับขอ้มูลลักษณะ

ประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม การเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กและโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์ สุขภาพ
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ในเฟซบุ๊ก การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือ และพฤติกรรม

การป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุ๊ก โดยน าเสนอในรูปแบบ

ตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยายเพื่ออธิบายขอ้มูล 

3.4.2. การวิเคราะห์โดยใชส้ถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อหาค่าความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม และใชท้ดสอบสมมุติฐาน สถิติท่ีใชใ้นหาค่าสัมประสิทธ์ิแบบ
เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่ง
การเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กและส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การประเมิน
ความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก พฤติกรรมการรับมือและการป้องกนัตวัจากความเส่ียง
ของโฆษณาออนไลน์ และใช ้Multiple Regression แบบ Stepwise ในการทดสอบสมมุติฐานท่ี 7 
โดยก าหนดเกณฑก์ารพิจารณาค่าสัมประสิทธ์สหสัมพนัธ์ (r) ดงัน้ี (Bartz, อา้งถึงในวเิชียร เกตุสิงห์, 
2547) 
 
 ค่าระดบัความสัมพนัธ์ 0.81-1.00  แสดงวา่มีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัสูงมาก 

 ค่าระดบัความสัมพนัธ์  0.61-0.80  แสดงวา่มีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัสูง 

 ค่าระดบัความสัมพนัธ์  0.41-0.60  แสดงวา่มีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัปานกลาง 

 ค่าระดบัความสัมพนัธ์  0.21-0.40  แสดงวา่มีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัต ่า 

 ค่าระดบัความสัมพนัธ์  0.01-0.20  แสดงวา่มีค่าความสัมพนัธ์ในระดบัต ่ามา 

 
 

 

 

 



 

 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาวิจยัเร่ือง การศึกษาปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกนั

ความเส่ียงจากโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาการเปิดรับส่ือ การรู้เท่า

ทนัส่ือ การประเมินความเส่ียง และพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตวั

จากความเส่ียงต่อส่ือโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภค โดยท าการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งบนส่ือสังคมออนไลน์ จ านวน 400 คน ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลและไดแ้บ่งเน้ือหาการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

 4.1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
 4.2 ผลการวเิคราะห์การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

4.4 ผลการวเิคราะห์การรู้เท่าทนัส่ือ 
4.5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความ

เส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุ๊ก 
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
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4.1 ผลการวเิคราะห์ลกัษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์ลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอย่าง
ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพปัจจุบนั รายได ้การวิเคราะห์ขอ้มูลใชก้ารแจกแจงความถ่ี 
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
 
ตารางที ่4.1: แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามเพศ 

 
เพศ จ านวน  ร้อยละ 

       ชาย 91 22.80 
       หญิง 309 77.30 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามเพศ พบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 309 คน คิดเป็นร้อยละ 77.30 และเพศชาย 
จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 
 
ตารางที ่4.2: แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

  
อาย ุ จ านวน  ร้อยละ 

13-15 ปี 0 00.00 
16-20 ปี 2 00.50 
21-25 ปี 42 10.50 
26-30 ปี 160 40.00 
31-35 ปี 146 36.50 
36-40 ปี 12 03.00 
มากกวา่ 40 ปี 38 09.50 

รวม 400 100.00 
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จากตารางท่ี 4.2 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามอายุ พบว่า กลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 400 คน มีอายุระหว่าง 26-30 ปีมากท่ีสุด จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อยละ 40
รองลงมาคือ 31-35 ปี จ  านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50 อายรุะหวา่ง 21-25 ปี จ  านวน 42 คน คิด
เป็นร้อยละ 10.50 อายุมากกว่า 40 ปี จ  านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 9.50 อายุระหว่าง 36-40 ปี 
จ  านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 3.0 และนอ้ยท่ีสุดคืออายุ 16-20 ปี จ  านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.5 
ตามล าดบั 

 

ตารางที ่4.3: แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระดบัการศึกษาสูงสุด 
  

ระดบัการศึกษาสูงสุด จ านวน  ร้อยละ 
ต ่ากวา่มธัยม 1 03.00 
มธัยมศึกษา 7 01.80 
ปริญญาตรี 234 58.50 
ปริญญาโท 158 39.50 
ปริญญาเอก 0 0.00 
   

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.3 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามระดบัการศึกษา

สูงสุด พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่จบการศึกษาในระดบัปริญญาตรี จ านวน 234 
คน คิดเป็นร้อยละ 58.560 รองลงมาคือปริญญาโท จ านวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 39.50 
มธัยมศึกษา จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 1.80 และน้อยท่ีสุดคือต ่ากวา่มธัยม จ านวน 1 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.30 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.4: แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพปัจจุบนั 

 
อาชีพปัจจุบนั จ านวน  ร้อยละ 

นกัเรียน/นกัศึกษา 23 05.80 
รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 56 14.00 
พนกังานบริษทัเอกชน 261 65.30 
รับจา้งทัว่ไป 7 01.80 
ธุรกิจส่วนตวั  53 13.30 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.4 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาชีพปัจจุบนั พบวา่ 

กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน จ านวน 261 คน คิด
เป็นร้อยละ 65.30 รองลงมาคือรับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 14.00 
ธุรกิจส่วนตวั จ านวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 13.30 นกัเรียน/นกัศึกษา จ านวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 
05.80 และนอ้ยท่ีสุดคือรับจา้งทัว่ไป จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 01.80 ตามล าดบั 
 
ตารางที ่4.5: แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได ้

  
รายได ้ จ านวน  ร้อยละ 

ต ่ากวา่ 15,000 บาท 19 04.80 
15,001-25,000 บาท 127 31.80 
25,001-35,000 บาท 97 24.30 
35,001-45,000 บาท 81 20.30 
มากกวา่ 45,000 บาท 76 19.00 

 รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.5 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามรายได ้พบว่า กลุ่ม

ตวัอย่าง จ  านวน 400 คนมีรายได ้15,001-25,000 บาทมากท่ีสุด จ านวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 
31.80 รองลงมาคือ 25,001-35,000 บาท จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อยละ 24.30 รายได ้35,001-45,000 
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บาท จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 20.30 รายได ้มากกวา่ 45,000 บาท จ านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.0 และนอ้ยท่ีสุดคือรายได ้ต ่ากวา่ 15,000 บาท จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.80 ตามล าดบั 

4.2 ผลการวเิคราะห์การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก 

 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
ตารางที ่4.6: แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีเปิดรับส่ือเฟซบุก๊ 

  
ช่วงเวลาท่ีเปิดรับส่ือเฟซบุก๊ จ านวน  ร้อยละ 

06.01-11.00 น. 34 08.50 
11.01-16.00 น. 28 7.00 
16.01-20.00 น. 107 26.80 
20.01-01.00 น. 229 57.30 
01.01-06.00 น. 2 0.50 

รวม 400 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.6 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามช่วงเวลาท่ีเปิดรับส่ือ
เฟซบุ๊กพบว่า กลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน เปิดรับส่ือเฟซบุ๊กในช่วง 20.01-01.00 น. มากท่ีสุด 
จ านวน 229คน คิดเป็นร้อยละ 57.30 รองลงมาคือ 16.01-20.00 น. จ  านวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 
26.80 ช่วงเวลา 06.01-11.00 น. จ  านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 8.5 ช่วงเวลา 11.01-16.00 น. จ  านวน 
28 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 และช่วงเวลา 01.01-06.00 น. นอ้ยท่ีสุดจ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 
ตามล าดบั 

 
 
 
 
 

 



74 
 

 

ตารางที่ 4.7: แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระยะเวลาการใช้งานส่ือเฟซบุ๊ก
ต่อวนั 

 

 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามระยะเวลาการใชง้าน
ส่ือเฟซบุก๊ต่อวนั พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน ส่วนใหญ่ใชง้านส่ือเฟซบุ๊กต่อวนั 1-2 ชัว่โมง
และ3-4 ชัว่โมง ในจ านวนท่ีเท่ากนั 124 คน คิดเป็นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ 6 ชัว่โมงข้ึนไปต่อวนั 
จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 21.00  4-5 ชัว่โมง จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 9.80 และต ่ากวา่ 1 
ชัว่โมง จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 7.30 ตามล าดบั 

 
ตารางที่ 4.8: แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอย่างจ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ีเปิดรับเฟซบุ๊กต่อ
สัปดาห์ 

  
จ านวนคร้ังท่ีเปิดรับเฟซบุก๊ต่อสัปดาห์ จ านวน  ร้อยละ 
ไม่เลย 8 4.00 
1 คร้ังต่อสัปดาห์ 52 26.00 
2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ 52 26.00 
4-5 คร้ังต่อสัปดาห์ 11 5.50 
ทุกวนั 64 32.00 

รวม 400 100.00 
 
จากตารางท่ี 4.8 แสดงจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามจ านวนคร้ังท่ี

เปิดรับเฟซบุก๊ต่อสัปดาห์ พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 400 คน เปิดรับเฟซบุก๊ทุกวนัมากท่ีสุด  

ระยะเวลาการใชง้านส่ือเฟซบุก๊ต่อวนั จ านวน  ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 1 ชัว่โมง 29 7.30 
1-2 ชัว่โมง 124 31.00 
3-4 ชัว่โมง 124 31.00 
4-5 ชัว่โมง 39 9.80 
6 ชัว่โมงข้ึนไป 84 21.00 

รวม 400 100.00 
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จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 32.00 รองลงมา 1 คร้ังต่อสัปดาห์และ 2-3 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 52 
คน คิดเป็นร้อยละ 26.00 อยา่งละเท่ากนั เปิดรับเฟซบุ๊ก 4-5 คร้ังต่อสัปดาห์ จ านวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 5.50 และไม่เปิดรับเลย จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ตามล าดบั 
 
ตารางที่ 4.9: แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปิดรับโฆษณา
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊  
 
 

การเปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑ์
สุขภาพในเฟซบุก๊ 

ระดบัการเปิดรับ 

Mean S.D. แปลผล 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 
ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านการแสวงหาข้อมูล 

1.คน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโฆษณา
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพใน เฟซบุก๊ 

22 
(5.5) 

84 
(21.0) 

69 
(17.3) 

127 
(31.8) 

98 
(24.5) 

2.51 1.22 นอ้ย 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นการแสวงหาขอ้มูล 2.51 1.22 น้อย 

ด้านการเปิดรับข้อมูล         

 1.เปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบั
โฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟ
ซบุก๊ 

2 
(0.5) 

74 
(18.5) 

149 
(37.3) 

 83 
(20.8) 

92 
(23.0) 

2.52 1.05 นอ้ย 
(4) 

2.เปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัคุณ 
ประโยชน์ หรือคุณสมบติัของ
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีโฆษณาในเฟ
ซบุก๊ 

2 
(0.5) 

97 
(24.3) 

126 
(31.5) 

116 
(29.0) 

59 
(14.8) 

2.67 1.02 ปานกลาง 
(3) 

3.เปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑ์
สุขภาพในเฟซบุก๊เพื่อทราบราคา, 
ท่ีจ  าหน่าย 

31 
(7.8) 

71 
(17.8) 

117 
(29.3) 

133 
(33.3) 

48 
(12.0) 

2.76 1.12 ปานกลาง 
(2) 

4.เปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑ์
สุขภาพในเฟซบุก๊เพื่อทราบ
กิจกรรมส่งเสริมการขาย
โปรโมชัน่ท่ีสนใจ 

57 
(14.3) 

36 
(9.0) 

139 
(34.8) 

93 
(23.3) 

75 
(18.8) 

2.77 1.26 ปานกลาง 
(1) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นการเปิดรับขอ้มูล 2.68 1.02 ปานกลาง 

 



76 
 

 

ตารางที่ 4.9: แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การเปิดรับโฆษณา
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ (ต่อ) 

 

การเปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑ์
สุขภาพในเฟซบุก๊ 

ระดบัการเปิดรับ 

Mean S.D. แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านว
น 

จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านการเปิดรับประสบการณ์         

1.เปิดรับข่าวสารคน้หาขอ้มูล
เก่ียวกบัประสบการณ์ของผูท่ี้เคย
ใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 

12 
(3.0) 

77 
(19.3) 

137 
(34.3) 

128 
(32.0) 

46 
(11.5) 

2.70 1.00 ปานกลาง 
(1) 

2.เปิดรับขอ้มูลโฆษณาผลิตภณัฑ์
สุขภาพในเฟซบุก๊เม่ือตอ้งการ
ทราบรายการส่งเสริมการขายเพ่ือ
สนบัสนุนการตดัสินใจในการ
ตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

7 
(1.8) 

59 
(14.8) 

156 
(39.0) 

145 
(36.3) 

33 
(8.3) 

2.65 0.89 ปานกลาง 
(2) 

3.เปิดรับขอ้มูลข่าวสารเพ่ือ
สามารถน าขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ท่ี
ไดรั้บไปสนทนากบัผูอ่ื้นใน
สงัคม 

1 
(0.3) 

