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เฟซบุ๊ก ได้ และกลุ่ ม ตัว อย่ า งมี พ ฤติ ก รรมการป้ องกัน ตัว จากความเสี่ ย งของโฆษณาออนไลน์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ อยูใ่ นระดับปานกลาง
เมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจาก
ความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก พบว่า การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก
การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ และการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก โดยทั้ง
3 ปั จจัยรวมกันสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยง
จากโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ ได้ร้อยละ 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 selfprevention 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 selfprevention from the risk of health product advertisements in Facebook is 41.2%.
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
จากสถานการณ์ในปั จจุบนั ด้วยเทคโนโลยีของการสื่ อสารที่พฒั นาขึ้นส่ งผลให้การสื่ อสาร
กลายเป็ นหนึ่งปั จจัยที่สาคัญในการดาเนินชีวิตของมนุษย์ รวมถึงการทางานในภาคส่ วนต่างๆ ล้วน
แล้วแต่ตอ้ งใช้การสื่ อสารเป็ นส่ วนสาคัญทั้งสิ้ น เช่ น ระบบคมนาคม ระบบขนส่ ง ระบบการเมือง
และระบบเศรษฐกิจ การกาเนิดของระบบอินเทอร์ เน็ตเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการสื่ อสารจากอดีต
ให้เปลี่ ยนไปอย่างสิ้ นเชิ ง เราอยู่ในยุค ดิ จิตอลที่มีสมาร์ ทโฟน-แท็บเล็ต บวกกับมี อินเทอร์ เน็ตก็
สามารถเชื่อมโลกทั้งใบเข้าด้วยกัน ได้ท้ งั การค้นหาข้อมูล การเสพสื่ อ หรื อการซื้ อขายสิ นค้า มนุษย์
สามารถพูดคุยติดต่อสื่ อสารกันข้ามประเทศได้ในเวลาเพียงเสี้ ยววินาที รู ปภาพขนาดใหญ่จากกล้อง
ถ่ายภาพสามารถส่ งเข้ามือถือโดยไม่ตอ้ งการสายต่อใดๆ และระบบเศรษฐกิจรู ปแบบใหม่ที่เป็ นการ
แข่งขันกันเพื่อพัฒนาโปรแกรมในการอานวยความสะดวกให้กบั มนุ ษย์ หรื อที่เรี ยกกันว่าระบบ
เศรฐกิ จแอพพลิ เคชัน่ สิ่ งเหล่านี้ ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่เกิ ดขึ้นจากอิทธิ พลของ อินเทอร์ เน็ตทั้งสิ้ น
(ณพล ผลากรกุล,2559)
อินเทอร์ เน็ตได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจาวัน ผูใ้ ช้งานอินเทอร์ เน็ตมีเพิ่มมากขึ้น
เรื่ อยๆผูค้ นหันมาสนใจโลกโซเชี ยลมากขึ้น การสื่ อสารที่ได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากของคนใน
ยุคปั จจุบนั คือ การสื่ อสารบนโลกอินเตอร์ เน็ต (Internet) ซึ่ งให้บริ การข้อมูล ข่าวสารความบันเทิง
รวมทั้งเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) (ชาคริ ต อ่องทุน และ ประสพชัย พสุ นนท,2559)
พาณุ วตั น์ ทองราช (2554) ได้จาแนกประเภทของการประยุกต์ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์กบั การ
ดาเนิ นชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ออกเป็ น 5 ด้านด้วยกัน คือ ด้านการสื่ อสาร (Communication)
ด้านการศึกษา (Education) ด้านการตลาด (Marketing) ด้านบันเทิง(Entertainment) และด้านสื่ อสาร
การเมือง (Communication Politic)
นอกจากนั้นยังได้แบ่งผลกระทบจากการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนิ นชี วิตของมนุ ษย์ในสังคม โดยแบ่งออกเป็ นผลกระทบเชิงบวก ได้แก่ การใช้เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เป็ นสื่ อในการนาเสนอผลงานของตัวเอง ใช้เป็ นสื่ อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อใช้
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เป็ นเวทีแสดงความคิดเห็ นเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ใช้ช่วยเสริ มประสิ ทธิ ภาพในการสื่ อสาร และใช้เป็ น
สื่ อช่วยในการพัฒนาชุมชน เป็ นต้น
ผลกระทบเชิ งลบ ได้แก่ การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์เป็ นช่องทางละเมิดลิขสิ ทธิ์ ขโมย
ผลงาน หรื อแอบอ้างผลงาน ใช้เป็ นช่องทางวิพากษ์วิจารณ์กระแสสังคมในเรื่ องเชิงลบ และอาจทา
ให้เกิดกรณี พิพาทบานปลาย หรื อใช้ในการเผยแพร่ ภาพและข้อความที่อนาจาร โป๊ เปลือย และหาก
ผูใ้ ช้หมกหมุ่นกับการเข้าร่ วมเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไป อาจส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ เป็ นต้น
การสื่ อสารที่มีความทันสมัยและรวดเร็ วมีความก้าวล้ าทางเทคโนโลยีมากขึ้นแต่ในทาง
กลับกันการให้บริ การสื่ อ สังคมออนไลน์ก็สร้างผลกระทบให้แก่ผใู้ ช้ได้ เช่ น การดาเนิ นชี วิตแบบ
ใหม่ที่มีแนวโน้มหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ กับคนในครอบครัว และให้ความสนใจกับบุคคลอื่นที่อยู่
ในสังคมออนไลน์มากกว่า ซึ่ งมีผลทาให้เกิ ดช่ องว่าง ระหว่างคนในครอบครัว ความรักและความ
ผูกพันลดน้อยลง การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์จนทาให้เกิดความรู้สึกชื่นชอบ และสนุกสนาน ทา
ให้เกิดเป็ นการติดใช้งาน (ภาณุวฒั น์กองราช, 2554)
ดิจิทลั เอเจนซี่ We are social ,2560 ได้เก็บข้อมูลตัวเลขผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตทัว่ โลกข้อมูล
ทั้งหมดมาจาก 238 ประเทศทัว่ โลก พบว่า ปี 2560 มีประชากรทัว่ โลก 7,476 พันล้านคน เป็ นผูใ้ ช้
อินเตอร์ เน็ตทัว่ โลก 3,773 ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ 50 ผูใ้ ช้โซเซี ยลมีเดีย 2,789 ล้านคน คิดเป็ นร้อย
ละ 37 การเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตเมื่อแบ่งตามดีไวซ์ สมาร์ ทโฟน ร้อยละ 50 แล็ปท็อป ร้อยละ 45 แท็บ
เล็ต ร้อยละ 5 และอุปกรณ์อื่นๆร้อยละ 0.12 และคนไทยใช้โซเซี ยลมีเดียมากเป็ นอันดับ 7 ของโลก
ด้วยสัดส่ วน ร้อยละ 67 จากจานวนประชากรทั้งหมดในประเทศ
สื่ อสังคมออนไลน์ที่มีบทบาทมากที่สุดในขณะนี้ คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) เฟซบุ๊กเป็ นสื่ อ
เครื อข่ า ยสัง คมออนไลน์ เกิ ดขึ้นมาในปี ค.ศ. 2004 ซึ่ งก่ อตั้งโดย มาร์ ค ซัคเกอร์ เบิ ร์ก (Mark
Zuckerberg) สถิติที่น่าสนใจของเฟซบุ๊ก คือปั จจุบนั เฟซบุ๊กมียอด Active User ต่อเดือนประมาณ
1.87 พันล้านคนทัว่ โลก ในจานวนนั้น ร้อยละ 90 ใช้งานผ่านมือถือ และ ร้อยละ 55 ใช้งานเป็ น
ประจาทุกวัน (Marketing Oops, 2560) มี สถิ ติการใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2561
ประเทศไทยมีบญั ชี ผใู ้ ช้เฟซบุ๊กอยูจ่ านวน 51 ล้านบัญชี (We Are Social, 2560) ส่ วนเมืองที่ใช้งาน
เฟซบุ๊ก มากที่ สุดคือ กรุ งเทพฯ มี ยอดผูใ้ ช้งานที่ 22 ล้านคน ซึ่ ง ปั จจุ บนั เฟซบุ๊คเป็ นสื่ อเครื อข่า ย
สังคมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดและเติบโตเร็ วที่สุด (Safko & Brake, 2552) โดยผูใ้ ช้งานที่มีจานวนสู ง
สู ดคือ กลุ่ม อายุ 18-24 ปี ซึ่ งเป็ นกลุ่มที่อยูใ่ นวัยศึกษาในระดับ ปริ ญญาตรี เป็ นกลุ่มนิยมเปิ ดตัวรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ อยูเ่ สมอโดยเฉพาะการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายสังคมออนไลน์ (วิมลพรรณ อาภาเวท
และคณะ, 2554)
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ภาพที่ 1.1 การวิเคราะห์การใช้งานเฟซบุก๊
แหล่งทีม่ า: We Are Social, 2561
บริ ษทั Wishpond ในสหรัฐอเมริ กา ได้รวบรวมข้อมูลการทาธุ รกิจผ่านเฟซบุ๊ก (Facebook)
ในปี 2012 สรุ ปออกมา ซึ่ งแสดงให้เห็นถึงภาพรวมการทาการตลาดผ่านเฟซบุ๊กในปี ที่ผา่ นมาอย่าง
น่าสนใจ รายงานระบุวา่ กระแสความแรงของ Facebook ที่มีจานวนผูใ้ ช้งานทัว่ โลกขณะนี้ มีมาก ส่ ง
ให้ Facebook กลายเป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ถูกเลือกใช้เป็ นช่องทางในการทาการตลาดมาก
ที่สุดถึง ร้อยละ 90 นอกจากช่วยเพิ่ม Brand Engagement แล้ว เฟซบุ๊กยังถูกใช้เป็ นช่องทางให้ลูกค้า
สามารถเข้าถึ งแบรนด์ได้สะดวกยิ่งขึ้น จากการสารวจของ Wishpond ยังพบว่าเฟซบุ๊กมีอิทธิ พล
สาคัญต่อการตัดสิ นใจในการเลื อกซื้ อสิ นค้า โดยส่ วนใหญ่นิยมซื้ อสิ นค้ากับแบรนด์ที่ตวั เองชื่ น
ชอบ (กด like) มากถึง ร้อยละ 51 และกว่า ร้ อยละ 67 ยังเชื่ อว่าข้อมูลและคาแนะนาที่ถูกแชร์ บน
เฟซบุก๊ มีความน่าเชื่อถือและมีอิทธิ พลในการซื้ อสิ นค้าด้วยเช่นกัน โดยแต่ละคนมียอดการซื้ อสิ นค้า
ผ่านเฟซบุ๊ก เฉลี่ยอยูท่ ี่ 102.59 เหรี ยญสหรัฐ ในอนาคตนักการตลาดส่ วนใหญ่ยงั คงให้ความสาคัญ
และวางแผนที่จะทาการตลาดผ่านเฟซบุ๊กสู งถึง ร้อยละ 90 โดยยังมีนกั การตลาดอีกกว่า ร้อยละ 56
ต้องการเพิ่มเงินลงทุนเพื่อใช้ในการทาตลาดผ่าน Facebook อีกด้วย ข้อมูลทั้งหมดตอกย้ าว่าเฟซบุ๊ก
ยังคงเป็ นช่ องทางการตลาดที่มีประสิ ทธิ ภาพ เพราะนักการตลาดส่ วนใหญ่กว่า ร้อยละ 68 ยังคง
มัน่ ใจและเลือกใช้เฟซบุ๊กเป็ นช่องทางโฆษณาอันดับ 1 และในปั จจุบนั เฟซบุ๊กยังคงเป็ นสื่ อที่ได้รับ
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ความนิ ยมจากนักการตลาดอย่างต่อเนื่ อง จะเห็นได้จากสถิติในปี 2561 เฟซบุ๊กมีพาร์ ทเนอร์ ที่ลง
โฆษณากว่า 4 ล้านองค์กร การโฆษณาเฟซบุ๊กยังสามารถระบุกลุ่มเป้ าหมายได้อย่างชัดเจน ควบคุม
ค่าใช้จ่ายได้แม่นยา และยังมีการวัดผลในหัวข้อสาคัญ เช่ น การเข้าถึง การระบุที่มา กลุ่มเป้ าหมาย
ทางประชากรศาสตร์ การสรุ ปผลเชิงลึก (Facebook business,2560)
แม้จะดูวา่ สื่ อเฟซบุ๊กจะสร้างความสะดวกสบายและง่ายกว่าเพราะทุกอย่างจบได้แค่ปลาย
นิ้วแต่ในความสะดวกนั้นอาจจะไม่ได้มีแต่ดา้ นดีเสมอไป เพราะทุกอย่างย่อมมีสองด้านเสมอ โลก
ของเฟซบุ๊กเองก็เช่นกัน เพราะยิ่งมีการใช้เฟซบุ๊กมากขึ้นเท่าไร สถิติอาชญากรรมในเฟซบุ๊กก็มาก
ขึ้นตามไปด้วย ผลกระทบจากการใช้สื่อประเภทนี้ก็เกิดขึ้นมากมาย จากผลสารวจพฤติกรรมการใช้
เฟซบุ๊กของคนไทยในปี พ.ศ. 2557 โดย สพธอ. (2557) พบว่ามีจานวนคนไทยในอัตราร้อยละ 9.9
หรื อร้อยละ 10 ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงที่จะไม่ ตรวจสอบการแชร์ ข้อความจาพวกข่าว ส่ งต่อภาพ หรื อ
โฆษณา ซึ่ งหากคิดเป็ นจานวนจากผูท้ ี่ใช้สื่อ เฟซบุ๊กทั้งหมดจะพบว่ามีประชาชนจานวน ใกล้เคียง
กับ 1,725,000 คน ที่มีพฤติกรรมเสี่ ยงเกี่ยวกับการรับสารในสื่ อเฟซบุก๊ เช่นนี้
งานวิจยั ของ รัญชนา รัชตะนาวิน (2558) ซึ่ งเป็ นการศึกษาความเสี่ ยงของความเข้าใจผิดต่อ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ ถูกส่ งต่อในสังคมออนไลน์ โดยเป็ นการศึกษาปั จจัยความเสี่ ยงของความ
เข้าใจที่ผิดต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ถูกผ่านต่อในสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก และเพื่อหาแนวทาง
ป้ องกันไม่ให้ความเสี่ ยงของความเข้าใจที่มีต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ถูกผ่านต่อในสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กส่ งผลเสี ยหายต่อการดาเนิ นธุ รกิ จ และผลวิจยั ในการศึกษาในครั้งนี้ ได้แสดงให้เห็ นว่า มี
ความเข้าใจผิดต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคเกิดขึ้นบ่อยครั้งหลังจากที่กลุ่มเป้ าหมายได้รับสารที่ถูกส่ งต่อ
จากสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ โดยปัจจัยที่ทาให้เกิดความเข้าใจผิดนั้นขึ้นอยูก่ บั วิจารณญาณส่ วนบุคคล
โดยเป็ นผลมากจากระดับการศึกษาที่ต่างกัน ทักษะการสื่ อสารที่ต่างกัน วัฒนธรรมของแต่ละคนที่
ต่างกัน และการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวที่ต่างกัน ทาให้เห็ นได้ว่าการสร้ างการรับรู้ให้แต่ละ
บุคคลที่รับสารในสื่ อเฟซบุ๊กที่ขาดการคัดกรอง และสังเคราะห์อย่างสื่ อชนิดอื่นๆ นั้นเป็ นเรื่ องที่ทา
ได้โดยยาก ในภาวะที่ สังคมมีก ารเดิ นหน้าในการใช้สื่ อ เฟซบุ๊ก ในการสื่ อสารเพื่ อจุดประสงค์ที่
แตกต่างกัน และมีแนวโน้มที่จะใช้สื่อเฟซบุก๊ มากขึ้นเรื่ อยๆ
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ภาพที่ 1.2 โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
แหล่งทีม่ า: Fackbook.com, 2561
ประเด็นที่น่าสนใจ พบว่าปั จจุบนั ในสื่ อเฟซบุ๊กมีโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพอยูม่ าก และสื่ อ
เฟซบุ๊ก เป็ นสื่ อที่มีบทบาทต่อพฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก ในปั จจุบนั ผูผ้ ลิ ต
โฆษณาได้ใช้เฟซบุ๊กเป็ นช่องทางในการโฆษณาผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมายรวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขภาพ
เกิ ดความเสี่ ยงที่ทาให้พฤติกรรมการบริ โภคของผูบ้ ริ โภคเปลี่ยนไป ทั้งด้านความคิด ค่านิ ยม และ
พฤติกรรมการบริ โภค การถูกชักจูงเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น ผูผ้ ลิตจัดกิจกรรมทางการตลาดรู ปแบบต่างๆ
โดยเฉพาะการโฆษณา ที่หวังให้ ส่ งผลกระทบต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภค เทคนิ ค
การโฆษณาชวนเชื่ ออย่างเข้มข้นที่สินค้าผลิตภัณฑ์สุขภาพเหล่านั้นใช้เป็ นเครื่ องมือสาคัญในการ
ขายสิ นค้า การรับข้อมูลข่าวสารการโฆษณาผลิ ตภัณฑ์สุขภาพทางเฟซบุ๊กโดยผูบ้ ริ โภคขาดความ
รู ้เท่าทันจึงส่ งผลกระทบต่อสุ ขภาพในทุกด้านของผูบ้ ริ โภค
จากรายงานการตรวจจับคดีโฆษณาสรรพคุณเกินจริ ง ของสานักงาน คณะกรรมการอาหาร
และยา พบว่ามีจานวนคดีจากเดิมปี 2551 จานวน 160 คดี เพิ่มเป็ น 237 คดีในปี 2554 และเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง คาโฆษณาเหล่านี้จะไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้เลยหากไม่มี “สื่ อ” การเติบโตของ
เฟซบุก๊ เป็ นช่องทางหนึ่งที่ทาให้การโฆษณาสิ นค้าและบริ การสุ ขภาพเกินจริ งแพร่ อย่างรวดเร็ ว
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ถึงแม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค หรื อมีหลายหน่วยงานของภาครัฐเข้ามา
ดูแลคุม้ ครองสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคทั้งภาครัฐและองค์กรอิสระ แต่ก็ยงั ไม่เพียงพอ เพราะปั ญหาที่เกิดขึ้น
นั้น มักเกิดจากตัวผู ้ บริ โภคที่ไม่รู้เท่าทันสื่ อ และเมื่อผูบ้ ริ โภคได้รับความเสี ยหาย มีการดาเนินการ
ฟ้ องร้ องซึ่ งก็จะต้องใช้เวลายาวนานมาก ตามขั้นตอนของกฎหมาย ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้เราจาเป็ นที่
จะต้องเรี ยนรู ้เรื่ องของความรู ้เท่าทันสื่ อเพื่อเป็ นแนวทางในการรับมือและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยง
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็ นที่มาของความสนใจในการศึกษาวิจยั ในประเด็น ปั จจัยพยาการณ์
พฤติกรรมการรับมือและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก คาดว่าจะ
ก่ อให้ เกิ ดประโยชน์ ต่ อการพัฒนาความรู้ เ กี่ ย วกับ การรู้ เท่ า ทันสื่ อ การประเมิ น ความเสี่ ย งและ
พฤติกรรมการรับมือและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก เพื่อเป็ นการ
สร้ างความรู ้ ความตระหนัก ความเข้าใจให้เกิ ดกับกลุ่ มผูบ้ ริ โภค และสร้างองค์ความรู้ที่จะนาไป
พัฒนาเกี่ ย วกับพฤติ ก รรมการรั บมื อและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิ ตภัณฑ์สุขภาพใน
เฟซบุก๊ โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมที่มีการเข้าใช้
สื่ อเฟซบุก๊ เป็ นชีวติ ประจาวัน

1.2 ปัญหานาวิจัย
1.2.1 ผูบ้ ริ โภคมี ก ารเปิ ดรั บ สื่ อโฆษณาผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพในเฟซบุ๊ก ของผูบ้ ริ โ ภคเป็ น
อย่างไร
1.2.2 ผูบ้ ริ โภครู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ เป็ นอย่างไร
1.2.3 ผูบ้ ริ โภคประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก
เป็ นอย่างไร
1.2.4 ผูบ้ ริ โภคมีพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความ
เสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุก๊ เป็ นอย่างไร
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1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณา
ในเฟซบุ๊ก การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก พฤติกรรมการรับมือต่อความ
เสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
1.3.2 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่ อ
โฆษณาในเฟซบุ๊ก การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ พฤติก รรมการรับมือต่อความเสี่ ยง
และป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
1.3.3 เพื่อศึกษาปั จจัยการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก
และการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือ
ต่อความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊

1.4 สมมุติฐาน
1.4.1 การเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กและสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
รับมือและการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
1.4.2 การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือและการ
ป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
1.4.3 การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การรับมือและการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
1.4.4
การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรู้เท่าทันสื่ อ
โฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊
1.4.5 การรู ้ เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั การประเมินความเสี่ ยงจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊
1.4.6 การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั การประเมินความเสี่ ยงจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊
1.4.7 การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้ เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กและ
การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อ
ความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
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1.5 ขอบเขตการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้ มุ่ง ศึ กษาปั จจัยที่สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือและป้ องกันความ
เสี่ ยงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ เป็ นงานวิจยั เชิงปริ มาณ ( Quantitative Research) โดย
ใช้การวิจยั เชิ งสารวจ ( Survey Research Method ) โดยใช้แบบสอบถาม ( Questionnaire) เป็ น
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวม โดยแบ่งได้ดงั นี้
1.5.1 ขอบเขตด้านประชากร
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ่ งเป็ นคน
ไทยที่มีอายุ 13 ปี ขึ้นไป เนื่องจากเป็ นอายุข้ นั ต่าของผูใ้ ช้งานที่ทางเว็ปไซต์เฟซบุก๊ กาหนดไว้
1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา
โดยมีทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาในครั้งนี้ ได้แก่ แนวความคิดเกี่ ยวกับสื่ อ
สังคม และเว็บไซต์เฟซบุ๊ก แนวความคิดเกี่ ยวกับการรู้ เท่าทันสื่ อ ทฤษฎี การเปิ ดรับสื่ อ แนวคิด
เกี่ยวกับความเสี่ ยงและการประเมินความเสี่ ยง การป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงบนอินเตอร์เน็ต
1.5.3 ขอบเขตด้านระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) จากกลุ่มเป้ าหมาย 400 คน
บนสื่ อสังคมออนไลน์ โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
1.5.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา
ในการวิจยั ครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วง
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
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1.6 กรอบแนวคิดงานวิจัย

การเปิ ดรับสื่อ
เปิ ดรับสื่อเฟซบุ๊กและสื่อ
โฆษณาในเฟซบุ๊ก

H1

H4
H6

H7

การรู้ เท่ าทันสื่อ
โฆษณาในเฟซบุ๊ก
H5

พฤติกรรมการรับมือและ
การป้ องกันตัวจากความ

H2

เสี่ยงของโฆษณาออนไลน์
H3

การประเมินความเสี่ยงจาก

โฆษณาออนไลน์
ในเฟซบุ๊ก

ภาพที่ 1.2 กรอบแนวคิดงานวิจยั

1.7 นิยามศัพท์ เฉพาะ
การรู้เท่ าทันสื่ อ หมายถึง ผูร้ ับสารมีความสามารถในการป้ องกันตนเองจากการถูกจูงใจจาก
เนื้ อหาของสื่ อ วิเคราะห์ แยกแยะ ประเมิน มีความรู้ ความความสามารถในการจาแนกสัญลักษณ์
ต่างๆ ที่สื่อใช้ในการกระตุน้ อารมณ์และความรู้สึก มีความสามารถที่จะล่วงรู้หรื อตีความ ค่านิยมที่
แฝงอยูใ่ นสาร เข้าใจต่อกระบวนการผลิต การเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของสื่ อ โดยรู้ถึงนโยบาย ปั จจัย
ที่มีผลต่อการผลิ ต กระบวนการผลิตของสื่ อชนิ ดต่างๆ รวมไปถึงการส่ งการถ่ายทอดและอิทธิ พล
เบื้องหลังที่ครอบนาสื่ อ
การเปิ ดรั บ สื่ อ หมายถึ ง ความถี่ ความบ่ อ ยครั้ งในการเปิ ดรั บ สื่ อ เฟซบุ๊ก และโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊

10

ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ หมายถึง ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการอุปโภคและบริ โภค ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่
จ าเป็ นต่ อ การด ารงชี วิ ต และมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ สุ ข ภาพอนามัย ตลอดจนผลิ ต ภัณ ฑ์ ที่ อ าจมี
ผลกระทบโดยตรงหรื อโดยอ้อมต่อสุ ขภาพอนามัยของผูบ้ ริ โภค เช่น เครื่ องสาอาง อาหารเสริ ม
การประเมินความเสี่ ยง หมายถึง การรับรู้ปริ มาณความเสี่ ยงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในเฟซบุ๊ ก ประเด็ น ที่ มี ค วามเสี่ ย ง เนื้ อ หาที่ มี ค วามเสี่ ย งที่ ส มควรถู ก ปิ ดกั้น ความกัง วลและ
ความสามารถในการรับมือความเสี่ ยง เครื่ องมือ และวิธีการที่สามารถจัดการกับความเสี่ ยง
พฤติ ก รรมการรั บ มื อ และป้ องกัน ตั ว จากความเสี่ ย ง หมายถึ ง การกลั่นกรองที่ เ ครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้ ต้องมีการดาวน์โหลดซอฟแวร์ กลัน่ กรองเนื้ อหาหรื อเลือกเมนูปิดกั้นโฆษณา
ในแถบเครื่ องมื อเฟซบุ๊ก ซึ่ งจะทาหน้าที่ปิดกั้นการเข้าถึ งโฆษณาออนไลน์ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพใน
เฟซบุ๊ก การตรวจดู ทาความเข้าใจกับ นโยบายการเก็ บข้อมูล ส่ วนบุคคลของโฆษณาออนไลน์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กก่อนที่จะกรอกข้อมูล การบอกต่อ และดาเนิ นการทางกฎหมายกับผูท้ ี่
ลงโฆษณาแบบผิดกฏหมายในเฟสบุก๊

1.8 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1.8.1 เพื่อให้ทราบถึงพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊ก และการรู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุ ขภาพในสื่ อเฟซบุก๊
1.8.2 เพื่ อให้นัก โฆษณาผ่า นสื่ อออนไลน์ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญกับ ผลกระทบของ
การโฆษณา
1.8.3 เพื่อเป็ นการพัฒนาความรู้ทางด้านการรู้เท่าทันสื่ อ โดยเฉพาะสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊
1.8.4 เพื่อนาผลไปใช้ในการวางแผนดาเนิ นโครงการรู้ เท่าทันสื่ อในอนาคตไปให้เกิ ด
ประสิ ทธิภาพมากที่สุด
1.8.5 เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพทางความรู้และความสามารถในการรับมือต่อความเสี่ ยง
และพฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฏี และการวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจ ัย เรื่ อ ง ปั จ จัย พยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการรั บ มื อ และป้ องกัน ความเสี่ ย งจากโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ มีแนวกรอบแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับสื่ อสังคม และเว็บไซต์เฟซบุก๊
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อ
2.3 ทฤษฎีการเปิ ดรับสื่ อ
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงและการประเมินความเสี่ ยง
2.5 การป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงบนอินเตอร์เน็ต
2.6 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.7 กรอบแนวคิด

2.1 แนวความคิดเกีย่ วกับสื่ อสั งคม และเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
Safko & Brake (2009) ได้นิยามความหมายของ สื่ อสังคมไว้วา่ เป็ นกิจกรรม ภารกิจ และ
พฤติกรรมระหว่างกลุ่มของผูค้ นซึ่ งอยูร่ วมกันผ่านการ ออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล, ความรู้ และ
ความคิดเห็นโดยใช้สื่อในการสนทนา โดยเว็บไซต์สื่อ สังคม (Social Network Sites: SNSs) คือ
บริ การในรู ปแบบของเว็บไซต์ (Web-based Services) ที่ เปิ ดให้ผูใ้ ช้งานแต่ละคนสามารถสร้ าง
ข้อมูลส่ วนบุคคล (Profile) สาธารณะหรื อกึ่งสาธารณะ ภายใน ระบบที่เชื่อมต่อกันและเชื่อมต่อกับ
ผูใ้ ช้ ผู ้อื่ น ซึ่ งแลกเปลี่ ย นความสั ม พัน ธ์ ต่ อ กัน และสามารถเข้า ถึ ง หรื อ สื่ อ สารกับ กลุ่ ม ผู้ใ ช้ที่
แลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ภายใต้ระบบเดียวกัน ซึ่ งพื้นฐานและชื่อเรี ยกของ การเชื่อมต่อเหล่านี้ อาจ
แ ต ก ต่ า ง กั น ต า ม เ ว็ บ ไ ซ ต์ ที่ ใ ห้ บ ริ ก า ร ที่ แ ต ก ต่ า ง กั น
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ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2555, น. 57-58) สื่ อสังคมเองนั้นไม่ ได้จาเป็ นจะต้องใช้ช่องทางใด
ช่ องทางหนึ่ งในการสื่ อสาร แต่อาจจะมีกิจกรรมที่ใช้หลายๆ ช่ องทางบนสื่ อสังคมเพื่อสื่ อสารกับ
กลุ่มเป้ าหมาย ซึ่ งปั จจุบนั นักการตลาดนิยมใช้เป็ นกลยุทธ์ใหม่
สังคมออนไลน์ หมายถึง กลุ่มคนที่อยูก่ นั เป็ นสังคมบนระบบอินเทอร์ เน็ต ในรู ปแบบของ
เว็บไซต์ มี การขยายออกไปได้เรื่ อย ๆ เป็ นรู ปแบบของการสื่ อสารข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ท าให้ เ กิ ด เป็ นสั ง คมขึ้ นมา การสร้ า งชุ ม ชนใหม่ บ นอิ น เทอร์ เ น็ ต เป็ นเครื่ องมื อ ส าคัญ ใน
การติดต่อสื่ อสาร สามารถทากิ จกรรมต่าง ๆ ทั้งเพื่อการศึกษาธุ รกิ จ และความบันเทิง ซึ่ งสามารถ
ตอบสนองความ ต้องการอย่างครอบคลุมโดยผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต ทุกคนสามารถแบ่งปั นความรู้
ข้อมูลข่ าวสาร ต่าง ๆ ได้อย่างอิ สระและสามารถแสดงความคิดเห็ นได้อย่างทันที ทนั ใด (บุษรา
ประกอบธรรม, 2555)
นันทวัฒน์ อินทรโยธิ น (2557) Social Media หมายถึ ง เป็ นสังคมออนไลน์ที่กาลังนิ ยม
สามารถแลกเปลี่ ย นข้อมู ล ความรู้ ประสบการณ์ ต่า งๆ ได้อย่า งรวดเร็ วผ่า นระบบอิ นเทอร์ เน็ ต
โดยในปั จจุบนั สมาร์ ทโฟน ถือเป็ นช่องทางที่เป็ นที่นิยมในการติดต่อสื่ อสารผ่านสังคมออนไลน์
สื่ อ สั ง คมออนไลน์ เป็ นสื่ อ เพื่ อ การปฏิ สั ม พัน ธ์ ท างสั ง คม ซึ่ งท าให้เ กิ ด การเกาะกลุ่ ม
นอกเหนื อไปจากการสื่ อสารทางสัง คม สามารถเข้า ถึ ง การใช้ง านได้ทุ ก ที่ ทุ ก เวลาและง่ า ยต่ อ
การปรั บ ขนาดของการสื่ อ สาร สื่ อ สั ง คมท าให้เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงขององค์ก ร ชุ ม ชน และ
การติดต่อสื่ อสาร แบบปั จเจกบุคคลอย่างมีนยั สาคัญ (Baruah,2012)
อภิ ช าติ อนุ กู ล เวช (2554) กล่ า วว่า เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ คื อปรากฏการณ์ ข องการ
เชื่ อมต่อระหว่างบุคคลในโลกอิ นเทอร์ เน็ตบนพื้นที่เสมือนที่เชื่ อมโยงผูค้ นเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้
ผูค้ นเข้ามาทาความรู้จกั และเชื่อมโยงสัมพันธ์ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

ประวัติลกั ษณะและความสาคัญของเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊ ก (Facebook) คื อ เว็บ ไซต์ สั ง คมออนไลน์ ที่ ก่ อ ตั้ง โดยกลุ่ ม นัก ศึ ก ษาที่ ม าจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา เฟซบุ๊ก ได้กาเนิ ดขึ้นอย่างเป็ นทางการในวันที่ 4
กุ ม ภาพันธ์ ค.ศ. 2004 เฟซบุ๊ก เป็ นเว็บ ไซต์เครื อข่ า ยสัง คมออนไลน์ที่ เริ่ ม ต้นจากการเปิ ดให้
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเข้าใช้ในช่วงแรก และได้ขยายฐานกลุ่มเป้ าหมายไปเป็ นผูใ้ ช้งานใน
ระบบอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลกในปี ค.ศ. 2006 อย่างเป็ นทางการ และเมื่อ ค.ศ. 2012 เว็บไซต์เฟซบุ๊กได้
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กลายเป็ นเว็บเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก โดยมีผใู้ ช้บริ การถึง 1,000 ยูสเซอร์
ซึ่งเป็ นตัวบ่งชี้ความนิยมได้อย่างชัดเจน
ในปั จจุบนั เฟซบุ๊ก (Facebook) พบว่าเฟซบุ๊กมีผใู้ ช้มีสถิติการใช้เฟซบุ๊กในประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2561 ประเทศไทยมีบญั ชี ผใู้ ช้เฟซบุ๊กอยูจ่ านวน 51 ล้านบัญชี (We Are Social, 2560)
และมีจานวนเพจ 700,000 เพจ เมื่อมาดูภาพรวมของประชากรผูใ้ ช้เฟซบุ๊กทัว่ โลกปั จจุบนั เฟซบุ๊กมี
ยอด Active User ต่อเดือนประมาณ 1.87 พันล้านคนทัว่ โลก ของจานวนประชากรทั้งโลก โดยที่
ประเทศที่มีการใช้เป็ นอันดับหนึ่งก็คือสหรัฐอเมริ กา จานวน 193 ล้านยูสเซอร์ รองลงมาคืออินเดีย
137 ล้าน ยูสเซอร์ และบราซิ ล 104 ล้านยูสเซอร์ สาหรับในประเทศไทยติดอันดับ 8 ของโลก และ
เป็ นอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ ในจานวนผูใ้ ช้เ ฟซบุ๊ก 51 ล้านยูสเซอร์ ในประเทศไทย
เมื่อแบ่งสัดส่ วนผูใ้ ช้ตามเพศแล้วร้อยละ 51 ระบุโปรไฟล์เป็ นเพศชาย และอีกร้อยละ 49 ระบุโปร
ไฟล์เป็ นเพศหญิง เมื่อแยกสัดส่ วนตามอายุแล้ว พบว่าผูใ้ ช้ส่วนใหญ่ท้ งั ผูห้ ญิงและผูช้ ายจะอยู่ใน
อายุ 18-34 ปี และเฟซบุก๊ ยังเป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมสู งที่สุดในไทยถึงร้อยละ 75

ภาพที่ 2.1 รู ปแบบโซเชียลมีเดียที่มีผใู้ ช้เคลื่อนไหว
แหล่งทีม่ า: We Are Social, 2561
ซึ่ งจากข้อมูลบ่งชี้ ถึงอัตราการเติบโตของผูใ้ ช้ในเมืองไทยที่มากขึ้นเรื่ อยๆ และเป็ นโอกาส
นัก การตลาดที่ หัน มาสนใจการท าการตลาดผ่า นช่ อ งทางออนไลน์ ใช้เฟซบุ๊ก เป็ นเครื่ อ งมื อ ใน
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การโฆษณา ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ของแบรนด์ และไม่นานมานี้ เฟซบุ๊กมีฟังค์ชน่ั ที่ออก
ใหม่ คือ เฟซบุ๊ก ไลฟ์ ซึ่ ง เป็ นที่ ส นใจของบุค คลจานวนมาก รวมทั้งสื่ อมวลชน คนดัง ก็ หันมาท า
รายการของตัวเองผ่านช่ องทาง เฟซบุ๊กไลฟ์ ซึ่ งเป็ นการยากมากที่จะสามารถควบคุมเฟซบุ๊กจึงเป็ น
เว็บ ไซต์สื่ อสั ง คมที่ เป็ นหนึ่ ง ปั จจัยส าคัญที่ จะก าหนดทิ ศ ทางการนาเสนอโฆษณาในอนาคต ซึ่ ง
สามารถสร้ างการสื่ อการตลาด และโฆษณาที่มีเนื้ อหาในแง่ บวก หรื อมีเนื้ อหาในแง่ ลบต่อสังคม
การศึกษาวิจยั เพื่อสร้างภูมิคุม้ กันจากสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊ จึงเป็ นเรื่ องสาคัญเพื่อสร้างแนวทางให้กบั
ผูบ้ ริ โภคสื่ อให้เป็ นผูร้ ับสื่ อที่สามารถ วิเคราะห์ และแยกแยะเกินความจริ ง หรื อเนื้ อหาที่เป็ นเท็จ กับ
แยกแยะเนื้อหาที่เป็ นจริ งที่เกิดจากการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในสื่ อสังคมเฟซบุก๊ ได้
Ashley Dean (2014) เฟซบุ๊กเป็ นสื่ อกลางในการถ่ายทอดความรู้ ความคิดเห็น ความรู้สึก
เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างกัน (วรรณพร กลิ่นบัว, 2553) ที่ช่วยให้ผคู้ นสามารถติดต่อสื่ อสารได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีที่อานวยความสะดวกในการแบ่งปั นข้อมูล
ผ่านโยงใยระหว่างโลกความเป็ นจริ งและโลกเสมือน (American Majority, 2013) โดยได้อธิ บาย
คุณลักษณะการใช้งานเครื่ องมือพื้นฐานของเฟซบุ๊กในการติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล
และองค์กร ของบัญชีผใู ้ ช้ ตามลักษณะการใช้งานต่างๆ ได้แก่
2.1.1 ลักษณะของบัญชี ผใู้ ช้เฟซบุ๊ก (Aspects of Facebook account) ประกอบไปด้วยส่ วน
การใช้งานและเครื่ องมือหลักต่างๆ ได้แก่
2.1.1.1 New feed คือ ฟี ดข่าว รายการข้อมูล การประกาศข่าวสาร การกระทาต่างๆที่เพื่อน
ครอบครัว กลุ่มสังคม หรื อองค์กรต่างๆที่บญั ชีผใู้ ช้ได้สร้างการเชื่อมโยงหรื อติดต่อไว้
2.1.1.2 Timeline คือ คุณลักษณะพื้นที่เสมือนที่แสดงเนื้อหาของหน้าบัญชี ผใู้ ช้เฟซบุ๊กใน
รู ปแบบการแสดงผลตามการแบ่งช่วงของเวลา (Timeline layout) ที่เนื้อหาหรื อข้อมูลนั้นๆ ถูกสร้าง
ขึ้นหรื อปรับปรุ งใหม่ (Rom Cartridge, 2011, December 14)
2.1.1.3 Wall and status คือ พื้นที่แสดงข้อมูลหรื อความคิดเห็นส่ วนตัวผ่านการประกาศ
ข่าวสารด้วยข้อความ รู ปภาพ วิดีโอ หรื อลิงค์ขอ้ มูลต่างๆ รวมไปถึงการแสดงอารมณ์ความรู้สึกและ
บ่งบอกสถานที่ปัจจุบนั ในรู ปแบบของมัลติมีเดีย (Der, Kevin, 2008, July 23)
2.1.1.4 Photos รู ปภาพ เป็ นหนึ่ งคุณลักษณะสื่ อที่สาคัญของเฟซบุ๊กในการติดต่อสื่ อสารที่
สร้ า งผลกระทบ ที่ ผู ้ใ ช้ ส ามารถอัพ โหลดและแบ่ ง ปั น รู ป ภาพต่ า งๆจากเครื่ องคอมพิ ว เตอร์
โทรศัพท์มือถือ เว็บแคม หรื ออุ ปกรณ์ต่างๆ ซึ่ งระบบของเฟซบุ๊กสนับสนุ นให้สามารถสร้ างและ
แบ่งปั นรู ปภาพในรู ปแบบของปั จเจกหรื อกลุ่มรู ปภาพได้ (Jason Kincaid, 2010,
2.1.1.5 Videos คลิปวิดีโอ เป็ นหนึ่ งในคุณลักษณะสื่ อของเฟซบุ๊ก ที่ได้รับความนิยมอย่าง
ต่อเนื่ องสอดคล้องกับการพัฒนาโครงค่ายพื้นฐานสัญญาณอินเทอร์ เน็ตที่สูงขึ้น ที่ผใู้ ช้สามารถอัพ
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โหลดและแบ่งปั นคลิ ปวิดีโอต่างๆจากเครื่ องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถื อ เว็บแคม หรื ออุปกรณ์
ต่างๆ ในระดับความคมชัดสู งสุ ดที่ 1080p แต่ไม่สามารถอัพโหลดในรู ปแบบของการจัดกลุ่มแยก
อัลบั้มหรื อกลุ่มวิดีโอได้ เช่นเดียวกับรู ปแบบของ รู ปภาพ (Cashmore, Pete, 2007)
2.1.1.6 Message and inbox คือ เครื่ องมือสาคัญในการติดต่อสื่ อสารทางตรงกับบุคคล กลุ่ม
บุคคลหรื อตัวแทนกลุ่มองค์กรใดๆ ที่มีความเป็ นส่ วนตัวจากผูใ้ ช้อื่น โดยมีคุณลักษณะใกล้เคียงกับ
การติดต่อสื่ อสารระหว่างบุคคลผ่าน Wall หรื อ Status แต่เป็ นในลักษณะของห้องปิ ดที่มีความเป็ น
ส่ วนตัวจากบุคคลอื่น (Josh Wiseman, 2008)
2.1.1.7 Like Comment Share buttons คือ ปุ่ มและการแสดงปฎิสัมพันธ์หรื อปฎิกิริยาต่อ
ข่าวสารใดๆที่ปรากฎ (Interactive buttons) ที่มีความรวดเร็ วในการตอบสนองสนับสนุนหรื อแสดง
ความคิดเห็นต่อข่าวสารนั้นๆ ซึ่ งเครื่ องมือนี้ จะปรากฎอยูด่ า้ นล่างของข่าวสารรู ปแบบใดๆ ที่ปรากฎ
ในเฟซบุก๊ โดยในปี พ .ศ. 2559 สื่ อสังคมเฟซบุก๊ ได้เพิ่มการแสดงผลของปุ่ มปฎิสัมพันธ์ข้ ึนเพื่อแสดง
รายละเอียดของการตอบสนองให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ได้แก่ ปุ่ ม “Love” “HAHA” “WOW” “SAD” และ
“ANGRY” (CBS NEWS, 2016, February 24)
บทบาทของเฟซบุ๊กกับการโฆษณา
เฟซบุ๊ก (Facebook) เริ่ มให้บริ การโฆษณาผ่าน Facebook ads ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี 2007
Facebook ได้ประกาศว่าจะมีการเปิ ดรับโฆษณาในระบบ ซึ่ งการโฆษณาในเฟซบุ๊กนั้นจะมีหน้าต่าง
โฆษณา หน้า Pages และรู ปแบบแจ้งเตือน โดยการโฆษณาจะเป็ นเพียงข้อความสั้นๆ ที่บริ ษทั ส่ ง
ข้อมูลส่ งกระจายไปยังเพื่อนๆ ของผูใ้ ช้งาน ซึ่ งจะใช้ช่องทางนี้ เป็ นระบบการโฆษณาแบบใหม่บน
เว็บไซต์ การโฆษณานั้นทาให้เฟซบุ๊กได้รับรายได้สูงมากเนื่ องจากการคลิกเข้าไปดูของผูใ้ ช้งานที่มี
ผลและยังรวมไปถึงการเสนอราคาที่สูงจากลูกค้าบริ ษทั ที่มาลงโฆษณา
โฆษณาบน Facebook หรือ Facebook ads
การโฆษณาบนเฟซบุ๊กประกอบด้วยเฟซบุ๊กเพจและโซเชียลแอพทาง Facebook Pages นี้ จะ
อนุ ญาตให้กลุ่มธุ รกิจ, แบรนด์สินค้าและบริ การ, ศิลปิ นและผูใ้ ช้งานทัว่ ไปสามารถสร้าง Facebook
Pages ขึ้นได้ซ่ ึ งคล้ายกลับ Facebook Profile ของผูใ้ ช้งานเอง ความคล้ายของ Facebook Pages กับ
Facebook Profile ของผูใ้ ช้งานนี้ จะเป็ นส่ วนสาคัญที่สามารถเริ่ มต้นใช้งานได้เป็ นอย่างดี ทั้งมีผู้
โฆษณาสามารถลงโฆษณาในหน้าเหล่านี้ ผ่าน Social ads ซึ่ งสามารถระบุเป้ าหมายที่ตอ้ งการใน
การโฆษณาผ่านการใช้ Keyword เช่น เพศ อายุ ที่อยู่ โดย Social ads จะแสดงปฏิสัมพันธ์ของผูใ้ ช้
กับ Facebook Page
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โฆษณาแบบ Page Post (Page Post Ads)
สาหรับโฆษณาประเภทนี้ มนั คือลักษณะเดี ยวกันกับการเขียนข้อความบนหน้า Facebook
Page โดยเอาข้อความนั้นมาใช้ในการโฆษณา โดยจะต้องจ่ายเงินเพื่อทาให้คนที่มากด Like เพื่อน
ของคนที่กด Like หรื อคนที่ไม่รู้จกั Page เราเลยได้เห็นข้อความที่เราต้องการแสดงให้อยูใ่ นหน้า
News Feed หรื อที่ Side Bar ด้านข้างของจอ โดยการสร้ างโฆษณานั้นจะคล้ายๆ กับการสร้าง
Sponsored Stories คือสามารถใช้เครื่ องมือที่ Facebook มีมาให้หรื อจะใช้เครื่ องมืออื่นๆ แล้วต่อผ่าน
API ของ Facebook
สาหรับการลงโฆษณาแบบ Page Post นี้จะสามารถใส่ ได้เป็ นรู ปแบบที่เหมือนกับการเขียน
ข้อความ ไม่วา่ จะเป็ นข้อความธรรมดา, ใส่ URL, ใส่ รูป, คลิปวีดิโอ, ข้อเสนอสาหรับผูใ้ ช้งาน, ใส่
อีเว้นท์ หรื อทาเป็ นแบบสอบถามก็สามารถทาได้หมดทุกรู ปแบบ โฆษณาในรู ปแบบนี้ ทุกคนมีสิทธิ
ที่จะเห็ นข้อความของเราได้ ซึ่ งต่างจากรู ปแบบ Sponsored Stories ที่ตอ้ งมีใครคนหนึ่ งกด Like
หรื อใช้แอพพลิเคชัน่ ก่อนถึงจะเห็นข้อความ

