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การวิจยั ครั้งนี้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา ผลกระทบ และสร้างแนวทางสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อ
ต่อโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมประเภทเฟซบุ๊ก ด้วยการเก็บข้อมูลเชิ งคุ ณภาพ (Qualitative
Research) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทั้งหมดจํานวน 15 คน
แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับการผลิ ตสื่ อโฆษณา กลุ่มตัวแทนผูบ้ ริ โภค
และเฝ้ าระวังสื่ อ และกลุ่มนักวิชาการด้านสื่ อมวลชน โดยผลการวิจยั พบดังนี้
1) สภาวะปั ญ หาต่ า งๆ และผลกระทบทางด้า นลบของโฆษณาบนสื่ อ สั ง คม
ประเภทเฟซบุก๊ แบ่งออกเป็ น (1.1) สภาวะปั ญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณา (1.2)
สภาวะปั ญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาขาดความรับผิดชอบ (1.3) ปั ญหาในการสร้างค่านิยม
2) ประเภทของการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่มีปัญหา และผลกระทบ
ต่อผูบ้ ริ โภค คือ แหล่งที่มาประเภทผูป้ ระกอบธุ รกิจรายย่อย และแหล่งที่มาประเภทบุคคล
3) ปั ญหาของกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรม ที่ควบคุมผูผ้ ลิตสื่ อโฆษณา
บนสื่ อสังคมแบ่งออกเป็ น (3.1) ปั ญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย (3.2) การขาดความรู ้ทางด้าน
กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมของผูผ้ ลิตโฆษณา (3.3) การใช้กฎหมาย หรื อจริ ยธรรมที่ไม่ได้ผล
4) พฤติกรรมการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่ละเมิดกฎหมาย หรื อไม่
เหมาะสมต่อจรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่แบ่งออกเป็ น (4.1) พฤติกรรมการโฆษณาสิ นค้าที่ไม่
สามารถโฆษณาได้ในสื่ อหลัก (4.2) การโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริ ง (4.3) การโฆษณาที่
ละเมิดกฎหมาย
5) ความสํ า คัญ เกี่ ย วกับ การรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ในการเปิ ดรั บ โฆษณาบนสื่ อ สั ง คม
ประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย คือ สําคัญต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก

(4)
6) แนวทางการรู ้ เท่าทันสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคม ได้แก่ กระบวนการที่ผูร้ ับสาร
ต้องสามารถดําเนิ นการ ดังนี้ แยกแยะความเป็ นโฆษณา รับชมเนื้ อหาในครบถ้วน ไตร่ ตรองความ
เป็ นจริ ง รับรู ้จุดประสงค์ ตรวจสอบแหล่งที่มา หาข้อมูลเพิ่มเติม เช็คความคิดเห็น ระวังการกดไลค์
และแสดงความคิดเห็น และส่ งต่อด้วยความจริ ง
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This research aims to study the effect of Facebook Advertising for the Conduct of
Consumer life and aims to create the media literacy Guideline for Facebook Advertising by
collected qualitative data using in-depth interview technique from three group targets as a group
of media agency, a group of media academician and a group of media watcher, totally 15 key
informants.
The result of researching can concluded in 6 main titles.
1) The Problem and Negative Effect About advertising on facebook, As we
received. (1.1) The Problem about the advertise realize from consumer. (1.2) The irresponsible
from advertising creator. (1.3) The problem about popularity.
2) The type of Advertising which starting the problem and negative effect for
consumer is The type of major business and influencer creator.
3) The problem about the laws, ethics and morality of advertising, As we
received. (3.1) The Problem about the laws of advertising. (3.2) The ignorant about the laws,
ethics and morality of advertising. (3.3) The ineffective about laws and ethics of advertising.
4) The violable laws behavior and the amiss ethics and morality behavior of
advertising on facebook, As we received. (4.1) the advertising which cannot broadcast on above
the line media. (4.2) The overcame advertising. (4.3) The violable laws advertising.
5) The importance about media literacy for advertising on facebook is mostly
importance for consumer

(6)
6) The media literacy Guideline for Facebook Advertising, As we received.
(6.1) Advertising realize. (6.2) Complete watching. (6.3)Analyzing The Truth (6.4) Purpose
acknowledge. (6.5) Checking of Source. (6.6) Search for information. (6.7) checking of comment
(6.8) Beware about like and comment function. (6.9) Share with the true massage.
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเป็ นมา และความสํ าคัญของปัญหา
สื่ อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารข้อมูลที่เข้าถึงคนได้ทุกระดับใน
ปั จ จุ บ ัน โดยมี ก ารใช้ ก ัน อย่ า งแพร่ ห ลาย ภายใต้ก ารพัฒ นาตลอดเวลาของเทคโนโลยี ด้ า น
คอมพิวเตอร์ ซึ่ ง มี แนวโน้ม จะกลายเป็ นสื่ อหลักสํา หรั บ ผูค้ นในอนาคต (พิ ชิต วิจิตรบุ ญยรั ก ษ์,
2554)
จากสถานการณ์ ที่เกิ ดขึ้น ด้วยเทคโนโลยีของการสื่ อสารที่พฒั นาขึ้นส่ งผลให้การสื่ อสาร
กลายเป็ นหนึ่งปั จจัยที่สําคัญในการดําเนินชี วิตของมนุ ษย์ รวมถึงการทํางานในภาคส่ วนต่างๆ ล้วน
แล้วแต่ตอ้ งใช้การสื่ อสารเป็ นส่ วนสําคัญทั้งสิ้ น เช่น ระบบคมนาคม ระบบขนส่ ง ระบบการเมือง
และระบบเศรษฐกิจ การกําเนิดของระบบอินเทอร์ เน็ตเปลี่ยนแปลงรู ปแบบของการสื่ อสารจากอดีต
ให้เปลี่ยนไปอย่างสิ้ นเชิ ง มนุ ษย์สารมารถพูดคุยติดต่อสื่ อสารกันข้ามประทศได้ในเวลาเพียงเสี้ ยว
วินาที รู ปภาพขนาดใหญ่จากกล้องถ่ายภาพสามารถส่ งเข้ามือถื อโดยไม่ตอ้ งการสายต่อใดๆ และ
ระบบเศรษฐกิ จรู ปแบบใหม่ที่เป็ นการแข่งขันกันเพื่อพัฒนาโปรแกรมในการอํานวยความสะดวก
ให้กบั ชี วิตมนุ ษย์ หรื อที่เรี ยกกันว่า ระบบเศรษฐกิ จแอพพลิเคชัน่ สิ่ งเหล่ านี้ ล้วนแล้วแต่เป็ นสิ่ งที่
เกิดขึ้นจากอิทธิ พลของ อินเทอร์ เน็ตทั้งสิ้ น
ในปั จจุ บนั ผูค้ นเริ่ ม หันมาใช้สื่ อสัง คมออนไลน์ แทนสื่ อแบบเดิ ม ๆ กันมากขึ้ น ในการ
สื่ อสารข้อมูลถึ งกัน ซึ่ งในช่วงเริ่ มแรก การใช้สื่อสังคมออนไลน์ มักใช้ในลักษณะของงานอดิเรก