32 
(8.0) 

117 
(29.3) 

152 
(38.0) 

98 
(24.5) 

2.21 0.91 นอ้ย 
(3) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นการเปิดรับประสบการณ์ 2.52 0.81 น้อย 

ค่าเฉล่ียรวมทุกดา้น 2.57 0.85 น้อย 

 
จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ โดยรวมทั้งหมดกลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพ

ในเฟซบุ๊ก อยู่ในระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.57 โดยดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นการ
เปิดรับขอ้มูล ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.68 คือผูบ้ริโภคเปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเพื่อ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชัน่ท่ีสนใจ รองลงมาคือดา้นการเปิดรับประสบการณ์ โดยมี
ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.52 คือผูบ้ริโภคเปิดรับข่าวสารคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ของผูท่ี้เคยใช้
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ และนอ้ยท่ีสุดคือดา้นการแสวงหาขอ้มูล มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.51 คือ
ผูบ้ริโภคคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊  ตามล าดบั 

ด้านการแสวงหาข้อมูล พบว่า มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.51 ในระดบัน้อย คือ คน้หาขอ้มูล
เก่ียวกบัโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 
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ด้านการเปิดรับข้อมูล พบว่า มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากับ 2.68 ในระดบัปานกลาง โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเพื่อทราบกิจกรรมส่งเสริมการขาย
โปรโมชัน่ท่ีสนใจ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.77 รองลงมาคือเปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก
เพื่อทราบราคา, ท่ีจ  าหน่าย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.76 เปิดรับข้อมูลเก่ียวกับคุณ ประโยชน์ หรือ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑ์สุขภาพท่ีโฆษณาในเฟซบุ๊ก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ย
ท่ีสุดคือเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.52 
ตามล าดบั 

ด้านการเปิดรับประสบการณ์ พบว่า มีค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.52 ในระดบัน้อย โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เปิดรับข่าวสารคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ของผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑ์สุขภาพ
ในเฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.70 รองลงมาคือ เปิดรับขอ้มูลโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเม่ือ
ตอ้งการทราบรายการส่งเสริมการขายเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์
สุขภาพ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ เปิดรับขอ้มูลข่าวสารเพื่อสามารถน าขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวกบั
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ท่ีไดรั้บไปสนทนากบัผูอ่ื้นในสังคม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.21 ตามล าดบั 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลการประเมนิความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนน้ีเป็นการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟ
ซบุ๊ก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย 
(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
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ตารางที ่4.10: แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินความเส่ียง
จากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 
 

ความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุก๊ 

ระดบัความเส่ียง 

Mean S.D. แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.ประเด็นเก่ียวกบัโฆษณา

ออนไลน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพ

บนเฟซบุก๊ 

94 
(23.5) 

137 
(34.3) 

123 
(30.8) 

32 
(8.0) 

14 
(3.5) 

3.66 1.03 มาก 
(4) 

2.การละเมิดลิขสิทธ์ิ เช่น การน า

ภาพท่ีไม่ไดข้ออนุญาตมาใช้

โฆษณาหรือรีวิว 

88 
(22.0) 

204 
(51.0) 

95 
(23.8) 

11 
(2.8) 

2 
(0.5) 

3.91 0.77 มาก 
(2) 

3.การละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลมา

ใชโ้ฆษณา เช่น น าขอ้มูลส่วน

บุคคลมาใชแ้อบอา้งเพื่อโฆษณา 

89 
(22.3) 

201 
(50.3) 

99 
(24.8) 

9 
(2.3) 

2 
(0.5) 

3.91 0.77 มาก 
(2) 

4.การโฆษณาเกินจริง เช่น ครีม

ทาผิวขาวไดภ้ายใน 3 วนั 

209 
(52.3) 

136 
(34.0) 

39 
(9.8) 

13 
(3.3) 

3 
(0.8) 

4.33 0.83 มากท่ีสุด 
(1) 

5.การเหยยีดสีผิว/เช้ือชาติ เช่น 

โฆษณาเปรียบเทียบสีผิว วา่ผิว

ขาวแลว้ดูดีกวา่ มีคุณค่ากวา่ 

114 
(28.5) 

130 
(32.5) 

89 
(22.3) 

57 
(14.3) 

10 
(2.5) 

3.70 1.10 มาก 
(3) 

 

6.การน าเสนอภาพโป๊เปลือย 99 
(24.8) 

118 
(29.5) 

110 
(27.5) 

54 
(13.5) 

19 
(4.8) 

3.56 1.14 มาก 
(5) 

7.การเสนอเน้ือหาทางเพศท่ี

โจ่งแจง้ 

88 
(22.0) 

109 
(27.3) 

126 
(31.5) 

47 
(11.8) 

30 
(7.5) 

3.44 1.17 มาก 
(6) 
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ตารางที ่4.10: แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การประเมินความเส่ียง
จากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ (ต่อ) 
 

ความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุก๊ 

ระดบัความเส่ียง 

Mean S.D. แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

8. การติดไวรัสจากการรับชม

โฆษณา 

88 
(22.0) 

101 
(25.3) 

115 
(28.8) 

80 
(20.0) 

16 
(4.0) 

3.41 1.15 มาก 
(7) 

9. ภาษาหยาบโลน 69 
(17.3) 

97 
(24.3) 

141 
(35.3) 

47 
(11.8) 

46 
(11.5) 

3.24 1.20 ปานกลาง 
(8) 

10.ความเส่ียงดา้นกายภาพ/ดา้น

ความปลอดภยั  เช่น ใชแ้ลว้อาจ

เกิดอาการแพห้รือเกิดผลขา้งเคียง 

143 
(35.8) 

129 
(32.3) 

111 
(27.8) 

14 
(3.5) 

3 
(0.8) 

3.98 0.91 มาก 
(2) 

11.ความเส่ียงทางการเงิน เช่น 

ความรู้สึกกงัวลวา่ ซ้ือสินคา้มาใน

ราคาแพง หรือจะมีการจดั

โปรโมชัน่ท่ีท  าให้การซ้ือใน

ภายหลงัคุม้ค่ากว่า 

75 
(18.8) 

125 
(31.3) 

164 
(41.0) 

32 
(8.0) 

4 
(1.0) 

3.58 0.91 มาก 
(6) 

12.ความเส่ียงทางสงัคม เช่น 

ความรู้สึกวา่คนรอบขา้งอาจไม่

ยอมรับผลิตภณัฑ ์เม่ือใชแ้ลว้อาจ

ไม่ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือน 

50 
(12.5) 

98 
(24.5) 

100 
(25.0) 

117 
(29.3) 

35 
(8.8) 

3.02 1.17 ปานกลาง 
(12) 

13.ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา (เป็น

ความรู้สึกวา่ผลิตภณัฑน้ี์อาจไม่

เหมาะกบัตน เช่น ดูแลว้ไม่สมกบั

ต าแหน่งหนา้ท่ีการงานเป็น

ความรู้สึกกลวั เสีย self หรือ Ego 

loss 

46 
(11.5) 

138 
(34.5) 

111 
(27.8) 

72 
(18.0) 

33 
(8.3) 

3.23 1.12 ปานกลาง 
(11) 

14.ความเส่ียงในหนา้ท่ีหรือ

ความสามารถของผลิตภณัฑ ์เช่น 

ซ้ือไปแลว้ใชป้ระโยชน์ไม่ได ้

119 
(29.8) 

113 
(28.3) 

112 
(28.0) 

53 
(13.3) 

3 
(0.8) 

3.73 1.05 มาก 
(4) 

ค่าเฉล่ียรวม 3.65 0.71  มาก 
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จากตารางท่ี 4.10 พบว่า โดยรวมกลุ่มตัวอย่างมีการประเมินความเส่ียงจากโฆษณา
ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก อยู่ในระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.65 โดยความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุก๊ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการโฆษณาเกินจริง เช่น ครีมทาผิวขาวไดภ้ายใน 3 วนั มีค่าเฉล่ีย
เท่ากบั 4.33 รองลงมาคือความเส่ียงดา้นกายภาพ/ดา้นความปลอดภยั  เช่น ใชแ้ลว้อาจเกิดอาการแพ้
หรือเกิดผลขา้งเคียง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.98  และความเส่ียงท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือความเส่ียงทาง
สังคม เช่น ความรู้สึกว่าคนรอบขา้งอาจไม่ยอมรับผลิตภณัฑ์ เม่ือใช้แลว้อาจไม่ไดรั้บการยอมรับ
จากเพื่อน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.02 ตามล าดบั  

4.4 ผลการวเิคราะห์การรู้เท่าทนัส่ือ 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนน้ีเป็นการวิเคราะห์การรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊ก ไดแ้ก่ ดา้นการ
คิดวเิคราะห์ ดา้นพฤติกรรมการใชส่ื้อเฟซบุก๊ ดา้นความสามารถในการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊ก และดา้น
คุณลกัษณะของส่ือโซเชียลมีเดีย ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 

 
ตารางที ่4.11: แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรู้เท่าทนัส่ือ 
 

การรู้เท่าทนัส่ือ 

ระดบัความเท่าทนัส่ือ 

Mean S.D. แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านการคดิวเิคราะห์ 

1.พิจารณาไตร่ตรองขอ้มูลจากส่ือ

เฟซบุก๊อยา่งสมเหตุผล 

53 
(13.3) 

257 
(64.3) 

80 
(20.0) 

7 
(1.8) 

3 
(0.8) 

3.87 0.67 มาก 
(4) 

2.มีวิจารณญาณในการกลัน่กรอง 

คิดวิเคราะห์แยกแยะและตีความ 

ขอ้มูลข่าวสารท่ีปรากฏในส่ือ เฟ

ซบุก๊ไดอ้ยา่งเขา้ใจ ลึกซ้ึง 

76 
(19.0) 

217 
(54.3) 

97 
(24.3) 

7 
(1.8) 

3 
(0.8) 

3.89 0.74 มาก 
(3) 

3.สามารถเขา้ถึง คิดวิเคราะห์ 

ประเมินและบริโภคส่ืออยา่งชาญ

ฉลาด 

71 
(17.8) 

220 
(55.0) 

100 
(25.0) 

6 
(1.5) 

3 
(0.8) 

3.87 0.73 มาก 
(4) 
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ตารางที ่4.11: แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรู้เท่าทนัส่ือ (ต่อ) 
 

การรู้เท่าทนัส่ือ 

ระดบัความเท่าทนัส่ือ 

Mean S.D. แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านการคดิวเิคราะห์ 

4.มีการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ 

ดว้ยหลกัเหตุผลและหลกัความ

เป็นจริงในการเช่ือส่ิงท่ีปรากฏใน

ส่ือ 

119 
(29.8) 

199 
(49.8) 

73 
(18.3) 

7 
(1.8) 

2 
(0.5) 

4.06 0.76 มาก 
(2) 

5.ไม่หลงเช่ือขอ้มูลในส่ือเฟซบุก๊

แบบง่าย ๆ ในทนัที 

199 
(49.8) 

148 
(37.0) 

40 
(10.0) 

7 
(1.8) 

6 
(1.5) 

4.06 0.76 มาก 
(2) 

6.ไม่ถูกครอบง า / ตกเป็นเหยือ่

ของส่ือไดง่้าย 

142 
(35.5) 

182 
(45.5) 

62 
(15.5) 

10 
(2.5) 

4 
(1.0) 

4.31 0.83 มากท่ีสุด 
(1) 

7.เขา้ใจ รู้ลึกและรู้จริงเก่ียวกบัส่ือ

โฆษณาในเฟซบุก๊ 

64 
(16.0) 

214 
(53.5) 

112 
(28.0) 

7 
(1.8) 

3 
(0.8) 

3.82 0.73 มาก 
(5) 

8.มีการศึกษาแหล่งท่ีมา หรือ

ผูผ้ลิตส่ือ 

58 
(14.5) 

149 
(37.3) 

85 
(21.3) 

74 
(18.5) 

34 
(8.5) 

3.30 1.17 ปานกลาง 
(7) 

9.มีการตั้งค  าถามว่าส่ือตอ้งการ

อะไร มีจุดประสงคใ์ด 

74 
(18.5) 

160 
(40.0) 

132 
(33.0) 

28 
(7.0) 

6 
(1.5) 

3.67 0.90 มาก 
(6) 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นการคิดวิเคราะห์ 3.86 0.61 มาก 

ด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือเฟซบุ๊ก    

1. ใชส่ื้อเฟซบุก๊อยา่ง
ระมดัระวงั 

55 
(13.8) 

171 
(42.8) 

167 
(41.8) 

3 
(1.5) 

1 
(0.3) 

3.68 0.73 มาก 
(4) 

2. บริโภคส่ืออยา่งมีเหตุผล
และเหมาะสม 

50 
(12.0) 

268 
(34.0) 

75 
(32.5) 

5 
(17.0) 

2 
(4.5) 

3.89 0.63 มาก 
(2) 

3. ใชส่ื้อเฟซบุก๊อยา่งมี
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น 

83 
(20.8) 

169 
(42.3) 

138 
(34.5) 

6 
(1.5) 