ภาพที่ 2.2 โฆษณาแบบ Page Post
แหล่งทีม่ า: http://www.facebook.com, 2561
Promoted Post
การโฆษณาประเภทนี้ น่าจะเป็ นสิ่ งที่ทาได้ง่ายที่สุด เพราะเป็ นการเลือกเอาข้อความที่เขียน
ไปแล้วหรื อกาลังจะเขียนบนหน้า Facebook Page มาโปรโมท โดยโปรโมทผ่านปุ่ ม Promote ที่อยู่
ด้านล่างกล่องของข้อความ สามารถเลือกปริ มาณการเข้าถึงของข้อความนี้ ตามงบประมาณที่เรามี
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ยิง่ มีงบมาก ข้อความนี้ก็จะขึ้นบนหน้า News Feed มากขึ้นด้วย ด้วยระยะเวลาที่กาหนดตายตัวคือ 3
วันหลังจากการเริ่ มส่ งข้อความครั้งแรก

ภาพที่ 2.3 การโปรโมทโพสในเฟซบุก๊
แหล่งทีม่ า: http://www.facebook.com, 2561
จากแนวคิดเกี่ ยวกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ข้างต้นจึงสรุ ปกรอบแนวคิดเกี่ ยวกับ
เครื อข่า ยสั งคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก คื อ หนึ่ งในเครื อข่า ยสังคมออนไลน์ที่เป็ นพื้นที่ เสมือนในการ
เชื่ อมโยงกันระหว่างบุ ค คล รวมไปถึ งกลุ่ มบุ คคล และองค์ก รต่ างๆ ในการดาเนิ นกิ จกรรมการ
ติดต่อสื่ อสารและการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นผ่านเครื่ องมือต่างๆของเฟซบุ๊ก การศึกษาปั จจัยที่
สามารถพยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการรั บ มื อและป้ องกันความเสี่ ย งจากโฆษณาผลิ ตภัณฑ์สุ ขภาพใน
เฟซบุก๊ ในครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั กาหนดขอบเขตในการศึกษาสื่ อสังคมออนไลน์ บนพื้นที่ของเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก เนื่ องจากเป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีจานวนผูใ้ ช้งานที่เคลื่ อนไหว (Active
users) เป็ นจานวนมาก ปัจจุบนั ผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับสื่ ออินเตอร์ เน็ต Social Network เช่น Facebook
ถึงร้อยละ 17.84 (นุชจริ นทร์ เกตุนิล, 2557) ซึ่ งถือว่าผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับสื่ อออนไลน์ค่อนข้างมาก
เมื่อเทียบกับสื่ ออื่น ๆ
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2.2 แนวความคิดเกีย่ วกับการรู้ เท่ าทันสื่ อ (Media Literacy)
การรู ้ เท่าทันสื่ อ (Media Literacy) มีการเริ่ มนา มาใช้ ในปี ค.ศ. 1992 โดยสมาชิ กของ
Aspen Media Literacy Leadership Institute ได้ ให้คาจากัดความไว้วา่ หมายถึง ความสามารถในการ
เข้าถึง วิเคราะห์ วิพากษ์ ประเมิน และสร้างสรรค์สื่อในหลายๆ รู ปแบบ
Dictionary of Media Literacy (1997, p. 48) ได้ให้คานิยามความรู้เท่าทันสื่ อไว้ว่า เป็ น
ทักษะการคิดแบบวิพากษ์ที่ทาให้ผรู้ ับสื่ อสามารถแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รับผ่านสื่ อมวลชน
และช่วยให้เกิดการพัฒนาทักษะการวินิจฉัยเนื้อหาของสื่ อได้อย่างเป็ นอิสระ
ณพล ผลากรกุล (2559) กล่าวว่า การรู้เท่าทันสื่ อ หมายถึง สภาวะที่บุคคลที่มีความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์ในเรื่ องกระบวนการสื่ อสารมวลชน ที่ประกอบด้วยผูผ้ ลิตสื่ อ สถาบันหรื องค์กร
สื่ อ ความสั ม พันธ์ ระหว่างผูผ้ ลิ ตสื่ อกับ อานาจทางเศรษฐกิ จ การเมื องในระบบสัง คมที่ มี ผลต่ อ
กระบวนการผลิตสื่ อ เนื้อหา รู ปแบบหรื อสาร การเผยแพร่ การถ่ายทอดหรื อตลอดจนการสนับสนุน
เนื้อหาหรื อผลผลิตสื่ อ
อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย (2556) ความรู้ เท่าทันสื่ อหมายถึ ง ความสามารถหรื อทักษะของ
ผูร้ ั บสื่ อในการตี ความหมายของสารที่ส่ งจากสื่ อสารมวลชนด้วยการคิ ดใคร่ ครวญพิเคราะห์ ถึ ง
กระบวนการของสื่ อสารมวลชนอย่างมีหลักการ เพื่อไม่ให้ตกเป็ นเหยือ่ ของสื่ อมวลชน
ศูนย์การรู ้เท่าทันสื่ อ (Center for Media Literacy) (รักจิต มัน่ พลศรี , 2547: 73) ได้รวบรวม
แนวคิดแล้วตีพิมพ์ในหนังสื อ The Media Literacy Resource Guide โดยมีแนวคิดหลักของการรู้เท่า
ทันสื่ อ ดังนี้
1. สื่ อทั้งหลายล้วนแต่เป็ นการประกอบสร้าง (Construction) หลักการที่สาคัญของประเด็น
นี้ คื อ สื่ อไม่ ไ ด้เป็ นกระจกสะท้อนความจริ ง ของโลก สื่ อส่ วนมากประกอบสร้ า งอย่า งพิถี พิถ ัน
ซับซ้อน และมีเทคนิ คมากมาย เพื่อให้ดู “สมจริ ง” เพื่อนาเสนอต่อผูร้ ับสารอย่างมีวตั ถุ ประสงค์
เฉพาะ อย่างเนื้ อหาหรื อตัวบทของสื่ อมักเป็ นการสร้ างขึ้นอย่างเป็ นธรรมชาติและแนบเนี ยนจาก
องค์ประกอบ ของกระบวนการผลิต เช่น การเลือกมุมกล้อง การใช้สี เสี ยงการให้แสง เทคนิคพิเศษ
ต่า งๆ ฯลฯ ซึ่ ง เป็ นเหตุ ผ ลที่ ทาให้เกื อบจะเป็ นไปไม่ไ ด้เลยที่ เราจะเห็ นขอบเขตความเป็ นจริ ง ที่
เชื่ อมต่ออย่างสนิ ท แนบกับโลกของสื่ อ ดังนั้นภาระหน้าที่ของเราก็คือการทาให้รอยเชื่ อมต่อนั้น
ชัดเจนขึ้ นจนสามารถ สังเกตเห็ นได้ และวิธีหนึ่ งก็คือ การรื้ อถอน การประกอบสร้างเหล่ านี้ เช่ น
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แยกเทคนิ คของสื่ ออกจาก ตัวเนื้ อหา เพื่อดูว่าเมื่อรื้ อถอนส่ วนประกอบนี้ ออกมาแล้วแต่ละส่ วนจะ
ส่ งผลอย่างไร หรื อมีความหมาย อย่างไร
2. สื่ อ ประกอบสร้ า งความเป็ นจริ ง (Reality) ของสั ง คม โดยมากสิ่ ง ที่ เ ราคิ ด และรู้ สึ ก
เกี่ยวกับ สิ่ งต่างๆรอบตัวเรา เราเรี ยนรู้ได้จากการนาเสนอของสื่ อ ไม่วา่ จะเป็ นทัศนคติ การตีความ
และ
การสรุ ปความต่างๆ ถูกประกอบสร้างมาก่อนแล้วโดยสื่ อ กล่าวคือ เนื้ อหาของสื่ อนั้น
เป็ นการผสมผสาน ระหว่างข้อมูลข่าวสาร ค่านิยมและทัศนะมุมมองจากทัว่ โลกที่ถูกแยกประเภท
จัดลาดับและถูกมุ่งเน้น ให้นาไปใช้ในทางใดทางหนึ่ ง แต่เราก็มกั จะยอมรับสิ่ งเหล่านั้น อย่างเป็ น
ปกติ ธรรมชาติ ดังนั้น สื่ อจึง มีอิทธิ พลอย่างมากในการหล่อหลอมและกล่ อมเกลาความรู้สึกตาม
สภาพความเป็ นจริ ง และค่านิ ยม ทางสังคมของเรา การรู้เท่าทันสื่ อจะช่ วยเสริ มให้เราสามารถตั้ง
คาถามเกี่ยวกับ “ความเป็ นจริ ง” เหล่านั้นที่สื่อนาเสนอ
3. ผูร้ ับสารสามารถต่อรองความหมายของเนื้ อหาสื่ อ (Negotiate the Meaning) กล่าวคือ
ความเป็ นจริ ง ที่สื่อสร้างไม่ได้แปลความได้เพียงความหมายเดียว เพราะเนื้ อหาสื่ อมีการตีความได้
หลากหลายทิ ศทาง ไม่มีคาว่า ถู กต้องที่สุดในการอ่านสื่ อ แต่ไม่ได้หมายความว่าผูร้ ับสารจะให้
ความหมายของเนื้ อหาสื่ อเหล่ านั้นแบบเดาสุ่ มๆไป เพราะผูร้ ับสารแต่ละคนจะค้นหาหรื อต่อรอง
ความหมายตามปั จจัยทางปั จเจกบุคคลและปั จจัยของกลุ่ม เช่ น เพศ อายุ เชื้ อ ชาติ ชนชั้น ภูมิหลัง
ทางวัฒ นธรรม ความจ าเป็ นส่ ว นบุ ค คล และเงื่ อ นไขในชี วิต ประจ าวัน ตลอดจนภู มิ ห ลัง ของ
ครอบครัว ความพร้อมหรื อความบกพร่ องทางกายภาพ เป็ นต้น ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ ทาให้ผรู้ ับสารแต่ละ
คนมีวธิ ี จดั การ กับความหมายที่อยูใ่ นสื่ อแตกต่างกัน จุดประสงค์ของการรู้เท่าทันสื่ อคือ ต้องการให้
เราเป็ นผูร้ ับสาร ที่สามารถต่อรองความหมายของเนื้ อหาสื่ อ โดยมีการตีวามที่หลากหลายแตกต่าง
ออกไปจากที่ผสู ้ ่ งสารนาเสนอมา
4. สื่ อมีนยั แฝงเชิงการค้า (Commercial Connotation) และเป็ นการประกอบสร้าง ในบริ บท
เชิงการค้า(Commercial Context) ในการศึกษาเรื่ องการรู้เท่าทันสื่ อ เราควรจะศึกษาไปถึงว่า ปั จจัย
ทางเศรษฐกิจของสื่ อส่ งผลกระทบต่อเนื้ อหา เทคนิคการนาเสนอ และการกระจายช่อง ทางการขาย
ได้อย่างไร ที่ ส าคัญเราควรตระหนัก ว่าวัตถุ ป ระสงค์ในเชิ ง ปฏิ บ ตั ิข องการผลิ ตสื่ อทั้งหมดก็ คื อ
ธุ ร กิ จ ที่ มุ่ ง หวัง ผลก าไร ผูร้ ั บ สารจะถู ก ก าหนดให้เป็ น “ผูร้ ั บ สารกลุ่ ม เป้ าหมาย” ซึ่ งเป็ นกลุ่ ม
ผูบ้ ริ โภคที่ มีศกั ยภาพในการซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การของสื่ อ ในบางครั้งตัวผูร้ ับสารเองก็ก ลายเป็ น
สิ นค้าที่สามารถขายให้กบั ผูผ้ ลิ ตโฆษณาได้เช่ นเดียวกัน ดังนั้น เมื่อปั จจัยเชิ งการค้ามีอิทธิ พลต่อ
การนาเสนอของสื่ อ ผูร้ ับสารจึงต้องพิจารณาเนื้อหา สื่ อโดยมองย้อนกลับไปถึงต้นทางของการผลิต
ข่าวสารนั้น ด้วยมิใช่เปิ ดรับเพียงผลผลิตปลายทางเท่านั้น
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5. เนื้ อหาในสื่ อทั้งหลายเต็มไปด้วยอุดมการณ์ (Ideology) และค่านิ ยม (Values) แนวคิด
การรู ้เท่าทันสื่ อ ส่ วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการตระหนักรู้ (Awareness) ว่ามีระบบอุดมการณ์และค่านิยม
ใดอยูใ่ นสื่ อบ้าง เราต้องพึงตระหนักว่า สิ นค้าสื่ อต่างๆจะผลิตสารในเชิงโฆษณา โดยมีวตั ถุประสงค์
บางอย่า งซึ่ ง อุ ดมการณ์ ค่ า นิ ย ม หรื อวิถี ใ นการดาเนิ นชี วิตในระบบสั ง คมเหล่ า นั้น อาจจะเป็ น
การนาเสนอทั้งแบบชัดแจ้งหรื อแอบแฝงก็ได้ เพื่อชี้ นาเราไปสู่ วตั ถุ ประสงค์ที่ผผู้ ลิ ตต้องการโดย
อุดมการณ์หรื อค่านิ ยมดังกล่าว เช่น การดาเนินชีวิตที่ดี วัฒนธรรมการบริ โภค บทบาทที่เหมาะสม
ของผูห้ ญิง การยอมรับค่านิ ยมชายเป็ นใหญ่ เป็ นต้น ดังนั้น วิธีหนึ่ งที่เราสามารถถอดรหัสเพื่อที่จะ
ทาให้ทราบถึ งอุดมการณ์และค่านิ ยมที่ซ่อนเร้นอยู่ในสื่ อก็คือ การพัฒนาทักษะการรู้ทนั สื่ อเพื่อไว้
สาหรับเป็ นเครื่ องมือในการถอดรหัสดังกล่าว
6. สื่ อมีความเกี่ยวพันกับสังคม (Social) และการเมือง (Politic) แนวคิดหลักประการหนึ่ง ที่
สาคัญของการรู ้ เท่าทันสื่ อ คือ การตระหนักรู้ (Awareness) ถึงผลกระทบจากสื่ อที่ส่งผลต่อสังคม
และการเมือง สื่ อนับว่ามีอิทธิ พลมหาศาลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคม เช่ น
การนาเสนอภาพลักษณ์ของผูส้ มัครรับเลือกตั้ง ทางโทรทัศน์มีผลต่อการเลือกตั้งผูน้ าระดับชาติ เป็ น
ต้น สื่ อสามารถทาให้เราใกล้ชิดกับประเด็นในระดับชาติและระดับโลก เช่ น ทาให้ทราบข่าวการ
แพร่ ระบาดของพิษสุ นขั บ้าในประเทศ ทาให้ทราบเหตุการณ์ความรุ นแรงของสงครามระหว่างอิรัก
และสหรัฐอเมริ กา เป็ นต้น
7. สื่ อแต่ ล ะประเภทมี รูป แบบ (Form) ขนบ หรื อแบบฉบับ (Convention) และลัก ษณะ
สุ นทรี ยศาสตร์ ของตนเอง สื่ อแต่ละประเภทก็จะส่ งผลต่อการสร้างความหมายที่แตกต่างกัน ดังเช่น
Marshall Mcluhan ได้กล่าวว่า “The medium is the message” กล่าวคือ ตัวสื่ อคือเนื้ อหาสาร อย่าง
หนึ่งที่เราต้องตีความ สื่ อแต่ละประเภทมีแนวทางการประกอบสร้างความจริ งในแบบของตน เช่ น
สื่ อต่ างๆอาจรายงานเหตุ การณ์ เดี ยวกัน แต่ก็ จะมี การนาเสนอที่แตกต่ างกัน โดยแต่ละสื่ อก็ จะมี
วิธีการ สร้ างความประทับใจและเนื้ อหา สารที่แตกต่างกัน อันเนื่ องมาจากความแตกต่างกันของ
ลักษณะ ทางเทคนิ คการนาเสนอ เช่ น สื่ อโทรทัศน์ทาให้เราได้รับรู้ท้ งั ภาพและเสี ยง ในขณะที่สื่อ
วิทยุเราจะได้ ยินแต่เสี ยงเท่านั้น เป็ นต้น ซึ่ งหากเราตระหนักรู้วา่ สื่ อใดให้ผลทางสุ นทรี ยศาสตร์ ใน
ลักษณะใด ก็จะท าให้เราสามารถเลื อกผลของความพึงพอใจจากสื่ อแต่ ละประเภทได้ กล่ า วคื อ
นอกจากเรา จะสามารถถอดรหัสและทาความเข้าใจกับเนื้อหาสื่ อได้แล้ว เรายังจะมีประสบการณ์ที่
น่าพึงพอใจ จากการเปิ ดรับสื่ อด้วย เมื่อเราเข้าได้ถึงเทคนิคเชิงศิลป์ ของสื่ อแต่ละประเภทมิใช่มุ่งแต่
วิเคราะห์ เฉพาะเนื้ อหา สาระของสื่ อ โดยลดทอนคุณค่าของสุ นทรี ยะหรื อบทบาทเชิงศิลป์ ของสื่ อ
เหล่านั้น
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8. การรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ คื อ การเสริ ม พลัง อ านาจ (Empower) ซึ่ งน าไปสู่ ค วามสามารถใน
การ สื่ อสาร (Ability to Communication) ที่สร้างสรรค์และสมบูรณ์แบบมากขึ้น การศึกษาเพื่อให้
รู ้เท่า ทันสื่ อหรื อการศึกษาสื่ อนั้น มิได้มุ่งหวังเพียงแค่สนับสนุนการมีปัญญาในเชิงวิพากษ์เท่านั้น
แต่ ยงั รวมถึ ง ความสามารถในการปกครองตนเองได้อย่างเบ็ดเสร็ จในเชิ งวิพากษ์ด้วย (Critical
autonomy) สามารถวิเคราะห์วิพากษ์สื่อได้ และปกป้ องตนเองได้ แนวคิดหลักข้อนี้ ไม่ได้พยายาม
สอนว่า ค่านิ ยม ทางเลื อก คือวัตถุ ประสงค์ของการรู้เท่าทันสื่ อ แต่สนับสนุ นให้เราใช้ชีวิตอยู่กบั
เนื้ อหาและสถาบันสื่ อรอบๆตัวเราได้อย่างสร้ างสรรค์ โดยสามารถตระหนักรู้ได้ถึงสิ ทธิ ในการ
สื่ อสารของตนเอง และสามารถฝึ กฝนการใช้สิทธิ ผา่ นกิจกรรมสื่ อทางเลือกโดยไม่ลอกเลียนแบบ
สื่ อกระแสหลัก ซึ่ งมีเป้ าหมายสุ ดท้ายเหมือนกันคือ เสริ มพลังอานาจให้กบั ประชาชนและสร้ าง
ความเข้มแข็งให้กบั โครงสร้างระบอบประชาธิปไตยของสังคมจากแนวคิดของการรู้เท่าทันสื่ อ สรุ ป
ได้วา่ สื่ อเป็ นสิ่ งที่ถูกประกอบสร้าง มีความเกี่ยวพันกับสังคม สร้างความเป็ นจริ งให้กบั สังคม หล่อ
หลอมแนวคิดต่อสังคม และอยูภ่ ายใต้ ความหมายเชิงการค้า การรับรู้ความหมายของสื่ อจะแตกต่าง
กันไปแต่ ล ะคนตามลัก ษณะของ ปั จ เจกบุ ค คล และ การรู้ เท่ า ทันสื่ อก็ เพื่อ เสริ ม พลัง อ านาจให้
สามารถอยูใ่ นกระแสสื่ อ โดยตระหนักรู้ใน สิ ทธิ และปกป้ องตนเองได้
อุษา บิ้กกิ้นส์ (2555) ความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่ อ ความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่ อคือ
เรี ยนรู ้ในการใช้สื่อ เข้าใจว่าสื่ อมีบทบาทหน้าที่ อย่างไร และสื่ อจะช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ได้
อย่างไร ในการที่จะมีส่วนร่ วมกับ กระบวนการ ขัดเกลาทางสังคม เพื่อนนาไปสู่ การสร้างความเป็ น
ประชาธิ ปไตย และทาให้เกิ ดความเป็ นธรรม ในสังคม โดยการมีการกาหนดขอบเขตในสังคมให้
เท่าเทียมกันและแต่ละกลุ่ม ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่ม
ผูผ้ ลิตสื่ อและผูบ้ ริ โภคสื่ อควรมีมาตรการสาคัญในการปลูกฝังทัศนคติที่ดีใน การสร้างสรรค์และ
ผลิตสื่ อ และพัฒนาให้สังคมส่ วนรวม มีความรับผิดชอบ ประชาชนจะต้อง รู้จกั คิดในเชิงวิเคราะห์
และสามารถสื่ อสารในเชิ งสร้ างสรรค์ได้การศึกษาเกี่ยวกับสื่ อการที่จะรู้เท่าทันสื่ อได้ผบู้ ริ โภคสื่ อ
จาเป็ นจะต้องได้รับการศึกษาเกี่ยวกับสื่ อ (Media education)
การศึ กษาเกี่ ยวกับสื่ อเพื่อนาไปสู่ การรู้ เท่าทันสื่ อจะอยู่นอกระบบโรงเรี ยนเป็ นส่ วนใหญ่
ขึ้นอยูก่ บั องค์กรที่ทางานรณรงค์ดา้ นสื่ อให้มีคุณภาพ แต่ยงั ไม่ได้บรรจุอยู่ในวาระแห่ งชาติ หรื อมี
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ผูเ้ กี่ยวข้องให้ความสนใจจริ งจัง ประชาชนในสังคมควรมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาเกี่ยวกับสื่ อทั้งใน
และนอกโรงเรี ย น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ เพราะเป็ นสิ่ ง ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ คนทุ ก เพศทุ ก วัย
โดยเฉพาะเด็ ก ๆ ผูป้ กครอง และครู แ ท้ที่ จ ริ ง แล้วการศึ ก ษาเกี่ ย วกับ สื่ อควรจะเริ่ ม ตั้ง แต่ ร ะดับ
โรงเรี ยนเพื่อให้ความรู ้ แก่เยาวชน โดยมีจุดมุ่ง หมายที่จะปกป้ องผูเ้ ยาว์ให้พน้ จากอิทธิ พลของสื่ อ
แม้ในบางประเทศอาจจะมีหลักสู ตรให้การศึกษาเกี่ยวกับสื่ อในโรงเรี ยน แต่ก็อยูใ่ นลักษณะของวิชา
เลือกมากกว่าจะเป็ นวิชาบังคับ หรื อขึ้นอยูก่ บั ครู วา่ จะเล็งเห็นถึงความสาคัญของประเด็น นี้ หรื อไม่
อย่างไรก็ตามการให้ครู ได้เรี ยนรู ้ถึงสื่ อ และอิทธิ พลของสื่ อก็สามารถช่วยได้เพราะกลุ่ม ครู ที่ได้รับ
การอบรมในเรื่ องนี้ ส ามารถนาสาระที่ เรี ย นรู้ ไ ปถ่ ายทอดให้แก่ เด็กต่ อไป โดยทัว่ ไปการศึก ษา
เกี่ยวกับสื่ อในหลายๆ ประเทศมักได้รับการพัฒนาบรรจุไว้เป็ นหลักสู ตรในโรงเรี ยน โดยมีครู เป็ นผู้
มีบทบาทหลักในการให้การศึกษา ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องกับเด็กนักเรี ยน โดยเฉพาะในเรื่ องพัฒนาการ
ทางสังคมของเด็ก และการเสริ มสร้างเอกลักษณ์หรื อบุคลิกของเด็ก นอกจากนั้น การศึกษาเกี่ยวกับ
สื่ อควรเน้นการเสริ มสร้างอานาจ การคิดเพื่อปกป้ องตัวเอง หรื อปลูกฝังความคิด เชิงวิเคราะห์ให้แก่
เด็ก เพื่อเป็ นภูมิคุม้ กันให้แก่เด็กที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต และที่สาคัญ จากการศึกษาวิจยั พบว่า
การให้การศึกษาเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อ มีประสิ ทธิภาพสู งสุ ดกับเด็กในช่วง อายุระหว่าง 9-12 ปี
ในสหรั ฐ อเมริ ก า ประชาชนต่ า งตระหนัก และให้ ค วามห่ ว งใย ต้อ งการให้ มี ก ารให้
การศึ กษาเกี่ ยวกับสื่ อ อย่างไรก็ตาม ในแต่ละรัฐยังไม่มีการบังคับว่าจะต้องมีหลักสู ตรการศึกษา
เกี่ ย วกับ สื่ อ แต่ มี อ งค์ก รหลายแห่ ง ทั้ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนที่ ท าหน้า ที่ ต รวจสอบสื่ อ และให้
การศึกษาเกี่ ยวกับสื่ อเป็ นองค์กรของประชาชนหรื อชุ มชน ซึ่ งประสบผลสาเร็ จในการดาเนิ นงาน
พอสมควร ยกตัวอย่างเช่น มีการดาเนินโครงการ 4 ปี ในการศึกษาความรุ นแรงที่แสดงออกทางสื่ อ
เพื่อการนามาพัฒนาหลักสู ตรการศึกษาเกี่ยวกับสื่ อในประเทศกลุ่มยุโรป ได้มีการศึกษาวิจยั เกี่ยวกับ
สภาวะการรู ้เท่าทันสื่ อ โดยการวิจยั ครอบคลุมสื่ อทุกประเภท รวมทั้งสื่ อดิจิทลั (Digital media) หรื อ
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์ท้ งั หลายด้วย เพื่อเป็ นการรณรงค์ให้ผผู้ ลิตสื่ อและผูบ้ ริ โภคสื่ อได้ตระหนักถึงการ
ใช้ประโยชน์จากสื่ ออย่างเหมาะสม มีความรับผิดชอบทั้งการผลิตและการบริ โภค โดยเป็ นการสร้าง
ความตระหนักรู ้ และความรับผิดชอบต่อสังคม (Civil responsibilities) ให้แก่ ทุกกลุ่ มที่เกี่ ยวข้อง
โดยเฉพาะสาหรับกลุ่มผูบ้ ริ โภคสื่ อจาเป็ นจะต้องตระหนักถึงปั ญหาทางสังคม และดารงบทบาทใน
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ฐานะเป็ นพลเมืองในเชิงรุ ก นัน่ คือ ไม่ปล่อยให้กระแสใดๆ ในสังคมมาชี้ นาหรื อครอบงาจนทาให้
ค่านิยมแห่งความดีงามสู ญสลายไป
อุษา บิ้กกิ้ นส์ (2555) นอกจากนั้นองค์ยูเนสโก (UNESCO,2015) ได้มีการจาแนกหัวข้อ
หรื อคาศัพท์ที่เกี่ ยวกับ MIL (Media and Information Literacy) เพื่อเป็ นบรรทัดฐานสาหรับ
กระบวนการเรี ยนรู ้เกี่ ยวกับสื่ อในอนาคตเพื่อสร้างการรู้เท่าทันต่อสังคมโดยมีเจตนาในการพัฒนา
สื่ อที่มีเสรี ภาพเป็ นอิสระ และเป็ นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการแบ่งหัวข้อในการรู้เท่าทันสื่ อ ดังนี้
1) การรู ้เท่าทันสื่ อ (Media literacy)
2) การรู ้เท่าทันสารสนเทศ (Information literacy)
3) เสรี ภาพในการแสดงออก และการรู้เท่าทันสารสนเทศ (Freedom of expression and
information literacy)
4) การรู ้เท่าทันห้องสมุด (Library literacy)
5) การรู ้เท่าทันข่าว (News literacy)
6) การรู ้เท่าทันคอมพิวเตอร์(Computer literacy)
7) การรู ้เท่าทันอินเทอร์ เน็ต (Internet literacy)
8) การรู ้เท่าทันดิจิตอล (Digital literacy)
9) การรู ้เท่าทันภาพยนตร์ (Cinemaliteracy)
10) การรู ้เท่าทันเกมส์(Games literacy)
11) การรู ้เท่าทันโทรทัศน์ (Television literacy)
12) การรู ้เท่าทันโฆษณา (Advertising literacy)
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ภาพที่ 2.4 หัวข้อจาแนก Media and Information Literacy
แหล่งทีม่ า: UNESCO,2015
คาศัพท์เหล่านี้ยงั ถูกนามาใช้อภิปราย และปรับใช้กบั บริ บทต่างๆ ในอาชีพ หรื อวัฒนธรรม
ต่างๆ ของชุมชนซึ่ งใช้คาศัพท์เหล่านี้ในองค์กรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับสื่ อมวลชนศึกษา โดยเป็ นที่ทราบทัว่
กันว่าครอบคลุมการรู ้เท่าทันสื่ อสารสนเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสื่ อสาร
พิ ร งรอง รามสู ต รณะนัน ทน์ แ ละนิ ธิ ม า คณานิ ธิ นัน ท์ (2547) ในการส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด
การกากับดู แลตนเอง (self-regulation) ทางด้านเนื้ อหาของอินเทอร์ เน็ต โดยเฉพาะในหมู่ผูใ้ ช้ มี
ความจ าเป็ นต้อ งสร้ า งความสามารถหรื อ อ านาจในการเลื อ กและตัด สิ น ใจให้ แ ก่ ผู้ใ ช้ (User
empowerment) ซึ่ งความสามารถดังกล่าวส่ วนหนึ่ งก็จะขึ้นอยูก่ บั ความรู้เท่าทันสื่ ออินเทอร์ เน็ตของ
ผูใ้ ช้แต่ละคนด้วย ทั้งนี้การรู ้เท่าทันสื่ ออินเทอร์เน็ต (Internet literacy) จะมีองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. ความสามารถเชิงวิเคราะห์ (Analytical competence) หมายถึง ความเข้าใจในคุณลักษณะ
ต่า งๆ ของอิ นเทอร์ เน็ ต (เช่ น การสร้ า งเว็บ ไซต์ การทางานของลิ งค์ (link) ต่า งๆในเทคโนโลยี
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ไฮเปอร์ เท็กซ์ (hypertext) ภาษา สัญลักษณ์ที่เป็ นรหัสต่างๆ ในเว็บเป็ นต้น) ซึ่ งจะนาไปสู่ การใช้สื่อ
ใหม่น้ ีอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. ความรู ้ เกี่ ยวกับบริ บทแวดล้อมต่างๆ (Contextual knowledge) หมายถึงความเข้าใจใน
บริ บททางด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองที่แวดล้อมการผลิตและบริ โภคสารสนเทศ
และเนื้ อหาต่างๆ ในอินเทอร์ เน็ตความเข้าใจดังกล่าวจะทาให้ผใู้ ช้สามารถประเมินอินเทอร์ เน็ตได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและรู ้เท่าทันข้อดีขอ้ เสี ยต่างๆ
3. กรอบความรู ้ ความเข้าใจร่ วมในหมู่ผูใ้ ช้เกี่ ยวกับเว็บไซต์ที่ถือเป็ นคลาสสิ ค ในบรรดา
เว็บไซต์ท้ งั หลาย (Canonical knowledge) โดยเฉพาะความเข้าใจว่าทาไมเว็บไซต์ดงั กล่าวจึงถือว่า
เป็ นเว็บไซต์ที่มีความสาคัญ น่าเชื่ อถือและมีประโยชน์ ตัวอย่างเช่นเว็บไซต์ www.google.com เป็ น
search engine ที่มีชื่อเสี ยง หรื อเว็บไซต์ www.cnn.com ที่เป็ นเว็บไซต์ข่าวสารที่เป็ นที่นิยม
4. ความสามารถในการผลิตเนื้ อหา (Production competence) หมายถึง ความสามารถใน
การผลิ ตเนื้ อหาบนอินเทอร์ เน็ ต ตลอดจนความสามารถในการตีความบริ โภคและเพลิ ดเพลิ นกับ
อินเทอร์ เน็ต (รวมถึงการสร้างเว็บเพจการหาผลิตภัณฑ์การเข้าร่ วมใน mailing list กลุ่มสนทนาและ
กลุ่ มข่าว) ซึ่ งมี ผลโดยตรงต่อการแสดงออกถึ งอัตลักษณ์ของผูใ้ ช้แต่ละคนผ่านทางการผลิตและ
การสื่ อสารเนื้อหาการสร้างการรู ้เท่าทันอินเทอร์ เน็ตสามารถทาได้ผา่ นกระบวนการทางการศึกษาที่
เป็ นทางการในโรงเรี ยนและสถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจกระบวนการทางนโยบายเพื่อส่ งเสริ ม
ให้เกิดวัฒนธรรมในการใช้อินเทอร์ เน็ตที่แพร่ กระจายวงกว้างที่สุด
Christ, William G. & Potter, James W., (1998) ระบุวา่ ความรู้เท่าทันสื่ อประกอบขึ้นด้วย 4
มิติ ดังนี้
1. มิติทางด้านการรับรู้ (Cognitive Dimension) เป็ นความสามารถของบุคคลในการเข้าใจ
ตั้งแต่ สัญลักษณ์ที่ง่ายๆ ไปจนถึงประเด็นที่มีความสลับซับซ้อน
2. มิติทางด้านอารมณ์ (Emotional) เป็ นความสามารถของบุคคลในการจาแนกสัญลักษณ์
ต่างๆ ที่ สื่อใช้ในการกระตุ น้ อารมณ์ และความรู้ สึ กแต่ ละอย่างได้ โดยรู้ ว่าผูผ้ ลิ ตสื่ อนั้นต้องการ
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กระตุน้ ให้ผรู ้ ับเกิ ดความรู ้ สึกอะไร รวมถึงการที่ผรู้ ับสารสามารถใช้สื่อเพื่อปรับอารมณ์ความรู้สึก
ของตนเองได้ตามความปรารถนา
3. มิ ติท างด้า นสุ นทรี ย ์ (Aesthetic Dimension) เป็ นความสามารถของบุ คคลที่ จะเสพ
ความสุ ข เข้าถึงหรื อเห็นคุณค่าที่อยูใ่ นสารด้วยมุมมองทางศิลปะ ซึ่ งเป็ นความสามารถที่เกิดจากการ
เข้าใจทักษะที่ใช้ในการผลิตเนื้อหาของสื่ อต่างๆ
4. มิติทางด้านจริ ยธรรม (Moral Dimension) เป็ นความสามารถของบุคคลที่ล่วงรู้ หรื อ
ตีความ ค่านิยมที่แฝงอยูใ่ นสารได้
หลักการพืน้ ฐานของการรู้เท่าทันสื่ อ
สมาคมเพื่ อ การศึ ก ษาการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ แห่ ง ชาติ ข องประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า ( National
Association for Media Literacy Education: NAMLE) ได้กาหนดหลักการสาคัญ 6 ประการของการ
รู ้เท่าทันสื่ อไว้ดงั นี้ (National Association for Media Literacy Education, 2007)
1. เนื้อหาของสื่ อทุกประเภทล้วนเกิดขึ้นจากการถูก “ประกอบสร้าง” (All media messages
are “constructed”.)
2. สื่ อแต่ละประเภทมีคุณลักษณะ จุดเด่น และการใช้ภาษาในการประกอบสร้างที่แตกต่าง
กันไป (Each medium has different characteristics, strengths and a unique “language” of
construction.)
3. เนื้ อหาของสื่ อถู กสร้ างขึ้นเพื่อวัตถุ ประสงค์เฉพาะบางอย่าง (Media messages are
produced for particular purposes.)
4. เนื้ อหาของสื่ อล้วนประกอบด้วยคุ ณค่ าและความคิ ดเห็ นของสื่ อ (Media messages
contain embedded values and points of view.)
5. ผูค้ นใช้ทกั ษะ ความเชื่อ และประสบการณ์ส่วนบุคคลในการสร้างความหมายจากเนื้อหา
ของสื่ อ (People use their individual skills, beliefs and experiences to construct their own meaning
from media messages.)