สื่ อสารกันระหว่างตนเองกับคนรู ้ จกั ใกล้ตวั จากนั้นได้มีการขยายการประยุกต์ใช้สู่ ภาคธุ รกิจ ซึ่ ง
ได้รับการตอบรับจากผูค้ นอย่างกว้างขวาง โดยสาเหตุสาํ คัญที่ทาํ ให้ สื่ อสังคมออนไลน์ ได้รับความ
นิยมขึ้นเรื่ อยๆ มาจาก การใช้งานที่ง่าย เข้าถึงกลุ่มคนได้รวดเร็ ว มีการแสดงความคิดเห็นไปมา แล้ว
สื่ อที่นาํ มาแบ่งปั นมีลกั ษณะหลากหลาย รวมทั้งการพัฒนาตลอดเวลาของเทคโนโลยีการสื่ อสาร
และอินเทอร์ เน็ต ทําให้มีแนวโน้มค่อนข้างชัดเจน (พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์, 2554)
พาณุ วตั น์ ทองราช (2554) ได้จาํ แนกประเภทของการประยุกต์ใช้เครื อข่ายสังคมออนไลน์
กับ การดํา เนิ น ชี วิ ต ประจํา วัน ของมนุ ษ ย์อ อกเป็ น 5 ด้ า นด้ ว ยกั น คื อ ด้ า นการสื่ อสาร

2
(Communication) ด้ า นการศึ ก ษา (Education)
ด้ า นการตลาด (Marketing) ด้ า นบั น เทิ ง
(Entertainment) และด้า นสื่ อสารการเมื อง (Communication Politic) นอกจากนั้นเขายังได้แบ่ง
ผลกระทบจากการใช้เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ต่อการดํา เนิ นชี วิตของมนุ ษ ย์ใ นสั ง คม โดยแบ่ง
ออกเป็ นเชิงบวก และเชิงลบ ดังนี้
1) ผลกระทบเชิงบวก
(1) เป็ นสื่ อในการนําเสนอผลงานของตัวเอง
(2) ใช้ในการแบ่งปั นข้อมูล รู ปภาพ ความรู ้ให้กบั ผูอ้ ื่น
(3) เป็ นเวทีแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ
(4) เป็ นเครื อข่ายกระชับมิตร สร้างความสัมพันธ์ที่ดีจากเพื่อนสู่ เพื่อนได้
(5) ช่วยในการสื่ อสารให้มีประสิ ทธิ ภาพ
(6) ช่วยในการพัฒนาชุมชน
(7) เป็ นสื่ อในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรื อบริ การลูกค้าสําหรับบริ ษทั และ
องค์กรต่างๆ สร้างความเชื่ อมัน่ สร้างความสัมพันธ์ สร้างกิจกรรม
2) ผลกระทบเชิงลบ
(1) เป็ นช่องทางที่ถูกละเมิดลิขสิ ทธิ์ ขโมยผลงาน หรื อถูกแอบอ้างได้ง่าย
(2) หากผูใ้ ช้หมกหมุ่นกับการเข้าร่ วมเครื อข่ายสังคมออนไลน์มากเกินไปอาจ
ส่ งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ
(3) เป็ นช่องทางที่สามารถวิพากษ์วจิ ารณ์กระแสสังคมในเรื่ องเชิงลบ และอาจทํา
ให้เกิดกรณี พิพาทบานปลาย
(4) ภัยคุกคามจากเครื อข่ายสังคมออนไลน์ในรู ปแบบต่างๆ เช่น การเผยแพร่ ภาพและ
ข้อความอันมีลกั ษณะดูหมิ่นและไม่เหมาะสมต่อสถาบันพระมหากษัตริ ย ์
นอกจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใหม่ซ่ ึ งเป็ นผลกระทบจากการสื่ อสารผ่านระบบ
อิ น เทอร์ เ น็ ต ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาข้า งต้น แล้ ว ระบบสื่ อ สั ง คม ก็ เ ป็ นอี ก ปรากฏการณ์ ที่ เ ข้า มา
เปลี่ยนแปลงรู ปแบบการดําเนินชีวติ ของมนุ ษย์เช่นเดียวกัน บุหงา ชัยสุ วรรณ (2558) ที่กล่าวว่า สื่ อ
สังคม (Social Media) นับได้วา่ เป็ นรู ปแบบการสื่ อสารผ่านเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตที่มีการเติบโตอย่าง
รวดเร็ วไปพร้อมๆ กับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และอัตราการเจริ ญเติบโตของการเข้าถึงระบบ
เข้าระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตของประชาชน โดยปั จจุบนั มีผใู ้ ช้อินเทอร์ เน็ตถึงประมาณร้อยละ 40
ของประชากรโลก การเติบโตอย่างรวดเร็ วนี้เห็นได้จากสถิติของกลุ่มผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตที่มีไม่ถึงร้อย
ละ 1 ของประชาชนทั้งโลกในปี พ.ศ. 2542 ก่อนที่จะเพิ่มสู งขึ้นมากถึง 10 เท่าในปี พ.ศ. 2556 โดยมี
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ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตครบพันล้านคนแรกในปี พ.ศ. 2548 ครบพันล้านคนที่สองในปี พ.ศ. 2553 และคาด
ว่าจะครบพันล้านคนที่สามในปลายปี พ.ศ. 2548
ในประเทศไทยเองสถิ ติ ก ารใช้ สื่ อ สั ง คม เองก็ ส อดคล้อ ง และใกล้เ คี ย งกับ สถิ ติ ข อง
ประชาชนทัว่ โลกเช่นเดียวกัน จากผลสํารวจผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทย โดย สํานักงานพัฒนา
ธุ ร กิ จทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (สพธอ.) (2557) แสดงให้เ ห็ นว่า กลุ่ ม ประชาชนในสั ง คมไทยที่ เ ป็ น
ผูใ้ ช้งานเครื อข่ายระบบอินเทอร์ เน็ตนั้นจะใช้งานเครื อข่ายระบบสังคมออนไลน์ โดยคิดเป็ นร้อยละ
78.2 เพื่อพูดคุยสนทนากับผูใ้ ช้คนอื่นๆ โดยมีการใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้คิดเป็ น
ร้ อยละ 59.6 ของผูใ้ ช้งานระบบอิ นเทอร์ เน็ตที่ ใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ และยังมีสถิ ติที่บ่ง
บอกอีกว่าจํานวนเวลาเฉลี่ ยของประชาชนในประเทศไทยที่ใช้เครื อข่ายระบบอินเทอร์ เน็ตในหนึ่ ง
วันนั้นสู งถึง 6.6 ชัว่ โมงซึ่ งเป็ นการใช้งานผ่านอุปกรณ์พกอย่างสมาร์ ตโฟน หรื อโทรศัพท์เคลื่อนที่
และผูท้ ี่ใช้งานอินเทอร์ เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ ต้งั โต๊ะมีสถิติจาํ นวนเวลาเฉลี่ยในการเข้าใช้งานในหนึ่ง
วันอยูท่ ี่ 6.2 ชัว่ โมง คอมพิวเตอร์ พกพาอยูท่ ี่ 5.3 ชัว่ โมงต่อวัน แทบเล็ตคอมพิวเตอร์ อยูท่ ี่ 4.8 ชัว่ โมง
ต่อวัน และ สมาร์ ททีวอี ยูท่ ี่ 3.4 ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่ งเมื่อดูจากสถิติการเข้าใช้งานอินเทอร์ เน็ต และระบบ
เครื อข่ายสื่ อสังคมออนไลน์ที่กล่าวมา จะแสดงเห็นให้วา่ ประชาชนในประเทศมีสถิติการเข้าใช้งาน
ที่สูง สิ่ งนี้เองบ่งบอกว่า สื่ อสังคม กําลังเข้ามามีหน้าที่บทบาทสําคัญอย่างยิ่งต่อการสื่ อสารระหว่าง
กันของบุคคลในสังคม

ภาพที่ 1.1 สถิติการใช้อุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์ เน็ตของคนไทยในปี พ.ศ. 2557
แหล่ งทีม่ า: เปรมภัสส์ โชคเสถียร, 2557.
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สพธอ. (2557) สื่ อสังคม ในยุคปั จจุบนั ได้มีการแยกออกเป็ นหลายประเภทซึ่ งสามารถแบ่ง
ได้จาก รู ปแบบลักษณะในการใช้ หรื อ ช่องทางในการเข้าถึ ง โดยสามารถจําแนกได้เป็ นจํานวน
มาก ซึ่ งเป็ นการสร้ างทางเลือกให้กบั ผูท้ ี่ ใช้งานในระบบอินเทอร์ เน็ตในการเข้าใช้ สื่ อสังคม ที่ มี
ลักษณะที่ แตกต่างกันออกไป แม้ว่าผูใ้ ช้ระบบสื่ อสังคม ไม่จาํ เป็ นที่ จะต้องใช้งาน สื่ อสังคม ใน
รู ปแบบ หรื อชนิ ดใดชนิ ดหนึ่ งได้ แต่บุคคลหนึ่ งบุคคลนั้นสามารถเข้าใช้ระบบสื่ อสังคมที่แตกต่าง
กันได้อย่างอิสระ ตัวอย่างของ ระบบสื่ อสังคมที่ได้รับความนิ ยมจากประชาชนทัว่ โลกก็คือ เฟซบุ๊ก
(Facebook), ทวิตเตอร์ (Twitter) หรื อ ลิงค์อิน (Linkedin) และระบบสื่ อสังคมอื่นๆ อีกมากมายที่
ไม่ได้กล่าวถึง

ภาพที่ 1.2 ความสัมพันธ์ของสื่ อสังคม
แหล่ งทีม่ า: krusri.wikispaces, 2557.