4 
(1.0) 

3.80 1.02 มาก 
(3) 

4. ใชส่ื้อเฟซบุก๊อยา่ง ถูกตอ้ง 
/ ถูกวิธี 

73 
(18.3) 

224 
(56.0) 

94 
(23.5) 

2 
(1.8) 

2 
(0.5) 

3.89 0.72 มาก 
(2) 

5. ท่านใชส่ื้อเฟซบุก๊อยา่งมี
สติ ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  

136 
(34.0) 

204 
(51.0) 

52 
(13.0) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

4.16 0.73 มาก 
(1) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือเฟซบุ๊ก 3.88 0.61 มาก 
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ตารางที ่4.11: แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรู้เท่าทนัส่ือ (ต่อ) 
 

การรู้เท่าทันส่ือ 

ระดบัความเท่าทันส่ือ 

Mean S.D. แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือเฟซบุ๊ก 

1. ใชส่ื้อเฟซบุก๊อยา่ง
ระมดัระวงั 

55 
(13.8) 

171 
(42.8) 

167 
(41.8) 

3 
(1.5) 

1 
(0.3) 

3.68 0.73 มาก 
(4) 

2. บริโภคส่ืออยา่งมีเหตุผล
และเหมาะสม 

50 
(12.0) 

268 
(34.0) 

75 
(32.5) 

5 
(17.0) 

2 
(4.5) 

3.89 0.63 มาก 
(2) 

3. ใชส่ื้อเฟซบุก๊อยา่งมี
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและ
ผูอ่ื้น 

83 
(20.8) 

169 
(42.3) 

138 
(34.5) 

6 
(1.5) 

4 
(1.0) 

3.80 1.02 มาก 
(3) 

4. ใชส่ื้อเฟซบุก๊อยา่ง ถูกตอ้ง 
/ ถูกวิธี 

73 
(18.3) 

224 
(56.0) 

94 
(23.5) 

2 
(1.8) 

2 
(0.5) 

3.89 0.72 มาก 
(2) 

5. ท่านใชส่ื้อเฟซบุก๊อยา่งมี
สติ ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น  

136 
(34.0) 

204 
(51.0) 

52 
(13.0) 

7 
(1.8) 

1 
(0.3) 

4.16 0.73 มาก 
(1) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือเฟซบุ๊ก 3.88 0.61 มาก 

ด้านความสามารถในการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊ก 
1. มีวิจารณญาณในการพิจารณา
ขอ้มูลซ่ึงมาจากประสบการณ์
และการเรียนรู้ 

75 
(18.8) 

255 
(63.8) 

56 
(14.0) 

12 
(3.0) 

2 
(0.5) 

3.97 0.70 มาก 
(3) 

2. สามารถคดักรองขอ้มูลต่าง ๆ 
ได ้ดว้ยตนเอง 

95 
(23.8) 

222 
(55.5) 

70 
(17.5) 

11 
(2.8) 

2 
(0.5) 

3.99 0.75 มาก 
(2) 

3. มีการเรียนรู้ทั้งจากหอ้งเรียน 
และคนรอบขา้ง 

122 
(6.5) 

205 
(51.3) 

59 
(14.8) 

13 
(3.3) 

1 
(0.3) 

4.08 0.77 มาก 
(1) 

 
 
 
 
 
 
 



83 
 

 

ตารางที ่4.11: แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานการรู้เท่าทนัส่ือ (ต่อ) 
 

การรู้เท่าทันส่ือ 

ระดบัความเท่าทันส่ือ 

Mean S.D. แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

ด้านความสามารถในการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊ก 
4. ท่านมีความรู้ความสามารถ
ในการใชส่ื้อเฟซบุ๊กอยา่ง
กวา้งขวาง / เป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวิตประจ าวนั 

102 
(25.5) 

154 
(38.5) 

125 
(31.3) 

17 
(4.3) 

2 
(0.5) 

3.84 0.87 มาก 
(5) 

5.ไดรั้บข่าวสารต่าง ๆ ในการ
ใหค้วามรู้ และแจง้เตือนภยัต่าง 
ๆ จากการใชส่ื้อเฟซบุ๊ก 

122 
(30.5) 

126 
(31.5) 

127 
(31.8) 

20 
(5.0) 

5 
(1.3) 

3.85 0.95 มาก 
(4) 

ค่าเฉลีย่รวมความสามารถในการรู้เท่าทันส่ือเฟซบุ๊ก 3.94 0.70 มาก 

ด้านคุณลกัษณะของส่ือโซเชียลมีเดยี    

1. ส่ือส่วนใหญ่เกิดจากการ
ปรุงแต่งมาแลว้ 

187 
(46.8) 

158 
(39.5) 

49 
(12.3) 

4 
(1.0) 

2 
(0.5) 

4.31 0.76 มากท่ีสุด 
(1) 

2. ส่ือไปเร็วมากไม่สามารถ
ตามทนัได ้

82 
(20.5) 

188 
(47.0) 

87 
(21.8) 

38 
(9.5) 

5 
(1.3) 

3.76 0.92 มาก 
(4) 

3. ส่ือมีการหลอกล่อ ท าให้
ผูรั้บส่ือคลอ้ยตามหลงผิด 

127 
(31.8) 

183 
(45.8) 

69 
(17.3) 

19 
(4.8) 

2 
(0.5) 

4.03 0.85 มาก 
(2) 

4. มีรูปแบบการเสนอมีความ
หลากหลายอาจไม่รู้เท่าทนั / 
มีหลากหลายรูปแบบยากต่อ
การควบคุม 

129 
(32.3) 

160 
(40.0) 

90 
(22.5) 

19 
(4.8) 

2 
(0.5) 

3.98 0.88 มาก 
(3) 

ค่าเฉลีย่รวมด้านคุณลกัษณะของส่ือโซเชียลมีเดยี 4.02 0.65 มาก 

ค่าเฉลีย่รวมทุกด้านของการรู้เท่าทันส่ือ 3.93 0.51 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ โดยรวมทั้งหมดกลุ่มตวัอยา่งมีการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊ก อยูใ่นระดบั
มาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.93 โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นคุณลกัษณะของส่ือโซเชียลมีเดีย มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.02 รองลงมาคือดา้นความสามารถในการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊กมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 
และด้านท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือด้านการคิดวิเคราะห์ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.86 ตามล าดับ ซ่ึง
รายละเอียดในแต่ละดา้นมีดงัน้ี 
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ด้านคุณลักษณะของส่ือโซเชียลมีเดีย พบว่ามีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.0. ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือส่ือส่วนใหญ่เกิดจากการปรุงแต่งมาแลว้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 รองลงมาคือส่ือมี
การหลอกล่อ ท าใหผู้รั้บส่ือคลอ้ยตามหลงผดิ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.03 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ
ส่ือไปเร็วมากไม่สามารถตามทนัได ้มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.76 ตามล าดบั 

ด้านความสามารถในการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊ก พบวา่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.94 ในระดบัมาก โดย
ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือมีการเรียนรู้ทั้ งจากห้องเรียน และคนรอบข้าง มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.08 
รองลงมาคือสามารถคดักรองขอ้มูลต่าง ๆ ได ้ดว้ยตนเอง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.99  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
นอ้ยท่ีสุดคือไดรั้บข่าวสารต่าง ๆ ในการให้ความรู้ และแจง้เตือนภยัต่าง ๆ จากการใชส่ื้อเฟซบุ๊ก มี
ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.85 ตามล าดบั 

ด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือเฟซบุ๊ก พบวา่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.88 โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือใช้
ส่ือเฟซบุก๊อยา่งมีสติ ไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้น มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.16 รองลงมาคือใชส่ื้อเฟซบุ๊กอยา่ง 
ถูกต้อง / ถูกวิธี และบริโภคส่ืออย่างมีเหตุผลและเหมาะสม มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.89  และข้อท่ีมี
ค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือใชส่ื้อเฟซบุก๊อยา่งระมดัระวงั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.68 ตามล าดบั 

ด้านการคิดวเิคราะห์ พบวา่ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.86 ในระดบัมาก โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ
ไม่ถูกครอบง า / ตกเป็นเหยือ่ของส่ือไดง่้าย ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31 รองลงมาคือไม่หลงเช่ือขอ้มูลในส่ือ
เฟซบุก๊แบบง่าย ๆ ในทนัที และมีการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ ดว้ยหลกัเหตุผลและหลกัความเป็น
จริงในการเช่ือส่ิงท่ีปรากฏในส่ือ ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06  และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือมีการศึกษา
แหล่งท่ีมา หรือผูผ้ลิตส่ือ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.30 ตามล าดบั 

 

4.5 ผลการวเิคราะห์การพฤติกรรมการรับมอืต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตัว

จากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลติภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก 

ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในขั้นตอนน้ีเป็นการวเิคราะห์พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและ
พฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก การ
วิเคราะห์ขอ้มูลใช้การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และ
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลมีดงัน้ี 
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ตารางที่ 4.12: แสดงจ านวน ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการรับมือต่อ
ความเส่ียง 
 

พฤติกรรมการรับมือ 
ต่อความเส่ียง 

ระดบัพฤติกรรม 

Mean S.D. แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1.การกลัน่กรองเน้ือหาระดบัผูใ้ช ้

คือ การกลัน่กรองท่ีเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้ตอ้งมีการ

ดาวน์โหลดซอฟแวร์กลัน่กรอง

เน้ือหาหรือเลือกเมนูปิดกั้น

โฆษณาในแถบเคร่ืองมือเฟซบุก๊ 

ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีปิดกั้นการเขา้ถึง

โฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์

สุขภาพบนเฟซบุก๊ 

34 
(8.5) 

106 
(26.5) 

117 
(29.3) 

83 
(20.8) 

60 
(15.0) 

2.92 1.18 
ปานกลาง 

(2) 

2.สามารถรับมือกบัความเส่ียง

จากโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์

สุขภาพบนเฟซบุก๊ได ้

81 
(20.3) 

164 
(41.0) 

103 
(25.8) 

36 
(9.0) 

16 
(4.0) 

3.64 1.02 มาก 
(1) 

ค่าเฉลีย่รวมพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียง 3.28 0.91 ปานกลาง 

  
จากตารางท่ี 4.12 พบว่าโดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงของ

โฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุก๊อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 โดยขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือสามารถรับมือกบัความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก
ได้ มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.64 และค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือการกลั่นกรองเน้ือหาระดับผู ้ใช้ คือ การ
กลัน่กรองท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้ตอ้งมีการดาวน์โหลดซอฟแวร์กลัน่กรองเน้ือหาหรือเลือก
เมนูปิดกั้นโฆษณาในแถบเคร่ืองมือเฟซบุ๊ก ซ่ึงจะท าหน้าท่ีปิดกั้นการเข้าถึงโฆษณาออนไลน์
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุก๊ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.13: แสดงจ านวน ร้อยละและค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานพฤติกรรมป้องกนัตวั
จากความเส่ียง 
 

พฤติกรรมป้องกนัตัว 
จากความเส่ียง 

ระดบัพฤติกรรม 

Mean S.D. แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน จ านวน 

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ 

1 ตรวจดูและท าความเขา้ใจ
กบันโยบายการเก็บขอ้มูล
ส่วนบุคคลของโฆษณา
ออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
บนเฟซบุก๊ก่อนท่ีจะกรอก
ขอ้มูล    

94 
(23.5) 

125 
(31.3) 

155 
(38.8) 

22 
(5.5) 

4 
(1.0) 

3.70 0.92 
มาก  
(1) 

2 เม่ือเกิดความเส่ียงข้ึนท่าน
เพิกเฉย          

14 
(3.5) 

60 
(15.0) 

116 
(29.0) 

133 
(33.3) 

77 
(19.3) 

2.50 1.07 
นอ้ย 
(4) 

3. บอกต่อพฤติกรรมของ
โฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์
สุขภาพบนเฟซบุก๊นั้นผ่าน
อีเมลล/์กลุ่มข่าว/กระดานข่าว
ต่างๆ 

26 
(6.5) 

52 
(13.0) 

126 
(31.5) 

144 
(36.0) 

52 
(13.0) 

2.64 1.06 
ปานกลาง 

(3) 

4.รายงานปัญหาโฆษณา
ออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
บนเฟซบุก๊นั้นไปยงัศูนย์
ช่วยเหลือเวป็ไซตเ์ฟซบุก๊ 

27 
(6.8) 

85 
(21.3) 

109 
(27.3) 

106 
(26.5) 

73 
(18.3) 

2.71 1.18 
ปานกลาง 

(2) 

5.ด าเนินการทางกฎหมายกบั
ผูท่ี้ลงโฆษณาแบบผิด
กฏหมายในเฟสบุก๊ 

24 
(6.0) 

42 
(10.5) 

71 
(17.8) 

135 
(33.8) 

128 
(32.0) 

2.24 1.18 
นอ้ย 
(5) 

ค่าเฉลีย่รวมพฤติกรรมป้องกนัตัวจากความเส่ียง 2.76 0.68 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 4.13 พบว่าโดยรวมกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมป้องกนัตวัจากความเส่ียงของ

โฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุก๊อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 โดยขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือตรวจดูและท าความเขา้ใจกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของโฆษณา
ออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กก่อนท่ีจะกรอกขอ้มูล มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.70 รองลงมาคือ
รายงานปัญหาโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุก๊นั้นไปยงัศูนยช่์วยเหลือเวป็ไซตเ์ฟซบุ๊ก



87 
 

 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71 และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท่ี้ลงโฆษณาแบบ
ผดิกฏหมายในเฟสบุก๊ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.24 ตามล าดบั  

 

4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

สถิติท่ีน ามาใช้ในการวิเคราะห์จะใช้การทดสอบสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s Correlation Coefficient) โดยจะใชร้ะดบัความเช่ือมัน่ 99 % ในการทดสอบสมมติฐาน 
กรณีท่ีค่า p-value มีค่านอ้ยกวา่ 0.01 หมายถึงมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานมีดงัน้ี 

สมมติฐานที่ 1 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือ
และการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

H0: การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือและการ
ป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

H1: การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการรับมือและการ
ป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

 
ตารางที่ 4.14: แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกบัพฤติกรรม

การรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 
 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันัยส าคญั ความหมาย 

การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ -0.273** 0.000 มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01  
 

จากตารางท่ี 4.14 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกับ
พฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ พบวา่ การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนัในระดับต ่า กล่าวคือผูบ้ริโภคเปิดรับส่ือ
โฆษณาในเฟซบุก๊แต่มีพฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ต ่า 
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ตารางที ่4.15: แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กและส่ือโฆษณา
ในเฟซบุก๊กบัพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 
 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการป้องกนัตัวจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันัยส าคญั ความหมาย 
การเปิดรับส่ือเฟซบุก๊และส่ือ
โฆษณาในเฟซบุก๊ 

0.096 0.054 ไม่มีความสมัพนัธ์ 

 
จากตารางท่ี 4.15 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกับ

พฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ พบวา่ การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ กล่าวคือการรู้เท่า
ทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์  

 
สมมติฐานที่ 2 การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือ

และการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 
H0: การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่มีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือและการ

ป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 
H1: การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กับพฤติกรรมการรับมือและการ

ป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 
 
ตารางที ่4.16: แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกบัพฤติกรรม

การรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 
 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันัยส าคญั ความหมาย 
การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาใน 
เฟซบุก๊ 

0.556** 0.000 มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

จากตารางท่ี 4.16 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกับ
พฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ พบวา่ การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมี
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ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัปานกลาง กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภครู้เท่าทนัส่ือ
โฆษณาในเฟซบุ๊กก็จะมีพฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

ตารางที ่4.17: แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกบัพฤติกรรม
การป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 
 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการป้องกนัตัวจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันัยส าคญั ความหมาย 
การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาใน 
เฟซบุก๊ 

0.253** 0.000 มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.17 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกับ

พฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ พบว่า การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาใน      
เฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่า กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภค
รู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กก็จะมีพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 
ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 
สมมติฐานที่ 3 การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมการรับมือและการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

H0: การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ กไม่มีความสัมพันธ์กับ

พฤติกรรมการรับมือและการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์  

H1: การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรม

การรับมือและการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

 

 



90 
 

 

ตารางที่ 4.18: แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุก๊กบัพฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันัยส าคญั ความหมาย 
การประเมินความเส่ียงจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

0.543** 0.000 มีความสมัพนัธ์ระดบัปานกลาง 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 
จากตารางท่ี 4.18 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์

บนเฟซบุ๊กกบัพฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ พบว่า การประเมินความ
เส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของ
โฆษณาออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบั
ปานกลาง กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภคมีการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กก็จะมี
พฤติกรรมการรับมือจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
 

ตารางที่ 4.19: แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุก๊กบัพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 
 

ตัวแปร 
พฤติกรรมการป้องกนัตัวจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันัยส าคญั ความหมาย 
การประเมินความเส่ียงจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

0.233** 0.000 มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่า 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.19 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์

บนเฟซบุ๊กกบัพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ พบว่า การประเมิน
ความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความ
เส่ียงของโฆษณาออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
ในระดบัต ่า กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภคมีการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ก็จะมี
พฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้
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สมมุติฐานที ่4 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา

ออนไลน์ในเฟซบุก๊ 

H0: การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์

ในเฟซบุก๊ 

H1: การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์

ในเฟซบุก๊ 

ตารางที ่4.20: แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกบัการรู้เท่าทนั

ส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ 

 

ตัวแปร 
การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันัยส าคญั ความหมาย 
การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ -0.143** 0.004 มีความสมัพนัธ์ระดบัต ่ามาก 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.20 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกบัการรู้เท่า

ทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก พบวา่ การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการ
รู้เท่าทันส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพบว่ามี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มในระดบัต ่ามาก กล่าวคือ ผูบ้ริโภคเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก
มากแต่การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ต ่ามาก 

 

สมมติฐานที ่5 การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินความเส่ียง

จากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

H0: การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินความเส่ียงจาก

โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

H1: การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กับการประเมินความเส่ียงจาก

โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 
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ตารางที่ 4.21: แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการรู้เท่าทันส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกับการ

ประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

ตัวแปร 
การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันัยส าคญั ความหมาย 
การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาใน 
เฟซบุก๊ 

0.608** 0.000 มีความสมัพนัธ์ระดบัสูง 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

 
จากตารางท่ี 4.21 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกบัการ

ประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก พบว่า การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมี

ความสัมพนัธ์กบัการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.01 มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง กล่าวคือผูบ้ริโภครู้เท่าทนัส่ือโฆษณา

ในเฟซบุ๊กก็จะมีการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กในระดบัท่ีมาก ซ่ึงเป็นไป

ตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

สมมติฐานที่ 6 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการประเมินความเส่ียง
จากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

H0: การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่มีความสัมพนัธ์กับการประเมินความเส่ียงจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

H1: การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการประเมินความเส่ียงจากโฆษณา
ออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 

ตารางที ่4.22: แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกบัการประเมิน

ความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

 

ตัวแปร 
การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 

ค่าสหสัมพนัธ์ ระดบันัยส าคญั ความหมาย 
การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ -0.070 0.164 ไม่มีความสมัพนัธ์ 

 
จากตารางท่ี 4.22 แสดงความสัมพนัธ์ระหว่างการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กกับการ

ประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก พบว่า การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่มี

ความสัมพนัธ์กบัการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก กล่าวคือผูบ้ริโภคเปิดรับ

ส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ก็จะไม่ผลต่อการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

 
สมมติฐานที่ 7 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ใน         

เฟซบุ๊กและการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก สามารถพยากรณ์ พฤติกรรม
การรับมือต่อความเส่ียงและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 

H0: การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กและ     
การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ไม่สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือ
ต่อความเส่ียงและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 

H1: การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการ
ประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อความ
เส่ียงและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 
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ตารางที่ 4.23: แสดงค่าสถิติความถดถอยเชิงพหุคูณของตวัแปรอิสระท่ีสามารถท านาย

พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและป้องกันตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพใน         

เฟซบุก๊ 

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

 

จากตารางที่ 4.23 พบว่า Model ค่าสัมประสิทธ์ิถดถอยในรูปคะแนนดิบ (Standardized 

Cofficients) ส าหรับ การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก มีนัยส าคญัทางสถิติท่ี (beta = 

.370,p < .05 )  การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี (beta = 

.329,p < .05 ) การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก มีนยัส าคญัทางสถิติท่ี (beta = -.080,p < .05) ซ่ึง

สามารถอธิบายได้ว่า การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก, การประเมินความเส่ียงจาก

โฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก สามารถท านาย พฤติกรรมการ

รับมือต่อความเส่ียงและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก ทั้งน้ี การ

เปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก มีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและ

ป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 0.05 โดยตวั

แปรทั้งหมดรวมกนัสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและป้องกนัตวัจากความ

เส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ ไดร้้อยละ 41.2 ซ่ึงมีค่า R2 = 0.412 

 
 

 
 

Model B Std.Error Beta t Sig. 

การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลนใ์นเฟซบุ๊ก .425 .056 .370 7.557 .000 

การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก .271 .040 .329 6.779 .000 

การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก -.056 .027 -.080 -2.063 .040 

 R2 = .412, R = .642c,  Adjusted R2= .407 
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บทที ่5 
 

สรุปผลการวจิยัและอภิปรายผล 
 

การศึกษาวิจัยปัจจัยพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกันความเส่ียงจากโฆษณา

ผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิดรับส่ือ การรู้เท่าทนัส่ือ การประเมิน

ความเส่ียง และพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงต่อ

ส่ือโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภค ผูว้ิจยัไดก้ าหนดวิธีการศึกษาโดย

การใช้ระเบียบวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อการศึกษาปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์

พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัความเส่ียงจากโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก โดยรวบรวม

ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 400 ชุด ดว้ยวิธีการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตวัอยา่งบนส่ือสังคม

ออนไลน์ โดยใช้เวลาเก็บในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 รายงานผลวิจยัโดยใช้การแจกแจง

ความถ่ี ค่าร้อยละ ในส่วนของการวเิคราะห์เชิงพรรณนา และการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ

เพียร์สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร

ต่างๆ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 

5.2 การวเิคราะห์และอภิปรายผล 

5.3 ขอ้เสนอแนะ 
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
ในการศึกษาวิจัยเร่ือง ปัจจยัพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกันความเส่ียงจาก

โฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดแ้บ่งผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น 2 ตอน 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตอนที ่1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา ประกอบด้วย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ 
ส่วนท่ี 3 ขอ้มูลเก่ียวกบัการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ 

ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ 

ส่วนท่ี 5 ขอ้มูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตวัจาก

ความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 

 

ตอนที ่2 การทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้วย 
          1.การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือและการป้องกนั
ตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

2.การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับมือและ               
การป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

3.การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการ
รับมือและการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

4. การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์
ในเฟซบุก๊ 

5.การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการประเมินความเส่ียงจากโฆษณา
ออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

6.การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการประเมินความเส่ียงจากโฆษณา
ออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

7.การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กและ          
การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อ
ความเส่ียงและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 
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ตอนที ่1 การวเิคราะห์เชิงพรรณนา 

 ส่วนที ่1 ข้อมูลลกัษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 

จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 309 คน 

และเพศชาย จ านวน 91 คน ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 26-30 ปีมากท่ีสุด มีการศึกษาในระดบัปริญญา

ตรี มากกวา่คร่ึงหน่ึงประกอบอาชีพพนกังานบริษทัเอกชน มีรายได ้15,001-25,000 บาทมากท่ีสุด 

 ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก 

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภคอยู่ใน
ระดบัน้อย คือผูบ้ริโภคเปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเพื่อทราบกิจกรรมส่งเสริมการ
ขายโปรโมชั่นท่ีสนใจ และเปิดรับข่าวสารเพื่อคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์ของผูท่ี้เคยใช้
ผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก และนอ้ยท่ีสุดคือการคน้หาของผูบ้ริโภคท่ีมีการคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบั
โฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊นอ้ยท่ีสุด 
 นอกจากน้ีผลการศึกษายงัพบวา่การเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภคจะอยูใ่นช่วงเวลา 20.01-

01.00 น. โดยมีการใช้งานส่ือเฟซบุ๊กต่อวนัจ านวน 1-2 ชั่วโมงและ3-4 ชั่วโมง ต่อวนั และมีการ

เปิดรับเฟซบุก๊ทุกวนั 

ส่วนที ่3 ข้อมูลเกีย่วกบัการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ใน          

เฟซบุ๊ก ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก โดยความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กข้อท่ีมีค่าเฉล่ีย
สูงสุดคือการโฆษณาเกินจริง เช่น ครีมทาผิวขาวได้ภายใน 3 วนั รองลงมาคือความเส่ียงด้าน
กายภาพ/ดา้นความปลอดภยั  เช่น ใชแ้ลว้อาจเกิดอาการแพห้รือเกิดผลขา้งเคียง และดา้นท่ีนอ้ยท่ีสุด
คือความเส่ียงทางสังคม เช่น ความรู้สึกวา่คนรอบขา้งอาจไม่ยอมรับผลิตภณัฑ์ เม่ือใชแ้ลว้อาจไม่ได้
รับการยอมรับจากเพื่อน 

ส่วนที ่4 ข้อมูลเกีย่วกบัการรู้เท่าทนัส่ือ 
กลุ่มตวัอย่างมีการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊ก อยู่ในระดบัมาก โดยด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้น