27

6. สื่ อและเนื้ อหาของสื่ อสามารถมีอิทธิ พลต่อความเชื่ อ ทัศนคติ ค่านิยม และกระบวนการ
ประชาธิ ปไตยได้ (Media and media messages can influence beliefs, attitude, values,behaviors and
the democratic process.)
แบบจาลองทักษะการรู้เท่ าทันสื่ อตามกรอบแนวคิดของ UNESCO
ภายใต้ก รอบแนวคิ ด เรื่ อ ง การส่ ง เสริ ม เสรี ภ าพในการแสดงออกและการสร้ า งเสริ ม
สมรรถภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้ อย่างทัว่ ถึงและเท่าเทียมขององค์กร UNESCO
การที่ บุ ค คลจะทัก ษะการเรี ยนรู ้ ข องตนเองเพื่ อ การจะเท่ า ทัน สื่ อ ได้น้ ั น ต้อ งมี ท ัก ษะที่ เ ป็ น
องค์ประกอบที่สาคัญ 4 องค์ประกอบ เรี ยงตามลาดับ คือ การเข้าถึง (access) การวิเคราะห์ (analyze)
การประเมินค่า (evaluate) และการสร้างสรรค์ (create)

ภาพที่ 2.5 แบบจาลองทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อ
แหล่งทีม่ า: พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552
1. การเข้าถึง (access) คือ การได้รับสื่ อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่และรวดเร็ วสามารถ
รับรู ้และเข้าใจเนื้อหาของสื่ อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ มีการแสวงหาข่าวสารได้จาก
สื่ อหลายประเภทและไม่ถูกจากัดอยู่กบั สื่ อประเภทใดประเภทหนึ่ งมากเกิ นไป ความสามารถใน
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การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเป็ นประโยชน์ พร้อมทั้งทาความเข้าใจความหมายอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
โดย
1.1 อ่านเนื้อหาจากสื่ อนั้น ๆ และทาความเข้าใจอย่างถ่องแท้
1.2 จดจาและเข้าใจความหมายของคาศัพท์ สัญลักษณ์ และเทคนิคที่ใช้ในการสื่ อสาร
1.3 พัฒนากลยุทธ์ เพื่อหาตาแหน่งที่มาของข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ที่หลากหลาย
1.4 เลือกกรองข้อมูลประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตอ้ งการ
2. การวิเคราะห์ (analyze) คือ การตีความเนื้ อหาสื่ อตามองค์ประกอบและรู ปแบบที่สื่อแต่
ละประเภทนาเสนว่าสิ่ งที่สื่อนาเสนอนั้นส่ งผลกระทบอะไรบ้างต่อสังคม การเมือง หรื อเศรษฐกิ จ
โดยใช้พ้ืนความรู ้เดิมและประสบการณ์ในการคาดการณ์ถึงผลที่จะเกิดขึ้น ที่อาจมาจากการวิเคราะห์
ถึงวัตถุประสงค์ของการสื่ อสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้ าหมายของสื่ อ (กลุ่มผูเ้ ปิ ดรับสื่ อ) จุดยืนของสื่ อ
บริ บทต่าง ๆ ของสื่ อที่ ส่งผลกระทบต่อการนาเสนอของสื่ อ โดยอาจใช้วิธีการของการวิเคราะห์
เปรี ยบเทียบ การแตกองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ หรื อการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเหตุและผลความสามารถ
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล โดยการตรวจสอบรู ปแบบการใช้สื่อ โครงสร้างและลาดับการเรี ยงเนื้ อหาสื่ อ
ซึ่ งสามารถใช้แนวคิดจากศาสตร์ ต่าง ๆ ได้แก่ ศิลปะ วรรณกรรม สังคม การเมือง และเศรษฐกิ จ
เพื่อทาความเข้าใจเนื้อหาบริ บทที่ตอ้ งการสื่ อ ตัวอย่างเช่น
2.1 ใช้ความรู ้และประสบการณ์เดิมเพื่อทานายผลที่จะเกิด
2.2 ตีความเนื้อหา โดยใช้หลักการวิเคราะห์พ้ืนฐาน เช่น วิเคราะห์ วัตถุประสงค์
2.3 ผูร้ ับสาร ความคิดเห็น รู ปแบบที่กาหนด ประเภทรายการ บุคลิก พล็อต แนวคิดรวม
อารมณ์ ภาพที่เห็น และ เนื้อหา
2.4 ใช้ยทุ ธวิธีซ่ ึ งรวมถึงการเปรี ยบเทียบ/หาความแตกต่าง ข้อเท็จจริ ง/ความเห็น เหตุ/ผล
การลาดับความสาคัญ/การเรี ยง
2.5 ใช้ความรู ้เกี่ยวกับบริ บททางประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ ซึ่ งเป็ นที่มาของการ
สร้างสรรค์และตีความหมาย
3. การประเมิ นค่า (evaluate) เป็ นผลมาจากการวิเคราะห์สื่อที่ผ่านมา ทาให้สามารถที่จะ
ประเมินค่าคุณภาพของเนื้ อหาสารที่ถูกส่ งออกมาได้ว่ามีคุณค่าต่อผูร้ ับมากน้อยเพียงใดสามารถนา
ไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ต่อผูร้ ับในด้านใดได้บา้ ง คุณค่าที่เกิ ดขึ้นเป็ นคุณค่าที่เกิ ดขึ้นทางใจอารมณ์
ความรู ้สึก หรื อมีคุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม วัฒนธรรม หรื อประเพณี อย่างไรบ้าง สิ่ งที่
สื่ อนาเสนอมีประโยชน์ต่อการเรี ยนรู้ในศาสตร์ ใดศาสตร์ หนึ่ งหรื อไม่ อย่างไร ในขณะเดียวกันการ
ประเมินค่าที่เกิดขึ้นอาจเป็ นการประเมินคุณภาพของสื่ อว่า การนาเสนอของสื่ อนั้นมีกระบวนการ
ผลิตที่มีคุณภาพหรื อไม่เมื่อเปรี ยบกับสื่ อประเภทเดียวกัน ความสามารถในการประเมินเนื้อหา โดย
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สร้ า งความเกี่ ย วข้อ งของเนื้ อ หากับ ประสบการณ์ พร้ อ มเสนอความเห็ น ในแง่ มุ ม ของความ
หลากหลาย
คุณภาพ และความเกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยใช้วธิ ีดงั นี้
3.1 ชื่นชอบและเกิดความพึงพอใจในการตีความหมายสื่ อ จากประเภทรายการและรู ปแบบ
ที่หลากหลาย
3.2 สนองตอบโดยการพิมพ์หรื อพูดถึงความซับซ้อนที่หลากหลายและเนื้อหาสื่ อ
3.3 ประเมินคุณภาพของเนื้อหา จากเนื้ อหาสื่ อและรู ปแบบ
3.4 ตัดสิ นให้คุณค่าของเนื้อหา โดยพิจารณาจากหลักจริ ยธรรม ศาสนา และหลัก
ประชาธิปไตย
4. การสร้างสรรค์ (create) การพัฒนาทักษะการสร้างสื่ อในแบบฉบับของตนเองขึ้นมาเมื่อ
ผูเ้ รี ยนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมินค่าสื่ อได้อย่างถ่ องแท้แล้วทุกคน
จะต้องเปลี่ ยนบทบาทเป็ นผูผ้ ลิ ตที่จะต้องวางแผน เขียนบท ค้นคว้าข้อมูลเนื้ อหามาประกอบตาม
เทคโนโลยีของสื่ อหรื อรู ปแบบองค์ประกอบของสื่ อแต่ละประเภท เพื่อที่จะสามารถสื่ อให้ได้ตาม
วัตถุประสงค์การสื่ อสารที่ตนได้วางไว้ การพัฒนาทักษะนี้ จึงเป็ นบทสรุ ปที่ทาให้ครบกระบวนการ
รู ้ เท่าทันสื่ อได้สมบูรณ์ ที่สุด ความสามารถในการสร้างสรรค์ (หรื อสื่ อสาร) เนื้ อหา โดยการเขียน
บรรยายความคิ ด ใช้ค าศัพ ท์ เสี ย ง และ/หรื อ สร้ า งภาพให้มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามวัต ถุ ประสงค์ที่
หลากหลาย และต้อ งสามารถใช้ป ระโยชน์ จ ากเทคโนโลยีที่ ห ลากหลายของการสื่ อ สารเพื่ อ
สร้างสรรค์ ตัดต่อ และเผยแพร่ เนื้อหาดังกล่าว
4.1 ใช้ประโยชน์จากขั้นตอนการระดมสมอง วางแผน เรี ยบเรี ยง และแก้ไข
4.2 ใช้ภาษาเขียนและภาษาพูดอย่างมีประสิ ทธิภาพที่สุดตามหลักของภาษาศาสตร์
4.3 สร้างสรรค์และเลือกภาพอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้ าหมายต่าง ๆที่กาหนดไว้
4.4 ใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารในการวางโครงสร้างของเนื้อหา
แนวทางการรู้เท่ าทันสื่ อโฆษณาเฟซบุ๊กในประเทศไทย
ณพล ผลากรกุล (2559) แนวทางการรู้ เท่า ทันสื่ อสัง คมโดยเฉพาะสื่ อสังคมเฟซบุ๊ก ใน
ประเทศไทย สามารถแบ่งออกเป็ น 9 แนวทาง ได้ดงั นี้
1) แยกแยะความเป็ นโฆษณา
แยกแยะเนื้ อหาจาพวกภาพ ข้อความ หรื อวีดีโอ ที่มีลกั ษณะการนาเสนอที่มีการโฆษณา
สิ นค้า หรื อบริ การต่างๆ แฝงอยูด่ ว้ ย
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2) รับชมเนื้อหาให้ครบถ้วน
รับชมเนื้ อหาโฆษณาให้เสร็ จสมบูรณ์ครบถ้วน เช่ น การรับชมวีดีโอจนจบหรื อการอ่าน
หัวข้อ และข้อความต่างๆให้ครบก่อนตัดสิ นใจบริ โภค
3) ไตร่ ตรองความเป็ นจริ ง
คัดกรองเนื้ อหาที่มีการเสริ มเติมแต่งเนื้ อเรื่ องที่เกิ นความเป็ นจริ ง หรื อการใช้ขอ้ ความเท็จ
ในการโฆษณา
4) รับรู้จุดประสงค์
ทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริ งของโฆษณา เพื่อให้สามารถแยกแยความรู้สึกที่ได้รับจากการ
รับชมโฆษณา กับความรู ้สึกในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
5) ตรวจสอบแหล่งที่มา
ค้นหาแหล่งที่มาของสิ นค้า หรื อบริ การดังกล่าวเพื่อยืนยันความน่ าเชื่ อถือของสิ นค้า หรื อ
บริ การที่ได้รับชมผ่านการโฆษณา
6) แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การที่ได้รับชมผ่านการโฆษณาจากแหล่งข้อมูล
อื่นๆ เช่น Google, Pantip หรื อ wiki
7) ตรวจสอบความคิดเห็นจากผูใ้ ช้ท่านอื่น
ตรวจสอบความคิ ดเห็ น (Comment) จากประสบการณ์ ของผูใ้ ช้สิ นค้า หรื อบริ ก ารจาก
โฆษณาที่ได้รับชม
8) ใช้ขอ้ ความที่เป็ นจริ ง และไม่ละเมิดผูอ้ ื่นในการแชร์ หรื อส่ งต่อ
ในการส่ งต่อ หรื อแชร์ โฆษณาบนสื่ อสังคมควรที่จะใช้ขอ้ ความที่เป็ นตริ งปราศจากการ
เสริ มเติมแต่งที่มากเกินไป รวมถึงการใช้ขอ้ ความที่ไม่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่น
9) การกดถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็ นการแชร์
คานึงถึงว่าการกดฟังชัน่ ถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นในเนื้ อหาที่เป็ นโฆษณาก็ยอ่ มถือ
เป็ นการแชร์ หรื อส่ งต่อเช่นกัน
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ภาพที่ 2.6 แบบจาลองแนวทางการรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
แหล่งทีม่ า: ณพล ผลากรกุล, 2559
2.2.2 ระดับการรู้เท่ าทันสื่ อและการวัดตัวแปรความรู้เท่าทันสื่ อ
Potter กล่าวว่า คนที่มีความรู้เท่าทันสื่ อดีจะควบคุมสื่ อได้มากกว่า เพราะรู้วา่ จะจัดการกับ
สารต่าง ๆ ที่ ประดังเข้ามาจากมุ มมองใด เช่ น มุมมองจากความรู้ความเข้าใจ (cognition) อารมณ์
(emotional) ศีลธรรม (moral) หรื อสุ นทรี ยศาสตร์ (aesthetics) และในทางตรงกันข้าม คนที่มีความรู้
จ ากัด เกี่ ย วกับ สื่ อ การพัฒ นาโครงสร้ า งความรู้ จึ ง ต่ า และไม่ เ พี ย งพอที่ จ ะรั บ มื อ กับ การแปล
ความหมายสื่ ออย่างเท่าทัน ดังนั้นจึงเป็ นไปไม่ได้ที่คนที่มีการรู้เท่าทันสื่ อต่าจะสร้างความหมายที่
หลากหลายจากสื่ อได้ นอกจากนี้ ยงั มีแนวโน้มที่จะยอมรับความหมายผิวเผินที่มีอยู่ในสื่ ออีกด้วย
ฉะนั้น หากบุ คคลใดมี ความรู ้ เท่าทันสื่ อในระดับดี ก็เท่ากับว่าบุคคลนั้นจะมีทางเลื อกมากขึ้นใน
การตีความสารต่าง ๆ และจะนาไปสู่ อานาจในการควบคุมความเชื่อ และพฤติกรรมส่ วนตัวได้ดว้ ย
ตรงข้า มกับ บุ ค คลที่ มี ค วามรู ้ เท่ า ทันสื่ อน้อย เปรี ย บเสมื อนกับ การอยู่ใ นโลกที่ ปิ ด ถู ก บังคับให้
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ยอมรับแก่นค่านิ ยม ที่ถูกครอบงาในสังคม โดยไม่เคยตั้งคาถามเกี่ยวกับค่านิยม ความเชื่อ และการ
ตีความผ่านสื่ อเลย (Potter อ้างถึงใน อมรรัตน์ ทิพย์เลิศ, 2549)
ส าหรั บ เรื่ องของการวัด ระดับ ความรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ นั้น ยัง ไม่ พ บเครื่ อ งมื อ มาตรฐานที่ ใ ช้
ประเมิน ความรู ้เท่าทันสื่ อ แต่โดยส่ วนใหญ่แล้วจะวัดจากโครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure)
และทักษะในการใช้สื่อ (Skills) นอกจากนั้นก็มีงานวิจยั บางส่ วนที่วดั ความรู้เท่าทันสื่ อจากการผลิต
สื่ อด้วย แต่ในงานวิจยั ที่ศึกษาบุคคลทัว่ ไปนั้นไม่นิยมวัดความรู้เท่าทันสื่ อจากทักษะในการผลิตสื่ อ
เนื่ องจาก ทักษะด้านนี้ มกั จะมีอยู่ในเฉพาะบุคคลที่ได้รับการสอนให้ผลิตสื่ อเท่านั้น (ฟารี ดา เตชะ
วริ นทร์เลิศ , 2548)
อดุ ลย์ เพียวรุ่ งโรจน์ (2555) ได้สรุ ปว่า การรู้เท่าทันสื่ อมี 2 ระดับคือ ระดับพื้นฐาน และ
ระดับสู ง ระดับพื้นฐาน หมายถึง ความรู้ความสนใจเกี่ยวกับสื่ อ ในระดับที่สามารถแยกแยะประเภท
เนื้อหาของสื่ อได้ ขั้นการตระหนัก หมายถึง การรับสื่ อ นิยมชื่นชอบสื่ ออะไร ชอบเนื้ อหาประเภท
ไหน มากน้อยเพียงใด ส่ วนทักษะในการใช้สื่อได้แก่ ความสามารถในการเข้าใจความหมายที่สื่อ
นาเสนอ ส่ วนระดับสู ง หมายถึ ง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับวิธีการทางานของผูผ้ ลิตสื่ อ รู ปแบบ
เนื้ อหาที่ผลิต ความรู ้ในบริ บทด้านเศรษฐกิจและการเมืองของสื่ อ เข้าใจว่าสื่ อมองผูร้ ับสารอย่างไร
ใครคือ กลุ่ มเป้ าหมายเข้าใจผลระยะสั้นและระยะยาวที่สื่อมีต่อปั จเจกบุคคล ไม่ว่าจะเป็ นผลด้าน
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ทาการศึกษาเรื่ อง “การวิเคราะห์ระดับการรู้เท่าทันสื่ อของ
นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย” เพื่อนาเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิด ลักษณะการรู้เท่า
ทันสื่ อ และกระบวนการสร้ า งเครื่ องมื อ เพื่อใช้ศึ กษาสภาพการรู้ เท่ าทันสื่ อของนัก ศึก ษาระดับ
ปริ ญญาตรี ในสถาบันอุ ดมศึกษาของรัฐ โดยได้แบ่งระดับการรู้ เท่าทันสื่ อ ตามระดับของการคิด
(Cognitive level) ไว้ 4 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 ความตระหนัก (Awareness) คือระดับที่ผูร้ ับสารรับรู้ในความมีอยู่ของสื่ อตาม
การรั บ สาร รั บ รู ้ เนื้ อความสื่ อตามที่ เห็ น ที่ ไ ด้ยิน รั บสื่ อเพื่ อสนองอารมณ์ ความพอใจ เชื่ อและ
ยอมรับในสิ่ ง ที่สื่อนาเสนอ
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ระดับที่ 2 ความเข้าใจ (Comprehension) คือ ระดับที่ผรู้ ับสารสามารถเชื่ อมโยงเนื้ อหากับ
องค์กรสื่ อ และการทางานของสื่ อในแบบแผนทางวิชาชี พ เข้าใจรหัส สัญลักษณ์ และความหมาย
ของ เนื้อความสื่ อ
ระดับที่ 3 การวิเคราะห์ (Analyze) การตีความ (Interpret) คือ ระดับที่ผูร้ ับสารวิเคราะห์
ความเป็ นวิชาชี พและความเป็ นธุ รกิ จของสื่ อได้ สามารถตีความรหัส สัญลักษณ์ และความหมาย
ของ เนื้อความสื่ อในระดับนามธรรมและความหมายแฝงได้
ระดับ ที่ 4 การประเมิน (Evaluate) การตัดสิ น (Judgment) คื อ ระดับที่ผูร้ ั บสารประเมิ น
จุ ดยืนของสื่ อมวลชนได้ ตัดสิ นได้ว่า สื่ อมวลชนมี ค วามเชื่ อมโยงกับอานาจทางธุ รกิ จ สามารถ
ตีความ รหัส สัญลักษณ์ และความหมายของสื่ อได้อย่างเชื่อมโยงกับแนวคิด อุดมการณ์ของสื่ อ
หากจะจัดระดับการรู้ เท่าทันสื่ อให้ครอบคลุมและเหมาะสม ทั้งในระดับการคิดและทักษะ
ใน การใช้สื่อ กฤษณา ชาวไทย (2556) มีความเห็นว่า ควรแบ่งออกเป็ น 4 ระดับ ดังนี้
1. ไม่รู้เท่าทันสื่ อ คือ มีความสามารถในการใช้สื่อ แต่ไม่มีความตระหนักถึงการใช้สื่อของ
ตนเอง และผลกระทบจากการใช้สื่อที่มีต่อตนเอง มีความรู้เกี่ ยวกับสื่ อ เข้าใจความหมายตรงของ
สารที่สื่อ นาเสนอ แต่ไม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสื่ อ ไม่รู้และไม่สนใจกระบวนการผลิต
และการสื่ อสาร มีความยินดีในการปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อตามช่องทางที่สื่อเสนอและคาดหวัง
2. รู ้เท่าทันสื่ อระดับพื้นฐาน คือ มีความสามารถในการใช้สื่อ มีความตระหนักถึงการใช้สื่อ
ของ ตนเองว่าใช้สื่อใดเพื่ออะไร มีส่วนร่ วมกับสื่ อและสามารถโต้ตอบสื่ อโดยการวิพากษ์วิจารณ์
สารและการ
ทางานของสื่ อกับคนใกล้ชิด มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสื่ อ มีความเข้าใจ
และสามารถ วิเคราะห์สารที่สื่อนาเสนอได้ แต่ไม่สนใจกระบวนการผลิตและการสื่ อสาร
3. รู ้ เท่าทันสื่ อระดับปานกลาง คือ มีความสามารถในการใช้สื่อค่อนข้างหลากหลายเพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
สื่ อ ในด้านวิชาชี พและด้านธุ รกิ จ เข้าใจความหมายตรงและสามารถวิเคราะห์ความหมายแฝงจาก
สารที่สื่อ นาเสนอ มีส่วนร่ วมกับสื่ อ สามารถโต้ตอบสื่ อโดยการวิพากษ์วิจารณ์สารและการทางาน
ของสื่ อตาม ช่องทางที่สื่อเสนอ
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4. รู ้เท่าทันสื่ อระดับสู ง คือ มีความสามารถในการใช้สื่ออย่างหลากหลายและมีจุดมุ่งหมาย
ในการใช้สื่อเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของตนเอง มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของสื่ อในด้านวิชาชีพ ธุ รกิจ และการเมือง เข้าใจความหมายตรงและความหมายแฝง
ของสาร เข้า ใจและตระหนัก ถึ ง ผลกระทบของสื่ อที่ มี ต่อ บุ ค คลและสั ง คม มี ค วามรู้ แ ละสนใจ
กระบวนการผลิ ต และการสื่ อ สาร มี ค วามสามารถในการผลิ ตสารและสื่ อสาร รวมทั้ง มี ค วาม
ตระหนัก สนใจ และสนับสนุ นบริ บททางสังคมที่มีผลในการพัฒนาผูร้ ับสาร ทั้งด้า นการศึกษา
กฎหมาย และ การทางานของสื่ อ
จากความหมายของการรู ้เท่าทันสื่ อข้างต้นสามารถสรุ ปด้วยว่า ความรู้เท่าทันสื่ อหมายถึง
ความสามารถป้ องกันตนเองจากการถูกจูงใจจากเนื้อหาของสื่ อ การสามารถพินิจ พิเคราะห์เนื้ อหา
ของสื่ ออย่างมีวจิ ารณญาณ เพื่อให้สามารถควบคุม ตีความเนื้อหาของสื่ อที่ดู ฟัง แทนที่จะให้การสื่ อ
ความหมายของสื่ อเป็ นไปตามเจตนาของผูผ้ ลิตมาควบคุม พูดในภาษาที่เข้าใจง่ายขึ้น การรู้เท่าทัน
สื่ อ หมายถึง การที่เราไม่หลงเชื่ อเนื้ อหาที่ได้อ่าน ได้ยิน ได้ฟัง แต่เราสามารถคิด วิเคราะห์ วิพากษ์
สงสัย และฝึ กตั้งคาถามกับสื่ อว่า ใครสร้างเนื้ อหาสื่ อนี้ ข้ ึนมา ใช้วิธีการใดบ้างในการสร้างสื่ อนี้ แต่
ละคนรั บรู ้ เนื้ อหาสื่ อต่างกันเพราะอะไร และอย่างไร มีเนื้ อหาในสื่ อที่ซ่อนและปลูกฝั งความคิด
ค่า นิ ย มบางอย่า งไว้หรื อไม่ สื่ อผลิ ตเนื้ อหานี้ ส่ง มาให้เราเพื่ออะไร กล่ าวคือ การรู้ เท่ า ทันสื่ อคื อ
การเปิ ดรับสื่ ออย่างมีสติ และรู ้ตวั ตั้งคาถามกับสื่ อแล้วใช้เหตุผลพิจารณาแยกแยะข้อเท็จจริ ง จาก
ความจริ งเสมือนในสื่ อ

2.3 ทฤษฎีการเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure)
การเปิ ดรับสื่ อ (Media Exposure) เป็ นปั จจัยหนึ่ งที่ส่งผลต่อการสื่ อสาร ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับ
ปั จจัยภายในของผูร้ ับสาร เช่น ปั จจัยทางด้านจิตวิทยา และปั จจัยภายนอก เช่น โอกาสในการเข้าถึง
สื่ อ ซึ่ งประกอบด้วยการเข้าถึงสื่ อในเชิงกายภาพ (Physical Accessibility) เช่น ผูร้ ับสารอยูใ่ กล้หรื อ
ไกลจากข่าวสารและสื่ อ การเข้าถึ งสื่ อในเชิ งเศรษฐกิ จ (Economic Accessibility) เช่ น ฐานะทาง
เศรษฐกิ จเอื้ออานวยต่อการซื้ อข่าวสารหรื อไม่ และการเข้าถึงสื่ อในเชิ งสังคม-วัฒนธรรม (SocioAccessibility) เช่น ระดับการอ่านออกเขียนได้ของผูร้ ับสาร
การเปิ ดรับสื่ อนั้น หมายถึง ความบ่อยครั้งหรื อความถี่ในการเปิ ดรับ ระยะเวลาความ
ต่อเนื่อง
ช่วงเวลารวมไปถึงจานวนสื่ อมวลชนหรื อช่องทางที่ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารด้วย
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1) ความถี่ (Frequency) หมายถึง ความบ่อยหรื อจานวนครั้งที่ได้เคยเห็นโฆษณา
2) ความต่อเนื่อง (Continuity) หมายถึง การติดตามเรื่ องราวเนื้อหาโฆษณาผ่านสื่ อ
3) ความชอบ (Likability) หมายถึง ความรู้สึกความคิดเห็นในการชมโฆษณา โดยวัดจาก
ความชอบในด้านเนื้อเรื่ องของโฆษณา และความชอบในด้านความคิดสร้างสรรค์ของโฆษณา
4) ช่วงเวลาที่รับชม (Time to Watch) หมายถึง ช่วงเวลาที่ผชู้ มรับชมข่าวสารโฆษณา
5) ช่องทางในการรับชม (Channel to Watch) หมายถึง จานวนสื่ อมวลชนหรื อช่องทาง
ประชาชนใช้เปิ ดรับข่าวสารเพื่อให้ตนเองมีความรู้กว้างขวางมากยิง่ ขึ้น
6) บุคคลที่มีอิทธิ พลต่อการชม (An Influential) หมายถึง บุคคลที่มีส่วนในการชักจูงให้เกิด
ความชอบหรื อไม่ชอบ ในสื่ อโฆษณานั้น ๆ (อาสภา รัตนมุ่งเมฆา,2558)
เอกพล เธียรถาวร (2558) แนวคิดเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อ การสื่ อสารนั้นจัดได้วา่ เป็ นปั จจัยที่
สาคัญ ปั จจัยหนึ่งในชีวติ ของมนุษย์ โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมื่อบุคคลต้องการข้อมูลในการตัดสิ นใจหรื อ
เมื่ อเกิ ดความไม่แน่ ใจในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งมากเท่าใด ความต้องการสื่ อก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น
ซึ่ งการเปิ ดรับสื่ อของบุคคลนั้นย่อมขึ้นอยูก่ บั ปั จจัยหลายประการ การเลือกสรรข่าวสารของบุคคล
เป็ นสิ่ งที่อธิ บายถึงพฤติกรรมการสื่ อสารของแต่ละบุคคลว่าความแตกต่างกันทางสภาพส่ วนบุคคล
หรื อสภาพจิตวิทยามีผล ต่อพฤติกรรมการเปิ ดรับข่าวสาร โดยมีกระบวนการ เลือกสรร (Selective
Process) ที่แตกต่างกัน
พฤติกรรมการเปิ ดรับ (Exposure) คือการที่ ผูบ้ ริ โภคเลือกที่จะรับเอาสิ่ งเร้าเข้ามาโดยผ่าน
ทาง ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ซึ่ งเป็ นการเลือกรับสิ่ งเร้าบางตัว เท่านั้น เห็นได้วา่ พฤติกรรมการเปิ ดรับ
เป็ นขั้นตอนแรกสุ ดของกระบวนการรับรู้ (Perception) เมื่อผูบ้ ริ โภคมี พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อแล้ว
ก็จะทาการสนใจในตัวสาร และต่อมาจึงทาการตีความหมายสารที่ได้รับ ผูร้ ับสารจะใช้สื่ออะไรก็
ตาม ผูร้ ับสารจะเลือกสรรและแสวงหาข่าวสารตามความต้องการหรื อ ความคาดหวังที่แตกต่างกัน
ไปในแต่ละคน ผูร้ ับสารจะมีกระบวนการในการเลือกสรรข่าวสาร ( Selective Process)
แนวคิดของ Klapper (1960) ได้นาเสนอกระบวนการในการเลือกรับสาร (Selectivity
process) ออกเป็ น 4 แบบคือ
1. การเลือกเปิ ดรับ (selective exposure) มนุษย์มีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับสื่ อตามความคิดและ
ความสนใจของตน และหลีกเลี่ ยงไม่สื่อสารในสิ่ งที่ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นและความสนใจ
ของตน แม้การรับสารจะเอนเอียงไปยังลักษณะหรื อความต้องการของแต่ละบุคคล แต่ส่วนใหญ่จะ
เป็ นเรื่ องที่บุคคลรู ้ สึกตัวหรื ออยูใ่ นระดับจิตสานึ ก นอกจากนี้ นกั วิชาการบางคนกล่าวว่า การเลือก
เปิ ดรับนี้เป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ในระดับจิตไร้สานึกด้วยเช่นกัน การเลือกเปิ ดรับนี้ มีการศึกษาวิจยั กัน
อย่า งกว้า งขวาง และพบว่า การเลื อกเปิ ดรั บ ข่ า วสารมี ค วามสั ม พัน ธ์ กับ ปั จจัย ที่ เ กี่ ย วข้องหลาย
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ประการ เช่ น ทัศ นคติ เดิ ม ของผูร้ ั บ สาร ซึ่ ง กล่ า วว่า บุ คคลมัก จะแสวงหาข่ า วสารเพื่อสนับสนุ น
ความคิดเดิมที่มีอยู่ และหลีกเลี่ยงข่าวสารที่ขดั แย้งกับความรู้สึกนึกคิดของตน ทั้งนี้ เพราะการได้รับ
ข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู ้สึกของตน จะเกิดภาวะทางจิตใจที่ไม่สมดุลหรื อมีความไม่สบาย
ใจ ดังนั้นการที่จะลดหรื อหลีกเลี่ยงภาวะดังกล่าวได้ ก็จะต้องแสวงหาข่าวสาร หรื อเลือกสรรเฉพาะ
ข่าวสารที่ลงรอยกับความคิดตน
2. การเลือกให้ความสนใจ (selective attention) ผูร้ ับสารนอกจากจะเลือกเปิ ดรับข่าวสาร
แล้ว ยังเลื อกให้ความสนใจต่อข่าวสารที่ได้รับ ซึ่ งสอดคล้องหรื อเข้ากันได้กบั ทัศนคติความเชื่ อ
ดั้ง เดิ ม ของบุ ค คลนั้น ๆ และหลี ก เลี่ ย งการรั บ ข่ าวสารที่ ขดั ต่อทัศ นคติ ความรู้ ความเข้า ใจหรื อ
ความคิดดั้งเดิม ทั้งนี้เพราะการได้รับข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดของเขาจะทาให้เขา
เกิดความรู ้สึกไม่พอใจและสับสนได้
3. การเลือกการรับรู้ หรื อเลือกตีความ (selective perception or selective interpretation)การ
เลือกรับรู ้น้ ี จะอธิ บายว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะเปิ ดรับและตีความสาร เพื่อให้การสื่ อสารนั้นเป็ นไป
ตามความคิดเห็นและความสนใจของบุคคลนั้น ทิศทางของความบิดเบือนของการรับสารจะเป็ นไป
ตามความพึงพอใจของตน ด้วยสาเหตุน้ ี บุคคลหนึ่ งจึงอาจได้ยินผูพ้ ูดในสิ่ งหนึ่ งในขณะที่อีกบุคคล
หนึ่ ง ได้ยิ นผูพ้ ูดคนเดี ย วกันนั้นพู ดในสิ่ ง ที่ แตกต่ า งออกไป ดัง นั้นหลายคนอาจได้ยินสารอย่า ง
เดียวกันแต่เข้าใจแตกต่างกันออกไป
4. การเลื อ กจดจ า (selective retention) การรั บ รู้ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งกับ การเลื อกจดจ า
(Klapper) กล่ า วว่ า ในความเป็ นจริ ง เส้ น แบ่ ง เขตระหว่ า งสองกระบวนการมัก ยุ่ ง ยากในบาง
สถานการณ์ กล่าวโดยย่อคือ ความพร้อมที่จะจดจา สารมักเกิดขึ้นกับคนที่สนใจและพร้อมจะเข้าใจ
และพร้อมที่จะลืมสารนั้นเมื่อไม่มีความสนใจที่จะรับรู้และเข้าใจ
Klapper (1969,) ให้ขอ้ สรุ ปที่สอดคล้องกับการศึกษาของ Wright (1927,) ว่าส่ วนใหญ่
คนเรามีแนวโน้มในการเลือกรับสารที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับทัศนคติและความสนใจที่ตนมีอยู่ และ
จะเกิ ด ความพึ ง พอใจเมื่ อสารที่ ไ ด้รับ สอดคล้องกับ ประสบการณ์ และความคิ ด เห็ นเดิ ม ที่ มี ใ น
ขณะเดี ยวกันก็ จะหลี ก เลี่ ยงเนื้ อหาสารที่ มีค วามขัดแย้ง กับ ทัศ นคติ และความสนใจของตนจาก
แนวคิดดังกล่าวอาจสรุ ปได้วา่ ในหนึ่ งวันมีการออกอากาศละครโทรทัศน์หลายเรื่ องหรื อแม้กระทั้ง
ออกอากาศหลายเรื่ องในช่ วงเวลาเดี ย วกัน ผูช้ มจะเลื อกรั บ ชมเรื่ องที่ ตรงกับ ความสนใจหรื อมี
นักแสดงที่ ตนเองสนใจร่ วมแสดงด้วย หรื อเป็ นละครประเภทที่ใกล้เคียงกับประสบการณ์ตนเอง
ดั้งนั้นฝ่ ายผูส้ ่ งสารหรื อผูจ้ ดั ทา ละครโทรทัศน์ ก็จะต้องเข้าใจว่าผูร้ ับมีกระบวนการรับในลักษณะ
ดังกล่าวเพื่อหาวิธีการทาให้ละครเรื่ องที่ตนเองสร้างขึ้นเข้าถึงผูร้ ับให้มากที่สุด
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McCombs and Becker (1979,) ได้ให้แนวคิดว่า โดยทัว่ ไปบุคคลแต่ละคนมีการเปิ ดรับ
ข่าวสาร หรื อการเปิ ดรับสื่ อ เพื่อตอบสนองความต้องการ 4 ประการคือ
1) เพื่อให้เรี ยนรู ้เกี่ ยวกับเหตุการณ์ (Surveillance) สามารถติดตามความเคลื่อนไหว ทาให้
คนเป็ นที่ทนั เหตุการณ์ ทันสมัย
2) เพื่ อ การตัด สิ นใจ (Decision) การเปิ ดรั บ ข่ า วสารทาให้ก าหนดความเห็ นของตนต่ อ
สภาวะ หรื อเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อการตัดสิ นใจในเรื่ องที่เกี่ยวข้องชีวติ ประจาวัน
3) เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) สามารถนาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ในการพูดคุยกับ
ผูอ้ ื่นได้
4) เพื่อการมี ส่ วนร่ วม (Participation) เพื่อรั บรู้ และมีส่ วนร่ วมในเหตุ การณ์ ค วามเป็ นไป
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมรอบ ๆ ตัว
Hawkins and Mothersbaugh (2010, pp. 279-293) ได้ให้ความหมายว่า การเปิ ดรับสาร
เกิดขึ้นเมื่อสิ่ งเร้าเข้ามาอยูใ่ นระยะที่ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของผูร้ ับสารสามารถรับรู้ได้ โดยบุคคลจะ
เปิ ดรับต่อสิ่ งเร้าที่อยูร่ อบ ๆ ตัว แม้วา่ จะไม่ได้ให้ความสนใจ และไม่รับรู้ถึงการมีอยูข่ องสิ่ งเร้านั้น
เลยก็ตาม กระบวนการเลือกเปิ ดรับสื่ อของบุคคล ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนตามลาดับดังนี้
1. การเปิ ดรับสาร (Exposure) การเปิ ดรับสารเกิ ดขึ้นเมื่อสิ่ งเร้าเข้ามาในขอบเขตการรับรู้
ของประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเปิ ดรับสารของผูบ้ ริ โภคจะเป็ นการที่พวกเขาให้ความตั้งใจรับข้อมูล
ข่ า วสาร โดยในขั้น ตอนนี้ จะมี ต้ งั แต่ ก ารเปิ ดรั บ สารอย่า งไม่ ต้ ัง ใจ (Random) และอย่า งตั้ง ใจ
(Deliberate) ดังนั้น นักการตลาดมักจะให้ความสาคัญกับกระบวนการเลือกเปิ ดรับสาร (Selective
exposure) ของผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก
นอกจากนี้ ผูบ้ ริ โภคยังมีกระบวนการเปิ ดรับสารอย่างตั้งใจ (Voluntary exposure) เพื่อเสาะ
แสวงหาข้อมูลด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพื่อการซื้ อ เพื่อการบันเทิง หรื อเพื่อข้อมูลข่าวสาร
2. การให้ความตั้ง ใจ (Attention) ผูบ้ ริ โภคจะเกิ ดความตั้ง ใจเมื่ อสิ่ ง เร้ า กระตุ ้นประสาท
สัมผัสทั้ง 5 อย่างน้อย 1 ด้าน และจะส่ งผลให้เกิ ดกระบวนการทางสมอง ความตั้งใจจะทาให้
ผูบ้ ริ โภคจัดสรรทรัพยากรในการคิดที่มีจากัดไปตอบสนองกระบวนการการเข้ามาของสิ่ งเร้า ปั จจัย
ที่ส่งผลทาให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความตั้งใจนั้น มี 3 ปัจจัย ได้แก่
2.1 ปั จจัยของสิ่ งเร้ า (Stimulus factors) หมายถึง รู ปแบบทางกายภาพของสิ่ งเร้านั้นเอง
ได้แก่
2.1.1 ขนาด (Size) โดยสิ่ งเร้าที่มีขนาดใหญ่กว่าจะสามารถดึงดูดความสนใจได้ดีกว่าสิ่ งเร้า
ที่มีขนาดเล็กกว่า
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2.1.2 ความหนาแน่น (Intensity) เช่น ความดัง ความสว่าง ระยะเวลา หรื อการเสนอซ้ า เป็ น
ต้น
2.1.3 รู ปแบบที่ น่าสนใจ (Attractive visuals) โดยสิ่ งเร้าที่มีรูปแบบสวยงามจะสามารถ
ดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้ดีกว่าสิ่ งเร้าที่ไม่มีความสวยงาม
2.1.4 สี สันและการเคลื่อนไหว (Color and movement) คอยทาหน้าที่ดึงดูดความสนใจของ
ผูบ้ ริ โภค โดยสี สันจัดจ้านและภาพที่มี การเคลื่อนไหวจะสามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้
ดีกว่า
2.1.5 ตาแหน่ง (Position) หมายถึง การจัดวางวัตถุที่เป็ นสิ่ งเร้า ส่ งผลต่อความสามารถใน
การดึงดูดความสนใจด้วยเช่นกัน
2.1.6 การแยกสิ่ งเร้ าออกจากวัตถุอื่น ๆ (Isolation) คือ การแยกวัตถุที่เป็ นสิ่ งเร้าออกจาก
วัตถุ อื่น ๆ เพื่อดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเห็นแต่เฉพาะวัตถุที่เป็ นสิ่ งเร้าเท่านั้น
2.1.7 การจัดรู ปแบบ (Format) หมายถึ ง การจัดการรู ปแบบของสารที่ตอ้ งการนาเสนอ
โดยทัว่ ไปแล้ว การน าเสนอที่ เรี ย บง่ า ย จะสามารถดึ ง ดู ดความสนใจได้ดี ก ว่า การนา เสนอที่ มี
รู ปแบบซับซ้อน
2.1.8 ความแตกต่างและความคาดหวัง (Contrast and expectations) ผูบ้ ริ โภคจะให้ความ
สนใจกับสิ่ งเร้าที่มีรูปแตกต่างกับสิ่ งที่พวกเขาเคยพบเห็นมาก่อน ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนือความคาดหวัง
ของพวกเขา
2.1.9 ความน่าสนใจ (Interestingness) โดยปกติ สิ่ งที่น่าสนใจ จะมีความแตกต่างกันในแต่
ละบุคคล เช่น นักกีฬาฟุตบอล ย่อมเข้าร้านกีฬา ที่มีอุปกรณ์กีฬาฟุตบอลจาหน่าย เป็ นต้น
2.1.10 ปริ มาณของข้อมูล (Information quantity) จากการศึกษาพบว่า ข้อมูลปริ มาณมาก
จะดึงดูดความสนใจได้ดีในสื่ อสิ่ งพิมพ์ ขณะที่ขอ้ มูลที่มีปริ มาณมากเกินไป (Information overload)
ในสื่ อโทรทัศน์ ส่ งผลให้ความสนใจของผูบ้ ริ โภคลดลงได้
2.2 ปั จจัยเฉพาะบุคคล (Individual factors) คือ ลักษณะเฉพาะบุคคล ที่ทาให้บุคคลหนึ่งมี
ความแตกต่างจากคนอื่น ๆ ได้แก่
2.2.1 แรงจูงใจ (Motivation) คือ สภาวะขับเคลื่ อนที่เกิ ดขึ้ นจากความสนใจและความ
ต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยความสนใจของผูบ้ ริ โภคสะท้อนให้เห็นถึงรู ปแบบการดาเนินชีวิตรวมไป
ถึงเป้ าหมายในชีวติ ด้วย
2.2.2 ความสามารถ (Ability) หมายถึง ความสามารถในการที่บุคคลจะสามารถเข้าถึง และ
ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาได้
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2.3 ปัจจัยจากสถานการณ์ (Situational factors) คือ ลักษณะเฉพาะของบุคคลในสถานการณ์
ชัว่ คราว เช่ น ในสถานการณ์ ที่มีเรื่ องของระยะเวลากดดัน หรื อร้ านค้าที่มีผูค้ นหนาแน่ นเป็ นต้น
ปั จจัยจากสถานการณ์ที่ส่งผลต่อความสนใจของผูบ้ ริ โภค ได้แก่
2.3.1 ความหนาแน่ น(Clutter) หมายถึงความหนาแน่ นของสิ่ งเร้าในสภาพแวดล้อมของ
ผู ้บ ริ โภค เช่ น สื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ ณ จุ ด ขาย ที่ ม ากเกิ น ไปในห้ า งสรรพสิ น ค้า ส่ ง ผลให้ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์น้ นั สามารถดึงดูดความสนใจของผูบ้ ริ โภคได้นอ้ ยลง
2.3.2 การมีส่วนร่ วมในรายการ (Program involvement) หมายถึง ความสนใจของผูช้ มที่มี
ต่อเนื้อหาในรายการที่มีการโฆษณาอยู่
3. การตีความหมาย (Interpretation) บุคคลจะรับรู้ และตีความหมายข้อมูลที่ได้รับเข้ามา
ขึ้ น อยู่ก ับ คุ ณ ลัก ษณะของสิ่ ง เร้ า บุ ค คล และสถานการณ์ แตกต่ า งกัน ไป โดยใช้จิ ต ใต้ส านึ ก
นอกจากนี้ยงั เลือกบิดเบือนข้อมูลที่ได้รับ และตีความหมายออกมาตามความต้องการของตน
จากการศึก ษาค้นคว้า ทฤษฎี การเปิ ดรั บสื่ อ (Media Exposure) สามารถสรุ ป ได้ว่า การ
เปิ ดรับหมายถึง ความบ่อยครั้งหรื อความถี่ในการเปิ ดรับ ระยะเวลาความต่อเนื่อง ช่วงเวลา รวมไป
ถึงจานวนสื่ อมวลชนหรื อช่ องทางที่ใช้ในการเปิ ดรับข่าวสารด้วย และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั จึง
ได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็ นกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจยั เรื่ องการศึกษาปั จจัยที่สามารถ
พยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้ องกันความเสี่ ยงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊

2.4 แนวคิดเกีย่ วกับความเสี่ ยงและการประเมินความเสี่ ยง
หากจะกล่ า วถึ ง ความเสี่ ย ง นั้น คงจะไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งแปลกใหม่ อ ะไร จริ ง ๆ แล้ว ก็ อ ยู่ ใ น
ชี วิตประจาวันของมนุ ษย์ทุกคน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา ก็ถือว่าได้เริ่ มต้นภาวะเสี่ ยงแล้ว การทา
ความเข้าใจความหมายของความเสี่ ยงนั้น เพื่อให้สามารถบริ หารจัดการกับความเสี่ ยงเหล่านั้นได้
ดังนั้น เพื่อเป็ นการสร้างพื้นฐานความรู้ที่ดี จึงขอกล่าวถึงคาจากัดความของ ความเสี่ ยง ดังต่อไปนี้
(ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, 2546: ออนไลน์)
ความเสี่ ยง (risk) หมายถึ ง โอกาส หรื อเหตุก ารณ์ ที่ ไ ม่แน่ นอน ที่ อาจเกิ ดขึ้ นและส่ ง ผล
กระทบต่อวัตถุประสงค์
ความไม่แน่นอน (uncertainty) หมายถึง สถานการณ์ หรื อเหตุการณ์ที่เราไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้น
จริ งหรื อไม่ เช่ น การทอยลูกเต๋ า ในสถานการณ์น้ ีเราไม่รู้วา่ ลูกเต๋ านั้นจะออกอย่างที่เราต้องการให้
เป็ นหรื อไม่
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โอกาสเสี่ ยงภัย ภาวะคุกคาม (exposure) หมายถึง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์ต่างๆ
ที่ไม่ตอ้ งการให้เป็ น เช่น สมมุติวา่ ตอนที่ฝนกาลังตก เราอยูน่ อกบ้านและก็ไม่ได้เอาร่ มไปด้วย นัน่
คือ เราได้รับผลกระทบจากการที่ฝนตกซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เราไม่ตอ้ งการให้มนั เกิดขึ้น
ความเสี่ ยงเป็ นปรากฎการณ์ ในศตวรรษที่ 20 ซึ่ งความเสี่ ยงถูกสร้างขึ้ นได้ไม่เฉพาะทาง
เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเท่านั้น ความเสี่ ยงในมุมมองของ Anthony Giddens (2002) ได้กล่าวไว้วา่ เรา
ไม่สามารถแยกความเสี่ ยงออกจากความคิดในเรื่ องของความน่าจะเป็ นและความไม่แน่นอนได้เลย
ความเสี่ ยงในทรรศนะของ Gidden นั้น หมายถึง ความปลอดภัยและความมัน่ คง เขาชี้ วา่ ความคิด
เรื่ องความเสี่ ยงเพิ่ ง จะเกิ ด ขึ้ นมา เนื่ อ งจากในยุ ค นี้ เกิ ด ความเชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ส ามารถจัด การ
ประวัติศาสตร์ ตวั เองได้ ด้วยความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ก่อนหน้ายุคนี้เชื่ อ
ว่ามนุ ษย์เราตกอยูภ่ ายใต้โชคชะตา และถูกกาหนดโดยพระเจ้า ดังนั้นการยอมรับในเรื่ องของความ
เสี่ ยงจัดเป็ นเรื่ องที่น่าตื่นเต้นเปรี ยบเสมือนการผจญภัยอยูไ่ ม่นอ้ ย ในสังคมทันสมัยปั จจุบนั เขาเห็น
ว่าความเสี่ ยงมี ความเกี่ ยวข้องกับความทันสมัยอย่างมากและความเสี่ ยงถูกสนับสนุ นโดยใช้การ
คาดการณ์จากความไม่แน่นอนของอนาคต
Giddens (2002) แบ่งความเสี่ ยงออกเป็ น 2 ประเภท คือ ความเสี่ ยงภายนอก (external risk)
เป็ นประสบการณ์และรู ปแบบความเสี่ ยงจากภายนอก เช่น ภัยธรรมชาติ เป็ นต้น และความเสี่ ยงที่
สร้ างขึ้น (manufactured risk) เป็ นผลกระทบจากการพัฒนาความรู้ต่างๆ ของมนุ ษย์ ในด้านของ
เทคโนโลยีอนั ทันสมัย ได้แก่ อินเทอร์ เน็ต นั้น การจัดการความเสี่ ยงสามารถที่จะนาไปประยุกต์ใช้
ได้เป็ นอย่างดีกบั การป้ องกันความเสี่ ยงจากการใช้สื่อชนิดนี้ และหาแนวทางแก้ไขในการลดความ
เสี่ ยงอันเกิดกับวัยรุ่ นที่เปรี ยบเสมือนกลุ่มเสี่ ยงในสังคมโลกาภิวตั น์
สุ ริชยั หวันแก้ว (2548) กล่าวไว้วา่ สังคมมนุษย์ไม่ว่ายุคใดสมัยใดล้วนต้องเผชิญกับความ
เสี่ ยงทั้งนั้น และความเสี่ ยง ณ ที่น้ ี หมายถึง โอกาสที่คนเราจะประสบกับความสู ญเสี ย หรื ออันตราย
ประสบกับสิ่ งไม่พึงประสงค์ ในยุคแห่ งสังคมเสี่ ยงภัยนี้ มีความเสี่ ยงอันตรายที่มีลกั ษณะแตกต่าง
ออกไป ดังเช่น อินเทอร์ เน็ต ที่ทาให้เกิดภาวะเสี่ ยงภัยได้หลากหลายรู ปแบบ Beck (อ้างถึงใน สุ ริชยั
หวันแก้ว, 2548 ) กล่าวไว้อย่างหนักแน่นว่า อันที่จริ งความเสี่ ยงรู ปแบบใหม่ๆ นั้นมีมากมายที่เกิด
มาจากวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเสี ย เองด้วยซ้ า ประเด็นสาคัญจึ ง ได้แก่ ข้อมูล และข่ า วสาร
สารสนเทศที่ มีปริ มาณเพิ่มขึ้นในสมองกล มิใช่ สิ่งเดี ยวกันกับความรู้ ทางสังคมที่ตอ้ งมีสติ หรื อ
ความรู ้ตวั ทัว่ พร้อมเป็ นตัวกากับควบคู่กนั ไปอย่างแน่นอน
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ความเสี่ ยงบนอินเตอร์ เน็ต
อินเทอร์ เน็ตเปรี ยบเสมือนห้องสมุดขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลข่าวสารทุกรู ปแบบ ด้วย
เหตุ น้ ี และความจริ งที่ ว่าผูส้ ่ งสารบนอินเตอร์ เน็ตสามารถเป็ นใครก็ ได้ ทาให้ขอ้ มูลข่ าวสารบน
อินเทอร์ เน็ตมีจานวนและมีความแตกต่างมากมาย ซึ่ งอาจเป็ นข้อมูลที่เป็ นประโยชน์หรื อเป็ นโทษ
อย่างไรก็ตามยังไม่มีมาตรการที่เป็ นสากลในการวัดว่าข้อมูลใดเป็ นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์และข้อมูล
ใดไม่ดีหรื อมีความเสี่ ยงที่จะเกิดผลเสี ยตามมา เพราะแต่ละสังคมก็ต่างมีมาตรฐานของตน ในการ
ตัดสิ นว่าเนื้อหาได้บนอินเทอร์ เน็ตมีความเสี่ ยงหรื อไม่ข้ ึนอยูก่ บั บริ บททางสังคมและวัฒนธรรมเป็ น
สาคัญ
ดังที่ The National Academy of Sciences(2002) ได้กล่าวไว้วา่ การพิจารณาว่าสิ่ งใดบน
อิ นเทอร์ เน็ ตไม่เหมาะสมหรื อมี ค วามเสี่ ย งนั้นเป็ นเรื่ องที่ ข้ ึนอยู่กบั ค่า นิ ยมของแต่ล ะบุ คคลและ
กระบวนการขัดเกลาทางสังคมซึ่ งมีความคาดหวังต่อบทบาทของบุคคลกลุ่มต่างๆในสังคมสังคม
คาดหวัง ให้ เ พศหญิ ง ประพฤติ ต ัว อยู่ใ นกรอบของสั ง คมและระแวดระวัง ภัย มากกว่ า เพศชาย
(peters,1994) กล่าวว่าเพศหญิงได้รับการสั่งสอนให้กลัวการข่มขู่คุกคามและอันตรายมากกว่าเพศ
ชาย ซึ่ ง ชอบเรื่ องที่ มี ค วามเสี่ ย งหรื อเรื่ องที่ อนั ตรายมากกว่า (Hetherington et al. อ้างถึ งใน
MacDonald,2005) ส่ งผลให้เพศหญิงมีแนวโน้มที่จะคิดว่าโลกไซเบอร์มีความเสี่ ยงมากกว่า
นอกจากความยากลาบากในการนิ ยามความเสี่ ยงหรื อภัยบนอินเทอร์ เน็ ตแล้วในปั จจุบนั
การตรากฎหมายเพื่อเอาผิดต่ อการกระทาบนอินเตอร์ เน็ตยังไม่ปรากฏอย่างชัดเจน และมีความ
ยากลาบากในการบังคับใช้กฎหมาย และแต่ละประเทศก็มีกฎหมายที่แตกต่างกัน แต่โดยพื้นฐาน
แล้ว การกระท าใดก็ ต ามที่ ถื อ ว่า ผิด กฎหมายภายในสัง คมกายภาพ ถื อ ว่า เป็ นการกระท าที่ ผิด
กฎหมายภายในสังคมอิ นเตอร์ เน็ ตด้วย ตัวอย่างเช่ นรายงานเรื่ อง The Department of Justice,
Equality and Law Reform ของประเทศไอร์ แลนด์ได้จดั ทาแนวทางในการตีความหมายการใช้
อินเทอร์ เน็ตอย่างผิดกฎหมายไว้เป็ นหมวดหมู่อย่างชัดเจนดังนี้
- เรื่ องความมัน่ คงของประเทศ เช่น กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้าย วิธีการทาระเบิด
การเจาะเข้าไปในเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ของรัฐบาล เป็ นต้น
- การกระทาที่เป็ นอันตรายต่อเด็ก เช่น เนื้ อหาลามก เนื้ อหาที่มีความรุ นแรงสู ง การค้าเด็ก
เป็ นต้น
- การทาร้ายศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ เช่น การแบ่งแยกเชื้ อชาติ/เผ่าพันธุ์ เนื้ อหาทางเพศที่มี
การใช้ความรุ นแรง
- เรื่ องความปลอดภัย ของข้อมูล เช่ น การหลอกลวงในการทาธุ รกรรมทุกประเภท การ
ลักลอบใช้หมายเลขเครดิตการ์ดของผูอ้ ื่นเป็ นต้น
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- เรื่ องความปลอดภัยของข้อมูล เช่น การเจาะข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของผูอ้ ื่น
- เรื่ องการปกป้ องความเป็ นส่ วนตัว เช่น Spam mail การแอบอ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ของผูอ้ ื่น การละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคล
- การหมิ่นประมาท
- การพนัน
- ข้อมูลหรื อการขายยาอันตราย
- เรื่ องทรั พย์สินทางปั ญญา เช่ น การละเมิดลิ ขสิ ทธิ์ การเผยแพร่ วิดีโอ เพลง ซอฟต์แวร์
คอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ในขนาดนี้ ในประเทศไทยยังไม่มีองค์กรกลางที่มีอานาจในการควบคุมดูแลสาระสนเทศ
และการติดต่อสื่ อสารที่เกิดขึ้นบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ต
ทางด้า นกฎหมาย กฎหมายอาญาของไทยมี ค วามเกี่ ย วพัน กับ อิ น เทอร์ เ น็ ต หลายด้า น
โดยเฉพาะการทาอาชญากรรมด้านสาระสนเทศ ในกรณี ที่บุคคลภายนอกลักลอบเข้าถึงสาระสนเทศ
เพื่อนาไปใช้ประโยชน์หรื อทาลายโดยที่ผนู้ ้ นั ไม่มีสิทธิ หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจ ถือว่าเป็ นการลักทรัพย์
ของผูอ้ ื่ น นอกจากนี้ ก ฎหมายอาญาไทยยังได้บญ
ั ญัติความผิดฐานเปิ ดเผยความลับหรื อได้มาซึ่ ง
ความลับของผูอ้ ื่น และการได้มาและเปิ ดเผยความลับข้อความเอกสารหรื อสิ่ งอื่นใดอันปกปิ ดไว้ซ่ ึ ง
เป็ นความลับเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศ การปลอมหรื อตัดทอนข้อความหรื อแก้ไขโดยวิธี
ใดๆก็ถือเป็ นความผิดทางกฎหมาย
แม้จะไม่มีการระบุอย่างชัดเจนว่าการกระทาใดถือว่าเป็ นการใช้ที่มีความเสี่ ยงหรื อเป็ นภัย
เนื่ องจากเป็ นเรื่ องที่ ข้ ึ นอยู่กบั วุฒิภาวะของผูใ้ ช้และบริ บ ทของสังคมที่ ต่างกัน ในการวิจยั ชิ้ นนี้
จะขอกล่ า วถึ ง รายละเอี ย ดความเสี่ ยงจากโฆษณาบนอิ น เทอร์ เ น็ ต โดยมุ่ ง เน้ น ที่ เ ว็ บ ไซต์

www.facebook.com
องค์ ประกอบการรับรู้ความเสี่ ยง
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ ิจยั พบว่า นักวิชาการหลายท่านได้นาเสนอองค์ประกอบ
เกี่ยวกับการรับรู ้ความเสี่ ยงไว้หลายรู ปแบบ ซึ่ งเกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านจิตวิทยา บุคคล เศรษฐกิจและ
สังคม ตัวอย่างเช่นCunningham (1967) และ Greenleaf, & Lehmann (1995) ได้อธิ บายกรอบของ
การรับรู้ความเสี่ ยง (Perceived Risks) ที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคประกอบด้วย
6 ปั จจัย ดังต่อไปนี้
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1) ความเสี่ ยงด้านการทางานของสิ นค้า (Performance Risk) คือความเป็ นไปได้เกี่ ยวกับ
สิ น ค้า ที่ จ ะเกิ ด การช ารุ ด และไม่ เ ป็ นไปตามที อ อกแบบและโฆษณาท าให้ ผู้บ ริ โ ภคไม่ ไ ด้รั บ
ประโยชน์อย่างที่ตอ้ งการได้
2) ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk) คือการใช้จ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับราคาซื้ อขายและ
ค่าบารุ งรักษาที่จะเกิดขึ้น
3) ความเสี่ ยงด้านโอกาสและเวลา (Opportunity/Time Risk) คือผูบ้ ริ โภคอาจเสี ยเวลาใน
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า ที่ ไม่ได้คุณ ภาพการสื บค้น ตัดสิ นใจซื้ อ เรี ยนรู้ วิธีการใช้ หรื อการเปลี่ ย น
สิ นค้าใหม่เมื่อสิ นค้านั้นไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้
4) ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย (Safety or Physical Risk) คือ การสู ญเสี ยศักยภาพในการ
ควบคุ มข้อมูลส่ วนบุคคล การใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต เช่ น การขโมยข้อมูลบัตร
เครดิต
5) ความเสี่ ยงด้านสังคม (Social Risk) คือการสู ญเสี ยสถานะในกลุ่มสังคมหนึ่ งๆเนื่องจาก
การซื้ อสิ นค้าหรื อรับบริ การ เช่น ถูกมองว่าไร้สมองหรื อไม่ทนั สมัย
6) ความเสี่ ยงด้านจิตวิทยา (Psychological Risk) คือความเสี่ ยงทีส่งผลลบต่อจิตใจของ
ผูบ้ ริ โภคหรื อการรับรู ้ของผูบ้ ริ โภคและการสู ญเสี ยความมัน่ ใจเนื่องจากสิ นค้าไม่บรรลุเป้ าหมายใน
การซื้ อ
เนือ้ หาลามกอนาจาร
เนื้ อหาลามกอนาจารเป็ นที่ถกเถียงกันมากว่าควรมีการควบคุมดูแลในเรื่ องของการมีไว้ใน
ครอบครองและการเผยแพร่ หรื อไม่น้ นั คือเนื้ อหาทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง (sexually explicit content)
ได้แก่ ภาพโป๊ เปลือย (nudity) ภาพที่แสดงถึงการมีเพศสัมพันธ์ (pornography) และ/หรื อ ข้อความที่
แสดงถึ งเจตนาในการกระตุน้ อารมณ์ด้านเพศ เป็ นต้น ในขณะที่ภาพโป๊ เปลือยหรื อภาพนู้ด และ
เนื้ อหาลามกเกี่ยวกับเด็กเป็ นสิ่ งที่ผิดกฎหมายของทุกประเทศ ภาพโป๊ เปลือยและเนื้ อหาลามกของ
ผูใ้ หญ่ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย โดยเป็ นเรื่ องที่ข้ ึนอยู่กบั การปรับรู้ของสังคม ตัวอย่างเช่ น ในประเทศ
แถบสแกนดิเนเวีย ประชาชนส่ วนใหญ่โดยทัว่ ไปยอมรับภาพโป๊ เปื่ อยและเนื้ อหาลามกของผูใ้ หญ่
ได้ ในขณะที่ประเทศที่ประชาชนส่ วนใหญ่ในประเทศที่นบั ถือศาสนาอิสลาม เช่น ซาอุดิอาระเบีย
ถือว่าภาพโป๊ เปลือยและเนื้ อหาลามกเป็ นสิ่ งผิดกฎหมายในทุกกรณี สาหรับในประเทศไทยยังไม่มี
มาตรการเข้มงวดในเรื่ องเนื้อหาทางเพศทางอินเทอร์ เน็ต
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เนือ้ หาทีเ่ ป็ นโฆษณาชวนเชื่อและเรื่องโกหกหลอกลวง
Walter H. Bock และ Jeff Scene (อัญชลี ธรรมวิจารณ์ ,2541) ได้ช้ ี ให้เห็นถึงข้อน่าสังเกต
ของโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตไว้ดงั นี้
-สถานภาพของการโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ ตในปี 1991 นั้น เกื อบจะเท่ากับโฆษณาทาง
โทรทัศ น์ ใ น ปี 1950 โดยการใช้แ บบจ าลองจากสื่ อ ตัว เก่ า ในขณะเดี ย วกัน ก็ พ ฒ
ั นาวิธี ที่
เหมาะสมกับสื่ อตัวใหม่
- มีแนวคิดบางประการของโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตซึ่ งใช้ได้ผลดีและน่าสนใจว่ามันทางาน
อย่างไร
- โฆษณาบนอินเทอร์เน็ตเป็ นการเสนอเนื้ อหาที่เป็ นเนื้ อความ (Content)
- โฆษณาบนอินเทอร์เน็ตจะมีลกั ษณะของการผสมผสานหลายสื่ อ (Multimedia)
- โฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตเป็ นแบบที่ลูกค้าหรื อกลุ่มเป้ าหมายต่างๆเป็ นฝ่ ายเข้ามาหา
- โฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตมีกลุ่มเป้ าหมายเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิ จสู งกว่า
บุคคลทัว่ ไป
- การสื่ อสารทางการตลาดบนอินเตอร์ เน็ตบ่อยครั้งที่อยู่ตรงกลางระหว่างประชาสัมพันธ์
และการโฆษณา
- ข่าวแจกทางอิเล็คทรอนิ กส์แพร่ กระจายไปยังสาธารณะชนโดยใช้ตน้ ทุนที่ถูกกว่าการใช้
กระดาษและการส่ งทางไปรษณี ย ์
การประเมินความเสี่ ยง
วราพร วรเนตร (2554) ความเสี่ ยง หมายถึง ผลจากการรับรู้ ขอ้ มูลที่ผิดพลาด ข้อมูลที่ไม
แสดงให้เห็ นถึ งความปลอดภัยของระบบรักษาความปลอดภัย และการเก็บรักษาข้อมูลส่ วนบุคคล
ของลูกค้า รวมถึงนาเสนอข้อมูลของสิ นคาบริ การที่ ครบถ้วน อาจนาไปสู่ ความผิดหวัง ความไม่พึง
พอใจ และทาให้ผูบ้ ริ โภคหรื อลูกค้าไม่ตดั สิ นใจที่จะทาการชาระเงิ นการประเมินความเสี่ ยงของ
ลูกค้าเป็ นขั้นตอนที่มีความยุ่งยาก เพราะจะขึ้ นอยู่กบั ค่านิ ยม มาตรฐานของแต่ละคน หรื อแต่ละ
สั ง คม ว่า จะก าหนดระดับ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได้ไ ว้ที่ ร ะดับ ใด เปรี ย บเที ย บโดยใช้อ ะไรเป็ น
มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมที่ใช้ในการประเมินความเสี่ ยงอาจจาแนกออกเป็ น 4 ลักษณะคือ
1. การหลี กเลี่ ยงความเสี่ ยง หมายถึง การที่ไม่ได้มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบความเสี่ ยงกับ
ความเสี่ ยงอื่นหรื อประโยชนที่จะไดรับ กระบวนการวิเคราะห์จะขึ้นกับเงื่อนไขทางสังคม เช่น เจต
คติ ความเชื่อ
2. เปรี ยบเทียบความเสี่ ยงที่คาดคะเนได้กบั ค่าความเสี่ ยงที่กาหนดไว้เป็ นมาตรฐานเนื่องจาก
ในความเป็ นจริ งไม่วา่ เราจะทากิจกรรมใดๆ ยอมต้องมีความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวติ อยูแ่ ล้วการประเมิน
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ความเสี่ ยงนี้ มีหลักในการพิจารณาว่า ถ้าความเสี่ ยงที่เกิ ดจากกิจกรรมที่พิจารณาไม่มากกว่าระดับ
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้น เป็ นความเสี่ ยงที่ยอมรับได้
3. การประเมินความเสี่ ยง โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่จะต้องสู ญเสี ยไปในการป้ องกัน
ไม่ให้ความเสี่ ยงนั้นเกิดขึ้น
4. การประเมินความเสี่ ยงโดยตัดสิ นใจจากผลตอบแทนที่ได้รับ เช่ น ในการเดินทางบน
ท้องถนน ถ้าขับรถเร็ วหรื อใช้มอเตอรไซด์มีความเสี่ ยงต่อการเสี ยชีวิตสู ง แต่ได้รับผลตอบแทน คือ
ประหยัดเวลา
พุทธิ พร สิ งคเสลิต (2530: อ้างถึงใน นภาพร มัทย์พงษ์ถาวร, 2543) กล่าวว่า การประเมิน
ความเสี่ ยงประกอบด้วยขั้นตอนสาคัญ 3 ขั้นตอนคือ
1. การก าหนดปั ญ หา (Hazard Identification) เป็ นขั้น ตอนการก าหนดกรอบของ
การประเมินความเสี่ ยง ซึ่ งจะต้องระบุตวั คุกคามที่เป็ นต้นเหตุให้เกิดเหตุการณ์ที่กาลังพิจารณา และ
ตัวที่ได้รับการคุกคาม โดยต้องกาหนดเส้นทาง ที่เชื่อมระหว่างตัวคุกคามและตัวรับการคุกคามด้วย
2. การวิเคราะห์ภาวะคุกคาม (Hazard Characteristics) ประกอบด้วย การประเมินลักษณะ
ของภาวะคุกคาม โดยพิจารณาเส้นทางของตัวคุกคามจากจุดกาเนิดไปจนถึงสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับผล
คุกคามนั้นและการประเมินภาวะคุกคามว่าสิ่ งแวดล้อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อได้รับ
การคุกคาม
3. การระบุความเสี่ ยง (Risk Characterization) ประกอบด้วยการคานวณค่าความเสี่ ยง (ค่า
risk) แล้วทาการสรุ ปภายใต้สถานการณ์ ที่กาหนดจะก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายในระดับความเสี่ ยง
เท่าใด
Zhang, Tan, Xu, & Tan (2012) การรับรู้ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคมี 8 มิติ คือ การรับรู้ความ
เสี่ ยงด้านสุ ขภาพ (Perceived Health Risk) การรับรู้ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ (Perceived quality Risk)
การรั บรู ้ ค วามเสี่ ยงด้า นความเป็ นส่ วนตัว (Perceived Privacy Risk) การรับรู้ ความเสี่ ย งด้าน
เศรษฐกิจ (Perceived Economic Risk) การรับรู้ความสี่ ยงทางด้านเวลา (Perceived Time Risk) การ
รับรู้ความเสี่ ยงทางด้านสังคม (Perceived Social Risk) การรับรู้ความเสี่ ยงจากการขนส่ ง (Perceived
Delivery Risk) และการรับรู้ความเสี่ ยงหลังการขาย (Perceived After-Sale Risk)
Cunningham (1967) กล่าวว่า การประเมินความเสี่ ยงหมายถึง ความไม่แน่นอนที่รับรู้ได้ถึง
สิ นค้าและบริ การหนึ่งๆ ของลูกค้าที่ทาให้เกิดผลกระทบด้านลบกับการซื้ อหรื อใช้บริ การ หากลูกค้า
รับรู ้ ความเสี่ ยงเกี่ยวกับสิ นค้าหรื อบริ การในระดับที่มากแสดงว่าเกิดความไม่แน่นอนในเชิงลบที่มี
ความสาคัญ
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Heng, Hock-Hai & Bernard (2005) กล่าวว่า ทัศนคติเกี่ยวกับความเสี่ ยงจะส่ งผลเชิงลบ
และมีความสัมพันธ์กบั ความเชื่ อถือและความตั้งใจกระทา การรับรู้ความเสี่ ยงสามารถแบ่งออกได้
เป็ น 4 ด้าน ได้แก่ การรับรู ้ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิจ, ด้านการกระทา, ด้านบุคคลและด้านความเป็ น
ส่ วนตัว
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผูว้ ิจยั สามารถสรุ ปความหมายของการประเมินความเสี่ ยง
ได้วา่ เป็ นการกระบวนการระบุความเสี่ ยงและการวิเคราะห์ รับรู้ถึงความไม่แน่นอนในโฆษณา
การรั กษาความปลอดภัย การเก็บ รัก ษาข้อมูล ส่ วนตัวและความไม่ ชัดเจนครบถ้วนของข้อมูล ที่
ผูบ้ ริ โภคได้รับ ทาให้เกิ ดผลกระทบทางลบ นาไปสู่ ความไม่พึงพอใจและผลกระทบที่อาจเกิ ดขึ้น
หากเกิดความเสี่ ยง และจากการศึกษาค้นคว้าแนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ ยงและการประเมินความเสี่ ยง
และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ผูว้ จิ ยั จึงได้นาแนวคิดดังกล่าวมาใช้เป็ นกรอบแนวความคิดในการศึกษาวิจยั
เรื่ องการศึ กษาปั จจัยที่ สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือและป้ องกันความเสี่ ยงจากโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊

2.5 การป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงบนอินเตอร์ เน็ต
จนถึงขนาดนี้ สื่ออินเตอร์ เน็ตยังไม่มีองค์กรกลางในการรับผิดชอบและควบคุมดูแล จึงมัก
พบสิ่ งที่ ไม่เหมาะสมบนอิ นเทอร์ เน็ตเสมอ เช่ น ภาพความรุ นแรง การใช้ภาษาหยาบคาย เนื้ อหา
ลามก การโฆษณาเกินจริ ง วิธีแก้ปัญหาที่มีได้แก่ การใช้ซอฟต์แวร์ กนั กองเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสมบน
อินเตอร์ เน็ต (filter software) อย่างไรก็ตามซอฟต์แวร์ เหล่านี้ ยงั ไม่สามารถการเว็บไซต์ที่เหมาะสม
ทั้งหมดได้ เนื่องจากเว็บไซต์เหล่านี้เกิดใหม่ข้ ึนตลอดเวลา และเจ้าของเว็บไซต์รู้วิธีในการหลบหลีก
ทั้งยังขึ้ นอยู่กบั ความสมัครใจของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตอีกด้วย นอกจากนี้ โปรแกรมประเภทนี้ ยงั ไม่
สามารถป้ องกันเด็ ก จากความเสี่ ย งบนอิ นเตอร์ เน็ ตประเภทอื่ นได้ เช่ น ความเสี่ ย งที่ม าจากการ
ติดต่อสื่ อสารโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในห้องสนทนา (จินดารัตน์ บวรบริ หาร,2548)
การให้คาแนะนาถึงการใช้อินเตอร์ เน็ตที่เหมาะสมปลอดภัย และได้ประโยชน์เป็ นอีกวิธี
หนึ่งในการป้ องกันความเสี่ ยงบนอินเทอร์ เน็ต อย่างไรก็ตามผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตควรมีความรู้ เบื้องต้น
เกี่ยวกับอินเตอร์ เน็ตทั้งด้านการใช้งานเบื้องต้นและภัยที่อาจจะเกิดขึ้น
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พฤติกรรมการป้องกันตัวเองจากการละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์ เน็ต
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิดเรื่ องการป้ องกันตัวเองจากการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลทางอินเทอร์ เน็ต
มาจากคู่มืออินเทอร์ เน็ตปลอดภัย สาหรับผูป้ กครองและนักเรี ยน (อริ สรา พิสิฐ โสธานนท์ , 2549
อ้างถึงใน สุ ภารัตน์ แก้วสุ ทธิ , 2553) เพื่อนามาใช้เป็ นแนวทางในการทาแบบสอบถาม ซึ่ งตัวอย่าง
ของหลักการใช้อินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย มีดงั นี้
1. ไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัว ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์บา้ น เพราะผูไ้ ม่หวังดีอาจจะ
ใช้หมายเลขโทรศัพท์บา้ นเพื่อโทรสอบถามที่อยูข่ องเจ้าของบ้านได้ หรื อการใช้เล่นหรื อชื่ อสมมุติ
แทนเมื่อสนทนาออนไลน์ (Chat) กับบุคคลที่ไม่รู้จกั
2. ไม่ ส่ ง หลักฐานส่ วนตัวของตัวเองและของคนในครอบครั วให้ผูอ้ ื่ น เช่ น ส าเนาบัตร
ประชาชน เอกสารต่างๆ รวมถึงรหัสบัตรต่างๆ เช่น เอทีเอ็ม บัตรเครดิตให้ผอู้ ื่นทางอินเทอร์เน็ต
3. ระมัดระวังการซื้ อสิ นค้าทางอินเทอร์ เน็ต รวมถึ งคาโฆษณาชวนเชื่ ออื่นๆ โดยต้องใช้
วิจารณญาณในการพิจารณาความน่าเชื่อถือของผูข้ ายสิ นค้า เช่น ดูประวัติ ดูการถามตอบของผูท้ ี่เคย
ซื้ อสิ นค้ามาก่อน ดูการจ่ายเงิน และไม่ควรบอกรหัสบัตรเครดิต และเลขท้าย 3 หลักที่อยูด่ า้ นหลัง
บัตร ให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูอ้ ื่น เพราะเป็ นรหัสสาหรับการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผา่ นบัตรเครดิต ซึ่ งอาจจะ
ถูกยักยอกเงินจากบัตรได้
4. ไม่บนั ทึกยูสเซอร์ เนมและพาสเวิร์ดขณะใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์สาธารณะ และระมัดระวัง
ไม่บนั ทึกยูสเซอร์ เนมและพาสเวิร์ดในการเข้าใช้เว็บไซต์หรื อโปรแกรมต่างๆ เช่น อีเมล์ โปรแกรม
สนทนา การเข้าใช้เว็บไซต์ธนาคารที่ให้บริ การออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเข้าไปยังเว็บไซต์
เพื่อชาระค่าใช้จ่ายต่างๆผ่านทางอินเทอร์ เน็ต จะต้องไม่ใส่ เครื่ องหมายถูกที่หน้ากล่องข้อความที่มี
ความหมายว่า ‚ให้บนั ทึก ชื่อผูใ้ ช้และพาสเวิร์ดบนเครื่ องคอมพิวเตอร์น้ ีอย่างเด็ดขาด เพราะผูท้ ี่มาใช้
เครื่ องต่อ สามารถเข้าไป จากชื่อที่ถูกบันทึกไว้ได้
5. การใช้โปรแกรมสนทนาออนไลน์อย่างปลอดภัย ควรตั้งค่า Privacy เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ผู ้ใ ช้ และป้ องกัน ข้อ ความไม่ เ หมาะสมหรื อ ข้อ ความเชิ ญ ชวนแปลกๆ จากผู้ใ ช้ที่ เ ราไม่ รู้ จ ัก
นอกจากนี้ ไม่ควรใส่ ขอ้ มูลส่ วนตัว เช่น ชื่อนามสกุลจริ ง ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ในข้อมูลส่ วนตัวผูใ้ ช้
ถ้าเคยใส่ ไว้ ให้ลบออกทันที
6. ระวังการใช้กล้องเว็บแคม ขณะที่ใช้โปรแกรมสนทนา เช่ น MSN การพูดคุยกับเพื่อน
ใหม่ที่เพิ่งรู ้ จกั กันทางอินเทอร์ เน็ต บางครั้งผูท้ ี่เราคุยด้วยสามารถบันทึกภาพของเราขณะพูดคุยกัน
เขาอาจจะนาภาพเราไปใช้ในทางไม่ดี ได้ เช่น เอาไปตัดต่อ นอกจากนี้ ควรระมัดระวัง การติดกล้อง
เว็บแคมที่ต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์ ตลอดเวลา เพราะระหว่างที่คุณไม่ได้อยูห่ น้าคอมพิวเตอร์ แต่ต่อ
อินเทอร์ เน็ตทิ้งไว้ พวกมิจฉาชี พก็สามารถใช้โปรแกรมเข้าใช้เครื่ องคอมพิวเตอร์ สั่งเปิ ดกล้องเว็บ
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แคม เพื่อแอบบันทึกภาพบ้าน เตรี ยมการโจรกรรม หรื อแอบถ่ายอิริยาบถของคุณตอนที่ไม่รู้ตวั แล้ว
เอาไปขายเป็ นวี ซี ดี ป ระเภทแอบถ่ า ยได้ ดัง นั้ น ต้อ งถอดกล้อ งเว็บ แคมออกทุ ก ครั้ งที่ ไ ม่ ใ ช้
คอมพิวเตอร์ และไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทิ้งไว้
7. ไม่ ค วรบั น ทึ ก ภาพวิ ดี โ อ หรื อเสี ยงที่ ไ ม่ เ หมาะสมบนคอมพิ ว เตอร์ หรื อบน
โทรศัพท์มือถือ เพราะภาพ เสี ยง หรื อวีดีโอนั้นๆ อาจจะถูกขโมย คัดลอก เช่ น การถูกดาวน์โหลด
ผ่า นโปรแกรม ถึ ง แม้ว่า จะลบไฟล์น้ ันออกไปจากเครื่ อ งแล้ว ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ของไฟล์น้ ัน ยัง
หลงเหลืออยูใ่ นเครื่ อง และอาจถูกกูข้ อ้ มูลกลับมาได้ โดยช่างซ่ อมคอมพิวเตอร์ หรื อช่างซ่ อมมือถือ
เป็ นต้น
8. จัดการกับ Junk Mail หรื ออีเมล์ขยะ และคัดกรองจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ยตัวเอง ซึ่ ง
บางคนอาจเผลอไปเปิ ดอ่าน แล้วถูกสปายแวร์ หรื อไวรัสคอมพิวเตอร์ แฝงมาขโมยข้อมูลส่ วนตัว
หรื อทาลายระบบคอมพิวเตอร์ ได้ โดยการจัดการกับอีเมล์ขยะมีดงั นี้
- เมื่อใช้อีเมล์ ควรบันทึกเพื่อนหรื อคนรู้จกั เอาไว้ในสมุดจดที่อยู(่ Address Book) ซึ่ งจะมีอยู่
แล้วใน Inbox หรื อกล่องจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวของคุณ
- เมื่อพบอีเมล์ที่มาจากคนไม่รู้จกั อีเมล์ที่มีหวั ข้อส่ อไปในทางลามกหรื อพยายามขายสิ นค้า
ให้คุณไปคลิกเลือกที่หน้าอีเมล์น้ นั แล้วเลือก Block หรื อสกัดกั้น เขาก็จะส่ งอีเมล์มาหาเราไม่ได้อีก
- คลิกแจ้งว่าอีเมล์น้ ี เป็ นอีเมล์ขยะ (Report as junk mail) ในครั้งต่อไป อีเมล์น้ นั ก็จะตกไป
อยูใ่ น Junk Mail Box แทน
- ควรมีอีเมล์ไว้ใช้อย่างน้อย 3 อีเมล์แอคเค้าท์ อันแรกอาจเป็ นอีเมล์งาน เอาไว้ติดต่อธุ รกิ จ
เท่านั้น ซึ่ งไม่ควรให้อีเมล์น้ ี กบั คนทัว่ ไป อันที่สองคืออีเมล์ไว้ใช้ติดต่อกับเพื่อนๆ และอันที่ 3 ใช้
เวลาไปกรอกข้อมูลสมัครสมาชิ ก ร่ วมรายการชิงโชคต่างๆ เพื่อกันพวกสแปมเมล์ ไวรัสเมล์ แอด
แวร์ สปายแวร์ ออกจากอีเมล์หลักที่ใช้เป็ นประจาให้มากที่สุด
9. การลงโปรแกรมหรื อดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี เพื่อป้ องกันและตรวจจับแอดแวร์ สปาย
แวร์ และไวรั ส ควรหมัน่ อัพ เดทโปรแกรมอยู่เ สมอและหมั่นสแกนเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์ บ่ อ ยๆ
นอกจากจะช่วยกันไวรัส สแปม สปายแวร์แล้วยังเป็ นการสกรี นและป้ องกันการเปิ ดเข้าไปในเว็บไม่
เหมาะสมได้อีกด้วย
10. สาหรับผูช้ อบการดาวน์โหลดผ่านโปรแกรมแชร์ ให้ระวังข้อมูลสาคัญ ไฟล์ภาพ วีดีโอ
ส่ วนตัว ที่ ไม่ตอ้ งการจะเปิ ดเผยสู่ สาธารณะชน ควรบันทึกลงซี ดี ดีวีดี หรื อเทปไว้ อย่าเก็บไว้บน
เครื่ องคอมพิวเตอร์ เพราะอาจถูกขโมยข้อมูลเหล่านี้ไปได้
11. ปั จจุบนั การสื บค้นข้อมูลผ่าน Search Engine อย่างเช่น Google.com เป็ นเสมือนหนึ่งใน
กิ จวัตรของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตไปแล้ว แต่เนื่ องจากผลจากการสื บค้นนั้นมีหลากหลายมาก และอาจ
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เผลอเปิ ดไปเจอเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม ที่อาจแอบแฝงตัวด้วยการใช้ชื่อธรรมดาๆ หรื อชื่ อน่ ารักๆ
ชื่ อตัวการ์ ตูนต่างๆได้แต่สามารถป้ องกันได้ ด้วยการตั้งค่า Google Preferences เพื่อให้กรองเนื้ อหา
และภาพที่ไม่เหมาะสมออกไปจากผลการสื บค้น
12. ตั้งค่า POP-UP Blocker เพื่อจัดการกับกล่องข้อความที่เปิ ดตัวอัตโนมัติทนั ทีที่เราเปิ ด
เว็บไซต์บางเว็บไซต์ ซึ่ งบ่อยครั้งจะเป็ นข้อความขายสิ นค้าสาหรับผูใ้ หญ่และมักจะมีสปายแวร์ หรื อ
ไวรัส แอบแฝงเข้ามาในคอมพิวเตอร์ของเราอีกด้วย
นอกจากนี้ ทางผูว้ ิจยั ยังได้นาแนวคิดพฤติกรรมการป้ องกันการละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลทาง
อินเทอร์ เน็ต มาจากหนังสื อ Safety Net การใช้งานอินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย สาหรับผูใ้ ช้งาน
ทัว่ ไป (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร ร่ วมกับ สานักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ธุ ร กรรมทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ศู น ย์เ ทคโนโลยีอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละคอมพิ ว เตอร์ แ ห่ ง ชาติ ,2548)
ตัวอย่างเช่น
- ในการให้ข ้อมูลส่ วนตัวเพื่อประกอบกระบวนการสั่งซื้ อสิ นค้า ผ่านทางเว็บไม่เปิ ดเผย
ข้อมูลส่ วนตัวเกินความจาเป็ น
- ไม่เปิ ดเผยรหัสผ่านในการเข้าเว็บไซต์ให้กบั บุคคลหนึ่งบุคคลใดทราบ
- ให้ตดั การเชื่อมต่อจากอินเทอร์เน็ตทันทีที่ไม่มีการใช้งานเครื่ องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว
- ให้ระมัดระวังไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวเกิ นความจาเป็ น ซึ่ งรวมถึงเลขที่บตั รต่างๆ เช่ น
บัตรประจาตัวประชาชน บัตรเครดิต ใบขับขี่ บัตรประจาตัวผูเ้ สี ยภาษีอากร เป็ นต้น
- ให้ใช้รหัสผ่านที่ยากต่อการเดาและเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆ
- ให้ ติ ด ตั้ง โปรแกรมป้ องกัน ไวรั ส และหมั่น ทาการปรั บ ปรุ ง ไฟล์รู ป แบบไวรั ส อย่า ง
สม่าเสมอ
- ให้ระมัดระวังการไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ ของผูเ้ ป็ นเจ้าของไฟล์
- ให้ระมัดระวังไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาไม่วา่ จะเป็ นของบุคคลหรื อขององค์กรหนึ่ งก็
ตาม การละเมิดที่อาจเกิ ดขึ้น ได้แก่ การนาภาพกราฟิ กมาใช้งานก่อนที่จะได้รับอนุญาต การขโมย
ความคิดของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน การแชร์ไฟล์ดนตรี ที่มีลิขสิ ทธิ์ เป็ นต้น
- ให้กล่าวเฉพาะสิ่ งที่มีหลักฐานความจริ งสนับสนุนเท่านั้น ห้ามใช้อารมณ์หรื อความรู้สึก
มากล่าวลงไป
- อีเมล์เมื่อส่ งไปยังผูร้ ับแล้วจะไม่มีทางเรี ยกกลับคืนมาได้ ฉะนั้นให้ระมัดระวังทุกถ้อยคา
ในอีเมล์ที่ส่งถึงผูร้ ับ
- ให้ระมัดระวังการกล่าวคาในเว็บบอร์ด ห้องสนทนา ข้อความฉับพลันที่จะไม่ละเมิดผูอ้ ื่น
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- ให้ความรู ้ แก่ พนักงานหรื อบุตรหลานเกี่ ยวกับการระมัดระวังการใช้ถ้อยคาของตนบน
อินเทอร์เน็ต
- ก่อนที่จะกล่าวถึ งผูอ้ ื่นในเชิ งลบ ให้พิจารณาถึงสาเหตุที่ตอ้ งทา รวมทั้งประเมินผลที่จะ
เกิดขึ้นด้วย
- ไม่แสดงหรื อทิ้งข้อมูลส่ วนตัวไว้ ณ ที่ใดก็ตามบนอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งรวมถึงประวัติส่วนตัว
ด้วย
- ไม่ใช้ภาษาที่ไม่สุภาพในห้องสนทนาหรื อโปรแกรมส่ งข้อความฉับพลัน
- ไม่ใช้คาใดๆ ที่เกี่ ยวข้องกับตัวเรา เช่ น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ วันเกิ ด ชื่ อสัตว์เลี้ยง ชื่ อ
เล่น งานอดิเรก หรื อกีฬาที่ชอบ
- ไม่ ใ ช้ต ัว เลื อ กให้ จ ารหัส ผ่ า นที่ มี อ ยู่ใ นเว็บ ไซต์บ างเว็บ หรื อ โปรแกรมที่ ใ ช้ง านบาง
โปรแกรม และให้ปิดความสามารถนี้ในโปรแกรมบราวเซอร์ที่ใช้งาน
- ไม่ใช้รหัสผ่านเดียวกันเพื่อเข้าโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้งาน
- เปลี่ยนรหัสผ่านเข้าสู่ ระบบบ่อยๆ
- ให้ลา้ งหน่ วยความจาคอมพิวเตอร์ (cache) ในเว็บบราวเซอร์ หลังจากที่ใช้งานเสร็ จแล้ ว
ซึ่งจะช่วยลดโอกาสที่ผอู ้ ื่นจะสามารถเขาถึงข้อมูลส่ วนตัวของท่านได้
- ให้ลา้ งบันทึกประวัติการใช้งาน (history settings) ในเว็บบราวเซอร์หลังจากที่ใช้งานเสร็ จ
- ให้ปิดเว็บบราวเซอร์ ท้ งั หมดที่เปิ ดใช้งานหลังจากที่ใช้งานเสร็ จแล้ว
- ไม่อนุ ญาตให้เครื่ องคอมพิวเตอร์ จารหัสผ่านให้ เช่น จะต้องคลิกตัวเลือกการจารหัสผ่าน
ออก
- ไม่ ป้ อนข้อ มู ล ลับ หรื อ ส่ ว นตัว ที่ เ ป็ นความลับ ใดๆ โดยผ่ า นทางเครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์
สาธารณะ
- ติดตั้งโปรแกรมป้ องกันไวรัสรุ่ นล่าสุ ด ต้องปรับปรุ งไฟล์รูปแบบไวรัสใหม่ๆ ให้ทนั สมัย
และให้ทาการตรวจสอบไฟล์ในเครื่ องอย่างสม่าเสมอ
- ไม่ ส่ง อี เมล์เพื่อตอบกลับสแปมที่ส่ง มา การตอบสแปมนั้นเท่ ากับเป็ นการยืนยันอี เมล์
แอดเดรสของผูร้ ั บว่าเป็ นแอดเดรสที่มีอยู่จริ งและจะทาให้ผูร้ ับนั้นตกเป็ นเป้ าหมายที่ชัดเจนมาก
ยิง่ ขึ้น
- ให้รายงานร้ องเรี ยนปั ญหาสแปมกลับไปยังผูใ้ ห้บริ การเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ ตเว็บไซต์
ต่อต้าน สแปม หรื อองค์กรคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
- ตรวจสอบนโยบายการใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวของลูกค้าของเว็บไซต์ที่เข้าไปใช้บริ การ เพื่อดูวา่
เว็บนั้นจะนาอีเมล์แอดเดรสของลูกค้าไปทาอะไรบ้าง
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- ไม่เปิ ดไฟล์ที่มาจากแหล่งที่ไม่รู้จกั หรื อไม่ได้คาดหมายไว้ ให้เปิ ดไฟล์ได้ก็ต่อเมื่อสามารถ
ตรวจสอบได้วา่ ไฟล์น้ นั เป็ นไฟล์อะไร ส่ งมาจากใคร และมีจุดประสงค์อะไร ให้ตรวจสอบทุกไฟล์
ก่อนเปิ ดโดยไม่มีขอ้ ยกเว้น แม้กระทัง่ ไฟล์แนบในอีเมล์ที่ระบุวา่ มาจากเพื่อนสนิท เนื่องจากเป็ นไป
ได้วา่ ผูบ้ ุกรุ กอาจบุกรุ กเข้าไปในเครื่ องของเพื่อนสนิทนั้นและได้อีเมล์แอดเดรสของท่านมา
- ไม่ส่งอีเมล์ที่เป็ นลูกโซ่ ซ่ ึ งเป็ นสิ่ งที่ไม่สมควรทาบนเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตหากได้รับอีเมล์
ลูกโซ่และมีขอ้ ความขอให้ส่งต่ออีเมล์น้ นั ให้ติดต่อหรื อแจ้งผูด้ ูแลระบบโดยทันที
- ไม่เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขข้อความอีเมล์ด้ งั เดิมที่ได้รับมาและต้องการส่ งต่อไป และหาก
อีเมล์น้ นั ถูกส่ งถึงผูร้ ับเป็ นการส่ วนตัว ให้ขออนุญาตผูส้ ่ งก่อนที่จะส่ งต่ออีเมล์น้ นั ไป
เทคนิคการกลัน่ กรองเนือ้ หาบนอินเทอร์ เน็ต
จินดารัตน์ บวรบริ หาร,2548 การกลัน่ นกรองเนื้อหาบนอินเทอร์เน็ตไม่ใช่เรื่ องง่ายเนื่องจาก
ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตทุกคนสามารถเป็ นผูผ้ ลิตเนื้ อหาได้ และสามารถส่ งไปถึงผูร้ ับจานวนมากได้เท่าที่
ต้องการอย่างสะดวกรวดเร็ วด้วยต้นทุนในการผลิตที่ต่า จากคุณสมบัติดงั กล่าว ทาให้เป็ นการยากใน
การตรวจจับและการหาผูก้ ระทาผิดบนโลกไซเบอร์ มาลงโทษ การกลัน่ กรองเนื้ อหาบนอินเตอร์ เน็ต
แม้จะเป็ นการแก้ปัญหาที่ ปลายเหตุ แต่ก็ เป็ นวิธี แก้ปั ญหาที่เป็ นรู ปธรรมและมี ประสิ ท ธิ ภาพใน
ระดับหนึ่ง
อย่างการทางานของโปรแกรมกลัน่ กรองเนื้ อหาคือ ผูใ้ ช้สามารถตั้งค่าเฟซบุ๊ก ไม่ให้แสดง
โฆษณา หรื อโพสขายสิ นค้า เป็ นต้น การกลัน่ กรองเนื้ อหาสามารถเกิดขึ้นได้สองจุดคือ ผูช้ ายตั้งค่า
จากเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้ และกลัน่ กรองที่คอมพิวเตอร์ Server ของผูใ้ ห้บริ การเฟซบุก๊
การรักษาความปลอดภัยเป็ นกระบวนการอย่างหนึ่ง และการวางแผนอย่างพิถีพิถนั จะทาให้
คุณสามารถใช้งานอินเตอร์ เน็ตได้อย่างเหมาะสม การรักษาความปลอดภัยไม่เกี่ยวข้องกับเครื่ องมือ
ที่ใช้หรื อซอฟต์แวร์ ที่ดาวน์โหลด การรักษาความปลอดภัยเริ่ มต้นจากการทาความเข้าใจภัยคุกคามที่
คุ ณพบเจอซึ่ งมีลกั ษณะแตกต่างกันออกไป สาหรับการรักษาความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ภัย
คุ ก คามจะมาในรู ป ของสถานการณ์ ที่ มี โอกาสสร้ า งความเสี ย หายให้ก ับ ความพยายามที่ คุ ณจะ
ป้ องกันข้อมูลของตัวเอง คุณสามารถรับมือกับภัยคุกคามที่เจอได้ดว้ ยตนเอง หรื อโดยดาวน์โหลด
ซอฟแวร์ กลัน่ กรองเนื้อหาติดตั้งที่เครื่ องคอมพิวเตอร์
จากการศึกษาการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงบนอินเตอร์ เน็ต ผูศ้ ึกษาได้นาแนวคิดดังกล่าว
มาเป็ นกรอบแนวคิดในการศึกษาปั จจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้ องกันความ
เสี่ ย งจากโฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพในเฟซบุ๊ก และเป็ นแนวทางในการสร้ างเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ น
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การศึกษาเพื่ออธิ บายถึ งปั จจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้ องกันความเสี่ ยงจาก
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊

2.6 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นิ ฤมล หิ รัญวิจิตรภรณ์ (2558) ได้ศึกษาเรื่ องทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่ อ และพฤติกรรมการ
หลี กเลี่ ยงโฆษณา ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีทศั นคติโดยรวมต่อโฆษณาออนไลน์ในระดับ
มาก มี ระดับ ทัศ นคติ ม ากในด้า นข้อมูล ของโฆษณาออนไลน์ คื อเชื่ อว่า โฆษณาออนไลน์ท าให้
ผูบ้ ริ โภครู ้ วา่ ตลาดในปั จจุบนั มีสินค้าอะไรขายอยูบ่ า้ ง หรื อแม้แต่วา่ การโฆษณายังช่วยให้ผบู้ ริ โภค
นั้นรู ้ ว่าสิ นค้าประเภทไหนที่ ตอ้ งการและเลื อกซื้ อได้ตรงตามที่ต้ งั ใจไว้ การรู้ เท่าทันสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เพราะผูบ้ ริ โภคมีการรู้ เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ใน
ระดับมาก คือมีความสามารถในการแยกแยะเนื้ อหาโฆษณาออนไลน์ได้ โดยส่ วนมากผูบ้ ริ โภคมี
แนวโน้มที่จะไม่เชื่ อในโฆษณาออนไลน์ และสามารถตระหนักถึงข้อแตกต่างระหว่างการโฆษณา
และความเป็ นจริ ง ของผลิ ตภัณ ฑ์ และกลุ่ ม ตัวอย่างมี พฤติ กรรมการหลี ก เลี่ ย งโฆษณาออนไลน์
โดยรวมในระดับมาก โดยสื่ อโฆษณาออนไลน์ที่กลุ่มตัวอย่างมีการหลีกเลี่ยงมากที่สุดคือ โฆษณา
ออนไลน์บนยูทูป (Youtube)
วิโรจน์ ศรี หิรัญ (2551, น.บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง “ความรู้เท่าทันหนังสื อพิมพ์ของประชาชน
ในเขต กรุ งเทพมหานคร” พบว่า ความรู้เท่าทันหนังสื อพิมพ์ของประชาชนโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง โดย ประชาชนมีความรู ้ เท่าทันในลักษณะความเข้าใจเกี่ ยวกับหนังสื อพิมพ์อยูใ่ นระดับ
ปานกลาง แต่มีความรู ้เท่าทันการวิเคราะห์สื่อหนังสื อพิมพ์อยูใ่ นระดับน้อยหรื อต่า ทั้งนี้ ส่วนใหญ่มี
ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ หนัง สื อพิ ม พ์ม ากที่ สุ ดในด้า นกาหนดเวลาการเผยแพร่ และน้อยที่ สุ ดด้า น
ประเภทของข่าว ส่ วนการวิเคราะห์สื่อหนังสื อพิมพ์พบว่า วิเคราะห์ถูกต้องมากที่สุดในด้านการ
คัดเลื อกข่าว และน้อยที่สุดในด้าน การตลาด ส่ วนการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคล
ด้านอายุ ระดับการศึกษามีผลต่อการรู้เท่าทัน สื่ อหนังสื อพิมพ์ กล่าวคือ ประชาชนที่มีอายุ 20 – 29 ปี
มีความรู ้เท่าทันมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ และนักเรี ยน หรื อนักศึกษามีความรู้เท่าทันมากกว่าอาชีพอื่นๆ
ขณะที่การเปิ ดรับมีผลต่อการรู ้เท่าทัน โดยประชาชนที่ เปิ ดรับหนังสื อพิมพ์ในระดับปานกลางคือ
3-4 วันต่อสัปดาห์จะมีความรู ้เท่าทันมากกว่าการเปิ ดรับระดับ อื่นๆ ส่ วนทักษะหนังสื อพิมพ์มีผลต่อ
การรู ้ เท่าทัน พบว่า ประชาชนที่มีประสบการณ์ งานข่าวจะมีความรู้เท่า ทันหนังสื อพิมพ์มากกว่า
ประชาชนที่ไม่มีประสบการณ์ดา้ นนี้
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อนงค์น าฏ รั ศ มี เ วี ย งชัย (2551) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาในโรงเรี ยนชุ มชนประชาธิ ปัตย์วิทยาคาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีระดับการรู้เท่า
ทันสื่ ออยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายสื่ อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ ออินเทอร์ เน็ตใน
ระดับมากที่สุด รองลงมาคือ สื่ อวิทยุ และสื่ อหนังสื อพิมพ์ ตามลาดับ ซึ่ งเมื่อดูรายละเอียดของการ
รู ้เท่าทันในแต่ละสื่ อพบผลดังนี้ ดา้ น สื่ อวิทยุพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้วา่ เป็ นสื่ อที่มุ่งหารายได้
จากโฆษณามากกว่าเสนอสาระ ส่ วนสื่ อ โทรทัศน์พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้วา่ เป็ นที่น่าเชื่อถือ
ของคนจานวนมาก สาหรั บ สื่ อหนังสื อพิมพ์พบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้ว่าบทวิจารณ์ คือการ
เสนอความคิดเห็นของผูเ้ ขียนเป็ นหลัก และในส่ วนสื่ ออินเทอร์เน็ตพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้วา่
มีขอ้ มูลหรื อเนื้อหาที่เป็ นภัยและอันตรายอยูม่ าก
การศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพศกับการเปิ ดรับสื่ อต่างๆ พบว่าส่ วนใหญ่ เพศ
หญิงจะมี การเปิ ดรับสื่ อวิทยุมากกว่าเพศชาย ส่ วนเพศชายจะมีการเปิ ดรับสื่ ออินเทอร์ เน็ตและสื่ อ
อื่นๆ พอๆ กันกับเพศหญิ ง อธิ บายได้โดยใช้ทฤษฎีความแตกต่างของบุคคลที่กล่ าวว่า สภาพทาง
สั ง คม ที่ บุ ค คลอาศัย อยู่จะมี ผ ลต่ อการเลื อกเปิ ดรั บ สื่ อของคนในสัง คม เช่ น ในสัง คมที่ มี ค วาม
ทันสมัย การเปิ ดรับ สื่ อมักขึ้นอยู่กบั ระดับการศึกษาและรายได้เป็ นส่ วนใหญ่ ส่ วนในตัวแปรเรื่ อง
เพศนั้น พบว่า จะไม่มีความแตกต่างกันเท่าใดนัก
ส่ วนในตัวแปรเรื่ องเพศกับการรู้เท่าทันสื่ อนั้น พบว่า เพศชายมีระดับการรู้ เท่าทันสื่ อใน
ส่ วนของ วิทยุ โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ และอินเทอร์ เน็ตมากกว่าเพศหญิง สอดคล้องกับทฤษฎีการ
รู ้เท่าทันสื่ อและ งานวิจยั ของจินดารัตน์ บวรบริ หาร ที่กล่าวถึงปั จจัยที่มีความสาคัญกับการประเมิน
ความเสี่ ยงในการป้ องกันตนเอง ของนักเรี ยนและพบว่า เพศเป็ นตัวแปรหนึ่ งที่มีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมในการป้ องกันตนเองของเด็กและเยาวชน
Livingstone et al. (2005) ได้ศึกษาเรื่ อง ความรู้เท่าทันสื่ ออินเตอร์ เน็ตของเยาวชนพบว่า
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความรู ้เท่าทันสื่ ออินเตอร์ เน็ตของเยาวชนได้แก่ อายุ เพศ ประสบการณ์การใช้และ
สถานภาพเศรษฐกิ จทางสังคม นอกจากนี้ ทกั ษะในการใช้อินเตอร์ เน็ต ส่ งผลโดยตรงต่อการใช้
ประโยชน์และการเปิ ดรับความเสี่ ยงอินเตอร์ เน็ต โดยผูใ้ ช้ประโยชน์จากอินเตอร์ เน็ตสู ง มีแนวโน้ม
จะเปิ ดรั บ ความเสี่ ย งสู ง เช่ น กัน ซึ่ งเป็ นที่ ห ลี ก เลี่ ย งได้ย าก ดัง นั้น การใช้อิ น เตอร์ เ น็ ต อย่ า งมี
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ประสิ ทธิ ภาพของเยาวชนจึ งควรเป็ นการหาจุดสมดุ ลย์ระหว่างการใช้ประโยชน์และการเปิ ดรับ
ความเสี่ ยง
นุ ช จริ นทร์ ชอบด ารงธรรม (2553) พบว่ า ผู้ใ ช้ ง านเครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ที่ ต อบ
แบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุ 16-15 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาสู งสุ ดปริ ญญา
ตรี อาชีพพนักงานบริ ษทั เป็ นผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์และใช้งานบ่อยที่สุดคือเฟซบุ๊ก โดย
วัตถุ ประสงค์หลักที่ใช้งาน คือต้องการติดต่อกับบุคคลที่รู้จกั ช่ วงเวลาการใช้งานเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์คือ 20.01 น.-00.00 น. มีประสบการณ์การใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์มากกว่า 4 ปี ขึ้นไป
ใช้งานเฉลี่ยประมาณ 2-3 ชัว่ โมงต่อวัน มีการรับรู้สื่อโฆษณาออนไลน์มากที่สุดจากเฟซบุก๊
ขจรจิต บุนนาค (2556) ได้ศึกษาเรื่ อง ความคิดเห็นของวัยรุ่ นตอนต้นต่อการรู้เท่าทันสื่ อ
ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุลกั ษณะการอยู่อาศัย ความบ่อยครั้งของการเปิ ดรับสื่ อ และช่ วงเวลาที่
เปิ ดรั บสื่ อของวัยรุ่ นตอนต้นที่ แตกต่างกัน ทาให้วยั รุ่ นตอนต้นมีความคิดเห็ นต่อการรู้ เท่าทันสื่ อ
แตกต่างกัน ดังนั้น ในการจะส่ งเสริ มให้วยั รุ่ นตอนต้น มีความคิดเห็นเกี่ ยวกับการรู้ เท่าทันสื่ อ จึง
ควรพิ จารณาถึ งเพศ อายุลกั ษณะการอยู่อาศัย ความบ่อยครั้ง ของการเปิ ดรับ สื่ อ และช่ วงเวลาที่
เปิ ดรับสื่ อ ประเด็นของลักษณะการอยูอ่ าศัย ผูท้ ี่อยูอ่ าศัยร่ วมกับวัยรุ่ นตอนต้นไม่ว่าจะเป็ นพ่อ แม่
ญาติ สามารถช่ วยส่ งเสริ มความคิดเห็นเกี่ ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อให้กบั วัยรุ่ นตอนต้นได้ดงั นั้น กลุ่ม
คนเหล่านี้ควร ตระหนักถึงความสาคัญของตนเองต่อการสร้างความคิดเห็นให้กบั วัยรุ่ นด้วย
อรรถพร กงวิไล (2545) ได้วจิ ยั เรื่ อง “ความรู้เท่าทันสื่ อในการเปิ ดรับรายงานผลการสารวจ
ประชามติของประชาชนในเขตกรุ งเทพมหานคร” พบว่า ประชาชนมีความรู้เท่าทันสื่ อมวลชนใน
การเปิ ดรั บ รายงานผลการส ารวจประชามติ และเชื่ อ ถื อผลการส ารวจประชามติ ที่ นาเสนอทาง
สื่ อมวลชนอยู่ในระดับสู ง แต่การรับรู้ว่ามีการรายงานข้อมูลประกอบการผลการสารวจประชามติ
ทางสื่ อมวลชนอยูใ่ นระดับต่า
ส่ วนการทดสอบสมมุติฐานพบว่า ลักษณะทางประชากรได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน
อาชี พ และระดับการศึ กษาสู งสุ ด มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการเปิ ดรับรายงานผลการสารวจ
ประชามติทางสื่ อมวลชน รวมทั้งลักษณะทางประชากรได้แก่ เพศ อายุ รายได้ต่อเดือน อาชีพ และ
ระดับ การศึ กษาสู ง สุ ด ยังมี ความสัมพันธ์ กบั ความรู้ เท่ าทันสื่ อมวลชนในการเปิ ดรับ รายงานผล
การสารวจประชามติของประชาชน ขณะที่ลกั ษณะทางประชากรด้าน อายุ อาชี พ มีความสัมพันธ์
กับความเชื่ อถื อผลการสารวจประชามติที่นาเสนอทางสื่ อมวลชน นอกจากนี้ ความรู้เท่าทันสื่ อใน
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การเปิ ดรับรายงานผลการสารวจประชามติมีความสัมพันธ์กบั ความเชื่อถือผลการสารวจประชามติที่
นาเสนอทางสื่ อมวลชนของประชาชน
จิ น ดารั ต น์ บวรบริ ห าร,2548

ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อ งความรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต

การประเมินความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัวเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุ งเทพ
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู ้เท่าทันสื่ ออินเทอร์ เน็ตในระดับต่า ประเมินว่าอินเทอร์ เน็ตมีความเสี่ ยง
ในระดับ สู ง และมี พ ฤติ ก รรมการป้ องกั น ตัว เองโดยรวมอยู่ ใ นระดับ สู ง และเมื่ อ พิ จ ารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทั้งสามพบว่า ความรู้ เท่าทันสื่ ออินเทอร์ เน็ตไม่มีความสัมพันธ์กบั
การประเมินความเสี่ ยงบนอิ นเทอร์ เน็ต ในขณะที่ความรู้เท่าทันสื่ ออินเทอร์ เน็ตมีความสัมพันธ์
ในทางลบกับพฤติกรรมการป้ องกันตัว อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 กล่าวคือผูท้ ี่มีความ
รู ้เท่าทันสื่ ออินเตอร์ เน็ตสู งกว่า คือผูท้ ี่มีพฤติกรรมการป้ องกันตัวต่ากว่า ในขนาดที่ผทู้ ี่มีความรู้เท่า
ทัน สื่ ออิ น เตอร์ เ น็ ต ต่ า กว่ า คื อ ผู ้ที่ มี พ ฤติ ก รรมการป้ องกัน ตัว เองสู ง กว่ า ยัง พบว่ า ปั จ จัย ที่ มี
ความสัมพันธ์กบั การประเมินความเสี่ ยงคือ เพศ ระยะเวลาและประสบการณ์ในการใช้ และปั จจัยที่
มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตัวเองคือ เพศ เกรดเฉลี่ย ระยะเวลา และประสบการณ์ใน
การใช้
สิ ริญ ชา พัวศรี ไ พบู ล ย์ (2551) ได้ท าการศึ ก ษาเรื่ อง พฤติ ก รรมการบริ โ ภคและระดับ
การรับรู ้ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อเครื่ องดื่มปราศจากน้ าตาล ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่าง
เลื อกบริ โภคน้ าอัดลมที่ ป ราศจากน้ า ตาลมากที่ สุด สื่ อที่ ท าให้ผูบ้ ริ โภครู้ จกั เครื่ องดื่ มปราศจาก
น้ าตาลมากที่สุด คือ โทรทัศน์/วิทยุ และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่าประโยชน์หลักของเครื่ องดื่ม
คือ ควบคุ มน้ าหนัก และผลการศึกษาด้านการรับรู้ความเสี่ ยง ได้แก่ ด้านหน้าที่ ด้านกายภาพ ด้าน
การเงิน ด้านสังคม ด้านจิตวิทยา และด้านเวลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู้ความเสี่ ยงด้านสังคม
ในระดับต่า ในขณะที่การรับรู้ความเสี่ ยงด้านอื่น ๆ มีระดับการรับรู้ความเสี่ ยงในระดับปานกลาง
การทดสอบสมมติ ฐ านที่ 1 พบว่า ประเภทของเครื่ องดื่ ม มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ อาชี พ สื่ อที่ ท าให้
ผูบ้ ริ โภครู ้จกั มีความสัมพันธ์กบั เพศ ประโยชน์หลักของเครื่ องดื่มมีความสัมพันธ์กบั เพศและระดับ
การศึกษาขั้นสู งสุ ด และการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า เพศ มีผลต่อระดับการรับรู้ความเสี่ ยงด้าน
สังคม อายุ มีผลต่อระดับการรับรู ้ ความเสี่ ยงด้านหน้าที่และด้านการเงิน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน มีผล
ต่อระดับการรับรู ้ ความเสี่ ยงด้านหน้าที่ และด้านกายภาพ ระดับการศึกษาขั้นสู งสุ ด มีผลต่อระดับ
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การรับรู ้ ความเสี่ ยงด้านสังคม และอาชี พมีผลต่อระดับการรับรู้ความเสี่ ยงด้านกายภาพ และด้าน
สังคม
นราทิพย์ ณ ระนอง (2559) ทาการศึกษาการเปิ ดรับข่าวสาร การรับรู้ความเสี่ ยง และความ
ตั้ง ใจใช้บ ริ ก ารธนาคารผ่า นแอพพลิ เคชั่นบนโทรศัพ ท์มื อถื อของผูบ้ ริ โภค ผลการศึ ก ษาพบว่า
1) ผูบ้ ริ โภคมีการเปิ ดรับข่าวสารอยู่ในระดับต่า มีการรับรู้ความเสี่ ยงอยู่ในระดับปานกลาง และมี
ความตั้งใจในใช้บริ การอยูใ่ นระดับสู ง 2) การรับรู้ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคมีความสัมพันธ์กบั ความ
ตั้งใจใช้บริ การธนาคารผ่านโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ ริ โภค โดยมีความสัมพันธ์กนั ใน
ทิศทางตรงกันข้าม 3) การเปิ ดรับข่าวสารไม่มีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความเสี่ ยง 4) การรับรู้ความ
เสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคด้านความปลอดภัยเป็ นความเสี่ ยงด้านที่ส่งผลกระทบต่อความตั้งใจใช้บริ การ
ธนาคารผ่านโมบายแบงก์กิ้งแอพพลิเคชัน่ ของผูบ้ ริ โภคมากที่สุด
จุฑารัตน์ ใจดี (2558) ทาการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ การรับรู้ความเสี่ ยงและ
พฤติ กรรมการซื้ อผลิ ตภัณฑ์เพื่อผิวขาวประเภททาผิวของผูบ้ ริ โภคเพศหญิง ผลการศึกษาพบว่า
ความรู ้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวของกลุ่ม ตัวอย่างมีความสัมพันธ์กบั การรับรู้ความเสี่ ยงเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาวประเภททาผิว ด้านคุณสมบัติของสิ นค้า ด้านกายภาพ ด้านการเงิน ด้านสังคม
ด้านเวลา และการรับรู ้ความเสี่ ยงโดยรวม ทั้ง 6 ด้าน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 – 0.001
แต่ไม่พบความสัมพันธ์กบั การรั บรู้ความ เสี่ ยงด้านจิตวิทยา ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 2 พบว่า
พฤติ ก รรมการซื่ อ ผลิ ต ภัณ ฑ์ เ พื่ อ ผิ ว ขาวประเภท ทาผิ ว ของผู้บ ริ โ ภคเพศหญิ ง (ซื้ อ / ไม่ ซ้ื อ )
มีความสัมพันธ์กบั การรับรู ้ ความเสี่ ยงด้านกายภาพ ด้านการเงิน ด้านจิตวิทยา ด้านสังคม ด้านเวลา
และการรั บรู ้ ความเสี่ ยงโดยรวมทั้ง 6 ด้าน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ต้ งั แต่ระดับ 0.05 - 0.001
แต่ไม่พบในด้านคุ ณสมบัติของสิ นค้า ผลการทดสอบสมมติฐานที่ 3 พบว่า ข้อมูลส่ วนบุคคลของ
ผูบ้ ริ โภคเพศหญิงในด้านระดับการศึกษา รายได้ อาชีพ และภูมิลาเนาที่แตกต่างกันส่ งผลให้การรับรู้
ความเสี่ ยงต่อผลิตภัณฑ์เพื่อผิวขาว ประเภททาผิวแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ต้ งั แต่ระดับ
0.05-0.001
เกริ ดา โคตรชารี (2555) ทาการศึกษาปั จจัยนาของการรับรู้ความเสี่ ยงและพฤติกรรมการ
ซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ข องผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชั่นเอ็ก ซ์ แ ละเจเนอเรชั่น วาย โดยผลการศึ ก ษาพบว่า
ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชัน่ เอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายที่มีประสบการณ์ในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ มีปัจจัยนา
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ของการรับรู ้ ความเสี่ ยงแตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ โดยปั จจัยนาที่ศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
การเปิ ดรับ สื่ ออินเทอร์ เน็ ต พฤติ ก รรมการซื้ อสิ นค้า ออนไลน์ และความเชื่ อใจต่ อการซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ โดยมีขอ้ ยกเว้นด้านพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ ที่พบว่า เจเนอเรชัน่ เอ็กซ์ใช้ปริ มาณ
เงิ นในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์มากกว่าเจเนอเรชั่นวายอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ ในขณะเดี ยวกัน
ผูบ้ ริ โภคทั้งสองเจเนอเรชัน่ มีการรับรู้ความเสี่ ยงออนไลน์ที่แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
ซึ่ ง การรั บ รู ้ ความเสี่ ย งที่ ผูบ้ ริ โภคทั้งสองเจเนอเรชั่นให้ค วามส าคัญมากที่ สุ ด ได้แก่ ความเสี่ ย ง
ด้านการทางานของสิ นค้า ความเสี่ ยงด้านความเป็ นส่ วนตัว ความเสี่ ยงด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้าน
เวลา ความเสี่ ยงด้านกายภาพ ความเสี่ ยงด้านจิตวิทยา และความเสี่ ยงด้านสังคม ตามลาดับ ส่ วน
ทางด้านผลของการรับรู ้ ความเสี่ ยงพบว่า ผูบ้ ริ โภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์และเจเนอเรชัน่ วายมีทศั นคติ
และความตั้งใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสาคัญทางสถิ ติ นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ยังได้
ศึกษาถึ งความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ และวิธีการลดระดับการรับรู้ความเสี่ ยงออนไลน์สาหรับ
นาไปประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
ปาริ ชาต ประภาสัย (2557) ได้วิเคราะห์ปัจจัยในด้านการรับรู้ของความเสี่ ยงที่ส่งผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร ทั้งนี้ อาจ
กล่าวได้วา่ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพถึงแม้จะมีคุณสมบัติในการรับประทานเพื่อเสริ มสร้าง
สุ ขภาพ และบารุ งร่ างกาย แต่ผบู ้ ริ โภคก็ยงั คงมีความรู้สึกว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพอาจ
เป็ นอันตรายต่อร่ างกาย อาจมีส่วนผสมที่เป็ นอันตรายต่อร่ างกายโดยที่ผบู้ ริ โภคไม่สามารถรับรู้ได้
การไม่คุม้ ค่ากับราคาที่จ่ายไป รวมทั้งอาจทาให้ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายประจาวันเพิ่มมากขึ้น ด้วยเหตุน้ ี
การรับรู ้ถึงความเสี่ ยงในการบริ โภคอาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพของผูบ้ ริ โภคจึงมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มเพื่อสุ ขภาพ
ทัศนคติที่เป็ นเรื่ องของปั จจัยภายในด้านจิตวิทยาเกี่ ยวกับความเสี่ ยงนั้น จะส่ งผลเชิ งลบ
และมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ ความเชื่ อ มั่น และความตั้ง ใจกระท าหรื อ การตัด สิ น ใจของผู้บ ริ โภค
การประเมินความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคนั้นเป็ นขั้นตอนที่ซบั ซ้อน โดยระดับความเสี่ ยงของแต่ละคนที่
สามารถยอมรับได้น้ นั ขึ้นอยูก่ บั มาตรฐานของบุคคล รวมถึงค่านิยมที่แตกต่างกัน ดังนั้นความเสี่ ยง
จึงเป็ นหนึ่งในตัวแปรสาคัญในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าของผูบ้ ริ โภค
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Zhang, Tan, Xu, & Tan (2012) ศึกษาเรื่ องมิติของการรับรู้ความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภคที มีผล
ต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ผลการวิจยั พบว่า การรับรู้ความเสี่ ยงด้านสุ ขภาพ (Perceived
Health Risk) การรับรู้ความเสี่ ยงด้านคุณภาพ (Perceived Quality Risk) การรับรู้ความเสี่ ยงทางด้าน
เวลา (Perceived Time Risk) การรับรู้ความเสี่ ยงจากการขนส่ ง (Perceived Delivery Risk) และ
การรับรู้ ความเสี่ ยงหลังการขาย (Perceived After-Sale Risk) มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า
ออนไลน์ (การลดการซื้ อลดความถี่ ใ นการซื้ อ หรื อไม่ ซ้ื อเลย)ในขั้น ตอนก่ อนซื้ อและหลัง ซื้ อ
ผูบ้ ริ โภคส่ ว นใหญ่ ใ ช้เวลามากในการค้นหาข้อมูล ประกอบการตัดสิ น ใจซื้ อหรื อการแสวงหา
เว็บไซต์ที่น่าเชื่ อถื อในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ทาให้เกิ ดความ เสี่ ยงต่อสุ ขภาพ โดยความเสี่ ยงใน
การจัดส่ ง สิ นค้า มี ค วามสั ม พันธ์ ก ับความเสี่ ย งด้า นคุ ณภาพเช่ น การสู ญหาย ชารุ ด หรื อส่ ง ผิดที่
นอกจากนี้ ผบู ้ ริ โภคมักมีความอดทนต่าต่อการรอสิ นค้าเป็ นเวลานานทาให้ความสนใจและความ
ปรารถนาในการซื้ อสิ นค้าออนไลน์ในครั้งต่อไปลดลง แต่ปัจจัยความเสี่ ยงด้านความเป็ นส่ วนตัว
(Perceived Privacy Risk) การรั บรู้ความเสี่ ยงด้านเศรษฐกิ จ (Perceived Economic Risk) และ
การรั บรู้ ค วามเสี่ ย งทางด้า นสัง คม (Perceived Social Risk) ไม่มี ผลต่ อพฤติกรรมการซื้ อของ
ผูบ้ ริ โ ภคแต่ อ ย่า งใด เนื่ อ งจากในประเทศจี น ไม่ มี ก ารส่ ง เสริ ม นโยบายการคื นสิ น ค้า หรื อ การ
รับประกันสิ นค้า
แพร ไกรฤกษ์ (2558) ที่ได้ทาการวิจยั เชิงคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคม
ออนไลน์เรื่ องผลิตภัณฑ์เสริ มความงามของสตรี ไทย อิทธิ พลบิวตี้บล็อกเกอร์ กบั การสร้างรู ปลักษณ์
ของสตรี ไทย อิ ทธิ พลบิ วตี้ บล็อกเกอร์ กบั การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มความงาม พบว่ากลุ่ มผู้
ศึกษามี การเปิ ดรับ สื่ อสังคมออนไลน์ประจาวันละ 2-3 ชัวโมง คือ เฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อการ
ติดต่อกับเพื่อน เปิ ดรับข่าวสาร ซื้ อของออนไลน์ ตามลาดับ กลุ่มผูศ้ ึกษาทราบว่ารู ปลักษณ์ของบิวตี้
บล็อกเกอร์ ที่เห็นในสื่ อสังคมออนไลน์น้ นั ถูกสร้างขึ้นมาแต่ก็เป็ นความสวยที่ดูดี ไม่ได้มีอิทธิ พลต่อ
ตนเป็ นเพียงแรงบันดาลใจที่จะทาให้ตวั เองดูดีข้ ึน บิวตี้บล็อกเกอร์ มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ คือ
การก่ อให้เ กิ ด ความสนใจในผลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน ๆ ข้อ ความที่ เ พิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ คื อ ข้อความที่ สื่ อ
ความหมายว่า บิ วตี้ บ ล็ อ กเกอร์ ค นนั้น ใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์น้ ัน เอง ความน่ า เชื่ อ ถื อ มี ผ ลต่ อ การบริ โ ภค
ผลิตภัณฑ์เป็ นอย่างมาก ซึ่ งเป็ นเรื่ องของปั จจัยทางสังคม กลุ่มอ้างอิง และความเชื่ อถือที่เป็ นปั จจัย
ภายในด้านจิตวิทยา
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ธิ ติมา พัดลม และ กุลเชษฐ์ มงคล (2559) ได้ทาการศึกษาวิจยั พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
อาหารคลี นฟู้ ดส์ ผา่ นสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกลุ่มตัวอย่างจานวน 390 คน
พบว่าส่ วนใหญ่อายุระหว่าง 26-35 ปี ศึกษาระดับปริ ญญาตรี หรื อเทียบเท่า อาชี พพนักงานเอกชน
รายได้เฉลี่ย 10,000-20,000 บาท ประเภทอาหารคลีนที่ซ้ื อบ่อยที่สุดคือผักสดปลอดสารพิษ สถานที่
คือซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ซื้ อมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยมีแหล่ งข้อมูลสังคมออนไลน์บนเครื อข่าย
อินเตอร์ เน็ตเป็ นแหล่งข้อมูลที่ช่วยในการตัดสิ นใจซื้ อ ส่ วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ ออยูใ่ นระดับมาก ลักษณะทางประชากรศาสตร์ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าออนไลน์แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
งานวิจยั พบว่าปั จจัยพฤติกรรมการใช้แหล่งข้อมูลทางออนไลน์ ด้านประเภทของข้อมูลที่
ค้น หา วัต ถุ ป ระสงค์ ใ นการค้น หาข้อ มู ล และความถี่ ใ นการสื บ ค้น (ต่ อ สั ป ดาห์ ) ส่ ง ผลต่ อ
การตัด สิ น ใจซื้ อ อาหารคลี น ผ่ า นทางออนไลน์ ข องผู้บ ริ โ ภคในกรุ ง เทพมหานคร และปั จ จัย
พฤติกรรมการเลือกซื้ อสิ นค้าผ่านทางออนไลน์ ด้านปั จจัยในการเลือกซื้ อ วัตถุประสงค์ในการซื้ อ
(ซื้ อเพื่ออะไร) และงบประมาณในการซื้ อ ส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลีนผ่านทางออนไลน์
ของผูบ้ ริ โภคในกรุ งเทพมหานคร อย่างมีนยั สาคัญ โดยในเรื่ องของการค้นหาข้อมูลทางออนไลน์
เพื่อเปรี ยบเทียบข้อมูลให้ตรงตามความต้องการมากที่สุดนี้
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บทที่ 3
ระเบียบการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ อง ปั จจัยพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้ องกันความเสี่ ยงจากโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจยั เชิง
สารวจ (Survey Research) โดยเครื่ องมือที่ใช้เป็ นแบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปด้วย
รายละเอียดในการทาการวิจยั ดังต่อไปนี้
เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการดาเนินการศึกษาดังนี้
3.1 การกาหนดกลุ่มประชากรตัวอย่าง
3.2 การสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การวิเคราะห์ขอ้ มูลและการประมวลผลข้อมูล