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ได้มีงานวิจยั ที่บ่งบอกว่า สื่ อสังคม ชนิ ดใดจากผูใ้ ช้ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลกที่มี
การเข้าใช้มากที่สุด โดยผลลัพธ์จาก The Pew Research Center’s Internet Project แสดงให้เห็นว่า
ในปี ค.ศ. 2012 ถึงปี ค.ศ. 2013 เว็บไซต์เครื อข่ายสื่ อสังคมที่มีชื่อว่า เฟซบุ๊ก (Facebook) คือสื่ อ
สังคมที่มีการเข้าใช้งานมากที่สุดถึงร้อยละ 67 ในปี ค.ศ. 2012 และร้อยละ 71 ในปี ค.ศ. 2013 จาก
จํานวนของผูใ้ ช้ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลก อันดับที่สองคือเว็บไซต์ ลิงค์อิน (Linkedin) ที่มี
สถิติการเข้าใช้อยูท่ ี่ร้อยละ 20 ในปี ค.ศ. 2012 และร้อยละ 22 ในปี ค.ศ. 2013 รองลงมาคือ Pinterest
Twitter และ Instagram ตามลําดับ ในประเทศไทยเองก็เช่นเดี ยวกัน จากผลสํารวจของ สพธอ.
(2557) พบว่า เครื อข่ายสื่ อสังคมออนไลน์ยอดนิ ยม 3 อันดับจากจํานวนผูเ้ ข้าใช้ระบบเครื อข่าย
อินเทอร์ เน็ตในประเทศไทยทั้งหมด ได้แก่ เฟซบุ๊ก (Facebook) คือร้อยละ 93.7 ไลน์ (Line) คือร้อย
ละ 86.8 และ กูเกิ้ล พลัส (Google Plus) คือร้อยละ 34.6 ตามลําดับ จากผลการวิจยั เหล่านี้แสดงให้
เห็นว่า ระบบสื่ อสังคม อย่างเว็บไซต์เฟซบุ๊ก เป็ นระบบสื่ อสังคมที่มีผคู ้ นเข้าใช้มากที่สุดจากผูใ้ ช้
ระบบเครื อข่ายอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลก และในประเทศ ทําให้เว็บไซต์เฟซบุ๊ก เป็ นระบบสื่ อสังคมที่มี
อิทธิ พลมากที่สุดในด้านของการเผยแพร่ หรื อส่ งต่อข่าวสาร

ภาพที่ 1.3 สถิติการเข้าใช้สื่อสังคมในปี ค.ศ. 2012-2013 ของประเทศอังกฤษ และสเปน
แหล่ งทีม่ า: Pew Research Center, 2013.
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ภาพที่ 1.4 สถิติการเข้าใช้สื่อสังคมของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557
แหล่ งทีม่ า: เปรมภัสส์ ตระกูลโชคดี, 2557.
เมื่อสื่ อสังคม โดยเฉพาะในรู ปแบบของเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ได้กา้ วเข้ามามีบทบาทในฐานะ
หนึ่งในเครื่ องมือในการติดต่อสื่ อสาร หรื อแบ่งปั นข้อมูลกันระหว่างสังคมมนุษย์ สื่ อสังคมได้กลาย
มาเป็ นส่ วนหนึ่งในการดําเนินชีวติ ประจําวัน จากสถิติขา้ งต้นที่กล่าวมาได้แสดงให้เห็นว่า มนุ ษย์ได้
ใช้เวลา 1 ใน 4 ของวันไปกับการใช้งานเครื อข่ายระบบอินเทอร์ เน็ต และมากกว่าร้อยละ 75 ที่เข้าใช้
ระบบสื่ อสังคม ดังนั้น สื่ อสังคม จึงเป็ นอีกหนึ่ งช่องทางที่มีประสิ ทธิ ภาพไม่นอ้ ยไปกว่า สื่ อหลัก
หรื อ สื่ อกระแส อย่างเช่น โทรทัศน์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ด้วยเหตุน้ ีนกั การตลาดในปั จจุบนั จึงมี
แนวโน้มที่จะใช้ สื่ อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซต์เฟซบุ๊ก ในการเป็ นหนึ่ งในช่องทางการสื่ อ
การตลาด หรื อนําเสนอโฆษณาเพื่อสร้ างการรั บรู ้ ข่าวสาร ความเป็ นไปแก่ กลุ่ มเป้ าหมาย หรื อ
ผูบ้ ริ โภคของธุ รกิจ หรื อกิจการเหล่านั้น จากผลการวิจยั พฤติกรรมการลงทุนในสื่ อโฆษณาทัว่ โลก
โดยแบ่งเป็ นผูม้ ีอิทธิ พล หรื อผูม้ ีอาํ นาจต่อสื่ อเป็ นจํานวน 6,000 หน่วย ลูกค้า หรื อกลุ่มเป้ าหมายเป็ น
จํานวน 1,200 หน่วย และ แบรนด์ดงั ที่มีการตลาดที่ประสบความสําเร็ จอีกเป็ นจํานวน 150 หน่วย
พบว่างบประมาณในการใช้ สื่ อสังคม เพื่อเป็ นช่องทางในการสื่ อสารการตลาด หรื อโฆษณาในปี
ค.ศ. 2013 เป็ นจํานวนร้อยละ 10 จากจํานวนงบประมาณการใช้สื่อต่างๆ เพื่อสื่ อสารการตลาด หรื อ
โฆษณาทั้งหมด โดยเฟ๊ ซบุ๊ก คือสื่ อสังคมที่มีการทุ่มงบประมาณเพื่อการสื่ อสารการตลาดมากที่สุด
ซึ่งเป็ นจํานวนถึงร้อยละ 57 ของสื่ อสังคมทั้งหมด (Digital Influence Report, 2556)
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ภาพที่ 1.5 งบประมาณสําหรับการโฆษณาในสื่ อดิจิทลั ในปี ค.ศ. 2013
แหล่ งทีม่ า: Socialchorus, 2013.
ในความสอดคล้อ งที่ เ ป็ นไปในแนวทางเดี ย วกัน การสื่ อ สารการตลาดในระบบเครื อ
อินเทอร์ เน็ต และสื่ อสังคมออนไลน์ในประเทศไทยมีอตั ราที่เพิ่งสู งขึ้น เช่นเดียวกับแนวโน้มของ
การสื่ อสารการตลาดทัว่ โลก รายการจากบริ ษทั ประเมินความเป็ นไปได้ในธุ รกิจโฆษณาอย่าง นี ล
สันประเทศไทย (NielsenThailand, 2557) ได้รายงานว่าการใช้งบประมาณผ่านสื่ อในช่วงปี พ.ศ.
2557 ตั้งแต่เดือน มกราคมถึงธันวาคม รวม 12 เดือน ซึ่ งมีมูลค่ารวม 102,346 ล้านบาท ซึ่ งในขณะที่
สื่ ออื่นๆ รวมถึงสื่ อหลักอย่าง โทรทัศน์มีแนวโน้มการใช้งบประมาณที่ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 เป็ น
อัตราร้ อยละ 9.51 สื่ ออินเทอร์ เน็ ต และสื่ อเคลื่ อนที่เท่านั้นที่มีแนวโน้มการใช้งบประมาณที่เพิ่ม
สู งขึ้น โดยสื่ ออินเทอร์ เน็ตมีอตั ราการใช้งบประมาณสู งขึ้นร้อยละ 8.31 และสื่ อเคลื่อนที่มีอตั ราการ
ใช้งบประมาณที่สูงขึ้นร้อยละ 7.82
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ภาพที่ 1.6 งบประมาณการโฆษณาในสื่ อของประเทศไทยปี พ.ศ. 2557
แหล่ งทีม่ า: Brandbuffet, 2557.