คุณลกัษณะของส่ือโซเชียลมีเดีย รองลงมาคือดา้นดา้นความสามารถในการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊ก และ
ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือดา้นการคิดวิเคราะห์ ซ่ึงรายละเอียดในแต่ละดา้น สามารถอธิบายได้
ดงัต่อไปน้ี 

ด้านคุณลกัษณะของส่ือโซเชียลมีเดีย 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊กในดา้นน้ีในระดบั

มาก กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ส่ือส่วนใหญ่เกิดจากการปรุงแต่งมาแลว้ รองลงมาส่ือมีการหลอกล่อ ท าให้
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ผูรั้บส่ือคลอ้ยตามหลงผดิ และมีรูปแบบการเสนอมีความหลากหลายอาจไม่รู้เท่าทนั / มีหลากหลาย
รูปแบบยากต่อการควบคุม  

ด้านความสามารถในการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊ก  

ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีการเรียนรู้ทั้งจากห้องเรียน และคนรอบ

ขา้ง รองลงมาสามารถคดักรองขอ้มูลต่าง ๆ ได ้ดว้ยตนเอง และมีวิจารณญาณในการพิจารณาขอ้มูล

ซ่ึงมาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊กโดยรวมของดา้นน้ี

ในระดบัท่ีมาก 

ด้านพฤติกรรมการใช้ส่ือเฟซบุ๊ก  
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอย่างพบว่า กลุ่มตวัอย่างใช้ส่ือเฟซบุ๊กอย่างมีสติ ไม่ละเมิดสิทธิ

ของผูอ่ื้น รองลงมาใช้ส่ือเฟซบุ๊กอย่างถูกตอ้ง ถูกวิธี และบริโภคส่ืออย่างมีเหตุผลและเหมาะสม 
และใช้ส่ือเฟซบุ๊กอย่างมีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผูอ่ื้น ซ่ึงกลุ่มตวัอย่างมีการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊ก
โดยรวมของดา้นน้ีในระดบัท่ีมาก 

ด้านการคิดวเิคราะห์ 
ผลการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งพบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรู้เท่าทนัส่ือในดา้นน้ีนอ้ยท่ีสุด โดย

กลุ่มตวัอย่างไม่ถูกครอบง า / ตกเป็นเหยื่อของส่ือไดง่้าย รองลงมาไม่หลงเช่ือขอ้มูลในส่ือเฟซบุ๊ก
แบบง่าย ๆ ในทนัที และมีการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ ดว้ยหลกัเหตุผลและหลกัความเป็นจริงใน
การเช่ือส่ิงท่ีปรากฏในส่ือ ซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งมีการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุก๊โดยรวมของดา้นน้ีในระดบัท่ีมาก 

ส่วนที ่ 5 ข้อมูล เกี ่ยวก ับพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยงและพฤติกรรมการ

ป้องกันตัวจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก 

กลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพ

บนเฟซบุ๊กอยู่ในระดบัปานกลาง โดยสามารถรับมือกบัความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์

สุขภาพบนเฟซบุ๊กได้ นอกจากนั้นกลุ่มตวัอย่างมีพฤติกรรมการป้องกันตวัจากความเส่ียงของ

โฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กอยู่ในระดบัปานกลาง โดยจะตรวจดูและท าความ

เขา้ใจกบันโยบายการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุ๊กก่อนท่ี

จะกรอกขอ้มูล รองลงมารายงานปัญหาโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กนั้นไปยงัศูนย์

ช่วยเหลือเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และการบอกต่อพฤติกรรมของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพใน     

เฟซบุ๊กนั้นผา่นอีเมลล์/กลุ่มข่าว/กระดานข่าวต่างๆ ส่วนท่ีนอ้ยท่ีสุดคือการด าเนินการทางกฎหมาย

กบัผูท่ี้ลงโฆษณาแบบผดิกฏหมายในเฟซบุก๊ 
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ตอนที ่2 การทดสอบสมมุติฐาน  

         ผลการทดสอบสมมุติฐานสามารถสรุปรายละเอียดไดด้งัตารางท่ี 5.1 

ตาราง 5.1 สรุปผลการทดสอบสมมุติฐาน 

 

สมมุตฐิาน ผลการทดสอบสมมุตฐิาน 
สมมุติฐานท่ี 1 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสมัพนัธ์กบั

พฤติกรรมการรับมือและการป้องกนัตวัจากความ
เส่ียงของโฆษณาออนไลน ์

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมุติฐานท่ี 2 การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊มีความสมัพนัธ์
กบัพฤติกรรมการรับมือและการป้องกนัตวัจาก
ความเส่ียงของโฆษณาออนไลน ์

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมุติฐานท่ี 3 การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟ
ซบุ๊กมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือและ
การป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน ์

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมุติฐานท่ี 4 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสมัพนัธ์กบั
การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลนใ์นเฟซบุ๊ก 

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมุติฐานท่ี 5 การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊มีความสมัพนัธ์
กบัการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุ๊ก 

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมุติฐานท่ี 6 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสมัพนัธ์กบั
การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟ
ซบุ๊ก 

ไม่สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมุติฐานท่ี 7 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือ
โฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการประเมินความ
เส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก สามารถ
พยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและ
ป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพ
ในเฟซบุ๊ก 

สอดคลอ้งกบัสมมุติฐานท่ีตั้งไว ้

จากตารางท่ี 5.1 แสดงผลการสรุปสมมุติฐาน ดงัน้ี 

สมมุติฐานที ่1 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือ

และการป้องกันตัวจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 
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ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กับ
พฤติกรรมการรับมือและการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพบว่าความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้มกนัในระดบัต ่า ซ่ึงผลวิจยัเป็นไป
ตามสมมุติฐาน กล่าวคือ ผูบ้ริโภคเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กแต่มีพฤติกรรมการรับมือจากความ
เส่ียงของโฆษณาออนไลน์ต ่า 

 สมมติฐานที่ 2 การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการรับมือ
และการป้องกนัตัวจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีกบัพฤติกรรมการ
รับมือและการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
โดยพบว่ามีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภครู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กก็
จะมีพฤติกรรมการรับมือและการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที่ 3 การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการรับมือและการป้องกนัตัวจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กมี
ความสัมพนัธ์กบัพฤติกรรมการรับมือและการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดยพบวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั กล่าวคือเม่ือผูบ้ริโภค
มีการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ก็จะมีพฤติกรรมการรับมือและการป้องกนั
ตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

สมมติฐานที ่4 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา

ออนไลน์ในเฟซบุ๊ก 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการ
รู้เท่าทันส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 โดยพบว่ามี
ความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัต ่ามาก กล่าวคือผูบ้ริโภคเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมาก
แต่การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ต ่ามาก  
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สมมติฐานที ่5 การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับการประเมินความเส่ียง
จากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพนัธ์กบัการ

ประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก อย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 โดย

พบวา่มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนัในระดบัสูง กล่าวคือผูบ้ริโภครู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก

ก็จะมีการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ในระดบัท่ีมาก  

สมมติฐานที่ 6 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กับการประเมินความเส่ียง
จากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่มีความสัมพนัธ์กบั

การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก  กล่าวคือผูบ้ริโภคเปิดรับส่ือโฆษณาใน       

เฟซบุก๊ก็จะไม่ผลต่อการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ 

สมมติฐานที ่7 การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก
และการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือ
ต่อความเส่ียงและป้องกนัตัวจากความเส่ียงโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก 

ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบวา่ การเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา
ออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก สามารถพยากรณ์ 
พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและป้องกันตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพใน          
เฟซบุ๊กได ้กล่าวคือการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก การประเมินความเส่ียงจากโฆษณา
ออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก สามารถท านาย พฤติกรรมการรับมือต่อ
ความเส่ียงและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก ทั้งน้ี การเปิดรับส่ือ
โฆษณาในเฟซบุ๊ก มีความสัมพนัธ์เชิงผกผนักบัพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและป้องกนัตวั
จากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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5.2 การวเิคราะห์และอภิปรายผล 

ส าหรับช่วงเวลาในการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊ก จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 400 คน 

กลุ่มตวัอยา่ง เปิดรับส่ือเฟซบุก๊ในช่วง 20.01-01.00 น. มากท่ีสุด ระยะเวลาการใชง้านส่ือเฟซบุ๊กต่อ

วนั พบว่า กลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 400 คน ส่วนใหญ่ใช้งานส่ือเฟซบุ๊กต่อวนั 1-2 ชั่วโมงและ3-4 

ชัว่โมง จ านวนท่ีเท่ากนั และเปิดรับเฟซบุ๊กทุกวนั สอดคลอ้งกบั แพร ไกรฤกษ ์(2558) ท่ีไดท้  าการ

วิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์เร่ืองผลิตภณัฑ์เสริมความงามของ

สตรีไทย อิทธิพลบิวต้ีบล็อกเกอร์กบัการสร้างรูปลกัษณ์ของสตรีไทย อิทธิพลบิวต้ีบล็อกเกอร์กบั

การตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑ์เสริมความงาม พบว่ากลุ่มผูศึ้กษามีการเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์เป็น

ประจ าวนัละ 2-3 ชัว่โมง คือ เฟซบุก๊ (Facebook)  

ผูว้ิจยัศึกษาการเปิดรับส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาใน  

เฟซบุ๊ก การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียง

และป้องกันตัวจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก  ซ่ึงผูว้ิจ ัย อภิปรายผลเชิง

พรรณนาเป็นรายดา้นดงัน้ี 

ด้านการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก กลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับอยู่ในระดบัน้อย คือกลุ่ม

ตวัอยา่งเปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุ๊กเพื่อทราบกิจกรรมส่งเสริมการขาย โปรโมชัน่ท่ี

สนใจมากท่ีสุด สอดคลอ้งกบั ธิติมา พดัลม และ กุลเชษฐ์ มงคล (2559) ไดศึ้กษาวิจยัพฤติกรรมการ

ตดัสินใจซ้ืออาหารคลีนฟู้ ดส์ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตวัอย่าง

คน้หาแหล่งขอ้มูลสังคมออนไลน์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีช่วยในการตดัสินใจ

ซ้ือ ปัจจยัส่วนประสมทางการตลาดในด้านการส่งเสริมการตลาด เช่น การลด แลก แจก แถม       

การแจง้โปรโมชัน่ของสินคา้อยูใ่นระดบัมาก  

ด้านการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊ก กลุ่มตวัอยา่งมีทกัษะการรู้เท่าทนัส่ืออยูใ่นระดบัมาก โดยดา้นท่ี

มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือดา้นคุณลกัษณะของส่ือโซเชียลมีเดีย ค่าเฉล่ียขอ้ท่ีมากท่ีสุด คือ ส่ือส่วนใหญ่เกิด

จากการปรุงแต่งมาแลว้ รองลงมาคือส่ือมีการหลอกล่อ ท าให้ผูรั้บส่ือคลอ้ยตามหลงผิด สอดคลอ้ง

กับ นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์ (2558) ได้ศึกษาเร่ืองทัศนคติการรู้เท่าทันส่ือ และพฤติกรรมการ
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หลีกเล่ียงโฆษณา ผลการวจิยัพบวา่ การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ของผูบ้ริโภคนั้นอยูใ่นเกณฑ์ท่ี

ดี เพราะผูบ้ริโภคมีการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในระดบัมาก คือมีความสามารถในการแยกแยะ

เน้ือหาโฆษณาออนไลน์ได ้โดยส่วนมากผูบ้ริโภคมีแนวโนม้ท่ีจะไม่เช่ือในโฆษณาออนไลน์ และ

สามารถตระหนกัถึงขอ้แตกต่างระหวา่งการโฆษณาและความเป็นจริงของผลิตภณัฑ์และสอดคลอ้ง

กบั อนงคน์าฏ รัศมีเวียงชยั (2551) ไดศึ้กษาเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา

ในโรงเรียนชุมชนประชาธิปัตยว์ิทยาคาร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมมีระดบัการรู้ท่าทนัส่ืออยูใ่น

ระดบัมาก เม่ือพิจารณาตามรายส่ือพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ตในระดบัมาก

ท่ีสุด และกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่รู้วา่อินเตอร์เน็ตมีขอ้มูลหรือเน้ือหาท่ีเป็นภยัและอนัตรายอยูม่าก  

ด้านการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก กลุ่มตวัอยา่งมีภาพรวมอยู่ใน

ระดบัมาก โดยความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการโฆษณาเกิน

จริง เช่น ครีมทาผิวขาวไดภ้ายใน 3 วนั รองลงมาคือ ความเส่ียงดา้นกายภาพ/ด้านความปลอดภยั  

เช่น ใชแ้ลว้อาจเกิดอาการแพห้รือเกิดผลขา้งเคียง สอดคลอ้งกบั ภาณุวฒัน์ กองราชดา้น (2554) ได้

วจิยัเร่ืองการศึกษาพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคมออนไลน์ของวยัรุ่นในประเทศไทย : กรณีศึกษา 

Facebook ในดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) พบว่าพฤติกรรมการใชเ้ครือข่ายสังคม   