3.1 การกาหนดกลุ่มประชากรตัวอย่ าง
3.1.1. ประชากรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มตัวอย่างผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟ
ซบุ๊ก ทั้ง เพศชายและเพศหญิ ง ซึ่ ง เป็ นคนไทยที่ มี อายุ 13 ปี ขึ้ น ไป เนื่ องจากเป็ นอายุข้ นั ต่ า ของ
ผูใ้ ช้งานที่ทางเว็ปไซต์เฟซบุ๊กกาหนดไว้โดยเก็บข้อมูลจากผูใ้ ช้งานเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก
ที่ เ ป็ นคนไทย ที่ มี บ ัญ ชี ผู ้ใ ช้เ ฟซบุ๊ ก อยู่จ านวน 51 ล้า นบัญ ชี (We

Are

Social,

2561)

3.1.2. กลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเลือกจากประชากรที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ซึ่ งมีจานวน 51
ล้านคน จึงกาหนดขนาดของตัวอย่าง โดยใช้สูตรคานวณจากสู ตรสาเร็ จของ Yamane (1967) ที่
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ระดับความเชื่ อมัน่ เท่ากับร้อยละ 95 และค่าความคาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ไม่เกินร้อยละ 5 จากสู ตร
ดังนี้
สู ตร

n

N N
1+Ne2

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = แทนขนาดของประชากร
e = แทนความคลาดเคลื่อนจากการสุ่ มตัวอย่าง

เมื่อ

แทนสู ตร

=

n

=

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

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่คานวณได้เท่ากับ 399 ตัวอย่าง เพื่อให้ง่ายต่อการเก็บข้อมูล
จึงเก็บกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้ น 400 ตัวอย่าง
3.1.3. การสุ่ มตัวอย่ าง
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธีการสุ่ มตัวอย่าง โดยเลือกใช้วธิ ีการสุ่ มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive
Sampling) เป็ นการสุ่ มตัวอย่างโดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการวิจยั และการสุ่ มตัวอย่างแบบ
บังเอิญ (Accidental Sampling) โดยอาศัยการแนะนาของผูท้ ี่ได้เก็บข้อมูลไปแล้วเพื่อทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์บนเว็บไซด์และทาการแจกแบบสอบถามผ่านการส่ งต่อ
ทาง Facebook เนื่องจากเป็ นสื่ อออนไลน์ที่เป็ นที่นิยมซึ่งเห็นได้จากมีผใู้ ช้จานวนมาก และยัง
สามารถแบ่งปั นข้อมูลเหล่านั้นแก่ผใู้ ช้ท่านอื่นๆ ต่อได้ และเพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างตามจานวนที่
ต้องการผูว้ จิ ยั จึงทาการแจกแบบสอบถามผ่าน Facebook Page (อาหารคลีน) และ Line group

3.2 การสร้ างเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
3.2.1 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การวิจยั ในครั้งนี้ได้อาศัยระเบียบวิธีวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) เครื่ องมือที่ใช้
ในการวิจยั ในครั้งนี้ คือแบบสอบถาม (Questionnaire) โดยทาการศึกษาจากวัตถุประสงค์การวิจยั
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(Objectives) กรอบแนวคิดการวิจยั (Conceptual Framework) และจากการค้นคว้าจากหนังสื อ ตารา
ทฤษฎี และเอกสารต่ า งๆ โดยผู้วิ จ ัย ได้ดัด แปลงแก้ไ ขและท าการรวบรวมข้อ มู ล ที่ ไ ด้จ ัด ท า
แบบสอบถาม ซึ่ งลักษณะของแบบสอบถามเป็ นแบบสอบถามปลายปิ ด (Close-end Questions)
โดยแบ่งรายละเอียดแบบสอบถามแบ่งออกเป็ น 5 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบสอบถามเกีย่ วกับลักษณะทางประชากรของกลุ่ม
แบบสอบถามเกี่ ยวกับลักษณะของประชากร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด และ
รายได้เฉลี่ ยต่ อเดื อน ซึ่ งลัก ษณะคาถามจะมีค าตอบหลายตัวเลื อก (Multiple Choice) และเป็ น
แบบสอบถามคาถามปลายปิ ด จานวน 8 ข้อ ดังนี้
1. เพศ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทนามบัญญัติ (Nominal Scale)
2. อายุ ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทมาตราเรี ยงลาดับ (Ordinal Scale)
3. ระดับการศึกษาสู งสุ ด ใช้ระดับการวัดข้อมูลเป็ นประเภทมาตราเรี ยงลาดับ (Ordinal
Scale)
4. รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ใช้ระดับการสัดข้อมูลเป็ นประเภทมาตราเรี ยงลาดับ (Ordinal
Scale)
ส่ วนที่ 2 แบบสอบถามข้ อมูลเกีย่ วกับการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กและโฆษณาในเฟซบุ๊ก
แบบสอบถามเกี่ ย วกับ การเปิ ดรั บ สื่ อ เฟซบุ๊ ก และโฆษณาในเฟซบุ๊ ก ที่ ป ระกอบด้ว ย
ช่วงเวลา ความถี่ ในการเปิ ดรับ ด้านการแสวงหาข้อมูล ด้านการเปิ ดรับข้อมูล และด้านการเปิ ดรับ
ประสบการณ์ โดยใช้การวัดระดับความสาคัญแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Rating Scale)
แบ่ ง ออกเป็ น 5 ระดับ โดยก าหนดระดับ คะแนนการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มี
ลักษณะกาหนดเป็ นข้อความสาหรับแปลความหมาย ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
เกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยการหาค่าพิสัยและอันตรภาคชั้น แล้วนาผลต่างที่ได้มา
กาหนดเกณฑ์การวัดระดับค่าเฉลี่ย ใช้สูตรดังนี้ (วิชิต อู่อน้ , 2550 หน้า 114)
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น

ค่าคะแนนสู งสุ ด

ค่าคะแนนต่าสุ ด

จานวนชั้น
0.8

ดังนั้น การวิเคราะห์ระดับความสาคัญจะมีช้ นั ของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงว่าอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงว่าอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงว่าอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 คาถามเกีย่ วกับการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ ของผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
ในเฟซบุ๊ก
แบบสอบถามเกี่ ยวกับการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในเฟซบุ๊ก ลักษณะของคาถามจะมีคาตอบให้เลือกตอบ จานวน 13 ข้อ ใช้มาตรวัดในการวัดระดับ
ความสาคัญแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดยกาหนด
ระดับคะแนนการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีลกั ษณะกาหนดเป็ นข้อความสาหรับแปล
ความหมาย ดังนี้
ระดับคะแนน 5
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วย
ปานกลาง
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

เกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยการหาค่าพิสัยและอันตรภาคชั้น แล้วนาผลต่างที่ได้มา
กาหนดเกณฑ์การวัดระดับค่าเฉลี่ย ใช้สูตรดังนี้ (วิชิต อู่อน้ , 2550 หน้า 114)
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ความกว้างของอันตรภาคชั้น

ค่าคะแนนสู งสุ ด

ค่าคะแนนต่าสุ ด

จานวนชั้น
0.8

ดังนั้น การวิเคราะห์ระดับความสาคัญจะมีช้ นั ของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงว่าอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงว่าอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงว่าอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 4 คาถามเกีย่ วกับการรู้ เท่าทันสื่ อ
แบบสอบถามเกี่ ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก แบ่งได้เป็ น 4
ด้านได้แก่ 1. ด้านการคิดวิเคราะห์ 2. ด้านพฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุ๊ก 3. ด้านความสามารถในการ
รู ้ เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊ก และ 4. ด้านคุ ณลักษณะของสื่ อโซเชี ยลมีเดีย โดยใช้มาตรวัดในการวัดระดับ
ความสาคัญแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ โดยกาหนด
ระดับคะแนนการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีลกั ษณะกาหนดเป็ นข้อความสาหรับแปล
ความหมาย ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับคะแนน 4
ระดับคะแนน 3
ระดับคะแนน 2
ระดับคะแนน 1

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

เห็นด้วย
ปานกลาง
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่

เกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยการหาค่าพิสัยและอันตรภาคชั้น แล้วนาผลต่างที่ได้มา
กาหนดเกณฑ์การวัดระดับค่าเฉลี่ย ใช้สูตรดังนี้ (วิชิต อู่อน้ , 2550 หน้า 114)

65
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ค่าคะแนนสู งสุ ด

ค่าคะแนนต่าสุ ด

จานวนชั้น
0.8

ดังนั้น การวิเคราะห์ระดับความสาคัญจะมีช้ นั ของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงว่าอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงว่าอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงว่าอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
ส่ วนที่ 5 คาถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการรับมือต่ อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้องกันตัว
จากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพในเฟซบุ๊ก
แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัวจาก
ความเสี่ ย งของโฆษณาออนไลน์ ผ ลิ ต ภัณฑ์สุ ข ภาพในเฟซบุ๊ก แบ่ ง ได้เ ป็ น 2 ข้อ หลัก ได้แ ก่
พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยง และพฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยง โดยใช้มาตรวัดใน
การวัดระดับความสาคัญแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Likert Rating Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ
โดยกาหนดระดับคะแนนการวัดแบบอันตรภาคชั้น (Interval Scale) มีลกั ษณะกาหนดเป็ นข้อความ
สาหรับแปลความหมาย ดังนี้
ระดับคะแนน 5 หมายถึง เห็นด้วยมากที่สุด
ระดับคะแนน 4 หมายถึง เห็นด้วย
ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
ระดับคะแนน 2 หมายถึง ไม่เห็นด้วย
ระดับคะแนน 1 หมายถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิง่
เกณฑ์ความหมายของค่าเฉลี่ย โดยการหาค่าพิสัยและอันตรภาคชั้น แล้วนาผลต่างที่ได้มา
กาหนดเกณฑ์การวัดระดับค่าเฉลี่ย ใช้สูตรดังนี้ (วิชิต อู่อน้ , 2550 หน้า 114)
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ค่าคะแนนสู งสุ ด

ค่าคะแนนต่าสุ ด

จานวนชั้น
0.8

ดังนั้น การวิเคราะห์ระดับความสาคัญจะมีช้ นั ของคะแนนเฉลี่ย ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 แสดงว่าอยูใ่ นระดับมากที่สุด
คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แสดงว่าอยูใ่ นระดับมาก
คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แสดงว่าอยูใ่ นระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แสดงว่าอยูใ่ นระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แสดงว่าอยูใ่ นระดับน้อยที่สุด
3.2.2 การทดสอบเครื่องมือ
เครื่ องมือที่ ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาเชิ งปริ มาณผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี้
1) ศึกษาข้อมูลต่างๆ จากเอกสาร ตารา ทฤษฎี และงานวิจยั ต่างๆ รวมทั้งศึกษาวิธีการสร้าง
แบบสอบถามงานวิจยั
2) ผูว้ จิ ยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นนาเสนอกับอาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจสอบปรับปรุ ง
ความสมบูรณ์ และความถู กต้องให้ครอบคลุ มทั้งด้านโครงสร้ างเนื้ อหาและภาษาที่ใช้ เพื่อให้เกิ ด
ความเข้าใจแก่ผตู ้ อบแบบสอบถามและครอบคลุมเรื่ องที่ตอ้ งการศึกษา
3) นาแบบสอบถามที่ ไ ปทดสอบความเชื่ อถื อได้ (Reliability) โดยนาแบบสอบถามไป
ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่าง 40 คน จากนั้นก็จะนาข้อมูลที่ได้มาทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยการหาค่า
สัมประสิ ทธิ์ อัลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Validity) สาหรับแบบสอบถามที่มีการให้คะแนน
แบบมาตราส่ วนประเมินค่า โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป เมื่อทดสอบความน่ าเชื่ อได้ค่าอัลฟาตั้งแต่
0.70 ขึ้นไป ถือว่าข้อคาถามนั้นเชื่ อถือได้ จึงจะได้นาไปเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป (สุ ชาติ ประสิ ทธิ์
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รั ฐ สิ น ธุ์ , 2546: หน้า 261) ซึ่ งจากการทดสอบแบบสอบถามในแต่ ล ะด้า น พบว่า ค่ า Reliability
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
การเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กและโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ ได้ค่าเท่ากับ 0.88
การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ ได้ค่าเท่ากับ 0.88
การรู ้เท่าทันสื่ อสังคมเฟซบุก๊ ได้ค่าเท่ากับ ได้ค่าเท่ากับ 0.94
พฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก ได้ค่า

เท่ากับ 0.74

3.3 การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 400 คนโดยให้ผตู้ อบแบบสอบทา
แบบสอบถามผ่าน Google Form แล้วนามาเก็บรวบรวม ข้อมูล วิเคราะห์ขอ้ มูล การแปลความและ
การสรุ ปผลประกอบด้วย
3.3.1 ผูท้ าวิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยการใช้แบบสอบถาม กับกลุ่มตัวอย่างใช้
งานสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ จานวน 400 คน
3.3.2 เมื่อรวบรวมแบบสอบถามที่ตอ้ งการแล้ว ผูว้ ิจยั ตรวจสอบความถูกต้องของคาตอบ
และความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
3.3.3 ผูว้ จิ ยั ใช้เวลาเก็บข้อมูลในช่วงเดือนมีนาคม – เมษายน 2561

3.4 การวิเคราะห์ ข้อมูลและการประมวลผลข้ อมูล
เมื่อทาการรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของข้อมูลเรี ยบร้ อย
แล้วจึงทาการลงรหัสบันทึกข้อมูล และทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสถิติ
เพื่อคานวณค่า สถิ ติต่า งๆ ที่ ใ ช้ในการวิจยั จากนั้นผูว้ ิจยั ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อนาเสนอ และ
สรุ ปผลดังต่อไปนี้
3.4.1. สถิ ติ เ ชิ ง พรรณา ได้แ ก่ ค่ า จ านวน (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้บ รรยายเกี่ ย วกับ ข้อมูล ลัก ษณะ
ประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม การเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กและโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์ สุขภาพ
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ในเฟซบุ๊ก การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่ อ และพฤติกรรม
การป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก โดยนาเสนอในรู ปแบบ

ตารางประกอบการแปลความเชิงบรรยายเพื่ออธิบายข้อมูล
3.4.2. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิ งอนุ มาน (Inferential Statistics) เพื่อหาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และใช้ทดสอบสมมุติฐาน สถิติที่ใช้ในหาค่าสัมประสิ ทธิ์ แบบ
เพียร์ สัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) เพื่อทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
การเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กและสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้ เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การประเมิน
ความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก พฤติกรรมการรับมือและการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยง
ของโฆษณาออนไลน์ และใช้ Multiple Regression แบบ Stepwise ในการทดสอบสมมุติฐานที่ 7
โดยกาหนดเกณฑ์การพิจารณาค่าสัมประสิ ทธ์สหสัมพันธ์ (r) ดังนี้ (Bartz, อ้างถึงในวิเชียร เกตุสิงห์,
2547)
ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.81-1.00

แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ในระดับสู งมาก

ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.61-0.80

แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ในระดับสู ง

ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.41-0.60

แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง

ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.21-0.40

แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ในระดับต่า

ค่าระดับความสัมพันธ์ 0.01-0.20

แสดงว่ามีค่าความสัมพันธ์ในระดับต่ามา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การศึกษาวิจยั เรื่ อง การศึ กษาปั จจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้ องกัน
ความเสี่ ยงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่ อ การรู้เท่า
ทันสื่ อ การประเมินความเสี่ ยง และพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัว
จากความเสี่ ยงต่อสื่ อโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภค โดยทาการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างบนสื่ อสังคมออนไลน์ จานวน 400 คน ใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปทาง
สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลและได้แบ่งเนื้อหาการนาเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูล ดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ลกั ษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ผลการวิเคราะห์การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊
4.3 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊
4.4 ผลการวิเคราะห์การรู ้เท่าทันสื่ อ
4.5 ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความ
เสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก
4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
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4.1 ผลการวิเคราะห์ ลกั ษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่ าง
ผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลในขั้นตอนนี้ เป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะประชากรของกลุ่ มตัวอย่าง
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชี พปั จจุบ นั รายได้ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การแจกแจงความถี่
(Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
ตารางที่ 4.1: แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
91
309
400

ร้อยละ
22.80
77.30
100.00

จากตารางที่ 4.1 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่างจาแนกตามเพศ พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 309 คน คิดเป็ นร้อยละ 77.30 และเพศชาย
จานวน 91 คน คิดเป็ นร้อยละ 22.80
ตารางที่ 4.2: แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอายุ
อายุ
13-15 ปี
16-20 ปี
21-25 ปี
26-30 ปี
31-35 ปี
36-40 ปี
มากกว่า 40 ปี
รวม

จานวน
0
2
42
160
146
12
38
400

ร้อยละ
00.00
00.50
10.50
40.00
36.50
03.00
09.50
100.00
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จากตารางที่ 4.2 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่างจาแนกตามอายุ พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คน มี อายุระหว่าง 26-30 ปี มากที่สุด จานวน 160 คน คิดเป็ นร้อยละ 40
รองลงมาคือ 31-35 ปี จานวน 146 คน คิดเป็ นร้อยละ 36.50 อายุระหว่าง 21-25 ปี จานวน 42 คน คิด
เป็ นร้อยละ 10.50 อายุมากกว่า 40 ปี จานวน 38 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.50 อายุระหว่าง 36-40 ปี
จานวน 12 คน คิดเป็ นร้อยละ 3.0 และน้อยที่สุดคืออายุ 16-20 ปี จานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.5
ตามลาดับ
ตารางที่ 4.3: แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระดับการศึกษาสู งสุ ด
ระดับการศึกษาสู งสุ ด
ต่ากว่ามัธยม
มัธยมศึกษา
ปริ ญญาตรี
ปริ ญญาโท
ปริ ญญาเอก
รวม

จานวน
1
7
234
158
0

ร้อยละ
03.00
01.80
58.50
39.50
0.00

400

100.00

จากตารางที่ 4.3 แสดงจานวนและร้ อยละของกลุ่ ม ตัวอย่า งจาแนกตามระดับ การศึก ษา
สู งสุ ด พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่จบการศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 234
คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 58.560 รองลงมาคื อ ปริ ญ ญาโท จ านวน 158 คน คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 39.50
มัธยมศึกษา จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 1.80 และน้อยที่สุดคือต่ากว่ามัธยม จานวน 1 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 0.30 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.4: แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพปัจจุบนั
อาชีพปัจจุบนั
นักเรี ยน/นักศึกษา
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริ ษทั เอกชน
รับจ้างทัว่ ไป
ธุ รกิจส่ วนตัว
รวม

จานวน
23
56
261
7
53
400

ร้อยละ
05.80
14.00
65.30
01.80
13.30
100.00

จากตารางที่ 4.4 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามอาชีพปั จจุบนั พบว่า
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่ประกอบอาชี พพนักงานบริ ษทั เอกชน จานวน 261 คน คิด
เป็ นร้อยละ 65.30 รองลงมาคือรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ จานวน 56 คน คิดเป็ นร้อยละ 14.00
ธุ รกิจส่ วนตัว จานวน 53 คน คิดเป็ นร้อยละ 13.30 นักเรี ยน/นักศึกษา จานวน 23 คน คิดเป็ นร้อยละ
05.80 และน้อยที่สุดคือรับจ้างทัว่ ไป จานวน 7 คน คิดเป็ นร้อยละ 01.80 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.5: แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้
รายได้
ต่ากว่า 15,000 บาท
15,001-25,000 บาท
25,001-35,000 บาท
35,001-45,000 บาท
มากกว่า 45,000 บาท
รวม

จานวน
19
127
97
81
76
400

ร้อยละ
04.80
31.80
24.30
20.30
19.00
100.00

จากตารางที่ 4.5 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามรายได้ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 400 คนมีรายได้ 15,001-25,000 บาทมากที่สุด จานวน 127 คน คิดเป็ นร้อยละ
31.80 รองลงมาคือ 25,001-35,000 บาท จานวน 97 คน คิดเป็ นร้อยละ 24.30 รายได้ 35,001-45,000
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บาท จานวน 81 คน คิดเป็ นร้อยละ 20.30 รายได้ มากกว่า 45,000 บาท จานวน 76 คน คิดเป็ นร้อยละ
19.0 และน้อยที่สุดคือรายได้ ต่ากว่า 15,000 บาท จานวน 19 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.80 ตามลาดับ

4.2 ผลการวิเคราะห์ การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนนี้ เป็ นการวิเคราะห์การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
ตารางที่ 4.6: แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่วงเวลาที่เปิ ดรับสื่ อเฟซบุก๊
ช่วงเวลาที่เปิ ดรับสื่ อเฟซบุก๊
06.01-11.00 น.
11.01-16.00 น.
16.01-20.00 น.
20.01-01.00 น.
01.01-06.00 น.
รวม

จานวน
34
28
107
229
2
400

ร้อยละ
08.50
7.00
26.80
57.30
0.50
100.00

จากตารางที่ 4.6 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามช่วงเวลาที่เปิ ดรับสื่ อ
เฟซบุ๊กพบว่า กลุ่ มตัวอย่างจานวน 400 คน เปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กในช่ วง 20.01-01.00 น. มากที่สุด
จานวน 229คน คิดเป็ นร้อยละ 57.30 รองลงมาคือ 16.01-20.00 น. จานวน 107 คน คิดเป็ นร้อยละ
26.80 ช่วงเวลา 06.01-11.00 น. จานวน 34 คน คิดเป็ นร้อยละ 8.5 ช่วงเวลา 11.01-16.00 น. จานวน
28 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.00 และช่วงเวลา 01.01-06.00 น. น้อยที่สุดจานวน 2 คน คิดเป็ นร้อยละ 0.50
ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.7: แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระยะเวลาการใช้งานสื่ อเฟซบุ๊ก
ต่อวัน
ระยะเวลาการใช้งานสื่ อเฟซบุก๊ ต่อวัน
ต่ากว่า 1 ชัว่ โมง
1-2 ชัว่ โมง
3-4 ชัว่ โมง
4-5 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมงขึ้นไป
รวม

จานวน
29
124
124
39
84
400

ร้อยละ
7.30
31.00
31.00
9.80
21.00
100.00

จากตารางที่ 4.7 แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามระยะเวลาการใช้งาน
สื่ อเฟซบุก๊ ต่อวัน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่ใช้งานสื่ อเฟซบุ๊กต่อวัน 1-2 ชัว่ โมง
และ3-4 ชัว่ โมง ในจานวนที่เท่ากัน 124 คน คิดเป็ นร้อยละ 31.00 รองลงมาคือ 6 ชัว่ โมงขึ้นไปต่อวัน
จานวน 84 คน คิดเป็ นร้อยละ 21.00 4-5 ชัว่ โมง จานวน 39 คน คิดเป็ นร้อยละ 9.80 และต่ากว่า 1
ชัว่ โมง จานวน 29 คน คิดเป็ นร้อยละ 7.30 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.8: แสดงจานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจาแนกตามจานวนครั้งที่เปิ ดรับเฟซบุ๊กต่อ
สัปดาห์
จานวนครั้งที่เปิ ดรับเฟซบุก๊ ต่อสัปดาห์
ไม่เลย
1 ครั้งต่อสัปดาห์
2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
4-5 ครั้งต่อสัปดาห์
ทุกวัน
รวม

จานวน
8
52
52
11
64
400

ร้อยละ
4.00
26.00
26.00
5.50
32.00
100.00

จากตารางที่ 4.8 แสดงจ านวนและร้ อ ยละของกลุ่ ม ตัว อย่า งจ าแนกตามจ านวนครั้ งที่
เปิ ดรับเฟซบุก๊ ต่อสัปดาห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน เปิ ดรับเฟซบุก๊ ทุกวันมากที่สุด
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จานวน 64 คน คิดเป็ นร้อยละ 32.00 รองลงมา 1 ครั้งต่อสัปดาห์และ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 52
คน คิดเป็ นร้อยละ 26.00 อย่างละเท่ากัน เปิ ดรับเฟซบุ๊ก 4-5 ครั้งต่อสัปดาห์ จานวน 11 คน คิดเป็ น
ร้อยละ 5.50 และไม่เปิ ดรับเลย จานวน 8 คน คิดเป็ นร้อยละ 4.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 4.9: แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การเปิ ดรับโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊

จานวน
ร้ อยละ

จานวน
ร้ อยละ

น้ อย
ที่สุด
จานวน
ร้ อยละ

ด้านการแสวงหาข้ อมูล
1.ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณา
22
84
69
ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน เฟซบุก๊
(5.5)
(21.0) (17.3)
ค่าเฉลี่ยรวมด้านการแสวงหาข้อมูล

127
(31.8)

98
(24.5)

การเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในเฟซบุก๊

มาก
ที่สุด

ระดับการเปิ ดรับ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

จานวน
ร้ อยละ

จานวน
ร้ อยละ

ด้านการเปิ ดรับข้ อมูล
1.เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
2
74
149
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟ
(0.5)
(18.5) (37.3)
ซบุก๊
2.เปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ
2
97
126
ประโยชน์ หรื อคุณสมบัติของ
(0.5)
(24.3) (31.5)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาในเฟ
ซบุก๊
3.เปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์
31
71
117
สุขภาพในเฟซบุก๊ เพื่อทราบราคา, (7.8)
(17.8) (29.3)
ที่จาหน่าย
4.เปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์
57
36
139
สุขภาพในเฟซบุก๊ เพื่อทราบ
(14.3)
(9.0)
(34.8)
กิจกรรมส่ งเสริ มการขาย
โปรโมชัน่ ที่สนใจ
ค่าเฉลี่ยรวมด้านการเปิ ดรับข้อมูล

Mean

S.D.

แปลผล

2.51

1.22

น้อย

2.51

1.22

น้ อย

83
(20.8)

92
(23.0)

2.52

1.05

น้อย
(4)

116
(29.0)

59
(14.8)

2.67

1.02

ปานกลาง
(3)

133
(33.3)

48
(12.0)

2.76

1.12

ปานกลาง
(2)

93
(23.3)

75
(18.8)

2.77

1.26

ปานกลาง
(1)

2.68

1.02

ปานกลาง
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ตารางที่ 4.9: แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ ย และค่าส่ วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การเปิ ดรับโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ (ต่อ)

การเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในเฟซบุก๊

มาก
ที่สุด

ระดับการเปิ ดรับ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

จานวน

จานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

จานว จานวน
น
ร้ อยละ ร้ อยละ

ด้านการเปิ ดรับประสบการณ์
1.เปิ ดรับข่าวสารค้นหาข้อมูล
12
77
137
เกี่ยวกับประสบการณ์ของผูท้ ี่เคย
(3.0)
(19.3) (34.3)
ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
2.เปิ ดรับข้อมูลโฆษณาผลิตภัณฑ์
7
59
156
สุขภาพในเฟซบุก๊ เมื่อต้องการ
(1.8)
(14.8) (39.0)
ทราบรายการส่ งเสริ มการขายเพื่อ
สนับสนุนการตัดสิ นใจในการ
ตัดสิ นใจซื้ อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3.เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อ
1
32
117
สามารถนาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ
(0.3)
(8.0)
(29.3)
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ ที่
ได้รับไปสนทนากับผูอ้ ื่นใน
สังคม
ค่าเฉลี่ยรวมด้านการเปิ ดรับประสบการณ์
ค่าเฉลี่ยรวมทุกด้าน

น้ อย
ที่สุด
จานวน

Mean

S.D.

แปลผล

ร้ อยละ

128
(32.0)

46
(11.5)

2.70

1.00

ปานกลาง
(1)

145
(36.3)

33
(8.3)

2.65

0.89

ปานกลาง
(2)

152
(38.0)

98
(24.5)

2.21

0.91

น้อย
(3)

2.52
2.57

0.81
0.85

น้ อย
น้ อย

จากตารางที่ 4.9 พบว่า โดยรวมทั้งหมดกลุ่มตัวอย่างมีการเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในเฟซบุ๊ก อยู่ในระดับน้อย โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.57 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านการ
เปิ ดรับข้อมูล ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.68 คือผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเพื่อ
ทราบกิจกรรมส่ งเสริ มการขายโปรโมชัน่ ที่สนใจ รองลงมาคือด้านการเปิ ดรับประสบการณ์ โดยมี
ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.52 คือผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับข่าวสารค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผูท้ ี่เคยใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ และน้อยที่สุดคือด้านการแสวงหาข้อมูล มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.51 คือ
ผูบ้ ริ โภคค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ ตามลาดับ
ด้ านการแสวงหาข้ อมู ล พบว่า มีค่าเฉลี่ ยรวมเท่ากับ 2.51 ในระดับน้อย คือ ค้นหาข้อมูล
เกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
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ด้ า นการเปิ ดรั บ ข้ อ มู ล พบว่า มี ค่า เฉลี่ ย รวมเท่ ากับ 2.68 ในระดับ ปานกลาง โดยข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อ เปิ ดรั บโฆษณาผลิ ตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเพื่อทราบกิ จกรรมส่ งเสริ มการขาย
โปรโมชัน่ ที่สนใจ มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.77 รองลงมาคือเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก
เพื่ อทราบราคา, ที่ จ าหน่ า ย มี ค่า เฉลี่ ย เท่ า กับ 2.76 เปิ ดรั บ ข้อมูล เกี่ ย วกับ คุ ณ ประโยชน์ หรื อ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาในเฟซบุ๊ก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.67 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.52
ตามลาดับ
ด้ านการเปิ ดรั บประสบการณ์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.52 ในระดับน้อย โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ เปิ ดรับข่าวสารค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์ของผูท้ ี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในเฟซบุก๊ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 รองลงมาคือ เปิ ดรับข้อมูลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเมื่อ
ต้องการทราบรายการส่ งเสริ มการขายเพื่อสนับสนุ นการตัดสิ นใจในการตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์
สุ ขภาพ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ เปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อสามารถนาข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ ที่ได้รับไปสนทนากับผูอ้ ื่นในสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.21 ตามลาดับ

4.3 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนนี้ เป็ นการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟ
ซบุ๊ก การวิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ใช้ก ารแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อ ยละ (Percentage) ค่ า เฉลี่ ย
(Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
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ตารางที่ 4.10: แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความเสี่ ยง
จากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊

ความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุก๊

1.ประเด็นเกี่ยวกับโฆษณา
ออนไลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพ

มาก
ที่สุด

ระดับความเสี่ ยง
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

Mean

S.D.

แปลผล

3.66

1.03

มาก
(4)

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน จานวน

ร้ อยละ
94
(23.5)

ร้ อยละ
137
(34.3)

ร้ อยละ
123
(30.8)

ร้ อยละ
32
(8.0)

ร้ อยละ
14
(3.5)

88
(22.0)

204
(51.0)

95
(23.8)

11
(2.8)

2
(0.5)

3.91

0.77

มาก
(2)

89
(22.3)

201
(50.3)

99
(24.8)

9
(2.3)

2
(0.5)

3.91

0.77

มาก
(2)

209
(52.3)

136
(34.0)

39
(9.8)

13
(3.3)

3
(0.8)

4.33

0.83

มากที่สุด
(1)

114
(28.5)

130
(32.5)

89
(22.3)

57
(14.3)

10
(2.5)

3.70

1.10

มาก
(3)

99
(24.8)
88
(22.0)

118
(29.5)
109
(27.3)

110
(27.5)
126
(31.5)

54
(13.5)
47
(11.8)

19
(4.8)
30
(7.5)

3.56

1.14

3.44

1.17

มาก
(5)
มาก
(6)

บนเฟซบุก๊
2.การละเมิดลิขสิ ทธิ์ เช่น การนา
ภาพที่ไม่ได้ขออนุญาตมาใช้
โฆษณาหรื อรี วิว
3.การละเมิดข้อมูลส่ วนบุคคลมา
ใช้โฆษณา เช่น นาข้อมูลส่ วน
บุคคลมาใช้แอบอ้างเพื่อโฆษณา
4.การโฆษณาเกินจริ ง เช่น ครี ม
ทาผิวขาวได้ภายใน 3 วัน
5.การเหยียดสี ผิว/เชื้อชาติ เช่น
โฆษณาเปรี ยบเทียบสี ผิว ว่าผิว
ขาวแล้วดูดีกว่า มีคุณค่ากว่า
6.การนาเสนอภาพโป๊ เปลือย
7.การเสนอเนื้ อหาทางเพศที่
โจ่งแจ้ง
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ตารางที่ 4.10: แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การประเมินความเสี่ ยง
จากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ (ต่อ)

ความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุก๊

8. การติดไวรัสจากการรับชม
โฆษณา
9. ภาษาหยาบโลน
10.ความเสี่ ยงด้านกายภาพ/ด้าน
ความปลอดภัย เช่น ใช้แล้วอาจ

มาก
ที่สุด

ระดับความเสี่ ยง
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

Mean

S.D.

แปลผล

3.41

1.15

มาก
(7)
ปานกลาง
(8)
มาก
(2)

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน จานวน

ร้ อยละ
88
(22.0)

ร้ อยละ
101
(25.3)

ร้ อยละ
115
(28.8)

ร้ อยละ
80
(20.0)

ร้ อยละ
16
(4.0)

69
(17.3)
143
(35.8)

97
(24.3)
129
(32.3)

141
(35.3)
111
(27.8)

47
(11.8)
14
(3.5)

46
(11.5)
3
(0.8)

3.24

1.20

3.98

0.91

75
(18.8)

125
(31.3)

164
(41.0)

32
(8.0)

4
(1.0)

3.58

0.91

มาก
(6)

50
(12.5)

98
(24.5)

100
(25.0)

117
(29.3)

35
(8.8)

3.02

1.17

ปานกลาง
(12)

46
(11.5)

138
(34.5)

111
(27.8)

72
(18.0)

33
(8.3)

3.23

1.12

ปานกลาง
(11)

119
(29.8)

113
(28.3)

112
(28.0)

53
(13.3)

3
(0.8)

3.73

1.05

มาก
(4)

3.65

0.71

มาก

เกิดอาการแพ้หรื อเกิดผลข้างเคียง
11.ความเสี่ ยงทางการเงิน เช่น
ความรู ้สึกกังวลว่า ซื้ อสิ นค้ามาใน
ราคาแพง หรื อจะมีการจัด
โปรโมชัน่ ที่ทาให้การซื้อใน
ภายหลังคุม้ ค่ากว่า
12.ความเสี่ ยงทางสังคม เช่น
ความรู ้สึกว่าคนรอบข้างอาจไม่
ยอมรับผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้แล้วอาจ
ไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน
13.ความเสี่ ยงด้านจิตวิทยา (เป็ น
ความรู ้สึกว่าผลิตภัณฑ์น้ ี อาจไม่
เหมาะกับตน เช่น ดูแล้วไม่สมกับ
ตาแหน่งหน้าที่การงานเป็ น
ความรู้สึกกลัว เสี ย self หรื อ Ego
loss
14.ความเสี่ ยงในหน้าที่หรื อ
ความสามารถของผลิตภัณฑ์ เช่น
ซื้อไปแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้
ค่าเฉลี่ยรวม
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จากตารางที่ 4.10 พบว่า โดยรวมกลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งจากโฆษณา
ออนไลน์บนเฟซบุ๊ก อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 โดยความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุก๊ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือการโฆษณาเกินจริ ง เช่น ครี มทาผิวขาวได้ภายใน 3 วัน มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.33 รองลงมาคือความเสี่ ยงด้านกายภาพ/ด้านความปลอดภัย เช่น ใช้แล้วอาจเกิดอาการแพ้
หรื อเกิ ดผลข้างเคียง มีค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.98 และความเสี่ ยงที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือความเสี่ ยงทาง
สังคม เช่ น ความรู ้ สึกว่าคนรอบข้างอาจไม่ยอมรับผลิ ตภัณฑ์ เมื่อใช้แล้วอาจไม่ได้รับการยอมรับ
จากเพื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.02 ตามลาดับ

4.4 ผลการวิเคราะห์ การรู้ เท่ าทันสื่ อ
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนนี้ เป็ นการวิเคราะห์การรู้เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊ก ได้แก่ ด้านการ
คิดวิเคราะห์ ด้านพฤติกรรมการใช้สื่อเฟซบุก๊ ด้านความสามารถในการรู้เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊ก และด้าน
คุณลักษณะของสื่ อโซเชียลมีเดีย ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
ตารางที่ 4.11: แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรู้เท่าทันสื่ อ

การรู ้เท่าทันสื่ อ

ด้านการคิดวิเคราะห์
1.พิจารณาไตร่ ตรองข้อมูลจากสื่ อ
เฟซบุก๊ อย่างสมเหตุผล
2.มีวิจารณญาณในการกลัน่ กรอง
คิดวิเคราะห์แยกแยะและตีความ

มาก
ที่สุด

ระดับความเท่าทันสื่ อ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

Mean

S.D.

แปลผล

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

53
(13.3)

257
(64.3)

80
(20.0)

7
(1.8)

3
(0.8)

3.87

0.67

มาก
(4)

76
(19.0)

217
(54.3)

97
(24.3)

7
(1.8)

3
(0.8)

3.89

0.74

มาก
(3)

71
(17.8)

220
(55.0)

100
(25.0)

6
(1.5)

3
(0.8)

3.87

0.73

มาก
(4)

ข้อมูลข่าวสารที่ปรากฏในสื่ อ เฟ
ซบุก๊ ได้อย่างเข้าใจ ลึกซึ้ ง
3.สามารถเข้าถึง คิดวิเคราะห์
ประเมินและบริ โภคสื่ ออย่างชาญ
ฉลาด
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ตารางที่ 4.11: แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรู้เท่าทันสื่ อ (ต่อ)

มาก
ที่สุด

การรู ้เท่าทันสื่ อ

ด้านการคิดวิเคราะห์
4.มีการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ
ด้วยหลักเหตุผลและหลักความ

ระดับความเท่าทันสื่ อ
มาก
ปาน
น้ อย
กลาง

น้ อย
ที่สุด

Mean

S.D.