สื่ อสังคม ได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ประจําวันของมนุษย์อย่างรอบด้านในการสื่ อสาร
ทั้งในด้า นการเปิ ดรั บข่า วสาร การเผยแพร่ ขอมูล ต่างๆ การตอบสนองความบันเทิ ง รวมถึ ง เป็ น
เครื่ องมื อในการสื่ อสารการตลาดอี กด้วย แม้ว่าประชาชนจากทัว่ โลก และประเทศไทยจะได้รับ
ความสะดวกสบาย และอรรถประโยชน์มากมายจาก สื่ อสังคม แต่ผลกระทบจากการใช้สื่อประเภท
นี้ก็เกิดขึ้นมากมายเช่นเดียวกัน อย่างเช่นงานวิจยั ของ รัญชนา รัชตะนาวิน (2558) ซึ่ งเป็ นการศึกษา
ความเสี่ ย งของความเข้า ใจผิดต่ อ สิ นค้า อุ ป โภคบริ โ ภคที่ ถู ก ส่ ง ต่ อในสั ง คมออนไลน์ โดยเป็ น
การศึ กษาปั จจัยความเสี่ ยงของความเข้าใจที่ ผิดต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ถูกผ่านต่อในสื่ อสังคม
ออนไลน์เฟซบุ๊ก และเพื่อหาแนวทางป้ องกันไม่ให้ความเสี่ ยงของความเข้าใจที่มีต่อสิ นค้าอุปโภค
บริ โภคที่ ถูก ผ่านต่อในสั งคมออนไลน์เฟซบุ๊กส่ งผลเสี ยหายต่อการดํา เนิ นธุ รกิ จ และผลวิจยั ใน
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การศึกษาในครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่า
มีความเข้าใจผิดต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
หลังจากที่กลุ่มเป้ าหมายได้รับสารที่ถูกส่ งต่อจากสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก โดยปั จจัยที่ทาํ ให้เกิดความ
เข้าใจผิดนั้นขึ้นอยูก่ บั วิจารณญาณส่ วนบุคคล โดยเป็ นผลมากจากระดับการศึกษาที่ต่างกัน ทักษะ
การสื่ อสารที่ ต่า งกัน วัฒนธรรมของแต่ ล ะคนที่ ต่า งกัน และการอบรมสั่ง สอนจากครอบครั วที่
ต่างกัน ทําให้เห็นได้วา่ การสร้างการรับรู้ให้แต่ละบุคคลที่รับสารในสื่ อสังคมออนไลน์ที่ขาดการคัด
กรอง และสังเคราะห์อย่างสื่ อชนิดอื่นๆ นั้นเป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้โดยยาก ในภาวะที่สังคมมีการเดินหน้า
ในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในการสื่ อสารเพื่อจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน และมีแนวโน้มที่จะใช้สื่อ
ประเภทนี้มากขึ้น
จากผลสํารวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์ เน็ตของคนไทยในปี พ.ศ. 2557 โดย สพธอ. (2557)
พบว่ามีจาํ นวนคนไทยในอัตราร้อยละ 9.9 หรื อร้อยละ 10 ที่มีพฤติกรรมสุ่ มเสี่ ยงที่จะไม่ตรวจสอบ
การแชร์ ส่ งต่อภาพ หรื อข้อความจําพวกข่าว บทความ โฆษณา หรื อความคิดเห็นของผูใ้ ช้บญั ชี อื่น
ในระบบ ซึ่ งหากคิดเป็ นจํานวนจากผูท้ ี่ใช้สื่อสังคมทั้งหมดจะพบว่ามีประชาชนจํานวนใกล้เคียงกับ
1,725,000 คนที่มีพฤติกรรมสุ่ มเสี่ ยงเกี่ยวกับการรับสารในสื่ อสังคมเช่นนี้
จากปั ญ หาที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งมาจากผลของการพัฒ นาการสื่ อ สารที่ ร วดเร็ ว แต่ ข าดความ
รั บผิดชอบขึ้ นในสังคม ทํา ให้ผูเ้ ชี่ ยวชาญระดับนานาชาติ ได้เล็งเห็ นความสําคัญ และมี การจัด
ประชุ มเพื่อถกเถียงถึงต้นเหตุ และวิธีการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ขึ้นที่เมืองกันวาร์ ดประเทศเยอรมัน
ซึ่ งก่อให้เกิดข้อสรุ ปเรื่ องการศึกษา (Media Education) ว่า สื่ อมีความสําคัญมากขึ้นทุกวัน และมี
อิทธิ พลอย่างมากต่อสังคมปั จจุบนั และชี้ เห็นว่า รู ปแบบการศึกษาสื่ ออย่างมีเหตุผล และเป็ นระบบ
จะเป็ นส่ วนประกอบที่พลเมืองยุคใหม่จาํ เป็ นต้องมี โดยแถลงการณ์จากการประชุ ม สะท้อนให้เห็น
ถึงหลักสําคัญสําหรับขอบข่าย การศึกษาสื่ อ (Media Education) โดยมี ขอ้ สรุ ปดังนี้ อันดับแรก
รวมถึ ง สื่ อที่ เป็ นภาพเคลื่ อนไหว (ภาพยนตร์ โทรทัศ น์ วีดีทศั น์) เพลงทั้งที่ อยู่ใ นรู ปแบบสื่ อ
บันทึกเสี ยง และเพลงจากวิทยุ สื่ อสิ่ งพิมพ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสื่ อพิมพ์ และนิ ตยสาร) และ
เทคโนโลยีการสื่ อสารระบบดิ จิตอล โดยการศึกษาสื่ อมุ่งไปที่การพัฒนาการรู ้เท่าทันเป็ นวงกว้าง
ไม่ได้สัมพันธ์ เพียงแค่การพิมพ์เท่านั้นแต่ยงั สัมพันธ์กบั ระบบสัญญะของภาพ และเสี ยงอี กด้วย
อันดับที่สองการศึกษาสื่ อ เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับการเรี ยนการสอนเรื่ องสื่ อ ไม่ควรเข้าสับสนกับการ
สอนผ่านสื่ อ เช่น การใช้โทรศัพท์ หรื อคอมพิวเตอร์ เป็ นสื่ อการสอน การศึกษาสื่ อนั้นไม่ได้เกี่ยวกับ
การใช้สื่อเป็ นอุปกรณ์ ในการช่วยสอน และอันดับที่สามคือการศึกษาสื่ อ มุ่งไปที่การพัฒนาความ
เข้าใจในการวิเคราะห์ และพัฒนาการมีร่วมอย่างกระตือรื อร้น (Active Participation) การศึกษาสื่ อ
ทําให้ค นรุ่ นหนุ่ มสาวในฐานะที่เป็ นผูบ้ ริ โภคสื่ อสามารถตี ค วาม และสามารถวินิจฉัยได้อย่างมี
ความรู ้ อีกทั้งทําให้พวกสามารถเป็ นผูผ้ ลิตสื่ อได้เอง และเพื่อให้กลายเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมที่มีพลังมาก
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ขึ้นในสังคม การศึกษาสื่ อเป็ นการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ และสร้างสรรค์ของคนรุ่ นหนุ่ม
สาว (The Seville Seminar February, 2002)
นอกจากนั้นยังมีการกําหนด แบบจําลองแนวคิดหลักการรู ้เท่าทันสื่ อ (Media Literacy :Key
Concept Model) ซึ่ งเป็ นการจําลองที่ แสดงองค์ประกอบที่ สํา คัญของการเรี ยนรู ้ เท่าทันสื่ อ ที่
ประกอบด้วย เจ้าของสื่ อ (Media Agencies), ประเภทสื่ อ (Media Categories), เทคโนโลยีของสื่ อ
(Media Technologies), ภาษาของสื่ อ (Media Languages), ผูเ้ ปิ ดรับสื่ อ (Media Audiences) และการ
นําเสนอของสื่ อ (Media Representations) แบบจําลอง (Model) ดังกล่าวในการศึกษาสื่ อนี้ได้ถูก
บรรจุไว้ใน “ประกาศหลักสู ตรการเรี ยนการสอน” (Curriculum Statement) ของสถาบันภาพยนตร์
แห่งอังกฤษ (The British Film Institute) ซึ่ งจัดพิมพ์ข้ ึนในปี ค.ศ. 1989 และ ค.ศ. 1991 ซึ่ งมีข้ ึนเป็ น
ครั้งแรกในรอบ 20 ปี ของการพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการสอน และมีอิทธิ พลอย่างมากในระดับ