เฟซบุ๊กดา้นการรับรู้ถึงความเส่ียง (Perceived Risk) ของกลุ่มตวัอยา่งโดยรวมเห็นดว้ยโดยทราบวา่

ขอ้มูลท่ีปิดเผยในเฟซบุ๊กจะไม่ปลอดภยั ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 32.75 คิดวา่มีความไม่แน่นอน

หลายอย่างในการใชเ้ฟซบุ๊ก ส่วนใหญ่เห็นดว้ย ร้อยละ 36.75 มกัจะระมดัระวงัเม่ือมีคนเขา้มาขอ

เป็นเพื่อนโดยผา่นทางเฟซบุก๊ ร้อยละ 32.75 และจะไม่ยอมรับค าเชิญเพื่อเขา้ร่วมกลุ่มต่างๆทนัทีเม่ือ

ไดรั้บค าเชิญ ร้อยละ 53.75 และไม่ยินดีนดัพบและพูดคุยกบับุคคลอ่ืนท่ีรู้จกัจากการใชเ้ฟซบุ๊ก ร้อย

ละ 29.25  และยงัสอดคลอ้งกบั จินดารัตน์ บวรบริหาร (2548)ไดท้  าการศึกษาเร่ืองความรู้เท่าทนัส่ือ

อินเทอร์เน็ต การประเมินความส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตวัเองของนกัเรียนชั้นมธัยมปลายใน

เขตกรุงเทพมหานคร พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งประเมินวา่อินเตอร์เน็ตมีความเส่ียงในระดบัมาก และคิด

ว่าภาพโป๊เปลือยเป็นเร่ืองท่ีมีความเส่ียงมากท่ีสุด รองลงมาคือดา้นภาษา ทั้งน้ี กระบวนการระบุ

ความเส่ียง การวิเคราะห์ความเส่ียง และผลกระทบของแต่ละปัจจยัเส่ียง ข้ึนอยู่กับทกัษะและ

วิจารณญานของแต่ละบุคคล โดยในส่ือเฟซบุ๊กมีทั้งท่ีเป็นขอ้มูลท่ีดีเป็นประโยชน์และขอ้มูลท่ีให้

โทษ อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีมาตรการท่ีเป็นสากลในการวดัวา่ขอ้มูลใดเป็นขอ้มูลท่ีดีมีประโยชน์ และ
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ขอ้มูลใดไม่ดี เพราะแต่ละสังคมต่างก็มีมาตรฐานของตวัเอง การตดัสินวา่เน้ือหาใดบนอินเทอร์เน็ต

มีความเส่ียงหรือไม่ข้ึนอยู่กับบริบททางสังคมและวฒันธรรมเป็นส าคญั ดังท่ี The National 

Academy of Sciences (2002) ได้กล่าวไวว้่าการพิจารณาว่าส่ิงใดบนอินเทอร์เน็ตมีความเส่ียง

หรือไม่เหมาะสมนั้นเป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยูก่บัค่านิยมของแต่ละบุคคล หรือและกระบวนการขดัเกลาทาง

สังคมแต่ละสังคม ซ่ึงมีความต่างกัน และความคาดหวงับทบาทของบุคคลต่างๆ ในสังคมย่อม

ต่างกนั 

ด้านพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกันตัวจากความเส่ียงของ

โฆษณาออนไลน์ผลติภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงของ

โฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กอยู่ในระดบัปานกลาง โดยสามารถรับมือกบัความ

เส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กได ้และนอ้ยท่ีสุด คือ การกลัน่กรองเน้ือหา

ระดับผู ้ใช้ คือ การกลั่นกรองท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู ้ใช้ ต้องมีการดาวน์โหลดซอฟแวร์

กลัน่กรองเน้ือหาหรือเลือกเมนูปิดกั้นโฆษณาในแถบเคร่ืองมือเฟซบุ๊ก นอกจากนั้นกลุ่มตวัอย่างมี

พฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยจะตรวจดูและท าความเขา้ใจกบันโยบายการเก็บขอ้มูลส่วนบุคคลของโฆษณา

ออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กก่อนท่ีจะกรอกขอ้มูลมากท่ีสุด รองลงมาคือรายงานปัญหา

โฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุก๊นั้นไปยงัศูนยช่์วยเหลือเวป็ไซตเ์ฟซบุก๊ สอดคลอ้งกบั 

จินดารัตน์ บวรบริหาร (2548) ไดศึ้กษาเร่ืองความรู้เท่าทนัส่ืออินเทอร์เน็ต การประเมินความเส่ียง

และพฤติกรรมการป้องกนัตวัเองของนกัเรียนชั้นมธัยมปลายในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม

ตวัอยา่งคิดวา่ตนมีความสามารถในการรับมือต่อความเส่ียงในระดบัสูง และคิดวา่ผูใ้ชท่ี้เป็นเยาวชน

มีความสามารถในการรับมือกบัความเส่ียงในระดบัปานกลาง ทางดา้นความสามารถป้องกนัภยัจาก

ความเส่ียงบนอินเทอร์เน็ต ผูต้อบแบบสอบถามคิดวา่ตวัผูใ้ช ้ซ่ึงเป็นเยาวชน สามารถป้องกนัภยัจาก

ความเส่ียงได้ในระดับปานกลาง ส่วนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารมี

ความสามารถมากท่ีสุด รองลงมาคือผูจ้ดัท าเน้ือหาบนอินเทอร์เน็ต กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่คิดว่า

มาตรการท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด คือ การกลัน่กรองเน้ือหาในระดับเครือข่าย ในขณะท่ีการ

กลัน่กรองเน้ือหาระดบัผูใ้ชเ้ป็นมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพนอ้ยท่ีสุด 
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นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดศึ้กษาปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและ

ป้องกันตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก พบว่า การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา

ออนไลน์ในเฟซบุ๊ก การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก และการเปิดรับส่ือ

โฆษณาในเฟซบุ๊ก ทั้ง 3 ปัจจยัรวมกันสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและ

ป้องกนัตวัจากความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ไดร้้อยละ 41.2 

โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ผลการวิจยัพบวา่ การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กเป็นปัจจยั

ท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและป้องกนัตวัจากความเส่ียงได้มากท่ีสุด     

ถึงร้อยละ 33.8 สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือของ Christ, William G. & Potter, 

James W. (1998) ท่ีระบุว่าความรู้เท่าทนัส่ือประกอบข้ึนด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านการรับรู้ 

(Cognitive Dimension) เป็นความสามารถของบุคคลในการเขา้ใจตั้งแต่ สัญลกัษณ์ท่ีง่ายๆ ไปจนถึง

ประเด็นท่ีมีความสลบัซับซ้อน มิติทางด้านอารมณ์ (Emotional) เป็นความสามารถของบุคคลใน  

การจ าแนกสัญลกัษณ์ต่างๆ ท่ีส่ือใช้ในการกระตุน้อารมณ์และความรู้สึกแต่ละอย่างได้ โดยรู้ว่า

ผูผ้ลิตส่ือนั้นตอ้งการกระตุน้ให้ผูรั้บเกิดความรู้สึกอะไร รวมถึงการท่ีผูรั้บสารสามารถใช้ส่ือเพื่อ

ปรับอารมณ์ความรู้สึก ของตนเองได้ตามความปรารถนา มิติทางด้ านสุนทรีย์ (Aesthetic 

Dimension) เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะเข้าถึงหรือเห็นคุณค่าท่ีอยู่ในสารด้วยมุมมองทาง

ศิลปะ ซ่ึงเป็นความสามารถท่ีเกิดจากการ เขา้ใจทกัษะท่ีใช้ในการผลิตเน้ือหาของส่ือต่างๆ มิติ

ทางดา้นจริยธรรม (Moral Dimension) เป็นความสามารถของบุคคลท่ีล่วงรู้หรือตีความ ค่านิยมท่ี

แฝงอยูใ่นสารได ้สอดคล้องกับ อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย (2556) ท่ีอธิบายว่า การรู้เท่าทนัส่ือ คือ 

ความสามารถหรือทกัษะของผูรั้บส่ือในการตีความหมายของสารท่ีส่งจากส่ือสารมวลชนดว้ยการ

คิดใคร่ครวญพิเคราะห์ถึงกระบวนการของส่ือสารมวลชนอย่างมีหลกัการ เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ

ของส่ือ  

ดังนั้ นเม่ือกลุ่มตัวอย่างมีทักษะการรู้เท่าทันส่ือมาก ก็จะส่งผลถึงประสิทธิภาพใน

พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและป้องกันตวัจากความเส่ียงโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพใน         

เฟซบุ๊กมาก กลุ่มตวัอย่างจะมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบขอ้มูลและท า

ความเขา้ใจกบันโยบายมีทกัษะในการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมป้องกนัตวัเองมากข้ึนตาม

ทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือ 
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ทั้งน้ีผูว้ิจ ัยพบเพิ่มเติมว่า การรู้เท่าทันส่ือโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก ร่วมกันกับการ

ประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊สามารถพยากรณ์ได ้ร้อยละ 40 นอกจากท่ีบุคคล

จะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบขอ้มูลและท าความเขา้ใจซ่ึงเป็นทกัษะการรู้เท่า

ทนัส่ือแล้ว บุคคลยงัจ าเป็นตอ้งมีทกัษะการประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก      

ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ความเส่ียงดา้นการท างานของสินคา้ ความเส่ียงดา้นความเป็นส่วนตวั ความเส่ียง

ดา้นการเงิน ความเส่ียงดา้นเวลา ความเส่ียงดา้นกายภาพ ความเส่ียงดา้นจิตวทิยา และความเส่ียงดา้น

สังคม หากกลุ่มตวัอยา่งมีความสามารถในการประเมินค่าความเส่ียง หรือเหตุการณ์ท่ีไม่แน่นอนท่ี

อาจเกิดข้ึนและมีทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือแลว้ ก็จะมีความสามารถรับมือและป้องกนัตวัจากความเส่ียง

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบว่า ปัจจยัการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กเป็นปัจจยัท่ีเขา้มาใน

สมการร่วมกนักบัการรู้เท่าทนัส่ือและการประเมินความเส่ียง สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือ

และป้องกันตัวจากความเส่ียงได้เช่นกัน แต่มีลักษณะแบบผกผนั สอดคล้องกับงานวิจัยของ            

ปิยมาภรณ์ ช่วยชูหนู(2559) ไดศึ้กษาเร่ืองปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผา่นทางสังคม

ออนไลน์ พบว่า ปัจจยัด้านการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคม

ออนไลน์ จากผลการวิจยั มีค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีค่าน้อยกว่าระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันั้นจึง

สามารถสรุปไดว้่า ปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดส่งผลต่อการตดัสินใจซ้ือสินคา้ผ่านทางสังคม

ออนไลน์โดยในการซ้ือสินค้าออนไลน์ผูบ้ริโภคมีความต้องการให้ร้านค้าออนไลน์นั้นๆแจ้ง

ข่าวสารหรือขอ้มูลสินคา้ถึงลูกคา้โดยตรง และตอ้งการให้ท าอย่างสม ่าเสมอ เพื่อท าให้ไดรั้บรู้ถึง

ขอ้มูลข่าวสารหรือกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของร้านคา้ เช่น การลด แลก แจก แถม รวมไปถึง

การโฆษณาหรือประชาสัมพนัธ์ร้านคา้ตามส่ืออ่ืนๆอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อสร้างการรับรู้ใหแ้ก่ผูบ้ริโภค    

สอดคลอ้งกบั พีระ จิรโสภณและคณะ (2559) ไดศึ้กษาเร่ืองความรู้เท่าทนัส่ือสารยุคดิจิทลั

กบับทบาทในการก าหนดแนวทางปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย ภาพรวมส่วนใหญ่พบว่าในส่ือ

ทวิตเตอร์ ผูท่ี้มีการเปิดรับส่ือมาก มีระดบัการรู้เท่าทนัส่ือน้อยกว่า เน่ืองจากส่ือทวิตเตอร์เป็นส่ือ

ออนไลน์ท่ีมีผูใ้ชบ้ริการจ านวนมาก และมีการแสดงความเห็นอยา่งรวดเร็ว และแพร่กระจายต่อได้

อยา่งรวดเร็ว โดยยงัไม่มีการดูแลและยากต่อการควบคุม ท าใหมี้เน้ือหาท่ีล่อแหลมอยูจ่  านวนมากอยู่

ในทวติเตอร์ มีการหลอกล่อ ปลุกกระแสหรือปลุกระดมอยูจ่  านวนมากในส่ือน้ี เม่ือผูบ้ริโภคเปิดรับ
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ส่ือทวติเตอร์มากยอ่มเกิดการคลอ้ยตามหรือหลงเช่ือไดง่้าย และท าให้ความสามารถในการรู้เท่าทนั

ส่ือนอ้ยลง  และยงัสอดคลอ้งกบั นิฤมล หิรัญวิจิตรภรณ์, 2558 ศึกษาวิจยั ทศันคติ การรู้เท่าทนัส่ือ 