แปลผล

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

119
(29.8)

199
(49.8)

73
(18.3)

7
(1.8)

2
(0.5)

4.06

0.76

มาก
(2)

199
(49.8)

148
(37.0)

40
(10.0)

7
(1.8)

6
(1.5)

4.06

0.76

มาก
(2)

142
(35.5)

182
(45.5)

62
(15.5)

10
(2.5)

4
(1.0)

4.31

0.83

มากที่สุด
(1)

64
(16.0)

214
(53.5)

112
(28.0)

7
(1.8)

3
(0.8)

3.82

0.73

มาก
(5)

58
(14.5)

149
(37.3)

85
(21.3)

74
(18.5)

34
(8.5)

3.30

1.17

ปานกลาง
(7)

74
(18.5)

160
(40.0)

132
(33.0)

28
(7.0)

6
(1.5)

3.67

0.90

มาก
(6)

3.86

0.61

มาก
มาก
(4)
มาก
(2)
มาก
(3)

เป็ นจริ งในการเชื่ อสิ่ งที่ปรากฏใน
สื่ อ
5.ไม่หลงเชื่ อข้อมูลในสื่ อเฟซบุก๊
แบบง่าย ๆ ในทันที
6.ไม่ถูกครอบงา / ตกเป็ นเหยือ่
ของสื่ อได้ง่าย
7.เข้าใจ รู ้ลึกและรู ้จริ งเกี่ยวกับสื่ อ
โฆษณาในเฟซบุก๊
8.มีการศึกษาแหล่งที่มา หรื อ
ผูผ้ ลิตสื่ อ
9.มีการตั้งคาถามว่าสื่ อต้องการ
อะไร มีจุดประสงค์ใด

ค่าเฉลี่ยรวมด้านการคิดวิเคราะห์
ด้านพฤติกรรมการใช้ สื่อเฟซบุ๊ก
1. ใช้สื่อเฟซบุก๊ อย่าง
ระมัดระวัง
2. บริ โภคสื่ ออย่างมีเหตุผล
และเหมาะสม
3. ใช้สื่อเฟซบุก๊ อย่างมี
ประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและ
ผูอ้ ื่น
4. ใช้สื่อเฟซบุก๊ อย่าง ถูกต้อง
/ ถูกวิธี
5. ท่านใช้สื่อเฟซบุก๊ อย่างมี
สติ ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น

55
(13.8)
50
(12.0)
83
(20.8)

171
(42.8)
268
(34.0)
169
(42.3)

167
(41.8)
75
(32.5)
138
(34.5)

3
(1.5)
5
(17.0)
6
(1.5)

1
(0.3)
2
(4.5)
4
(1.0)

3.68

0.73

3.89

0.63

3.80

1.02

73
(18.3)
136
(34.0)

224
(56.0)
204
(51.0)

94
(23.5)
52
(13.0)

2
(1.8)
7
(1.8)

2
(0.5)
1
(0.3)

3.89

0.72

4.16

0.73

3.88

0.61

ค่าเฉลีย่ รวมด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อเฟซบุ๊ก

มาก
(2)
มาก
(1)
มาก
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ตารางที่ 4.11: แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรู้เท่าทันสื่ อ (ต่อ)
ระดับความเท่ าทันสื่อ
การรู้เท่ าทันสื่ อ

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน จานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

3
(1.5)
5
(17.0)
6
(1.5)
2
(1.8)
7
(1.8)

ด้านพฤติกรรมการใช้ สื่อเฟซบุ๊ก
1. ใช้สื่อเฟซบุก๊ อย่าง
55
171
167
ระมัดระวัง
(13.8)
(42.8)
(41.8)
2. บริ โภคสื่ ออย่างมีเหตุผล
50
268
75
และเหมาะสม
(12.0)
(34.0)
(32.5)
3. ใช้สื่อเฟซบุก๊ อย่างมี
83
169
138
ประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและ
(20.8)
(42.3)
(34.5)
ผูอ้ ื่น
4. ใช้สื่อเฟซบุก๊ อย่าง ถูกต้อง
73
224
94
/ ถูกวิธี
(18.3)
(56.0)
(23.5)
5. ท่านใช้สื่อเฟซบุก๊ อย่างมี
136
204
52
สติ ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
(34.0)
(51.0)
(13.0)
ค่าเฉลีย่ รวมด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อเฟซบุ๊ก

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

Mean

S.D.

แปลผล

1
(0.3)
2
(4.5)
4
(1.0)

3.68

0.73

3.89

0.63

3.80

1.02

มาก
(4)
มาก
(2)
มาก
(3)

2
(0.5)
1
(0.3)

3.89

0.72

4.16

0.73

3.88

0.61

มาก
(2)
มาก
(1)
มาก

ด้านความสามารถในการรู้เท่ าทันสื่ อเฟซบุ๊ก
1. มีวิจารณญาณในการพิจารณา
75
ข้อมูลซึ่งมาจากประสบการณ์
(18.8)

255
(63.8)

56
(14.0)

12
(3.0)

2
(0.5)

3.97

0.70

มาก
(3)

95
(23.8)
122
(6.5)

222
(55.5)
205
(51.3)

70
(17.5)
59
(14.8)

11
(2.8)
13
(3.3)

2
(0.5)
1
(0.3)

3.99

0.75

4.08

0.77

มาก
(2)
มาก
(1)

และการเรี ยนรู ้
2. สามารถคัดกรองข้อมูลต่าง ๆ
ได้ ด้วยตนเอง
3. มีการเรี ยนรู ้ท้ งั จากห้องเรี ยน
และคนรอบข้าง
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ตารางที่ 4.11: แสดงจานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการรู้เท่าทันสื่ อ (ต่อ)
ระดับความเท่ าทันสื่อ
มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน จานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ด้านความสามารถในการรู้เท่ าทันสื่ อเฟซบุ๊ก
4. ท่านมีความรู ้ความสามารถ
102
ในการใช้สื่อเฟซบุ๊กอย่าง
(25.5)

154
(38.5)

125
(31.3)

17
(4.3)

122
(30.5)

126
(31.5)

127
(31.8)

20
(5.0)

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

Mean

S.D.

แปลผล

2
(0.5)

3.84

0.87

มาก
(5)

5
(1.3)

3.85

0.95

มาก
(4)

3.94

0.70

มาก

4.31

0.76

3.76

0.92

4.03

0.85

3.98

0.88

มากที่สุด
(1)
มาก
(4)
มาก
(2)
มาก
(3)

ค่าเฉลีย่ รวมด้ านคุณลักษณะของสื่ อโซเชียลมีเดีย

4.02

0.65

มาก

ค่ าเฉลีย่ รวมทุกด้ านของการรู้ เท่ าทันสื่ อ

3.93

0.51

มาก

การรู้เท่ าทันสื่ อ

กว้างขวาง / เป็ นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจาวัน
5.ได้รับข่าวสารต่าง ๆ ในการ
ให้ความรู ้ และแจ้งเตือนภัยต่าง
ๆ จากการใช้สื่อเฟซบุ๊ก

ค่าเฉลีย่ รวมความสามารถในการรู้ เท่ าทันสื่ อเฟซบุ๊ก
ด้านคุณลักษณะของสื่ อโซเชียลมีเดีย
1. สื่ อส่ วนใหญ่เกิดจากการ
ปรุ งแต่งมาแล้ว
2. สื่ อไปเร็ วมากไม่สามารถ
ตามทันได้
3. สื่ อมีการหลอกล่อ ทาให้
ผูร้ ับสื่ อคล้อยตามหลงผิด
4. มีรูปแบบการเสนอมีความ
หลากหลายอาจไม่รู้เท่าทัน /
มีหลากหลายรู ปแบบยากต่อ
การควบคุม

187
(46.8)
82
(20.5)
127
(31.8)
129
(32.3)

158
(39.5)
188
(47.0)
183
(45.8)
160
(40.0)

49
(12.3)
87
(21.8)
69
(17.3)
90
(22.5)

4
(1.0)
38
(9.5)
19
(4.8)
19
(4.8)

2
(0.5)
5
(1.3)
2
(0.5)
2
(0.5)

จากตารางที่ 4.11 พบว่า โดยรวมทั้งหมดกลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊ก อยูใ่ นระดับ
มาก มี ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 3.93 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือด้านคุ ณลักษณะของสื่ อโซเชี ยลมีเดี ย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 รองลงมาคือด้านความสามารถในการรู้เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊กมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94
และด้า นที่ มี ค่ า เฉลี่ ย น้ อ ยที่ สุ ด คื อ ด้า นการคิ ด วิ เ คราะห์ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.86 ตามล าดับ ซึ่ ง
รายละเอียดในแต่ละด้านมีดงั นี้
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ด้ านคุณลักษณะของสื่ อโซเชี ยลมีเดีย พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.0. ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือสื่ อส่ วนใหญ่เกิดจากการปรุ งแต่งมาแล้ว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือสื่ อมี
การหลอกล่อ ทาให้ผรู ้ ับสื่ อคล้อยตามหลงผิด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ
สื่ อไปเร็ วมากไม่สามารถตามทันได้ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.76 ตามลาดับ
ด้ านความสามารถในการรู้เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊ก พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ในระดับมาก โดย
ข้อ ที่ มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ มี ก ารเรี ย นรู้ ท้ ัง จากห้อ งเรี ย น และคนรอบข้า ง มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 4.08
รองลงมาคือสามารถคัดกรองข้อมูลต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.99 และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือได้รับข่าวสารต่าง ๆ ในการให้ความรู้ และแจ้งเตือนภัยต่าง ๆ จากการใช้สื่อเฟซบุ๊ก มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ตามลาดับ
ด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อเฟซบุ๊ก พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.88 โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือใช้
สื่ อเฟซบุก๊ อย่างมีสติ ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รองลงมาคือใช้สื่อเฟซบุ๊กอย่าง
ถู ก ต้อง / ถู ก วิธี และบริ โภคสื่ ออย่า งมี เหตุผลและเหมาะสม มี ค่า เฉลี่ ย เท่า กับ 3.89 และข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือใช้สื่อเฟซบุก๊ อย่างระมัดระวัง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.68 ตามลาดับ
ด้ านการคิดวิเคราะห์ พบว่า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือ
ไม่ถูกครอบงา / ตกเป็ นเหยือ่ ของสื่ อได้ง่าย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 รองลงมาคือไม่หลงเชื่อข้อมูลในสื่ อ
เฟซบุก๊ แบบง่าย ๆ ในทันที และมีการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ ด้วยหลักเหตุผลและหลักความเป็ น
จริ งในการเชื่ อสิ่ งที่ปรากฏในสื่ อ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือมีการศึกษา
แหล่งที่มา หรื อผูผ้ ลิตสื่ อ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 ตามลาดับ

4.5 ผลการวิเคราะห์ การพฤติกรรมการรับมือต่ อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัว
จากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพบนเฟซบุ๊ก
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในขั้นตอนนี้เป็ นการวิเคราะห์พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและ
พฤติ กรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก การ
วิเคราะห์ขอ้ มูลใช้การแจกแจงความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั นี้
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ตารางที่ 4.12: แสดงจานวน ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมการรับมือต่อ
ความเสี่ ยง
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรมการรับมือ
ต่ อความเสี่ยง

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน จานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

34
(8.5)

106
(26.5)

117
(29.3)

83
(20.8)

60
(15.0)

81
(20.3)

164
(41.0)

103
(25.8)

36
(9.0)

16
(4.0)

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

Mean

S.D.

แปลผล

2.92

1.18

ปานกลาง
(2)

3.64

1.02

มาก
(1)

3.28

0.91

ปานกลาง

1.การกลัน่ กรองเนื้อหาระดับผูใ้ ช้
คือ การกลัน่ กรองที่เครื่ อง
คอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้ ต้องมีการ
ดาวน์โหลดซอฟแวร์ กลัน่ กรอง
เนื้อหาหรื อเลือกเมนูปิดกั้น
โฆษณาในแถบเครื่ องมือเฟซบุก๊
ซึ่งจะทาหน้าที่ปิดกั้นการเข้าถึง
โฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพบนเฟซบุก๊
2.สามารถรับมือกับความเสี่ ยง
จากโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพบนเฟซบุก๊ ได้
ค่าเฉลีย่ รวมพฤติกรรมการรับมือต่ อความเสี่ยง

จากตารางที่ 4.12 พบว่า โดยรวมกลุ่ ม ตัวอย่า งมี พฤติ ก รรมการรั บ มื อต่ อความเสี่ ย งของ
โฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุก๊ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 โดยข้อที่
มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือสามารถรับมือกับความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก
ได้ มี ค่ า เฉลี่ ย เท่ า กับ 3.64 และค่ า เฉลี่ ย น้อ ยที่ สุ ด คื อ การกลั่น กรองเนื้ อ หาระดับ ผู้ใ ช้ คื อ การ
กลัน่ กรองที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผูใ้ ช้ ต้องมีการดาวน์โหลดซอฟแวร์ กลัน่ กรองเนื้ อหาหรื อเลือก
เมนู ปิ ดกั้นโฆษณาในแถบเครื่ องมื อเฟซบุ๊ก ซึ่ ง จะท าหน้า ที่ ปิ ดกั้น การเข้า ถึ ง โฆษณาออนไลน์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุก๊ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.92 ตามลาดับ
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ตารางที่ 4.13: แสดงจานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพฤติกรรมป้ องกันตัว
จากความเสี่ ยง
ระดับพฤติกรรม
พฤติกรรมป้องกันตัว
จากความเสี่ยง

1 ตรวจดูและทาความเข้าใจ
กับนโยบายการเก็บข้อมูล
ส่วนบุคคลของโฆษณา
ออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บนเฟซบุก๊ ก่อนที่จะกรอก
ข้อมูล
2 เมื่อเกิดความเสี่ ยงขึ้นท่าน
เพิกเฉย

มาก
ที่สุด

มาก

ปาน
กลาง

จานวน

จานวน

จานวน

จานวน จานวน

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

ร้ อยละ

94
(23.5)

125
(31.3)

155
(38.8)

22
(5.5)

14
(3.5)

60
(15.0)

116
(29.0)

3. บอกต่อพฤติกรรมของ
โฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์
26
52
126
สุขภาพบนเฟซบุก๊ นั้นผ่าน
(6.5)
(13.0)
(31.5)
อีเมลล์/กลุ่มข่าว/กระดานข่าว
ต่างๆ
4.รายงานปัญหาโฆษณา
ออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
27
85
109
บนเฟซบุก๊ นั้นไปยังศูนย์
(6.8)
(21.3)
(27.3)
ช่วยเหลือเว็ปไซต์เฟซบุก๊
5.ดาเนิ นการทางกฎหมายกับ
24
42
71
ผูท้ ี่ลงโฆษณาแบบผิด
(6.0)
(10.5)
(17.8)
กฏหมายในเฟสบุก๊
ค่าเฉลีย่ รวมพฤติกรรมป้องกันตัวจากความเสี่ยง

น้ อย

น้ อย
ที่สุด

Mean

S.D.

แปลผล

4
(1.0)

3.70

0.92

มาก
(1)

133
(33.3)

77
(19.3)

2.50

1.07

น้อย
(4)

144
(36.0)

52
(13.0)

2.64

1.06

ปานกลาง
(3)

106
(26.5)

73
(18.3)

2.71

1.18

ปานกลาง
(2)

135
(33.8)

128
(32.0)

2.24

1.18

น้อย
(5)

2.76

0.68

ปานกลาง

จากตารางที่ 4.13 พบว่าโดยรวมกลุ่ มตัวอย่างมีพฤติกรรมป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของ
โฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุก๊ อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.76 โดยข้อที่
มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อตรวจดู และท าความเข้า ใจกับนโยบายการเก็ บข้อมูลส่ วนบุค คลของโฆษณา
ออนไลน์ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กก่ อนที่จะกรอกข้อมูล มีค่า เฉลี่ ยเท่ากับ 3.70 รองลงมาคื อ
รายงานปั ญหาโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุก๊ นั้นไปยังศูนย์ช่วยเหลือเว็ปไซต์เฟซบุ๊ก
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มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือดาเนินการทางกฎหมายกับผูท้ ี่ลงโฆษณาแบบ
ผิดกฏหมายในเฟสบุก๊ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.24 ตามลาดับ

4.6 ผลการทดสอบสมมติฐาน
สถิ ติที่นามาใช้ในการวิเคราะห์ จะใช้ก ารทดสอบสัม ประสิ ท ธิ์ สหสัม พันธ์ข องเพีย ร์ สัน
(Pearson’s Correlation Coefficient) โดยจะใช้ระดับความเชื่อมัน่ 99 % ในการทดสอบสมมติฐาน
กรณี ที่ค่า p-value มีค่าน้อยกว่า 0.01 หมายถึงมีความสัมพันธ์กนั อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
0.01 ผลการทดสอบสมมติฐานมีดงั นี้
สมมติฐานที่ 1 การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือ
และการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
H0: การเปิ ดรั บสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือและการ
ป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
H1: การเปิ ดรั บ สื่ อ โฆษณาในเฟซบุ๊ก มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ พฤติ ก รรมการรั บ มื อ และการ
ป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
ตารางที่ 4.14: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กกับพฤติกรรม
การรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
ตัวแปร
การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊

พฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
ความหมาย
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
-0.273**
0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4.14 แสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งการเปิ ดรั บ สื่ อ โฆษณาในเฟซบุ๊ ก กับ
พฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ พบว่า การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก มี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 มี ค วามสัม พันธ์ ในทิศทางตรงกันข้ามกันในระดับต่ า กล่ าวคือผูบ้ ริ โภคเปิ ดรั บสื่ อ
โฆษณาในเฟซบุก๊ แต่มีพฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ต่า
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ตารางที่ 4.15: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กและสื่ อโฆษณา
ในเฟซบุก๊ กับพฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
ตัวแปร
การเปิ ดรับสื่ อเฟซบุก๊ และสื่ อ
โฆษณาในเฟซบุก๊

พฤติกรรมการป้องกันตัวจากความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
ความหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์
0.096
0.054

จากตารางที่ 4.15 แสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ โฆษณาในเฟซบุ๊ ก กับ
พฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ พบว่า การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก
ไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ กล่าวคือการรู้เท่า
ทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊ ไม่มีผลต่อพฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
สมมติฐานที่ 2 การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือ
และการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
H0: การรู ้ เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือและการ
ป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
H1: การรู ้ เท่ าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมี ความสัม พันธ์ก ับ พฤติ กรรมการรั บมื อและการ
ป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
ตารางที่ 4.16: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กกับพฤติกรรม
การรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
ตัวแปร
การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาใน
เฟซบุก๊

พฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
ความหมาย
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง
0.556**
0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4.16 แสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ โฆษณาในเฟซบุ๊ ก กับ
พฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ พบว่า การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมี
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ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือเมื่อผูบ้ ริ โภครู้เท่าทันสื่ อ
โฆษณาในเฟซบุ๊กก็จะมีพฤติ กรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.17: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กกับพฤติกรรม
การป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
ตัวแปร
การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาใน
เฟซบุก๊

พฤติกรรมการป้องกันตัวจากความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
ความหมาย
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
0.253**
0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4.17 แสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ โฆษณาในเฟซบุ๊ ก กับ
พฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ พบว่า การรู้ เท่าทันสื่ อโฆษณาใน
เฟซบุ๊กมี ความสัมพันธ์ กบั พฤติ กรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่า กล่าวคือเมื่อผูบ้ ริ โภค
รู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กก็จะมีพฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 3 การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการรับมือและการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
H0: การประเมิ น ความเสี่ ย งจากโฆษณาออนไลน์ บ นเฟซบุ๊ ก ไม่ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ
พฤติกรรมการรับมือและการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
H1: การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรม
การรับมือและการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
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ตารางที่ 4.18: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุก๊ กับพฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
พฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์

ตัวแปร
การประเมินความเสี่ ยงจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊

ค่าสหสัมพันธ์

ระดับนัยสาคัญ

0.543**

0.000

ความหมาย
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4.18 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุ๊กกับพฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ พบว่า การประเมินความ
เสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของ
โฆษณาออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับ
ปานกลาง กล่ าวคื อเมื่ อผูบ้ ริ โภคมีการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ กก็จะมี
พฤติกรรมการรับมือจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
ตารางที่ 4.19: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุก๊ กับพฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
ตัวแปร
การประเมินความเสี่ ยงจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊

พฤติกรรมการป้องกันตัวจากความเสี่ยงของโฆษณาออนไลน์
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
ความหมาย
มีความสัมพันธ์ระดับต่า
0.233**
0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4.19 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุ๊ก กับพฤติ กรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ พบว่า การประเมิน
ความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก มีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความ
เสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับต่า กล่าวคือเมื่อผูบ้ ริ โภคมีการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ก็จะมี
พฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
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สมมุติฐานที่ 4 การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ในเฟซบุก๊
H0: การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์
ในเฟซบุก๊
H1: การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์
ในเฟซบุก๊
ตารางที่ 4.20: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กกับการรู้เท่าทัน
สื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊

ตัวแปร
การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊

ค่าสหสัมพันธ์

-0.143**

การรู้ เท่ าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ ในเฟซบุ๊ก
ระดับนัยสาคัญ
ความหมาย
มีความสัมพันธ์ระดับต่ามาก
0.004

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4.20 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กกับการรู้เท่า
ทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก พบว่า การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั การ
รู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ โฆษณาออนไลน์ ใ นเฟซบุ๊ ก อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 โดยพบว่ า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามในระดับต่ามาก กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก
มากแต่การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ ต่ามาก
สมมติฐานที่ 5 การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊ มีความสัมพันธ์กบั การประเมินความเสี่ ยง
จากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊
H0: การรู ้ เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่มีความสัมพันธ์กบั การประเมินความเสี่ ยงจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊
H1: การรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ โฆษณาในเฟซบุ๊ก มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การประเมิ น ความเสี่ ย งจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊
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ตารางที่ 4.21: แสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่า งการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก กับ การ
ประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊
ตัวแปร
การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาใน
เฟซบุก๊

การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
ความหมาย
มีความสัมพันธ์ระดับสู ง
0.608**
0.000

**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

จากตารางที่ 4.21 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรู้ เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กกับการ
ประเมิ นความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก พบว่า การรู้ เท่ าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก มี
ความสัมพันธ์กบั การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 มีความสัมพันธ์ ในทิ ศทางเดี ยวกันในระดับสู ง กล่ าวคือผูบ้ ริ โภครู้ เท่าทันสื่ อโฆษณา
ในเฟซบุ๊กก็จะมีการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กในระดับที่มาก ซึ่ งเป็ นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 6 การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั การประเมินความเสี่ ยง
จากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊
H0: การเปิ ดรั บ สื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก ไม่ มี ค วามสัมพันธ์ ก ับ การประเมิ นความเสี่ ย งจาก
โฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊
H1: การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณา
ออนไลน์บนเฟซบุก๊
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ตารางที่ 4.22: แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กกับการประเมิน
ความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊

ตัวแปร
การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊

การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก
ค่าสหสัมพันธ์
ระดับนัยสาคัญ
ความหมาย
ไม่มีความสัมพันธ์
-0.070
0.164

จากตารางที่ 4.22 แสดงความสัม พันธ์ระหว่า งการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก กับการ
ประเมิ นความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก พบว่า การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่มี
ความสัมพันธ์กบั การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก กล่าวคือผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับ
สื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊ ก็จะไม่ผลต่อการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊
สมมติฐ านที่ 7 การเปิ ดรั บ สื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ โฆษณาออนไลน์ใ น
เฟซบุ๊กและการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก สามารถพยากรณ์ พฤติกรรม
การรับมือต่อความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
H0: การเปิ ดรั บ สื่ อ โฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้ เท่ า ทันสื่ อ โฆษณาออนไลน์ใ นเฟซบุ๊ก และ
การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก ไม่สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือ
ต่อความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
H1: การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการ
ประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อความ
เสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
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ตารางที่ 4.23: แสดงค่าสถิ ติความถดถอยเชิ งพหุ คูณของตัวแปรอิสระที่สามารถทานาย
พฤติ ก รรมการรั บ มื อ ต่ อความเสี่ ย งและป้ องกันตัวจากความเสี่ ย งโฆษณาผลิ ตภัณฑ์สุ ข ภาพใน
เฟซบุก๊
Model

B

Std.Error

Beta

t

Sig.

การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก

.425

.056

.370

7.557

.000

การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก

.271

.040

.329

6.779

.000

การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก

-.056

.027

-.080

-2.063

.040

R2 = .412, R = .642c, Adjusted R2= .407
**มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

จากตารางที่ 4.23 พบว่า Model ค่าสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยในรู ปคะแนนดิ บ (Standardized
Cofficients) สาหรั บ การรู ้ เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก มีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ (beta =
.370,p < .05 ) การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ มีนยั สาคัญทางสถิติที่ (beta =
.329,p < .05 ) การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก มีนยั สาคัญทางสถิติที่ (beta = -.080,p < .05) ซึ่ ง
สามารถอธิ บายได้ว่า การรู ้ เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก, การประเมินความเสี่ ยงจาก
โฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก สามารถทานาย พฤติกรรมการ
รับมื อต่อความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิ ตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ การ
เปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก มีความสัมพันธ์เชิ งผกผันกับพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและ
ป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ 0.05 โดยตัว
แปรทั้งหมดรวมกันสามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความ
เสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ ได้ร้อยละ 41.2 ซึ่ งมีค่า R2 = 0.412
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และอภิปรายผล
การศึ ก ษาวิจ ัย ปั จจัย พยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการรั บ มื อ และป้ องกันความเสี่ ย งจากโฆษณา
ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปิ ดรับสื่ อ การรู้เท่าทันสื่ อ การประเมิน
ความเสี่ ยง และพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงต่อ
สื่ อโฆษณาออนไลน์ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภค ผูว้ ิจยั ได้กาหนดวิธีการศึกษาโดย
การใช้ระเบียบวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) เพื่อการศึกษาปั จจัยที่สามารถพยากรณ์
พฤติกรรมการรับมือและป้ องกันความเสี่ ยงจากโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก โดยรวบรวม
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 ชุด ด้วยวิธีการเก็บแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างบนสื่ อสังคม
ออนไลน์ โดยใช้เวลาเก็บในช่ วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2561 รายงานผลวิจยั โดยใช้การแจกแจง
ความถี่ ค่าร้อยละ ในส่ วนของการวิเคราะห์เชิงพรรณนา และการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์แบบ
เพียร์ สัน (Pearson’s product moment correlation coefficient) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่างๆ ซึ่ งสามารถสรุ ปผลการวิจยั ได้ดงั นี้
5.1 สรุ ปผลการวิจยั
5.2 การวิเคราะห์และอภิปรายผล
5.3 ข้อเสนอแนะ
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5.1 สรุปผลการวิจัย
ในการศึ ก ษาวิจ ัย เรื่ อง ปั จจัย พยากรณ์ พ ฤติ ก รรมการรั บ มื อและป้ องกัน ความเสี่ ย งจาก
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก ในครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้แบ่งผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 2 ตอน
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา ประกอบด้ วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊
ส่ วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อ
ส่ วนที่ 5 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัวจาก
ความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
ตอนที่ 2 การทดสอบสมมุติฐาน ประกอบด้ วย
1.การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือและการป้ องกัน
ตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
2.การรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ ก มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ั บ พฤติ ก รรมการรั บ มื อ และ
การป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
3.การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการ
รับมือและการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
4. การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั การรู้ เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์
ในเฟซบุก๊
5.การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณา
ออนไลน์บนเฟซบุก๊
6.การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณา
ออนไลน์บนเฟซบุก๊
7.การเปิ ดรั บ สื่ อ โฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ โฆษณาออนไลน์ ใ นเฟซบุ๊ ก และ
การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อ
ความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
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ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา
ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง จานวน 309 คน
และเพศชาย จานวน 91 คน ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง 26-30 ปี มากที่สุด มีการศึกษาในระดับปริ ญญา
ตรี มากกว่าครึ่ งหนึ่งประกอบอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน มีรายได้ 15,001-25,000 บาทมากที่สุด
ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภคอยู่ใน
ระดับน้อย คือผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเพื่อทราบกิจกรรมส่ งเสริ มการ
ขายโปรโมชั่นที่ สนใจ และเปิ ดรั บข่าวสารเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ ย วกับประสบการณ์ ของผูท้ ี่เคยใช้
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก และน้อยที่สุด คือการค้นหาของผูบ้ ริ โภคที่มีการค้นหาข้อมูลเกี่ ยวกับ
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ น้อยที่สุด
นอกจากนี้ผลการศึกษายังพบว่าการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภคจะอยูใ่ นช่วงเวลา 20.0101.00 น. โดยมีการใช้งานสื่ อเฟซบุ๊กต่อวันจานวน 1-2 ชั่วโมงและ3-4 ชั่วโมง ต่อวัน และมีการ
เปิ ดรับเฟซบุก๊ ทุกวัน
ส่ วนที่ 3 ข้ อมูลเกีย่ วกับการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก
ผลการศึ ก ษาจากกลุ่ ม ตัว อย่า งพบว่า การประเมิ น ความเสี่ ย งจากโฆษณาออนไลน์ ใ น
เฟซบุ๊ก ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
สู ง สุ ดคื อการโฆษณาเกิ น จริ ง เช่ น ครี ม ทาผิวขาวได้ภ ายใน 3 วัน รองลงมาคื อความเสี่ ย งด้า น
กายภาพ/ด้านความปลอดภัย เช่น ใช้แล้วอาจเกิดอาการแพ้หรื อเกิดผลข้างเคียง และด้านที่นอ้ ยที่สุด
คือความเสี่ ยงทางสังคม เช่น ความรู้สึกว่าคนรอบข้างอาจไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้แล้วอาจไม่ได้
รับการยอมรับจากเพื่อน
ส่ วนที่ 4 ข้ อมูลเกีย่ วกับการรู้เท่าทันสื่ อ
กลุ่มตัวอย่างมี การรู ้ เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊ก อยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ ยสู งสุ ดคือด้าน
คุณลักษณะของสื่ อโซเชียลมีเดีย รองลงมาคือด้านด้านความสามารถในการรู้เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊ก และ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ ยน้อยที่สุดคือด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่ งรายละเอียดในแต่ละด้าน สามารถอธิ บายได้
ดังต่อไปนี้
ด้ านคุณลักษณะของสื่ อโซเชียลมีเดีย
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊กในด้านนี้ในระดับ
มาก กลุ่มตัวอย่างคิดว่าสื่ อส่ วนใหญ่เกิดจากการปรุ งแต่งมาแล้ว รองลงมาสื่ อมีการหลอกล่อ ทาให้
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ผูร้ ับสื่ อคล้อยตามหลงผิด และมีรูปแบบการเสนอมีความหลากหลายอาจไม่รู้เท่าทัน / มีหลากหลาย
รู ปแบบยากต่อการควบคุม
ด้ านความสามารถในการรู้เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊ก
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการเรี ยนรู้ท้ งั จากห้องเรี ยน และคนรอบ
ข้าง รองลงมาสามารถคัดกรองข้อมูลต่าง ๆ ได้ ด้วยตนเอง และมีวิจารณญาณในการพิจารณาข้อมูล
ซึ่ งมาจากประสบการณ์ และการเรี ยนรู้ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊กโดยรวมของด้านนี้
ในระดับที่มาก
ด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อเฟซบุ๊ก
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้สื่อเฟซบุ๊กอย่างมีสติ ไม่ละเมิดสิ ทธิ
ของผูอ้ ื่น รองลงมาใช้สื่อเฟซบุ๊กอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และบริ โภคสื่ ออย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
และใช้สื่อเฟซบุ๊กอย่างมีประโยชน์ท้ งั ต่อตนเองและผูอ้ ื่น ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ อเฟซบุ๊ก
โดยรวมของด้านนี้ในระดับที่มาก
ด้ านการคิดวิเคราะห์
ผลการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ อในด้านนี้ นอ้ ยที่สุด โดย
กลุ่มตัวอย่างไม่ถูกครอบงา / ตกเป็ นเหยื่อของสื่ อได้ง่าย รองลงมาไม่หลงเชื่ อข้อมูลในสื่ อเฟซบุ๊ก
แบบง่าย ๆ ในทันที และมีการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ ด้วยหลักเหตุผลและหลักความเป็ นจริ งใน
การเชื่อสิ่ งที่ปรากฏในสื่ อ ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ อเฟซบุก๊ โดยรวมของด้านนี้ในระดับที่มาก
ส่ วนที ่ 5 ข้ อ มู ล เกี ่ย วกับ พฤติก รรมการรั บ มือ ต่ อ ความเสี ่ ย งและพฤติก รรมการ
ป้ องกันตั ว จากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ ผลิต ภัณ ฑ์ สุขภาพบนเฟซบุ๊ ก
กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
บนเฟซบุ๊กอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถรับมือกับความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์
สุ ข ภาพบนเฟซบุ๊ก ได้ นอกจากนั้นกลุ่ ม ตัวอย่า งมี พ ฤติ ก รรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ย งของ
โฆษณาออนไลน์ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก อยู่ในระดับปานกลาง โดยจะตรวจดูและทาความ
เข้าใจกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กก่อนที่
จะกรอกข้อมูล รองลงมารายงานปั ญหาโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กนั้นไปยังศูนย์
ช่ วยเหลื อเว็บไซต์เฟซบุ๊ก และการบอกต่อพฤติกรรมของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เฟซบุ๊กนั้นผ่านอีเมลล์/กลุ่มข่าว/กระดานข่าวต่างๆ ส่ วนที่นอ้ ยที่สุดคือการดาเนิ นการทางกฎหมาย
กับผูท้ ี่ลงโฆษณาแบบผิดกฏหมายในเฟซบุก๊
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ตอนที่ 2 การทดสอบสมมุติฐาน
ผลการทดสอบสมมุติฐานสามารถสรุ ปรายละเอียดได้ดงั ตารางที่ 5.1
ตาราง 5.1 สรุ ปผลการทดสอบสมมุติฐาน

สมมุติฐานที่ 1

สมมุติฐานที่ 2

สมมุติฐานที่ 3

สมมุติฐานที่ 4
สมมุติฐานที่ 5

สมมุติฐานที่ 6

สมมุติฐานที่ 7

สมมุตฐิ าน
การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั
พฤติกรรมการรับมือและการป้ องกันตัวจากความ
เสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊ มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการรับมือและการป้ องกันตัวจาก
ความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟ
ซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือและ
การป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั
การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก
การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊ มีความสัมพันธ์
กับการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์
บนเฟซบุ๊ก
การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั
การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟ
ซบุ๊ก
การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู ้เท่าทันสื่ อ
โฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการประเมินความ
เสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก สามารถ
พยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและ
ป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในเฟซบุ๊ก

ผลการทดสอบสมมุตฐิ าน
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้
สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้