นานาชาติ อย่างไรก็ตามมาตรฐานของแบบจําลองก็ได้มีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามการพัฒนา
หลักสู ตรในแต่ละประเทศ
จากแบบจํา ลองของแนวคิ ด การรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ดัง กล่ า ว เป็ นเพี ย งหนึ่ งในแนวคิ ด หลัก ที่
หลากหลาย รวมถึ งคําจํากัดความของการรู ้ เท่าทันสื่ อก็หลากหลายเช่ นกัน เพราะยังมี ผเู ้ ชี่ ยวชาญ
นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ทัว่ โลก ที่มีการศึกษา มีกิจกรรมการจัดอบรม เพื่ อ เป็ นแนวทางใน
การสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อในบริ บทของสังคมต่อไป
ในเวลาต่อมาแม้วา่ จะมีการสร้ างแนวทางในการสร้างความเข้าใจ และการสร้างภูมิคุม้ กัน
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคจากผลกระทบของการสื่ อสารที่เรี ยกว่า การรู ้เท่าทันสื่ อ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากสมาชิ ก
ของ Aspen Media Literacy Leadership Institute ได้ให้คาํ จํากัดความไว้วา่ หมายถึงความสามารถ
ในการเข้าถึง วิเคราะห์ประเมิน และสร้างสรรค์สื่อในหลายๆ รู ปแบบ จนเวลาต่อมาคําว่า การรู ้เท่า
ทันสื่ อ ก็กลายมาเป็ นสิ่ งสําคัญในวงการการสื่ อสาร และการศึกษาเพื่อเป็ นการผลักดันสื่ อให้เป็ นสื่ อ
ที่มีคุณภาพ และเป็ นสื่ อที่สมบูรณ์ในระบอบประชาธิ ปไตย องค์กรยูเนสโก (UNESCO) ได้มีจาํ แนก
หัวข้อ หรื อคําศัพท์ที่เกี่ยวกับ MIL (Media and Information Literacy) เพื่อเป็ นบรรทัดฐานสําหรับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ เกี่ ย วกับสื่ อในอนาคตเพื่อสร้ างการรู ้ เท่าทันสื่ อต่อสั งคมโดยมี เจตนาในการ
พัฒนาสื่ อที่มีแสรี ภาพเป็ นอิสระ และเป็ นสื่ อที่ประโยชน์ต่อสังคม แต่ก็ไม่ได้มีการสร้างองค์ความรู ้
หรื อแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับองค์ความรู้ในการสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อ กับสื่ อสังคมออนไลน์ที่เป็ นสื่ อ
ใหม่ที่ผบู ้ ริ โภคยังไม่มีความรู ้ ความเข้าใจออกมาเป็ นแนวทางปฏิบตั ิอย่างชัดเจนทีเดียว ทั้งในสังคม
ต่างประเทศ และในสังคมประเทศไทย (อุษา บิ้กกิ้นส์, 2555)
นอกจากนั้นองค์กรยูเนสโก (UNESCO, 2015) ได้มีจาํ แนกหัวข้อ หรื อคําศัพท์ที่เกี่ยวกับ
MIL (Media and Information Literacy) เพื่อเป็ นบรรทัดฐานสําหรับ กระบวนการเรี ยนรู้เกี่ยวกับสื่ อ
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ในอนาคตเพื่อสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อต่อสังคมโดยมีเจตนาในการพัฒนาสื่ อที่มีเสรี ภาพเป็ นอิสระ และ
เป็ นสื่ อที่ประโยชน์ต่อสังคม (อุษา บิ้กกิ้นส์, 2555)
ด้วยผลกระทบของสื่ อสังคมที่สร้ างพฤติกรรม และสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ ยงขึ้นมากกมายต่อ
ประชาชนในสังคมยุคใหม่ ได้มีงานวิจยั ที่เริ่ มต้นมุ่งเน้นศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ที่ทาํ ให้เกิดความ
เข้าใจผิดต่อการส่ งต่อข้อมูลสิ นค้าอุปโภคบริ โภคในสื่ อออนไลน์ โดย รัญชนา รัชตะนาวิน (2557)
ที่ได้ทาํ การศึกษาวิจยั ในเรื่ อง ความเสี่ ยงของความเข้าใจผิดต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ถูกผ่านต่อใน
สังคมออนไลน์
นอกจากประเด็นในเรื่ องการสื่ อสารยังงานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยต่างๆ ในการสื่ อสาร
การตลาดที่มีผลต่อพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคในสังคมจากการใช้สื่อสังคมต่างๆ ด้วย ตัวอย่างเช่ น
งานวิจยั ของ นุ ชจริ นทร์ ชอบดํารงธรรม (2553) ซึ่ งเป็ นการศึกษาเกี่ยวกับ อิทธิ พลของสื่ อโฆษณา
ในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผลต่อ กระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค หรื องานวิจยั ของ นิ ฤมล
หิ รัญวิจิตรภรณ์ (2557) ซึ่ ง เป็ นการศึก ษาเกี่ ยวกับ ทัศนคติ การรู ้ เท่าทันสื่ อ และพฤติ กกรมการ
หลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ หรื องานวิจยั
อย่า งไรก็ ตาม งานวิจยั ที่ ย กตัวอย่า งขึ้นมาข้า งต้น แม้จะมี การศึ ก ษาเกี่ ยวกับ พฤติ ก รรม
ผลกระทบ และอิทธิ พลจากการใช้สื่อสังคม หรื อการสื่ อสารการตลาดจากสื่ อสังคมก็ยงั เป็ นเพียง
การศึกในแง่มุมของการวิจยั เชิงปริ มาณเพียงเท่านั้น แต่ก็ยงั ไม่ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการ
ทําความเข้าใจเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อในสื่ อสังคมออนไลน์ในรู ปแบบงานวิจยั เชิงคุณภาพ เพื่อสร้าง
แนวทางที่เป็ นรู ปธรรม ซึ่ งเป็ นหัวใจสําคัญที่จะแก้ปัญหาต่อการสื่ อสารการตลาด หรื อการโฆษณา
จากสื่ อสังคม ดังนั้นจึงเป็ นโอกาสอันดีสําหรับวงการนิ เทศศาสตร์ ของประเทศไทย ที่จะนําแนวคิด
การรู ้เท่าทันสื่ อ มาประยุกต์เข้ากับการสื่ อสารการตลาดบนสื่ อสังคม เพื่อศึกษาในการหาแนวทางใน
การสร้ างความเข้าใจ การสร้ างภูมิคุม้ กันให้กบั ผูบ้ ริ โภคในสื่ อสังคมที่ ได้รับผลกระทบ หรื อเกิ ด
พฤติกรรมสุ่ มเสี่ ยงจากการสื่ อสารการตลาดของสื่ อออนไลน์
โดยสรุ ป การวิจยั ในประเด็น การรู ้เท่าสื่ อในสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก คาด
ว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ เกี่ ยวกับการรู้ เท่าทันสื่ อในสื่ อสังคมออนไลน์ จาก
มุมมองมิติของทางนิ เทศศาสตร์ เพื่อเป็ นการสร้างความเข้าให้เกิดกับกลุ่มผูบ้ ริ โภค และสร้ างองค์
ความรู ้ที่จะนําไปพัฒนากลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องการกับรู ้เท่าทันสื่ อในสื่ อสังคม โดยมีจุดประสงค์ในการ
สร้ าง และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชนในสังคมที่มีการเข้าใช้สื่อออนไลน์ในชี วิตประจําวัน
และเป็ นการยกระดับของศักยภาพของการสื่ อสารในประเทศไทย
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1.2 คําถามนําวิจยั
1) ผลกระทบจากการโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมประเภท เฟซบุก๊ ต่อการดําเนิ น
ชีวติ ของผูบ้ ริ โภค