และพฤติกรรมการหลีกเล่ียงโฆษณาออนไลน์ ผลวิจยัพบว่า กลุ่มเจเนอร์เรชั่นเอ็กซ์เป็นกลุ่มท่ีมี

ระดบัการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาออนไลน์ในระดบัมากท่ีสุด เน่ืองจากกลุ่มเจเนอร์เรชัน่เอ็กซ์เป็นกลุ่มท่ี

มีพฤติกรรมการหลีกเล่ียงโฆษณาออนไลน์หรือไม่เปิดรับโฆษณามากท่ีสุด   

ซ่ึงสามารถตีความได้ว่า ถึงแม้ว่าจะมีระดับการประเมินความเส่ียงจากส่ือโฆษณาใน         

เฟซบุก๊ระดบัสูง แต่ถา้บุคคลท่ีเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุก๊ระดบัมาก จะมีพฤติกรรมการรับมือและ

ป้องกนัตวัจากความเส่ียงไดน้อ้ยลง อธิบายไดว้า่ ผูท่ี้มีการเปิดรับส่ือโฆษณามาก อาจจะคลอ้ยตาม

หรือหลงเช่ือค าโฆษณา และท าให้มีระดบัการรู้เท่าทนัส่ือนอ้ยลง ผูท่ี้เปิดรับส่ือโฆษณามากจึงไม่มี

ความสามารถหรือทักษะในการตีความหมายของสารท่ีส่งจากส่ือสารมวลชน ไม่มีทักษะคิด

พิเคราะห์ถึงกระบวนการของส่ือสารมวลชน ท าให้อาจจะตกเป็นเหยื่อของส่ือ และไม่มีสามารถใน

การประเมินความเส่ียงจากส่ือโฆษณา เม่ือการเปิดรับส่ือโฆษณาเขา้มาเป็นปัจจยัในการพยากรณ์

ร่วมกนักบัการประเมินความเส่ียงผลพยากรณ์จึงออกมาในลกัษณะผกผนั 

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวจัิยไปประยุกต์ใช้  
จากการท่ีศึกษาความสัมพนัธ์และปัจจยัพยากรณ์ระหว่าง การเปิดรับส่ือ การรู้เท่าทนัส่ือ 

การประเมินความเส่ียง และพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตวัจาก
ความเส่ียงต่อส่ือโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กของผูบ้ริโภค พบวา่ การรู้เท่าทนัส่ือ
โฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กเป็นปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและ
ป้องกนัตวัจากความเส่ียงไดม้ากท่ีสุด และเม่ือปัจจยัการเปิดรับส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊กเป็นปัจจยัท่ีเขา้
มาในสมการร่วมกนักบัการรู้เท่าทนัส่ือและการประเมินความเส่ียงก็จะสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การรับมือและป้องกันตัวจากความเส่ียงได้เช่นกัน แต่มีลักษณะแบบผกผัน ผู ้วิจ ัยจึงได้มี
ขอ้เสนอแนะท่ีไดจ้ากงานวจิยัน้ีคือ จดัท าโครงการรณรงคเ์พื่อส่งเสริมทกัษะการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา
และเพิ่มทกัษะความสามารถในการรับมือและป้องกนัตวัจากความเส่ียง ประกอบดว้ย 4 ส่วน ดงัน้ี  

ส่วนท่ี 1 ส่งเสริมความรู้เท่าทนัส่ือ ให้มีความตระหนักรู้ในด้านการรู้เท่าทันส่ือ ผ่าน
ขั้นตอนการเปิดรับส่ือ การวิเคราะห์ส่ือ การเข้าใจส่ือ การประเมินค่า และการใช้ส่ือให้เกิด
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ประโยชน์ รวมถึงการสร้างสรรคส่ื์อ สามารถผลิตส่ือท่ีปลอดภยัและสร้างสรรคไ์ด ้ โดยจดัให้มีการ
อบรมผูท่ี้มีส่วนเก่ียวข้องกับการสร้างการเรียนรู้เท่าทันส่ือ ครูผูส้อน เด็กและเยาวชนทั่วไป 
กระทรวงศึกษาธิการควรก าหนดนโยบายและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนรู้เท่าทันส่ือใน
สถานศึกษาเป็นวชิาบงัคบั เน่ืองจากเป็นทกัษะชีวติท่ีมีความส าคญัอยา่งยิ่งในการเรียนรู้ และควรให้
ความส าคญักบัการฝึกอบรมครู(Training for Trainers) ให้สามารถจดักระบวนการเรียนรู้เท่าทนัส่ือ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยสามารถบูรณาการผลการศึกษาเขา้กบัเน้ือหาวชิาต่างๆได ้ 

ส่วนท่ี 2 ส่งเสริมทกัษะดา้นการประเมินความเส่ียงจากส่ือโฆษณาทั้ง 6 ดา้น ไดแ้ก่    
1) ความเส่ียงด้านการท างานของสินค้า (Performance Risk) ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ

วิเคราะห์ความเส่ียงดา้นการท างานของสินคา้ เช่น ความเป็นไปไดเ้ก่ียวกบัสินคา้ท่ีจะเกิดการช ารุด
และไม่เป็นไปตามท่ีออกแบบ หรือซ้ือไปแลว้สามารถใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงหรือเปล่า 

2) ความเส่ียงดา้นการเงิน (Financial Risk) ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถวิเคราะห์    ความเส่ียง
ดา้นการเงินได ้เช่น การวิเคราะห์ความคุม้ค่าของโปรโมชัน่สินคา้ และการค านวณค่าบ ารุงรักษา
หลงัซ้ือสินคา้ 

3) ความเส่ียงด้านโอกาสและเวลา (Opportunity/Time Risk) ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
วเิคราะห์ความเส่ียงดา้นโอกาสและเวลา เช่น การวิเคราะห์เวลาระยะในการตดัสินใจซ้ือสินคา้ เวลา
เรียนรู้วธีิการใช ้หรือเวลาในการเปล่ียนสินคา้ใหม่เม่ือสินคา้นั้นไม่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไว ้

4) ความเส่ียงด้านความปลอดภยั (Safety or Physical Risk) ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถ
วเิคราะห์ความเส่ียงดา้นความปลอดภยั เช่น  วิเคราะห์ไดว้า่เม่ือกรอกขอ้มูลส่วนบุคคลไป จะไม่ถูก
น าไปใช้แอบอ้างเพื่อโฆษณา หรือวิเคราะห์ได้เม่ือว่าใช้สินค้าแล้วจะเกิดอาการแพ้หรือเกิด
ผลขา้งเคียงหรือไม่ 

5) ความเส่ียงดา้นสังคม (Social Risk) ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถวิเคราะห์ความเส่ียงด้าน
สังคม เช่น วิเคราะห์ได้ว่าเม่ือซ้ือสินคา้มาใช้จะไดรั้บการยอมรับ ไม่รู้สึกสูญเสียสถานะในกลุ่ม
สังคมเน่ืองจากการซ้ือสินคา้หรือรับบริการ  

6) ความเส่ียงดา้นจิตวิทยา (Psychological Risk) ท าให้ผูบ้ริโภคสามารถวิเคราะห์ความ
เส่ียงดา้นจิตวิทยา เช่น สามารถวิเคราะห์ไดว้า่ใชสิ้นคา้น้ีเหมาะกบัต าแหน่งหนา้ท่ีหรือสถานะของ
ตน เม่ือใชแ้ลว้จะไม่รู้สึกกลวั เสีย self หรือ Ego loss 

เน่ืองจากเป็นทกัษะเหล่าน้ี เป็นทกัษะท่ีตอ้งมีร่วมกนักบัการรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา เพื่อเป็น
เกราะเพิ่มความสามารถในการรับมือและป้องกนัตวัจากความเส่ียงได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 
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ส่วนท่ี 3 รณรงค์ให้ผูบ้ริโภค หลีกเล่ียงการเปิดรับส่ือโฆษณาผลิตภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก  
เพราะเน่ืองจากเม่ือผูบ้ริโภคท่ีมีการเปิดรับส่ือโฆษณามาก ระดบัการรู้เท่าทนัส่ือของผูบ้ริโภคจะ
นอ้ยลง ท าใหอ้าจจะตกเป็นเหยือ่ของส่ือโฆษณา ไม่สามารถประเมินความเส่ียงจากส่ือ ซ่ึงส่งผลไป
ยงัพฤติกรรมการรับมือและป้องกนัตวัจากความเส่ียงของผูบ้ริโภค  

ส่วนท่ี 4 ส่งเสริมให้ผูผ้ลิตส่ือโฆษณา มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตส่ือเชิงสร้างสรรค ์
และมีจรรยาบรรณในการผลิตส่ือโฆษณา และกลุ่มผูผ้ลิตส่ือ ควรมีมาตรการส าคญัในการปลูกฝัง
ทศันคติท่ีดี ในการสร้างสรรคแ์ละผลิตส่ือ เสริมสร้างและพฒันาใหส้ังคม  

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป                                                                            

1) ควรท าการศึกษาวจิยัในเชิงคุณภาพ เช่น จากการสัมภาษณ์หรือการสนทนา และน าผลท่ี
ไดม้าวิเคราะห์ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีเจาะลึกมากยิ่งข้ึน ซ่ึงสามารถน าขอ้มูลนั้นมาใชใ้นการเสริมสร้าง
การรับมือต่อความเส่ียงและป้องกนัตวัจากความเส่ียงโฆษณาไดค้รอบคลุมมากข้ึน 

2) ควรท าการศึกษาการรู้เท่าทันส่ือในส่ืออ่ืนๆ เพิ่มเติม เช่น  การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณา
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในอินสตาแกรม 

3) ควรท าการศึกษาปัจจยัท่ีส่งผลต่อพฤติกรรมการรับมือและป้องกนัตวัจากความเส่ียงใน
ดา้นอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 



 

 

ภาคผนวก ก. 

แบบสอบถามงานวจัิย 

เร่ือง การศึกษาปัจจัยทีส่ามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัความเส่ียง 

จากโฆษณาผลติภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก   

ค าช้ีแจง 

แบบสอบถามน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชส้ าหรับด าเนินการวิจยั ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรศิลป
ศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวตักรรม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ มี
วตัถุประสงคเ์พื่อการศึกษาปัจจยัท่ีสามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกนัความเส่ียงจาก
โฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊  (เคร่ืองส าอาง และอาหารเสริม เช่น วิตามิน, ยาลดความอว้น)
โดยขอ้มูลทั้งหมดจะใชเ้พื่อประโยชน์ในการท าวจิยัเท่านั้น มิไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ในทางอ่ืน ผูว้ิจยั
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถาม เพราะความคิดเห็นของท่านจะเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ท่ีจะช่วยใหง้านวจิยัช้ินน้ีส าเร็จตามวตัถุประสงค ์และกราบขอบพระคุณท่ีท่านให้
ความร่วมมือ ในการตอบแบบสอบถามมา ณ ท่ีน้ีดว้ย ขอ้มูลแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลลกัษณะประชากรของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือเฟซบุก๊และโฆษณาในเฟซบุก๊ 
ส่วนท่ี 3 การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 
  ส่วนท่ี 4 ขอ้มูลเก่ียวกบัการการรู้เท่าทนัส่ือ 
ส่วนท่ี 5 พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียง
ของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลลกัษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย (/) ลงในช่อง ท่ีตรงกบัตวัท่านมากท่ีสุดเพียงค าตอบเดียว 

1.เพศ   (  ) ชาย   (  ) หญิง 

2.อายุ 

(  ) 13 - 15 ปี    (  ) 16 - 20 ปี 
(  ) 21 - 25ปี    (  ) 26 - 30ปี 
(  ) 31- 35 ปี    (  ) 36 - 40 ปี 
(  ) มากกวา่ 40 ปี 
 
3.การศึกษา 
(  ) ต ่ากวา่มธัยม    (  ) มธัยมศึกษา 
(  ) ปริญญาตรี    (  ) ปริญญาโท 
(  ) ปริญญาเอก 
 
4.รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 
(  ) ต ่ากวา่ 15,000 บาท   (  ) 15,001 – 25,000 บาท 
(  ) 25,001 – 35,000 บาท   (  ) 35,001 – 45,000 บาท 
(  ) มากกวา่ 45,000 บาท 
  
5.อาชีพ 
(  ) นกัเรียน / นกัศึกษา   (  ) รับราชการ / พนกังานรัฐวสิาหกิจ 
(  ) พนกังานบริษทัเอกชน  (  ) รับจา้งทัว่ไป 
(  ) ธุรกิจส่วนตวั 
 

 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัการเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กและโฆษณาในเฟซบุ๊ก 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย (/) ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความคิดเห็นท่านมากท่ีสุด 
2.1 ช่วงเวลาใดท่ีท่านเปิดรับส่ือเฟซบุก๊เป็นประจ า 

(  ) 06.01 น. – 11.00 น.   (  ) 11.01 น. – 16.00 น. 
(  ) 16.01 น. – 20.00 น.   (  ) 20.01 น. – 01.00 น. 
(  ) 01.01 น. – 06.00 น. 
 