ไม่สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้

สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ต้ งั ไว้

จากตารางที่ 5.1 แสดงผลการสรุ ปสมมุติฐาน ดังนี้
สมมุติฐานที่ 1 การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสั มพันธ์ กบั พฤติกรรมการรับมือ
และการป้องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
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ผลการทดสอบสมมุ ติฐาน พบว่า การเปิ ดรั บ สื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก มี ค วามสัม พันธ์ ก ับ
พฤติกรรมการรับมือและการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบว่าความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกันในระดับต่า ซึ่ งผลวิจยั เป็ นไป
ตามสมมุติฐาน กล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก แต่มีพฤติกรรมการรับมือจากความ
เสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ต่า
สมมติฐานที่ 2 การรู้ เท่ าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสั มพันธ์ กับพฤติกรรมการรั บมือ
และการป้องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
ผลการทดสอบสมมุ ติฐาน พบว่าการรู้ เท่ าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก มี กบั พฤติกรรมการ
รับมือและการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
โดยพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อผูบ้ ริ โภครู้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กก็
จะมีพฤติกรรมการรับมือและการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ ซึ่ งเป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 3 การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ บนเฟซบุ๊กมีความสั มพันธ์ กับ
พฤติกรรมการรับมือและการป้องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่าการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กมี
ความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการรับมือและการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยพบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือเมื่อผูบ้ ริ โภค
มีการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ ก็จะมีพฤติกรรมการรับมือและการป้ องกัน
ตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ ซึ่ งเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้
สมมติฐานที่ 4 การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสั มพันธ์ กบั การรู้ เท่าทันสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ ในเฟซบุ๊ก
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั การ
รู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ โฆษณาออนไลน์ ใ นเฟซบุ๊ ก อย่ า งมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ 0.01 โดยพบว่ า มี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับต่ามาก กล่าวคือผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมาก
แต่การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ ต่ามาก
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สมมติฐานที่ 5 การรู้เท่ าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสั มพันธ์ กับการประเมินความเสี่ ยง
จากโฆษณาออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสัมพันธ์กบั การ
ประเมินความเสี่ ย งจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก อย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.01 โดย
พบว่ามีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสู ง กล่าวคือผูบ้ ริ โภครู้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก
ก็จะมีการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊ ในระดับที่มาก
สมมติฐานที่ 6 การเปิ ดรั บสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กมีความสั มพันธ์ กับการประเมินความเสี่ ยง
จากโฆษณาออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กไม่มีความสัมพันธ์กบั
การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก กล่ าวคือผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับสื่ อโฆษณาใน
เฟซบุก๊ ก็จะไม่ผลต่อการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุก๊
สมมติฐานที่ 7 การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้ เท่ าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ ในเฟซบุ๊ก
และการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ บนเฟซบุ๊ก สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือ
ต่ อความเสี่ ยงและป้องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพในเฟซบุ๊ก
ผลการทดสอบสมมุติฐาน พบว่า การเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณา
ออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก สามารถพยากรณ์
พฤติ ก รรมการรั บ มื อ ต่ อความเสี่ ย งและป้ องกันตัวจากความเสี่ ย งโฆษณาผลิ ตภัณฑ์สุ ข ภาพใน
เฟซบุ๊กได้ กล่าวคือการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณา
ออนไลน์ในเฟซบุ๊กและการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก สามารถทานาย พฤติกรรมการรับมือต่อ
ความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก ทั้งนี้ การเปิ ดรับสื่ อ
โฆษณาในเฟซบุ๊ก มีความสัมพันธ์เชิ งผกผันกับพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและป้ องกันตัว
จากความเสี่ ยงโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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5.2 การวิเคราะห์ และอภิปรายผล
สาหรับช่วงเวลาในการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊ก จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
กลุ่มตัวอย่าง เปิ ดรับสื่ อเฟซบุก๊ ในช่วง 20.01-01.00 น. มากที่สุด ระยะเวลาการใช้งานสื่ อเฟซบุ๊กต่อ
วัน พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า ง จานวน 400 คน ส่ วนใหญ่ใ ช้ง านสื่ อเฟซบุ๊ก ต่ อวัน 1-2 ชั่วโมงและ3-4
ชัว่ โมง จานวนที่เท่ากัน และเปิ ดรับเฟซบุ๊กทุกวัน สอดคล้องกับ แพร ไกรฤกษ์ (2558) ที่ได้ทาการ
วิจยั เชิ งคุณภาพเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์เรื่ องผลิตภัณฑ์เสริ มความงามของ
สตรี ไทย อิทธิ พลบิวตี้บล็อกเกอร์ กบั การสร้างรู ปลักษณ์ของสตรี ไทย อิทธิ พลบิวตี้บล็อกเกอร์ กบั
การตัดสิ นใจซื้ อผลิ ตภัณฑ์เสริ มความงาม พบว่ากลุ่มผูศ้ ึกษามีการเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์เป็ น
ประจาวันละ 2-3 ชัว่ โมง คือ เฟซบุก๊ (Facebook)
ผูว้ ิจยั ศึกษาการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาใน
เฟซบุ๊ก การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยง
และป้ องกันตัว จากความเสี่ ย งโฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพในเฟซบุ๊ก ซึ่ งผูว้ ิจ ัย อภิ ปรายผลเชิ ง
พรรณนาเป็ นรายด้านดังนี้
ด้ านการเปิ ดรั บสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊ก กลุ่ มตัวอย่างมีการเปิ ดรับอยู่ในระดับน้อย คือกลุ่ ม
ตัวอย่างเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเพื่อทราบกิจกรรมส่ งเสริ มการขาย โปรโมชัน่ ที่
สนใจมากที่สุด สอดคล้องกับ ธิ ติมา พัดลม และ กุลเชษฐ์ มงคล (2559) ได้ศึกษาวิจยั พฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ ออาหารคลี นฟู้ ดส์ ผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ ในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ค้นหาแหล่งข้อมูลสังคมออนไลน์บนเครื อข่ายอินเตอร์ เน็ตเป็ นแหล่งข้อมูลที่ช่วยในการตัดสิ นใจ
ซื้ อ ปั จจัย ส่ วนประสมทางการตลาดในด้า นการส่ ง เสริ ม การตลาด เช่ น การลด แลก แจก แถม
การแจ้งโปรโมชัน่ ของสิ นค้าอยูใ่ นระดับมาก
ด้ านการรู้เท่ าทันสื่ อเฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างมีทกั ษะการรู้เท่าทันสื่ ออยูใ่ นระดับมาก โดยด้านที่
มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือด้านคุณลักษณะของสื่ อโซเชียลมีเดีย ค่าเฉลี่ยข้อที่มากที่สุด คือ สื่ อส่ วนใหญ่เกิด
จากการปรุ งแต่งมาแล้ว รองลงมาคือสื่ อมีการหลอกล่อ ทาให้ผรู้ ับสื่ อคล้อยตามหลงผิด สอดคล้อง
กับ นิ ฤ มล หิ รั ญ วิจิ ต รภรณ์ (2558) ได้ศึ ก ษาเรื่ อ งทัศ นคติ ก ารรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ และพฤติ ก รรมการ
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หลีกเลี่ยงโฆษณา ผลการวิจยั พบว่า การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ที่
ดี เพราะผูบ้ ริ โภคมีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในระดับมาก คือมีความสามารถในการแยกแยะ
เนื้ อหาโฆษณาออนไลน์ได้ โดยส่ วนมากผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่อในโฆษณาออนไลน์ และ
สามารถตระหนักถึงข้อแตกต่างระหว่างการโฆษณาและความเป็ นจริ งของผลิตภัณฑ์และสอดคล้อง
กับ อนงค์นาฏ รัศมีเวียงชัย (2551) ได้ศึกษาเรื่ องการรู้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ในโรงเรี ยนชุ มชนประชาธิ ปัตย์วิทยาคาร พบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยรวมมีระดับการรู้ท่าทันสื่ ออยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายสื่ อพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรู้เท่าทันสื่ ออินเทอร์ เน็ตในระดับมาก
ที่สุด และกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่รู้วา่ อินเตอร์เน็ตมีขอ้ มูลหรื อเนื้ อหาที่เป็ นภัยและอันตรายอยูม่ าก
ด้ านการประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ ในเฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างมีภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊กข้อที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ดคือการโฆษณาเกิ น
จริ ง เช่ น ครี มทาผิวขาวได้ภายใน 3 วัน รองลงมาคือ ความเสี่ ยงด้านกายภาพ/ด้านความปลอดภัย
เช่น ใช้แล้วอาจเกิดอาการแพ้หรื อเกิดผลข้างเคียง สอดคล้องกับ ภาณุ วฒั น์ กองราชด้าน (2554) ได้
วิจยั เรื่ องการศึกษาพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของวัยรุ่ นในประเทศไทย : กรณี ศึกษา
Facebook ในด้านการรับรู้ถึงความเสี่ ยง (Perceived Risk) พบว่าพฤติกรรมการใช้เครื อข่ายสังคม
เฟซบุ๊กด้านการรับรู้ถึงความเสี่ ยง (Perceived Risk) ของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมเห็นด้วยโดยทราบว่า
ข้อมูลที่ปิดเผยในเฟซบุ๊กจะไม่ปลอดภัย ส่ วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 32.75 คิดว่ามีความไม่แน่ นอน
หลายอย่างในการใช้เฟซบุ๊ก ส่ วนใหญ่เห็นด้วย ร้อยละ 36.75 มักจะระมัดระวังเมื่อมีคนเข้ามาขอ
เป็ นเพื่อนโดยผ่านทางเฟซบุก๊ ร้อยละ 32.75 และจะไม่ยอมรับคาเชิญเพื่อเข้าร่ วมกลุ่มต่างๆทันทีเมื่อ
ได้รับคาเชิญ ร้อยละ 53.75 และไม่ยินดีนดั พบและพูดคุยกับบุคคลอื่นที่รู้จกั จากการใช้เฟซบุ๊ก ร้อย
ละ 29.25 และยังสอดคล้องกับ จินดารัตน์ บวรบริ หาร (2548)ได้ทาการศึกษาเรื่ องความรู้เท่าทันสื่ อ
อินเทอร์ เน็ต การประเมินความสี่ ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัวเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมปลายใน
เขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเมินว่าอินเตอร์ เน็ตมีความเสี่ ยงในระดับมาก และคิด
ว่าภาพโป๊ เปลื อยเป็ นเรื่ องที่ มีความเสี่ ยงมากที่สุด รองลงมาคือด้านภาษา ทั้งนี้ กระบวนการระบุ
ความเสี่ ย ง การวิ เคราะห์ ค วามเสี่ ย ง และผลกระทบของแต่ ล ะปั จจัย เสี่ ย ง ขึ้ นอยู่ก ับ ทัก ษะและ
วิจารณญานของแต่ละบุคคล โดยในสื่ อเฟซบุ๊กมีท้ งั ที่เป็ นข้อมูลที่ดีเป็ นประโยชน์และข้อมูลที่ให้
โทษ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีมาตรการที่เป็ นสากลในการวัดว่าข้อมูลใดเป็ นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์ และ
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ข้อมูลใดไม่ดี เพราะแต่ละสังคมต่างก็มีมาตรฐานของตัวเอง การตัดสิ นว่าเนื้ อหาใดบนอินเทอร์ เน็ต
มี ค วามเสี่ ย งหรื อไม่ ข้ ึ นอยู่ก ับ บริ บ ททางสั ง คมและวัฒนธรรมเป็ นส าคัญ ดังที่ The National
Academy of Sciences (2002) ได้กล่าวไว้ว่าการพิจารณาว่าสิ่ งใดบนอินเทอร์ เน็ตมีความเสี่ ยง
หรื อไม่เหมาะสมนั้นเป็ นเรื่ องที่ข้ ึนอยูก่ บั ค่านิยมของแต่ละบุคคล หรื อและกระบวนการขัดเกลาทาง
สัง คมแต่ล ะสัง คม ซึ่ ง มี ความต่ า งกัน และความคาดหวังบทบาทของบุค คลต่ างๆ ในสัง คมย่อม
ต่างกัน
ด้ านพฤติกรรมการรั บมือต่ อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้องกันตัวจากความเสี่ ยงของ
โฆษณาออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพบนเฟซบุ๊ก กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงของ
โฆษณาออนไลน์ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กอยู่ในระดับปานกลาง โดยสามารถรับมือกับความ
เสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กได้ และน้อยที่สุด คือ การกลัน่ กรองเนื้ อหา
ระดับ ผู ้ใ ช้ คื อ การกลั่น กรองที่ เ ครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ ข องผู้ใ ช้ ต้อ งมี ก ารดาวน์ โ หลดซอฟแวร์
กลัน่ กรองเนื้ อหาหรื อเลื อกเมนูปิดกั้นโฆษณาในแถบเครื่ องมือเฟซบุ๊ก นอกจากนั้นกลุ่มตัวอย่างมี
พฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิ ตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กอยู่ใน
ระดับปานกลาง โดยจะตรวจดูและทาความเข้าใจกับนโยบายการเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของโฆษณา
ออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊ก ก่อนที่จะกรอกข้อมูลมากที่สุด รองลงมาคือรายงานปั ญหา
โฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุก๊ นั้นไปยังศูนย์ช่วยเหลือเว็ปไซต์เฟซบุก๊ สอดคล้องกับ
จินดารัตน์ บวรบริ หาร (2548) ได้ศึกษาเรื่ องความรู้เท่าทันสื่ ออินเทอร์ เน็ต การประเมินความเสี่ ยง
และพฤติกรรมการป้ องกันตัวเองของนักเรี ยนชั้นมัธยมปลายในเขตกรุ งเทพมหานคร พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างคิดว่าตนมีความสามารถในการรับมือต่อความเสี่ ยงในระดับสู ง และคิดว่าผูใ้ ช้ที่เป็ นเยาวชน
มีความสามารถในการรับมือกับความเสี่ ยงในระดับปานกลาง ทางด้านความสามารถป้ องกันภัยจาก
ความเสี่ ยงบนอินเทอร์เน็ต ผูต้ อบแบบสอบถามคิดว่าตัวผูใ้ ช้ ซึ่ งเป็ นเยาวชน สามารถป้ องกันภัยจาก
ความเสี่ ย งได้ ใ นระดั บ ปานกลาง ส่ ว นกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อสารมี
ความสามารถมากที่สุด รองลงมาคือผูจ้ ดั ทาเนื้ อหาบนอินเทอร์ เน็ต กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่คิดว่า
มาตรการที่ มี ประสิ ทธิ ภาพมากที่ สุ ด คือ การกลัน่ กรองเนื้ อหาในระดับเครื อข่า ย ในขณะที่ก าร
กลัน่ กรองเนื้อหาระดับผูใ้ ช้เป็ นมาตรการที่มีประสิ ทธิภาพน้อยที่สุด
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นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั ได้ศึกษาปั จจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและ
ป้ องกัน ตัว จากความเสี่ ย งโฆษณาผลิ ต ภัณ ฑ์สุ ข ภาพในเฟซบุ๊ก พบว่า การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ โฆษณา
ออนไลน์ในเฟซบุ๊ก การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก และการเปิ ดรับสื่ อ
โฆษณาในเฟซบุ๊ก ทั้ง 3 ปั จจัย รวมกันสามารถพยากรณ์ พ ฤติกรรมการรับ มือต่อความเสี่ ย งและ
ป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ ได้ร้อยละ 41.2
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลการวิจยั พบว่า การรู้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กเป็ นปั จจัย
ที่สามารถพยากรณ์ พฤติ กรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงได้มากที่สุด
ถึงร้ อยละ 33.8 สอดคล้องกับแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อของ Christ, William G. & Potter,
James W. (1998) ที่ ระบุ ว่าความรู้ เท่าทันสื่ อประกอบขึ้นด้วย 4 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านการรับรู้
(Cognitive Dimension) เป็ นความสามารถของบุคคลในการเข้าใจตั้งแต่ สัญลักษณ์ที่ง่ายๆ ไปจนถึง
ประเด็นที่มีความสลับซับซ้อน มิติทางด้านอารมณ์ (Emotional) เป็ นความสามารถของบุคคลใน
การจาแนกสัญลักษณ์ ต่างๆ ที่ สื่อใช้ในการกระตุน้ อารมณ์ และความรู้ สึกแต่ละอย่างได้ โดยรู ้ ว่า
ผูผ้ ลิ ตสื่ อนั้นต้องการกระตุ น้ ให้ผรู ้ ับเกิ ดความรู้สึกอะไร รวมถึงการที่ผรู้ ับสารสามารถใช้สื่อเพื่อ
ปรั บ อารมณ์ ค วามรู้ สึ ก ของตนเองได้ ต ามความปรารถนา มิ ติ ท างด้ า นสุ นทรี ย์ (Aesthetic
Dimension) เป็ นความสามารถของบุ คคลที่ จะเข้าถึ งหรื อเห็ นคุ ณค่า ที่อยู่ใ นสารด้วยมุ มมองทาง
ศิ ลปะ ซึ่ งเป็ นความสามารถที่ เกิ ดจากการ เข้า ใจทักษะที่ ใช้ใ นการผลิ ตเนื้ อหาของสื่ อต่า งๆ มิ ติ
ทางด้านจริ ยธรรม (Moral Dimension) เป็ นความสามารถของบุคคลที่ล่วงรู้หรื อตีความ ค่านิ ยมที่
แฝงอยูใ่ นสารได้ สอดคล้องกับ อนงค์นาฏ รั ศ มีเวีย งชัย (2556) ที่ อธิ บ ายว่า การรู้ เท่ า ทันสื่ อ คื อ
ความสามารถหรื อทักษะของผูร้ ับสื่ อในการตีความหมายของสารที่ส่งจากสื่ อสารมวลชนด้วยการ
คิดใคร่ ครวญพิเคราะห์ถึงกระบวนการของสื่ อสารมวลชนอย่างมีหลักการ เพื่อไม่ให้ตกเป็ นเหยื่อ
ของสื่ อ
ดัง นั้ น เมื่ อ กลุ่ ม ตัว อย่ า งมี ท ัก ษะการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ มาก ก็ จ ะส่ ง ผลถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพใน
พฤติ ก รรมการรั บ มื อ ต่ อความเสี่ ย งและป้ องกันตัวจากความเสี่ ย งโฆษณาผลิ ตภัณฑ์สุ ข ภาพใน
เฟซบุ๊กมาก กลุ่มตัวอย่างจะมีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบข้อมูลและทา
ความเข้าใจกับนโยบายมีทกั ษะในการรับมือต่อความเสี่ ยงและพฤติกรรมป้ องกันตัวเองมากขึ้นตาม
ทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อ
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ทั้ง นี้ ผูว้ ิ จ ัย พบเพิ่ ม เติ ม ว่า การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ โฆษณาออนไลน์ ใ นเฟซบุ๊ก ร่ ว มกัน กับ การ
ประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุก๊ สามารถพยากรณ์ได้ ร้อยละ 40 นอกจากที่บุคคล
จะคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมิน และตรวจสอบข้อมูลและทาความเข้าใจซึ่ งเป็ นทักษะการรู้เท่า
ทันสื่ อแล้ว บุคคลยังจาเป็ นต้องมีทกั ษะการประเมินความเสี่ ย งจากโฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊ก
ด้านต่างๆ ได้แก่ ความเสี่ ยงด้านการทางานของสิ นค้า ความเสี่ ยงด้านความเป็ นส่ วนตัว ความเสี่ ยง
ด้านการเงิน ความเสี่ ยงด้านเวลา ความเสี่ ยงด้านกายภาพ ความเสี่ ยงด้านจิตวิทยา และความเสี่ ยงด้าน
สังคม หากกลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการประเมินค่าความเสี่ ยง หรื อเหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนที่
อาจเกิดขึ้นและมีทกั ษะการรู ้เท่าทันสื่ อแล้ว ก็จะมีความสามารถรับมือและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยง
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ ตาม ผูว้ ิจยั พบว่า ปั จจัย การเปิ ดรั บสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กเป็ นปั จจัยที่ เข้า มาใน
สมการร่ วมกันกับการรู ้เท่าทันสื่ อและการประเมินความเสี่ ยง สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือ
และป้ องกัน ตัว จากความเสี่ ย งได้เ ช่ น กัน แต่ มี ล ัก ษณะแบบผกผัน สอดคล้อ งกับ งานวิจ ัย ของ
ปิ ยมาภรณ์ ช่วยชูหนู(2559) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคม
ออนไลน์ พบว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคม
ออนไลน์ จากผลการวิจยั มี ค่า Sig. เท่า กับ .000 ซึ่ ง มีค่า น้อยกว่าระดับ นัย สาคัญ 0.05 ดังนั้นจึ ง
สามารถสรุ ปได้ว่า ปั จจัยด้านการส่ งเสริ มการตลาดส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าผ่านทางสังคม
ออนไลน์ โ ดยในการซื้ อ สิ น ค้า ออนไลน์ ผูบ้ ริ โ ภคมี ค วามต้องการให้ร้ า นค้า ออนไลน์น้ ัน ๆแจ้ง
ข่าวสารหรื อข้อมูลสิ นค้าถึ งลูกค้าโดยตรง และต้องการให้ทาอย่างสม่าเสมอ เพื่อทาให้ได้รับรู้ถึง
ข้อมูลข่าวสารหรื อกิจกรรมส่ งเสริ มการขายต่างๆ ของร้านค้า เช่น การลด แลก แจก แถม รวมไปถึง
การโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ร้านค้าตามสื่ ออื่นๆอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ผบู้ ริ โภค
สอดคล้องกับ พีระ จิรโสภณและคณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่ องความรู้เท่าทันสื่ อสารยุคดิจิทลั
กับบทบาทในการกาหนดแนวทางปฏิรูปการสื่ อสารในสังคมไทย ภาพรวมส่ วนใหญ่พบว่าในสื่ อ
ทวิตเตอร์ ผูท้ ี่ มีการเปิ ดรับสื่ อมาก มีระดับการรู้เท่าทันสื่ อน้อยกว่า เนื่ องจากสื่ อทวิตเตอร์ เป็ นสื่ อ
ออนไลน์ที่มีผใู ้ ช้บริ การจานวนมาก และมีการแสดงความเห็นอย่างรวดเร็ ว และแพร่ กระจายต่อได้
อย่างรวดเร็ ว โดยยังไม่มีการดูแลและยากต่อการควบคุม ทาให้มีเนื้ อหาที่ล่อแหลมอยูจ่ านวนมากอยู่
ในทวิตเตอร์ มีการหลอกล่อ ปลุกกระแสหรื อปลุกระดมอยูจ่ านวนมากในสื่ อนี้ เมื่อผูบ้ ริ โภคเปิ ดรับ
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สื่ อทวิตเตอร์ มากย่อมเกิดการคล้อยตามหรื อหลงเชื่อได้ง่าย และทาให้ความสามารถในการรู้เท่าทัน
สื่ อน้อยลง และยังสอดคล้องกับ นิ ฤมล หิ รัญวิจิตรภรณ์, 2558 ศึกษาวิจยั ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่ อ
และพฤติกรรมการหลี กเลี่ ยงโฆษณาออนไลน์ ผลวิจยั พบว่า กลุ่ มเจเนอร์ เรชั่นเอ็กซ์เป็ นกลุ่ มที่มี
ระดับการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในระดับมากที่สุด เนื่องจากกลุ่มเจเนอร์เรชัน่ เอ็กซ์เป็ นกลุ่มที่
มีพฤติกรรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์หรื อไม่เปิ ดรับโฆษณามากที่สุด
ซึ่ ง สามารถตี ค วามได้ว่า ถึ ง แม้ว่า จะมี ระดับ การประเมิ นความเสี่ ย งจากสื่ อโฆษณาใน
เฟซบุก๊ ระดับสู ง แต่ถา้ บุคคลที่เปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊ ระดับมาก จะมีพฤติกรรมการรับมือและ
ป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงได้นอ้ ยลง อธิ บายได้วา่ ผูท้ ี่มีการเปิ ดรับสื่ อโฆษณามาก อาจจะคล้อยตาม
หรื อหลงเชื่อคาโฆษณา และทาให้มีระดับการรู้เท่าทันสื่ อน้อยลง ผูท้ ี่เปิ ดรับสื่ อโฆษณามากจึงไม่มี
ความสามารถหรื อ ทัก ษะในการตี ค วามหมายของสารที่ ส่ ง จากสื่ อ สารมวลชน ไม่ มี ท ัก ษะคิ ด
พิเคราะห์ถึงกระบวนการของสื่ อสารมวลชน ทาให้อาจจะตกเป็ นเหยื่อของสื่ อ และไม่มีสามารถใน
การประเมินความเสี่ ยงจากสื่ อโฆษณา เมื่อการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาเข้ามาเป็ นปั จจัยในการพยากรณ์
ร่ วมกันกับการประเมินความเสี่ ยงผลพยากรณ์จึงออกมาในลักษณะผกผัน

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ ใช้
จากการที่ศึกษาความสัมพันธ์และปั จจัยพยากรณ์ระหว่าง การเปิ ดรับสื่ อ การรู้เท่าทันสื่ อ
การประเมิ นความเสี่ ยง และพฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัวจาก
ความเสี่ ยงต่อสื่ อโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กของผูบ้ ริ โภค พบว่า การรู้เท่าทันสื่ อ
โฆษณาออนไลน์ในเฟซบุ๊กเป็ นปั จจัยที่สามารถพยากรณ์ พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและ
ป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงได้มากที่สุด และเมื่อปัจจัยการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาในเฟซบุ๊กเป็ นปั จจัยที่เข้า
มาในสมการร่ วมกันกับการรู ้เท่าทันสื่ อและการประเมินความเสี่ ยงก็จะสามารถพยากรณ์พฤติกรรม
การรั บ มื อ และป้ องกัน ตัว จากความเสี่ ย งได้เ ช่ น กัน แต่ มี ล ัก ษณะแบบผกผัน ผู้วิ จ ัย จึ ง ได้ มี
ข้อเสนอแนะที่ได้จากงานวิจยั นี้คือ จัดทาโครงการรณรงค์เพื่อส่ งเสริ มทักษะการรู้เท่าทันสื่ อโฆษณา
และเพิ่มทักษะความสามารถในการรับมือและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยง ประกอบด้วย 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ ว นที่ 1 ส่ ง เสริ ม ความรู ้ เท่ า ทัน สื่ อ ให้มี ค วามตระหนัก รู้ ใ นด้า นการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ผ่า น
ขั้น ตอนการเปิ ดรั บ สื่ อ การวิ เ คราะห์ สื่ อ การเข้า ใจสื่ อ การประเมิ น ค่ า และการใช้สื่ อ ให้ เ กิ ด
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ประโยชน์ รวมถึงการสร้างสรรค์สื่อ สามารถผลิตสื่ อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ โดยจัดให้มีการ
อบรมผูท้ ี่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้อ งกับ การสร้ า งการเรี ย นรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ครู ผูส้ อน เด็ ก และเยาวชนทั่ว ไป
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารควรก าหนดนโยบายและสนับ สนุ น ให้มี ก ารจัด การเรี ย นรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ใน
สถานศึกษาเป็ นวิชาบังคับ เนื่องจากเป็ นทักษะชีวติ ที่มีความสาคัญอย่างยิง่ ในการเรี ยนรู้ และควรให้
ความสาคัญกับการฝึ กอบรมครู (Training for Trainers) ให้สามารถจัดกระบวนการเรี ยนรู้เท่าทันสื่ อ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยสามารถบูรณาการผลการศึกษาเข้ากับเนื้อหาวิชาต่างๆได้
ส่ วนที่ 2 ส่ งเสริ มทักษะด้านการประเมินความเสี่ ยงจากสื่ อโฆษณาทั้ง 6 ด้าน ได้แก่
1) ความเสี่ ย งด้า นการท างานของสิ นค้า (Performance Risk) ท าให้ผูบ้ ริ โ ภคสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านการทางานของสิ นค้า เช่น ความเป็ นไปได้เกี่ยวกับสิ นค้าที่จะเกิดการชารุ ด
และไม่เป็ นไปตามที่ออกแบบ หรื อซื้อไปแล้วสามารถใช้ประโยชน์ได้จริ งหรื อเปล่า
2) ความเสี่ ยงด้านการเงิน (Financial Risk) ทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถวิเคราะห์ ความเสี่ ยง
ด้านการเงิ นได้ เช่ น การวิเคราะห์ ความคุ ม้ ค่าของโปรโมชัน่ สิ นค้า และการคานวณค่าบารุ งรักษา
หลังซื้อสิ นค้า
3) ความเสี่ ย งด้า นโอกาสและเวลา (Opportunity/Time Risk) ท าให้ผูบ้ ริ โภคสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านโอกาสและเวลา เช่น การวิเคราะห์เวลาระยะในการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้า เวลา
เรี ยนรู ้วธิ ี การใช้ หรื อเวลาในการเปลี่ยนสิ นค้าใหม่เมื่อสิ นค้านั้นไม่เป็ นไปตามที่คาดหวังไว้
4) ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย (Safety or Physical Risk) ทาให้ผูบ้ ริ โภคสามารถ
วิเคราะห์ความเสี่ ยงด้านความปลอดภัย เช่น วิเคราะห์ได้วา่ เมื่อกรอกข้อมูลส่ วนบุคคลไป จะไม่ถูก
น าไปใช้แ อบอ้า งเพื่ อ โฆษณา หรื อ วิเ คราะห์ ไ ด้เ มื่ อ ว่า ใช้สิ น ค้า แล้ว จะเกิ ด อาการแพ้ห รื อ เกิ ด
ผลข้างเคียงหรื อไม่
5) ความเสี่ ยงด้านสังคม (Social Risk) ทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถวิเคราะห์ความเสี่ ยงด้าน
สังคม เช่ น วิเคราะห์ ได้ว่าเมื่ อซื้ อสิ นค้ามาใช้จะได้รับการยอมรับ ไม่รู้สึกสู ญเสี ยสถานะในกลุ่ ม
สังคมเนื่องจากการซื้ อสิ นค้าหรื อรับบริ การ
6) ความเสี่ ยงด้านจิตวิทยา (Psychological Risk) ทาให้ผบู้ ริ โภคสามารถวิเคราะห์ค วาม
เสี่ ยงด้านจิตวิทยา เช่ น สามารถวิเคราะห์ได้วา่ ใช้สินค้านี้ เหมาะกับตาแหน่ งหน้าที่หรื อสถานะของ
ตน เมื่อใช้แล้วจะไม่รู้สึกกลัว เสี ย self หรื อ Ego loss
เนื่ องจากเป็ นทักษะเหล่านี้ เป็ นทักษะที่ตอ้ งมีร่วมกันกับการรู้เท่าทันสื่ อโฆษณา เพื่อเป็ น
เกราะเพิ่มความสามารถในการรั บมือและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงได้อย่า งมีประสิ ทธิ ภาพมาก
ยิง่ ขึ้น
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ส่ วนที่ 3 รณรงค์ให้ผบู้ ริ โภค หลีกเลี่ยงการเปิ ดรับสื่ อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก
เพราะเนื่ องจากเมื่อผูบ้ ริ โภคที่มีการเปิ ดรับสื่ อโฆษณามาก ระดับการรู้เท่าทันสื่ อของผูบ้ ริ โภคจะ
น้อยลง ทาให้อาจจะตกเป็ นเหยือ่ ของสื่ อโฆษณา ไม่สามารถประเมินความเสี่ ยงจากสื่ อ ซึ่ งส่ งผลไป
ยังพฤติกรรมการรับมือและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของผูบ้ ริ โภค
ส่ วนที่ 4 ส่ งเสริ มให้ผผู ้ ลิ ตสื่ อโฆษณา มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผลิตสื่ อเชิ งสร้างสรรค์
และมีจรรยาบรรณในการผลิตสื่ อโฆษณา และกลุ่มผูผ้ ลิตสื่ อ ควรมีมาตรการสาคัญในการปลูกฝัง
ทัศนคติที่ดี ในการสร้างสรรค์และผลิตสื่ อ เสริ มสร้างและพัฒนาให้สังคม
5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1) ควรทาการศึกษาวิจยั ในเชิงคุณภาพ เช่น จากการสัมภาษณ์หรื อการสนทนา และนาผลที่
ได้มาวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้น ซึ่ งสามารถนาข้อมูลนั้นมาใช้ในการเสริ มสร้าง
การรับมือต่อความเสี่ ยงและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงโฆษณาได้ครอบคลุมมากขึ้น
2) ควรท าการศึ ก ษาการรู ้ เ ท่ า ทันสื่ อ ในสื่ ออื่ นๆ เพิ่ ม เติ ม เช่ น การรู้ เท่ า ทัน สื่ อโฆษณา
ผลิตภัณฑ์สุขภาพในอินสตาแกรม
3) ควรทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการรับมือและป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงใน
ด้านอื่นๆ
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก.
แบบสอบถามงานวิจัย
เรื่อง การศึกษาปัจจัยทีส่ ามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้องกันความเสี่ ยง
จากโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพในเฟซบุ๊ก
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้จดั ทาขึ้นเพื่อใช้สาหรับดาเนินการวิจยั ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของหลักสู ตรศิลป
ศาสตร์ มหาบัณฑิ ต สาขาวิชานิ เทศศาสตร์ และนวัตกรรม สถาบันบัณฑิ ตพัฒนบริ หารศาสตร์ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาปั จจัยที่สามารถพยากรณ์พฤติกรรมการรับมือและป้ องกันความเสี่ ยงจาก
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊ (เครื่ องสาอาง และอาหารเสริ ม เช่น วิตามิน, ยาลดความอ้วน)
โดยข้อมูลทั้งหมดจะใช้เพื่อประโยชน์ในการทาวิจยั เท่านั้น มิได้นาไปใช้ประโยชน์ในทางอื่น ผูว้ ิจยั
จึ ง ใคร่ ข อความร่ วมมื อ จากท่ า นในการตอบแบบสอบถาม เพราะความคิ ดเห็ นของท่ า นจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ที่จะช่วยให้งานวิจยั ชิ้นนี้สาเร็ จตามวัตถุประสงค์ และกราบขอบพระคุณที่ท่านให้
ความร่ วมมือ ในการตอบแบบสอบถามมา ณ ที่น้ ีดว้ ย ข้อมูลแบบสอบถามแบ่งเป็ น 4 ส่ วน ดังนี้
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลลักษณะประชากรของผูต้ อบแบบสอบถาม
ส่ วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุก๊ และโฆษณาในเฟซบุก๊
ส่ วนที่ 3 การประเมินความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
ส่ วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับการการรู้เท่าทันสื่ อ
ส่ วนที่ 5 พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยง
ของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
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ส่ วนที่ 1 ข้ อมูลลักษณะประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง : กรุ ณาทาเครื่ องหมาย (/) ลงในช่อง ที่ตรงกับตัวท่านมากที่สุดเพียงคาตอบเดียว
1.เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

2.อายุ
(
(
(
(

) 13 - 15 ปี
) 21 - 25ปี
) 31- 35 ปี
) มากกว่า 40 ปี

( ) 16 - 20 ปี
( ) 26 - 30ปี
( ) 36 - 40 ปี

3.การศึกษา
( ) ต่ากว่ามัธยม
( ) ปริ ญญาตรี
( ) ปริ ญญาเอก

( ) มัธยมศึกษา
( ) ปริ ญญาโท

4.รายได้ เฉลีย่ ต่ อเดือน
( ) ต่ากว่า 15,000 บาท
( ) 25,001 – 35,000 บาท
( ) มากกว่า 45,000 บาท

( ) 15,001 – 25,000 บาท
( ) 35,001 – 45,000 บาท

5.อาชีพ
( ) นักเรี ยน / นักศึกษา
( ) พนักงานบริ ษทั เอกชน
( ) ธุ รกิจส่ วนตัว

( ) รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
( ) รับจ้างทัว่ ไป

ส่ วนที่ 2 ข้ อมูลเกีย่ วกับการเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กและโฆษณาในเฟซบุ๊ก
คาชี้แจง : กรุ ณาทาเครื่ องหมาย (/) ลงในช่อง ที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด
2.1 ช่วงเวลาใดที่ท่านเปิ ดรับสื่ อเฟซบุก๊ เป็ นประจา
( ) 06.01 น. – 11.00 น.
( ) 16.01 น. – 20.00 น.
( ) 01.01 น. – 06.00 น.

( ) 11.01 น. – 16.00 น.
( ) 20.01 น. – 01.00 น.

การเปิ ดรับสื่อเฟซบุ๊ก

ตา่ กว่ า 1
ชั่วโมง

1–2
ชั่วโมง

3–4
ชั่วโมง

4–5
ชั่วโมง

6 ชั่วโมง
ขึน้ ไป

ไม่ เลย

1 ครั้ง/
สั ปดาห์

2-3 ครั้ง
/สั ปดาห์

4-5 ครั้ง
/สั ปดาห์

ทุกวัน

2.2 ระยะเวลาใช้งานสื่ อเฟซบุ๊กต่อวัน

2.3 จานวนครั้งที่ท่านเปิ ดรับสื่ อเฟซบุ๊กต่อ
สัปดาห์

2.4 การเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊
ระดับความคิดเห็น

การเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพในเฟซบุ๊ก
น้ อย
ทีส่ ุ ด

ด้ านการแสวงหาข้ อมูล
1. ท่านค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพใน
เฟซบุ๊ก
2. ท่านเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพในเฟซบุ๊ก

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ทีส่ ุ ด

ระดับความคิดเห็น

การเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์ สุขภาพในเฟซบุ๊ก
น้ อย
ทีส่ ุ ด

ด้ านการแสวงหาข้ อมูล
3. ท่านเปิ ดรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์หรื อ
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์สุขภาพที่โฆษณาในเฟซบุ๊ก
4. ท่านเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเพื่อ
ทราบราคา, ที่จาหน่าย
5. ท่านเปิ ดรับโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กเพื่อ
ทราบกิจกรรมส่งเสริ มการขายโปรโมชัน่ ที่สนใจ
ด้ านการเปิ ดรับประสบการณ์
6. ท่านเปิ ดรับข่าวสารค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์
ของผูท้ ี่เคยใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก
7. ท่านเปิ ดรับข้อมูลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊ก
เมื่อต้องการทราบรายการส่งเสริ มการขายเพื่อสนับสนุน
การตัดสิ นใจในการตัดสิ นใจซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
8. ท่านเปิ ดรับข้อมูลข่าวสารเพื่อสามารถนาข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุ๊กที่ได้รับไป
สนทนากับผูอ้ ื่นในสังคม

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

มาก
ทีส่ ุ ด

ส่ วนที่ 3 การประเมิ น ความเสี่ ย งจากโฆษณาออนไลน์ ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ขภาพบนเฟซบุ๊ ก
(เครื่องสาอาง และอาหารเสริม เช่ น วิตามิน, ยาลดความอ้วน)
คาชี้แจง : กรุ ณาทาเครื่ องหมาย (/) ลงในช่อง ที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด
3.1 ประเด็นความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุก๊
ระดับความเสี่ยง

ความเสี่ยง
น้ อยที่สุด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

1.ท่านคิดว่าประเด็นเกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์
ของผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กมีความเสี่ ยง
มากน้อยเพียงใด

3.2 ท่านคิดว่าประเด็นเกี่ยวกับโฆษณาออนไลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุก๊ ดังต่อไปนี้ มีความ
เสี่ ยงจากมากน้อย
ประเภทของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
น้ อยทีส่ ุ ด

1. การละเมิดลิขสิ ทธิ์ เช่น การนาภาพที่ไม่ได้
ขออนุญาตมาใช้โฆษณาหรื อรี ววิ
2. การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้โฆษณา
เช่น นาข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้แอบอ้างเพื่อ
โฆษณา
3. การโฆษณาเกินจริ ง เช่น ครี มทาผิวขาวได้
ภายใน 3 วัน
4. การเหยียดสี ผิว/เชื้อชาติ เช่น โฆษณา
เปรี ยบเทียบสี ผิว ว่าผิวขาวแล้วดูดีกว่า มีคุณค่า
กว่า
5. การนาเสนอภาพโป๊ เปลือย
6. การเสนอเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

ประเภทของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง
น้ อยทีส่ ุ ด

7. การติดไวรัสจากการรับชมโฆษณา
8. ความเสี่ ยงทางการเงิน เช่น ความรู ้สึกกังวล
ว่า ซื้อสิ นค้ามาในราคาแพง หรื อจะมีการจัด
โปรโมชัน่ ที่ทาให้การซื้อในภายหลังคุม้ ค่ากว่า
9. ความเสี่ ยงทางสังคม เช่น ความรู ้สึกว่าคน
รอบข้างอาจไม่ยอมรับผลิตภัณฑ์ เมื่อใช้แล้ว
อาจไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน
10. ความเสี่ ยงด้านจิตวิทยา (เป็ นความรู ้สึกว่า
ผลิตภัณฑ์น้ ีอาจไม่เหมาะกับตน เช่น ดูแล้วไม่
สมกับตาแหน่งหน้าที่การงานเป็ นความรู ้สึก
กลัว เสี ย self หรื อ Ego loss
11.ความเสี่ ยงในหน้าที่หรื อความสามารถของ
ผลิตภัณฑ์ เช่น ซื้อไปแล้วใช้ประโยชน์ไม่ได้
12. การเสนอเนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

ส่ วนที่ 4 คาถามเกีย่ วกับการรู้ เท่ าทันสื่ อ
คาชี้แจง : กรุ ณาทาเครื่ องหมาย (/) ลงในช่อง ที่ตรงกับความคิดเห็นท่านมากที่สุด
การรู้ เท่ าทันสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก

ระดับความคิดเห็น
น้ อยทีส่ ุ ด

ด้ านการคิดวิเคราะห์
1. ท่านพิจารณาไตร่ ตรองข้อมูลจากสื่ อเฟซบุ๊ก
อย่างสมเหตุผล
2. ท่านมีวจิ ารณญาณในการกลัน่ กรอง คิด
วิเคราะห์แยกแยะและตีความ ข้อมูลข่าวสารที่
ปรากฏในสื่ อ เฟซบุ๊กได้อย่างเข้าใจ ลึกซึ้ง
3.ท่านสามารถเข้าถึง คิดวิเคราะห์ ประเมินและ
บริ โภคสื่ ออย่างชาญฉลาด
4. ท่านมีการคิดวิเคราะห์และแยกแยะ ด้วยหลัก
เหตุผลและหลักความเป็ นจริ งในการเชื่อสิ่ งที่
ปรากฏในสื่ อ
5. ท่านไม่หลงเชื่อข้อมูลในสื่ อเฟซบุ๊กแบบง่าย
ๆ ในทันที
6. ท่านไม่ถูกครอบงา / ตกเป็ นเหยือ่ ของสื่ อได้
ง่าย
7. ท่านเข้าใจ รู ้ลึกและรู ้จริ งเกี่ยวกับสื่ อโฆษณา
ในเฟซบุ๊ก
8.ท่านมีการศึกษาแหล่งที่มา หรื อผูผ้ ลิตสื่ อ
9.ท่านมีการตั้งคาถามว่าสื่ อต้องการอะไร มี
จุดประสงค์ใด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

การรู้ เท่ าทันสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก

ระดับความคิดเห็น
น้ อยทีส่ ุ ด

ด้ านพฤติกรรมการใช้ สื่อเฟซบุ๊ก
1. ท่านใช้สื่อสื่ อเฟซบุ๊กอย่างระมัดระวัง
2. ท่านบริ โภคสื่ ออย่างมีเหตุผลและเหมาะสม
3. ท่านใช้สื่อเฟซบุ๊กอย่างมีประโยชน์ท้ งั ต่อ
ตนเองและผูอ้ ื่น
4. ท่านใช้สื่อเฟซบุ๊กอย่าง ถูกต้อง / ถูกวิธี
5. ท่านใช้สื่อเฟซบุ๊กอย่างมีสติ ไม่ละเมิดสิ ทธิ
ของผูอ้ ื่น
ด้ านความสามารถในการรู้ เท่ าทันสื่อเฟซบุ๊ก
1. ท่านมีวจิ ารณญาณในการพิจารณาข้อมูลซึ่ง
มาจากประสบการณ์และการเรี ยนรู ้
2. ท่านสามารถคัดกรองข้อมูลต่าง ๆ ได้ ด้วย
ตนเอง
3. ท่านมีการเรี ยนรู ้ท้ งั จากห้องเรี ยน และคน
รอบข้าง
4. ท่านมีความรู ้ความสามารถในการใช้สื่อเฟ
ซบุ๊กอย่างกว้างขวาง / เป็ นส่วนหนึ่งใน
ชีวติ ประจาวัน
5.ท่านได้รับข่าวสารต่างๆ ในการให้ความรู ้และ
เตือนภัยต่างๆ จากการใช้สื่อเฟซบุ๊ก

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

การรู้ เท่ าทันสื่อโฆษณาในเฟซบุ๊ก

ระดับความคิดเห็น
น้ อย
ทีส่ ุ ด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

ด้ านคุณลักษณะของสื่อโซเชียลมีเดีย
1. ท่านคิดว่าสื่ อส่วนใหญ่เกิดจากการปรุ งแต่ง
มาแล้ว
2. ท่านคิดว่าสื่ อไปเร็ วมากไม่สามารถตามทันได้
3. ท่านคิดว่าสื่ อมีการหลอกล่อ ทาให้ผรู ้ ับสื่ อคล้อย
ตามหลงผิด
4. ท่านคิดว่าสื่ อมีรูปแบบการเสนอมีความ
หลากหลายอาจไม่รู้เท่าทัน / มีหลากหลายรู ปแบบ
ยากต่อการควบคุม

ส่ วนที่ 5 คาถามเกีย่ วกับพฤติกรรมการรับมือต่ อความเสี่ ยงและพฤติกรรมการป้องกันตัวจากความ
เสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ สุขภาพบนเฟซบุ๊ก
5.1 พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ ยงจากโฆษณาออนไลน์ของผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุก๊
พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยง

ระดับความคิดเห็น
น้ อยทีส่ ุ ด

ด้ านคุณลักษณะของสื่อโซเชียลมีเดีย
1. การกลั่นกรองเนื้ อ หาระดับ ผูใ้ ช้ คื อ การกลั่น
กรองที่เครื่ องคอมพิวเตอร์ของผูใ้ ช้ ต้องมีการดาวน์
โหลดซอฟแวร์ กลัน่ กรองเนื้ อหาหรื อเลือกเมนูปิด
กั้น โฆษณาในแถบเครื่ องมื อ เฟซบุ๊ ก ซึ่ งจะท า
หน้าที่ปิดกั้นการเข้าถึงโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพบนเฟซบุ๊ก
2. สามารถรั บมื อกับความเสี่ ยงจากโฆษณาออน
ไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กได้เพียงใด

น้ อย

ปานกลาง

มาก

มากทีส่ ุ ด

5.2 พฤติกรรมการป้ องกันตัวจากความเสี่ ยงของโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์สุขภาพในเฟซบุก๊

พฤติกรรมการรับมือต่อความเสี่ยง

ระดับความคิดเห็น
น้ อยทีส่ ุ ด

ด้ านคุณลักษณะของสื่อโซเชียลมีเดีย
1.ท่ านตรวจดูและทาความเข้าใจกับนโยบายการ
เก็ บ ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คลของโฆษณาออนไลน์
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพบนเฟซบุ๊ ก ก่ อ นที่ จ ะกรอก
ข้อมูล
2. เมื่อเกิดความเสี่ ยงขึ้นท่านเพิกเฉย
3. ท่านบอกต่อพฤติกรรมของโฆษณาออนไลน์
ผลิตภัณฑ์สุขภาพบนเฟซบุ๊กนั้นผ่านอีเมลล์/กลุ่ม
ข่าว/กระดานข่าวต่างๆ
4. ท่านรายงานปั ญหาโฆษณาออนไลน์ผลิตภัณฑ์
สุขภาพบนเฟซบุ๊กนั้นไปยังศูนย์ช่วยเหลือเว็ปไซต์
เฟซบุ๊ก
5. ท่านดาเนินการทางกฎหมายกับผูท้ ี่ลงโฆษณา
แบบผิดกฏหมายในเฟสบุ๊ก

น้ อย

ปานกลาง
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มากทีส่ ุ ด
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