2) ปั ญหาเกี่ยวกับปั ญหาเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
โฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
3) แนวทางการสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อต่อการโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมประเภท
เฟซบุก๊

1.3 วัตถุประสงค์ ในการศึกษาวิจัย
1) เพื่อศึกษาปั ญหา และผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมประเภท
เฟซบุก๊ ต่อการดําเนินชีวติ ผูบ้ ริ โภค
2) เพื่อศึกษาปั ญหาเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
บนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
3) เพื่อสร้างแนวทางสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อต่อการโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
ประเภท เฟซบุก๊

1.4 ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1) เพื่อเป็ นข้อมูล หรื อแนวทาง ให้แก่ ผูบ้ ริ โภค หรื อประชาชนในสังคมในการสร้ าง
ความสามารถในการตระหนักรู ้ การคิด วิเคราะห์ และการแยกแยะ สื่ อโฆษณา บนเว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมประเภทเฟซบุก๊
2) เพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่สถานศึกษา ที่สนใจถึง พฤติกรรม และผลกระทบ การโฆษณาบน
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมประเภท เฟซบุก๊ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภค และสามารถ
นําไปประยุกต์ในการสอนต่อ นักเรี ยน หรื อนักศึกษาในสถานบันได้
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1.5 ขอบเขตการศึกษา
งานวิจยั ในครั้ งนี้ เป็ นการศึ กษาด้วยการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยการ
สั ม ภาษณ์ เ ชิ ง เจาะลึ ก (In-Depth Interview) โดยทํา การสั ม ภาษณ์ จ ากผูท้ ี่ เ กี่ ย วข้อ งในวงการสื่ อ
โฆษณาผ่านเว็บเครื อข่ายสังคมประเภท เฟซบุ๊ก จํานวน 15 คน โดยเก็บข้อมูลในเดื อน ธันวาคม
พ.ศ. 2558 ถึงเดือน มกราคม พ.ศ. 2559 เพื่อศึกษาผลกระทบจากการสื่ อสารที่เกิดขึ้นจากโฆษณา
ในเฟซบุก๊ และแนวทางการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาเฟซบุก๊

1.6 นิยามศัพท์
ผลกระทบ หมายถึง ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทํา หรื อการอุบตั ิข้ ึนของสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ ง ซึ่ ง
ผลลัพธ์เหล่านั้นสามารถทั้งคาดคะเนได้ หรื อไม่ได้
การโฆษณา หมายถึ ง การให้ขอ้ มูล ข่าวสาร เป็ นการสื่ อสารจูงใจผ่านสื่ อโฆษณาประเภท
ต่า งๆ เพื่ อจู ง ใจหรื อโน้ม น้า วใจให้ก ลุ่ ม ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย มี พฤติ ก รรมคล้อยตามเนื้ อหาสารที่
โฆษณา อัน เอื้ อ อํา นวยให้ มี ก ารซื้ อ หรื อ ใช้สิ น ค้า และบริ ก าร ตลอดจนชัก นํา ให้ ป ฏิ บ ัติ ต าม
แนวความคิดต่างๆ ทั้งนี้ขอให้ผโู ้ ฆษณาหรื อผูอ้ ุปถัมภ์จะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายในการสื่ อดังกล่าว
การรู ้เท่าทันสื่ อ หมายถึง สภาวะที่บุคคลที่มีความสามารถในการคิดพินิจพิเคราะห์ในเรื่ อง
กระบวนการสื่ อสารมวลชน ที่ประกอบด้วยผูผ้ ลิตสื่ อ สถาบันหรื องค์กรสื่ อ ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผูผ้ ลิ ตสื่ อกับอํานาจทางเศรษฐกิ จ การเมืองในระบบสังคมที่มีผลต่อกระบวนการผลิตสื่ อ เนื้ อหา
รู ปแบบหรื อเนื้อความสื่ อ การถ่ายทอดหรื อเผยแพร่ ตลอดจนการสสนับสนุนเนื้อหาหรื อผลผลิตสื่ อ

บทที่ 2
กรอบแนวคิด ทฤษฏี และการวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การวิจยั เรื่ อง “ผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก และแนวทางการรู ้ เท่า
ทันสื่ อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก” มีแนวกรอบแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้อง
ดังนี้
2.1 แนวความคิดเกี่ยวกับสื่ อสังคม และเว็บไซต์เฟซบุก๊
2.2 แนวความคิดเกี่ยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่เกี่ยวกับการโฆษณาบน
สื่ อสังคม
2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับการ รู ้เท่าทันสื่ อ
2.4 แนวความคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการโฆษณา
2.5 งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

2.1 แนวความคิดเกีย่ วกับสื่ อสั งคม และเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
2.1.1 ความหมายของสื่ อสั งคม
สื่ อสังคมเองนั้นไม่ได้จาํ เป็ นจะต้องใช้ช่องทางใดช่องทางหนึ่ งในการสื่ อสาร แต่อาจจะมี
กิจกรรมที่ใช้หลายๆ ช่องทางบนสื่ อสังคมเพื่อสื่ อสารกับกลุ่มเป้ าหมายด้วย ซึ่ งเป็ นกลยุทธ์ที่นกั การ
ตลาดนิ ยมใช้ใน ปั จจุบนั ภิเษก ชัยนิ รันดร์ (2555, น. 57-58) ได้อธิ บายเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ไว้วา่ สื่ อ
สังคมนั้นมีหลายช่องทาง นักการตลาดจะเลื อกโดยใช้หลักเกณฑ์ว่ากลุ่มลูกค้าอยู่ในช่ องทางไหน
หรื อไม่อย่างไร สิ่ งสําคัญคือคือต้องคํานึ งว่าในแต่ละช่องทางต้องเน้นเนื้ อหาที่ เชื่ อมโยงกัน เช่ น
แบรนด์รสดี เชื่ อมโยงในเรื่ องความสุ ขภาพในครัว หรื อความสุ ขในครอบครัว ซึ่ งทํากิ จกรรมทาง
เฟซบุก๊ ให้บรรดาลูกค้าแสดงความคิดเห็นว่าสิ่ งที่ทาํ ให้มีความสุ ขในครอบครัวมากที่สุด ซึ่ งเห็นได้
ว่า กิ จกรรมที่ เกิ ดขึ้ นใช่ ช่ องทางในการสื่ อสารจาก สื่ อสัง คมที่ ไ ม่มีขี ดจํากัด โดยทุ กช่ องทางจะ
เชื่อมโยงไปกับคุณค่าของสิ นค้าทั้งสิ้ น
อุไรพล ชลสิ ริรุ่งสกุล (2554, น. 26) ยังได้ให้ความหมายของสื่ อประเภท โซเชี ยล เน็ตเวิร์ค
กิ้ง (Social Networking) ไว้วา่ คือ ช่องทางการสื่ อสารของนักการตลาดยุคใหม่ มีจุดเด่นในการสร้าง
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กลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปาก หรื อ Word of Mouth Marketing ด้วยพลังการบอกต่อในกลุ่ม
เพื่อนต่อเพื่อนเท่านั้น และยังให้ความหมายของ E-mail Marketing ไว้วา่ คือ รู ปแบบใหม่ของการส่ ง