การเปิดรับส่ือเฟซบุ๊ก 
ต า่กว่า 1 
ช่ัวโมง 

1 – 2 
ช่ัวโมง 

3 – 4 
ช่ัวโมง  

4 – 5 
ช่ัวโมง 

6 ช่ัวโมง
ขึน้ไป   

2.2 ระยะเวลาใชง้านส่ือเฟซบุ๊กตอ่วนั           

 ไม่เลย 1 คร้ัง/
สัปดาห์ 

2-3 คร้ัง 
 /สัปดาห์ 

4-5 คร้ัง  
/สัปดาห์ 

ทุกวนั 

2.3 จ านวนคร้ังท่ีท่านเปิดรับส่ือเฟซบุ๊กต่อ
สปัดาห์ 

     

  
2.4 การเปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 
 

การเปิดรับโฆษณาผลติภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก 
ระดบัความคดิเห็น 

น้อย
ทีสุ่ด  

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

 

มาก 
 

มาก
ทีสุ่ด 

 

ด้านการแสวงหาข้อมูล 

1. ท่านคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพใน 
เฟซบุ๊ก 

          

2. ท่านเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเก่ียวกบัโฆษณาผลิตภณัฑ์
สุขภาพในเฟซบุ๊ก 

     

 



 
 

 

การเปิดรับโฆษณาผลติภณัฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก 
ระดบัความคดิเห็น 

น้อย
ทีสุ่ด  

น้อย 
 

ปาน
กลาง 

 

มาก 
 

มาก
ทีสุ่ด 

 

ด้านการแสวงหาข้อมูล 

3. ท่านเปิดรับขอ้มูลเก่ียวกบัคุณประโยชน์หรือ
คุณสมบติัของผลิตภณัฑสุ์ขภาพท่ีโฆษณาในเฟซบุ๊ก 

     

4. ท่านเปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุ๊กเพ่ือ
ทราบราคา, ท่ีจ  าหน่าย 

     

5. ท่านเปิดรับโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุ๊กเพ่ือ
ทราบกิจกรรมส่งเสริมการขายโปรโมชัน่ท่ีสนใจ 

     

ด้านการเปิดรับประสบการณ์ 

6. ท่านเปิดรับข่าวสารคน้หาขอ้มูลเก่ียวกบัประสบการณ์
ของผูท่ี้เคยใชผ้ลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุ๊ก 

          

7. ท่านเปิดรับขอ้มูลโฆษณาผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุ๊ก
เม่ือตอ้งการทราบรายการส่งเสริมการขายเพ่ือสนบัสนุน
การตดัสินใจในการตดัสินใจซ้ือผลิตภณัฑสุ์ขภาพ 

          

 8. ท่านเปิดรับขอ้มูลข่าวสารเพ่ือสามารถน าขอ้มูลต่างๆ
ท่ีเก่ียวกบัผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุ๊กท่ีไดรั้บไป
สนทนากบัผูอ่ื้นในสงัคม 

          

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที่  3  การประเมินความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก
(เคร่ืองส าอาง และอาหารเสริม เช่น วติามิน, ยาลดความอ้วน) 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย (/) ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความคิดเห็นท่านมากท่ีสุด 
3.1 ประเด็นความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุก๊ 

ความเส่ียง 
ระดบัความเส่ียง 

น้อยท่ีสุด น้อย ปานกลาง มาก มากท่ีสุด 

1.ท่านคิดวา่ประเด็นเก่ียวกบัโฆษณาออนไลน์
ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุ๊กมีความเส่ียง
มากนอ้ยเพียงใด 

          

 
3.2 ท่านคิดวา่ประเด็นเก่ียวกบัโฆษณาออนไลน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุก๊ดงัต่อไปน้ี มีความ
เส่ียงจากมากนอ้ย 

ประเภทของความเส่ียง ระดบัความเส่ียง 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

1. การละเมิดลิขสิทธ์ิ เช่น การน าภาพท่ีไม่ได้
ขออนุญาตมาใชโ้ฆษณาหรือรีววิ 

          

2. การละเมิดขอ้มูลส่วนบุคคลมาใชโ้ฆษณา 
เช่น น าขอ้มูลส่วนบุคคลมาใชแ้อบอา้งเพ่ือ
โฆษณา 

          

3. การโฆษณาเกินจริง เช่น ครีมทาผิวขาวได้
ภายใน 3 วนั 

          

4. การเหยยีดสีผิว/เช้ือชาติ เช่น โฆษณา
เปรียบเทียบสีผิว วา่ผิวขาวแลว้ดูดีกวา่ มีคุณค่า
กวา่ 

          

5. การน าเสนอภาพโป๊เปลือย            

6. การเสนอเน้ือหาทางเพศท่ีโจ่งแจง้      



 
 

 

ประเภทของความเส่ียง ระดบัความเส่ียง 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

   7. การติดไวรัสจากการรับชมโฆษณา           

8. ความเส่ียงทางการเงิน เช่น ความรู้สึกกงัวล
วา่ ซ้ือสินคา้มาในราคาแพง หรือจะมีการจดั
โปรโมชัน่ท่ีท าใหก้ารซ้ือในภายหลงัคุม้ค่ากวา่ 

          

9. ความเส่ียงทางสงัคม เช่น ความรู้สึกวา่คน
รอบขา้งอาจไม่ยอมรับผลิตภณัฑ ์เม่ือใชแ้ลว้
อาจไม่ไดรั้บการยอมรับจากเพ่ือน 

          

10. ความเส่ียงดา้นจิตวทิยา (เป็นความรู้สึกวา่
ผลิตภณัฑน้ี์อาจไม่เหมาะกบัตน เช่น ดูแลว้ไม่
สมกบัต าแหน่งหนา้ท่ีการงานเป็นความรู้สึก
กลวั เสีย self หรือ Ego loss 

          

11.ความเส่ียงในหนา้ท่ีหรือความสามารถของ
ผลิตภณัฑ ์เช่น ซ้ือไปแลว้ใชป้ระโยชน์ไม่ได ้ 

          

12. การเสนอเน้ือหาทางเพศท่ีโจ่งแจง้      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ส่วนที ่4 ค าถามเกีย่วกบัการรู้เท่าทันส่ือ 

ค าช้ีแจง : กรุณาท าเคร่ืองหมาย (/) ลงในช่อง ท่ีตรงกบัความคิดเห็นท่านมากท่ีสุด 
 

การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก ระดบัความคดิเห็น 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

 ด้านการคดิวเิคราะห์  

1. ท่านพิจารณาไตร่ตรองขอ้มูลจากส่ือเฟซบุ๊ก
อยา่งสมเหตุผล 

          

2. ท่านมีวจิารณญาณในการกลัน่กรอง คิด
วเิคราะห์แยกแยะและตีความ ขอ้มูลข่าวสารท่ี
ปรากฏในส่ือ เฟซบุ๊กไดอ้ยา่งเขา้ใจ ลึกซ้ึง 

          

3.ท่านสามารถเขา้ถึง คิดวเิคราะห์ ประเมินและ
บริโภคส่ืออยา่งชาญฉลาด 

     

4. ท่านมีการคิดวเิคราะห์และแยกแยะ ดว้ยหลกั
เหตผุลและหลกัความเป็นจริงในการเช่ือส่ิงท่ี
ปรากฏในส่ือ 

     

5. ท่านไม่หลงเช่ือขอ้มูลในส่ือเฟซบุ๊กแบบง่าย 
ๆ ในทนัที 

     

6. ท่านไม่ถูกครอบง า / ตกเป็นเหยือ่ของส่ือได้
ง่าย 

     

7. ท่านเขา้ใจ รู้ลึกและรู้จริงเก่ียวกบัส่ือโฆษณา
ในเฟซบุ๊ก 

     

8.ท่านมีการศึกษาแหล่งท่ีมา หรือผูผ้ลิตส่ือ      

9.ท่านมีการตั้งค  าถามวา่ส่ือตอ้งการอะไร มี
จุดประสงคใ์ด 

     

 
 



 
 

 

การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก ระดบัความคดิเห็น 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

 ด้านพฤตกิรรมการใช้ส่ือเฟซบุ๊ก 

1. ท่านใชส่ื้อส่ือเฟซบุ๊กอยา่งระมดัระวงั           

2. ท่านบริโภคส่ืออยา่งมีเหตผุลและเหมาะสม           

3. ท่านใชส่ื้อเฟซบุ๊กอยา่งมีประโยชน์ทั้งต่อ
ตนเองและผูอ่ื้น 

     

4. ท่านใชส่ื้อเฟซบุ๊กอยา่ง ถูกตอ้ง / ถูกวธีิ      

5. ท่านใชส่ื้อเฟซบุ๊กอยา่งมีสติ ไม่ละเมิดสิทธิ
ของผูอ่ื้น  

     

ด้านความสามารถในการรู้เท่าทนัส่ือเฟซบุ๊ก 

1. ท่านมีวจิารณญาณในการพิจารณาขอ้มูลซ่ึง
มาจากประสบการณ์และการเรียนรู้ 

     

2. ท่านสามารถคดักรองขอ้มูลต่าง ๆ ได ้ดว้ย
ตนเอง 

     

3. ท่านมีการเรียนรู้ทั้งจากหอ้งเรียน และคน
รอบขา้ง 

     

4. ท่านมีความรู้ความสามารถในการใชส่ื้อเฟ
ซบุ๊กอยา่งกวา้งขวาง / เป็นส่วนหน่ึงใน
ชีวติประจ าวนั 

     

5.ท่านไดรั้บข่าวสารต่างๆ ในการใหค้วามรู้และ
เตือนภยัต่างๆ จากการใชส่ื้อเฟซบุ๊ก 

     

 
 
 



 
 

 

การรู้เท่าทนัส่ือโฆษณาในเฟซบุ๊ก ระดบัความคดิเห็น 

น้อย
ทีสุ่ด 

น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

 ด้านคุณลกัษณะของส่ือโซเชียลมเีดยี 

1. ท่านคิดวา่ส่ือส่วนใหญ่เกิดจากการปรุงแต่ง
มาแลว้ 

          

2. ท่านคิดวา่ส่ือไปเร็วมากไม่สามารถตามทนัได ้           

3. ท่านคิดวา่ส่ือมีการหลอกล่อ ท าใหผู้รั้บส่ือคลอ้ย
ตามหลงผิด 

     

4. ท่านคิดวา่ส่ือมีรูปแบบการเสนอมีความ
หลากหลายอาจไม่รู้เท่าทนั / มีหลากหลายรูปแบบ
ยากต่อการควบคุม 

     

 

ส่วนที ่5 ค าถามเกีย่วกบัพฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงและพฤติกรรมการป้องกนัตัวจากความ
เส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก 

5.1 พฤติกรรมการรับมือต่อความเส่ียงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุก๊ 

พฤตกิรรมการรับมอืต่อความเส่ียง ระดบัความคดิเห็น 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

 ด้านคุณลกัษณะของส่ือโซเชียลมเีดยี 

1. การกลั่นกรองเน้ือหาระดับผูใ้ช้ คือ การกลั่น 
กรองท่ีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผูใ้ช ้ตอ้งมีการดาวน์
โหลดซอฟแวร์กลัน่กรองเน้ือหาหรือเลือกเมนูปิด
กั้ นโฆษณาในแถบเคร่ืองมือเฟซบุ๊ก ซ่ึงจะท า
หนา้ท่ีปิดกั้นการเขา้ถึงโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์
สุขภาพบนเฟซบุ๊ก 

          

2. สามารถรับมือกับความเส่ียงจากโฆษณาออน 
ไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุ๊กไดเ้พียงใด 

          



 
 

 

5.2 พฤติกรรมการป้องกนัตวัจากความเส่ียงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑสุ์ขภาพในเฟซบุก๊ 

 

พฤตกิรรมการรับมอืต่อความเส่ียง ระดบัความคดิเห็น 

น้อยทีสุ่ด น้อย ปานกลาง มาก มากทีสุ่ด 

 ด้านคุณลกัษณะของส่ือโซเชียลมเีดยี 

1.ท่านตรวจดูและท าความเขา้ใจกับนโยบายการ
เ ก็บข้อ มูลส่วนบุคคลของโฆษณาออนไลน์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กก่อนท่ีจะกรอก
ขอ้มูล   

          

2. เม่ือเกิดความเส่ียงข้ึนท่านเพิกเฉย                   

3. ท่านบอกต่อพฤติกรรมของโฆษณาออนไลน์
ผลิตภณัฑสุ์ขภาพบนเฟซบุ๊กนั้นผา่นอีเมลล/์กลุ่ม
ข่าว/กระดานข่าวต่างๆ 

     

4. ท่านรายงานปัญหาโฆษณาออนไลน์ผลิตภณัฑ์
สุขภาพบนเฟซบุ๊กนั้นไปยงัศูนยช่์วยเหลือเวป็ไซต์
เฟซบุ๊ก 

     

5. ท่านด าเนินการทางกฎหมายกบัผูท่ี้ลงโฆษณา
แบบผดิกฏหมายในเฟสบุ๊ก 
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