เมล์โดยตรง ที่มีพ้ืนฐานของการโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การที่ผรู้ ับสนใจที่ใช้ในการสื่ อสารตรงกับ
กลุ่มเป้ าหมายที่เหมาะสม นอกจากนี้ยงั เป็ นเครื่ องมือสําคัญในการรักษาความสัมพันธ์การสมาชิ ก
ในธุ รกิจ และเชื่อมกลุ่มเป้ าหมายไปสู่ ขอ้ มูล หรื อกิจกรรมที่เราต้องการได้ ตัวอย่างของสื่ อชนิดนี้ คือ
เฟซบุก๊ (Facebook) และ กูเกิ้ล พลัส (Google Plus)
ยังมีนกั วิชาการได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสื่ อสังคมเพิ่มเติมด้วยว่า สื่ อสังคมออนไลน์ คื อ
สื่ อที่ผสู ้ ่ งสารแบ่งปั นสาร ซึ่ งอยูใ่ นรู ปแบบต่างๆ ไปยังผูร้ ับสารผ่านเครื อข่ายออนไลน์ โดยสามารถ
โต้ตอบกันระหว่างผูส้ ่ งสาร และผูร้ ับสาร หรื อผูร้ ับสารด้วยกัน พิชิต วิจิตรบุญยรักษ์ (2554, น. 99)
2.1.2 การแบ่ งประเภทของสื่ อสั งคม
สื่ อชนิดใหม่ที่เกิดขึ้นในระบบอินเทอร์ เน็ต หรื อที่เรี ยกว่า สื่ อสังคม ที่มีรูปแบบการใช้งาน
ที่เป็ นเอกลักษณ์ โดยเป็ นการสื่ อสารที่จาํ ลองระบบสังคมของมนุษย์ หรื อผูค้ นจํานวนมหาศาลให้อยู่
ในโลกของพื้นที่ ออนไลน์ สื่ อชนิ ดนี้ สร้ างการเปลี่ ยนแปลง และส่ งผลกระทบต่อการดําเนิ นชี วิต
ของมนุษย์ ทําให้สื่อสังคมได้กลายเป็ นช่องทางหนึ่งในการสร้างกลยุทธ์การสื่ อสารทางการตลาดที่
มีประสิ ทธิ ภาพสู งเนื่ องจากปั จจัยทางด้านความรวดเร็ ว การสร้างความเชื่ อใจจากความสัมพันธ์ที่
ใกล้ชิด และงบประมาณค่าใช้จ่ายน้อย หรื อไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ช่วยให้ธุรกิ จสามารถดําเนิ นกิจกรรม
ต่างๆ ให้เกิดกับกลุ่มเป้ าหมายแบบตัวต่อตัว มีความสามารถในการเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวความต้องการ
ของกลุ่มเป้ าหมาย ปั จจุบนั สื่ อสังคมเป็ นช่องทางในการโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การของนักการตลาด
ที่ มี ค วามสํ า คัญ เป็ นอย่า งมาก ไม่ แ พ้ช่ อ งทางการสื่ อ ในสื่ อ หลัก จํา พวก โทรทัศ น์ วิ ท ยุ หรื อ
หนังสื อพิมพ์ Kaplan and Haenlein (2010 อ้างถึงใน บุหงา ชัยสุ วรรณ, 2558, น. 177) ได้นาํ เสนอ
การจัดประเภทของสื่ อสังคมไว้เป็ น 6 ประเภทดังนี้
1) โครงการที่ก่อให้เกิดความร่ วมมือ (Collaborative Project) เช่น วิกิพีเดีย
2) การสื่ อสารผ่านบล็อก และไมโครบล็อก (Blog and Microblogs) เช่น ทวิตเตอร์
3) ชุมเนื้อหาสาร (Content Communities) เช่น Youtube
4) เครื อข่ายสังคม (Social Networking Sites) เช่น Facebook
5) เกมส์เหมือนจริ งออนไลน์ (Vitual Game-worlds) เช่น World of Warcaraft
6) โลกสังคมเสมือนจริ งออนไลน์ (Virtual Social Worlds) เช่น Second Life
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มานะ ตรี ยาภิวฒั น์ (2553) เนื่ องจากจํานวนความหลากหลายของเว็บไซต์สื่อออนไลน์ที่
เกิ ด ขึ้ น มากมายทั่ว โลก รู ป แบบการใช้ง าน คุ ณ ประโยชน์ และช่ อ งทางการเช้า ใช้ที่ ส ามารถ
ผสมผสานกัน (Cross Over) ส่ งผลให้การแบ่งประเภทของเครื อข่ายสังคมออนไลน์ตามลักษณะ
ต่างๆ ยัง คงเกิ ดความสับ สน และคลุ มเครื อในหมู่นัก วิช าการ ซึ่ ง ยัง ได้มีการแบ่ง ประเภทของ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ตามลักษณะของการใช้ไว้ออกเป็ น 10 ประเภทดังนี้
1) Weblogs
Weblog สามารถเรี ยกสั้นๆ ได้วา่ Blogs คือ สื่ อส่ วนบุคคลบนอินเทอร์ เน็ตที่ใช้
เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู ้ ข้อคิดเห็น บันทึกส่ วนตัว โดยสามารถแบ่งปั นให้บุคคลอื่นๆ โดย
ผูร้ ับสารสามารถเข้าไปอ่าน หรื อแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติมได้ ซึ่งการแสดงเนื้อหาของบล็อกนั้นจะ
เรี ยงลําดับจากเนื้ อหาใหม่ไปสู่ เนื้ อหาเก่า ผูเ้ ขียน และผูอ้ ่านสามารถค้นหาเนื้ อหาย้อนหลังเพื่ออ่าน
และแก้ไขเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา ตัวอย่างของ Weblogs คือ Exteen, Blogging, Worldpress, Blogger,
Oknation
2) Social Networking
คือเครื อข่ายสังคมในอินเทอร์ เน็ต ซึ่ งเป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่ใช้สําหรับเชื่ อต่อ
ระหว่างบุคคล กลุ่มบุคคล เพื่อให้เกิดเป็ นกลุ่มสังคม (Social Community) เพื่อร่ วมกันแลกเปลี่ยน
และแบ่งปั นข้อระหว่างกันทั้งด้านธุ รกิจ การเมือง การศึกษา ตัวอย่างของ Social Networking คือ
Facebook, Hi5, Google Plus
3) Micro Blogging และ Micro Sharing
Micro Blogging และ Micro Sharing เรี ยกได้อีกอย่างหนึ่ งว่า บล็อกจิ๋ว ซึ่ งเป็ น
เว็บไซต์เซอร์ วสิ ที่ให้บริ การแก่บุคคลทัว่ ไป สําหรับให้ผใู ้ ช้บริ การเขียนข้อความสั้นๆ ประมาณ 140
ตัวอักษร ที่เรี ยกว่า Status หรื อ Notice เพื่อแสดงสถานะของตัวเองว่ากําลังทําอะไรอยู่ หรื อแจ้ง
ข่าวสารต่างๆ แก่กลุ่มเพื่อนในสังคมออนไลน์ ทั้งนี้ การกําหนดให้ใช้ขอ้ มูลในรู ปข้อความสั้นๆ ก็
เพื่อให้ผใู ้ ช้ที่เป็ นผูเ้ ขียน และผูอ้ ่านเข้าใจง่าย ตัวอย่างที่นิยมอย่างแพร่ หลายคือ เว็บไซต์ Twitter
4) Online Video
เป็ นเว็บไซต์ที่ให้บริ การวิดีโอออนไลน์โดยไม่เสี ยค่าใช้จ่าย ซึ่ งปั จจุบนั ได้รับความ
นิ ยมอย่างแพร่ หลาย และขายตัวอย่างรวดเร็ ว เนื่ องจากเนื้ อหาที่นาํ เสนอในวีดีโอออนไลน์ที่ไม่ถูก
จํากัดโดยผังรายที่แน่นอน และตายตัวทําให้ผใู ้ ช้บริ การสามารถติดตามชมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
ผูใ้ ช้สามารถเลื อกชมเนื้ อหาได้ตามความต้องการ และยังสามารถเชื่ อมต่อไปยังเว็บวีดีโออื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องได้อีกจํานวนมากอีกด้วย ตัวอย่างของเว็บเครื อข่ายประเภทนี้คือ Youtube.com
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5) Photo Sharing
เป็ นเว็บไซต์ที่เน้นให้บริ การฝากรู ปภาพโดยผูใ้ ช้บริ การสามารถอัพโหลด และ
ดาวน์โหลดรู ปภาพเพื่อนํามาใช้งานได้ ที่สําคัญนอกเหนื อจากผูใ้ ช้บริ การจะได้มีโอกาสแบ่งปั น
รู ปภาพแล้ว ยังสามารถใช้เป็ นพื้นที่เพื่อเสนอขายภาพของตนเองได้อีกด้วย ตัวอย่างของเว็บไซต์
ฝากรู ปภาพคือ Flickr, Photo Bucket, Zoomr
6) Wikis
เป็ นเว็บไซต์ที่มีลกั ษณะเป็ นแหล่งข้อมูล หรื อ ความรู ้ ซึ่ งผูเ้ ขียนส่ วนใหญ่อาจจะ
เป็ นนัก วิชาการ นักวิช าชี พ หรื อผูเ้ ชี่ ย วชาญเฉพาะทางด้านต่า งๆ ทั้ง การเมื อง เศรษฐกิ จ สั ง คม
วัฒนธรรม ซึ่ งผูใ้ ช้สามมารถเขียน หรื อแก้ขอ้ มูลได้อย่างอิสระ เช่น Wikipedia, Google Earth
7) Virtual Worlds
คือการสร้างโลกจินตนาการโดยจําลองส่ วนหนึ่งของชีวติ ลงไป จัดเป็ น
สื่ อสังคมออนไลน์ที่บรรดาผูท้ ่องโลกไซเบอร์ ใช้เพื่อสื่ อสารระหว่างกันบนอินเทอร์ เน็ตในลักษณะ
โลกเสมื อนจริ ง (Virtual Reality) ซึ่ งผูใ้ ช้บริ การอาจจะเป็ นบริ ษทั หรื อองค์การด้านธุ รกิ จ ด้าน
การศึกษา รวมถึ งองค์กรด้านสื่ อ เช่น สํานักข่าวรอยเตอร์ สํานักข่าวซี เอ็นเอ็น ต้องเสี ยค่าใช้จ่ายใน
การซื้ อพื้นที่เพื่อให้บุคคลในบริ ษทั หรื อองค์กรได้มีช่องทางในการนําเสนอเรื่ องราวต่างๆ ไปยัง
กลุ่มเครื อข่ายผูใ้ ช้สื่อออนไลน์ ซึ่ งอาจจะเป็ นกลุ่มลูกค้าทั้งหลัก และรอง หรื อผูเ้ กี่ยวข้องกับธุ รกิ จ
ของบริ ษทั หรื อองค์การก็ได้ ปั จจุบนั เว็บไซต์ที่ใช้หลัก Virtual Worlds ที่ประสบความสําเร็ จคือ
Second Life
8) Crowd Sourcing
คือเว็บที่มาจากการรวมคําสองคําคือ Crowd และ Outsourcing เป็ นหลักการขอ
ความร่ วมมื อจากบุ คคลในเครื อข่า ยสั งคมออนไลน์ โดยสามารถจัดทํา ในรู ป ของเว็บไซต์ที่ มี
วัตถุ ประสงค์หลักเพื่อค้นหาคําตอบ และวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ ทางธุ รกิ จ การศึกษา รวมทั้งการ
สื่ อสาร โดยอาจจะเป็ นการดึ งความร่ วมมื อจากเครื อข่ายทางสังคมมาช่วยตรวจสอบข้อมูลเสนอ
ความคิดเห็ น หรื อให้ขอ้ เสนอแนะ กลุ่มคนที่เข้ามาให้ขอ้ มูลอาจจะเห็นประชาชนทัว่ ไป หรื อผูม้ ี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่อยูใ่ นภาคธุ รกิจ หรื อแม้แต่ในสังคมนักข่าว ข้อดีของการใช้หลัก Crowd
Sourcing คือ ทําให้เกิดความหลากหลายทางความคิดเพื่อนําไปสู่ การแก้ปัญหาที่มีประสิ ทธิ ภาพ
ตลอดจนช่วยตรวจสอบ หรื อคัดกรองข้อมูลซึ่ งเป็ นปั ญหาสาธารณะร่ วมกันได้ เว็บไซต์ตวั อย่างคือ
Ideastorm, MyStarbuck
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9) Podcasting หรื อ Podcast
มาจากลักษณะการรวมตัวของคําสองคําคือ Pod และ Broadcasting ซึ่ ง POD หรื อ
Personal On Demand คือ อุ ปสงค์ หรื อความต้องการส่ วนบุ คคลส่ วน Broadcasting เป็ นการ
นําเสนอสื่ อต่างๆ มารวมกันรู ปของภาพ และเสี ยง (The Public in General) ที่สนใจดาวน์โหลดเพื่อ
นําไปใช้งาน เช่น Dual Geek Podcast
10) Discuss Review or Opinion
เป็ นเว็บบอร์ ดที่ผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ ตสามารถแสดงความคิดเห็ นโดยอาจจะเกี่ยวกับ
สิ นค้า หรื อบริ การ ประเด็นสาธารณะทางการเมือง เศรษฐกิจ หรื อสังคม เช่น Epinions, Moutshut,
Pantip
2.1.3 ประวัติ ลักษณะ และความสํ าคัญของเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก
เฟซบุ๊ ก (Facebook) คื อ เว็ บ ไซต์ สั ง คมออนไลน์ ที่ ก่ อ ตั้ง โดยกลุ่ ม นั ก ศึ ก ษาที่ ม าจาก
มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด ณ ประเทศสหรัฐอเมริ กา เฟซบุ๊ก ได้กาํ เนิ ดขึ้นอย่างเป็ นทางการในวันที่ 4
กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2004 เฟซบุ๊ก เป็ นเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่ เริ่ มต้นจากการเปิ ดให้
นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเข้าใช้ในช่วงแรก และได้ขยายฐานกลุ่มเป้ าหมายไปเป็ นผูใ้ ช้งานใน
ระบบอินเทอร์ เน็ตทัว่ โลกในปี ค.ศ. 2006 อย่างเป็ นทางการ และเมื่อ ค.ศ. 2012 เว็บไซต์เฟซบุ๊ก ได้
กลายเป็ นเว็บเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีคนใช้มากที่สุดในโลก โดยมีผใู ้ ช้บริ การถึง 1,000 ซึ่ งเป็ น
ตัวบ่งชี้ความนิยมได้อย่างชัดเจน
ในปั จจุบนั เฟซบุ๊ก (Facebook) ถื อเป็ นเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีผใู ้ ช้งานมากที่สุด เป็ น
สถานที่ที่ผใู ้ ช้สามารถติดต่อกับบุคคลอื่นๆ สามารถสร้างอัลบั้มรู ปไว้อวดเพื่อนๆ มีมินิเกมส์ ต่างๆ
ให้เล่นในเว็บไซต์ กําหนดตารางนัดหมายกับกลุ่มต่างๆ และยังใช้สนทนากันระหว่างผูใ้ ช้คนอื่นๆ
ได้ดว้ ย นอกจากนั้นเฟซบุ๊ก ยังเปิ ดให้ 3rd Party เข้ามาพัฒนาแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ มากมายจนเกิด
ระบบเศรษฐกิ จใหม่อย่าง “เศรษฐกิจแอพพลิ เคชั่น (App Economy) นําเสนอประสบการณ์ที่มี
หลากหลายรู ปแบบ เป็ นระบบเครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มีลูกเล่ นมากหมายให้กบั นักการตลาด
นํามาประยุกต์อีกด้วย (@mimee, @tuirung, 2553, น. 52 – 54)
สําหรับในประเทศไทย สถิ ติเดือนสิ งคาคม ปี ค.ศ. 2010 มีผใู ้ ช้ประมาณ 5.1 ล้ายรายด้วย
อัตราการเติบโตร้อยละ 18.02 จัดเป็ นอันดับที่ 21 ของโลก แบ่งออกเป็ นผูห้ ญิงร้อยละ 56 และผูช้ าย
ร้อยละ 44 จากผูใ้ ช้ท้งั หมด ผูใ้ ช้ในประเทศไทยร้อยละ 37 นั้นมีอายุระหว่าง 18 – 24 ปี และมีอีกถึง
ร้อยละ 33 ที่มีอายุระหว่าง 25 ถึง 34 ปี อีกหนึ่ งข้อมูลที่น่าสนใจสําหรับ เฟซบุ๊ก คือ กลุ่มผูใ้ ช้ของ
ประเทศไทยคิ ดเป็ นร้ อย 7.63 ของประชากรทั้งหมด แต่ติดเป็ นร้ อยละ 31.95 เมื่ อเทียบกันผูใ้ ช้
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อินเทอร์ เน็ตทั้งหมด ซึ่ งบ่งชี้ ถึงอัตราการเติบโตของผูใ้ ช้ในเมื องไทยยังมีอีกมาก และเป็ นโอกาส
ของนักการตลาดที่สนใจจะใช้ เฟซบุ๊ก เป็ นเครื่ องมือในการประชาสัมพันธ์ หรื อสร้างการรับรู ้ของ
แบรนด์ เฟซบุ๊กจึ งเป็ นเว็บไซต์สื่อสังคมที่ เป็ นหนึ่ งปั จจัยสําคัญที่ จะกําหนดทิ ศทางการนําเสนอ
โฆษณาในอนาคต ซึ่งสามารถสร้างการสื่ อการตลาด และโฆษณาที่มีเนื้ อหาในแง่บวก หรื อมีเนื้อหา
ในแง่ลบต่อสังคม การศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางในการในการป้ องกัน หรื อสร้างภูมิคุม้ กันจากสื่ อ
โฆษณาในเฟซบุ๊ก จึ งเป็ นเรื่ องสําคัญเพื่อสร้ างแนวทางให้กบั ประชาชนผูท้ ี่ มีเป็ นรั บสื่ อสามารถ
วิเคราะห์ และแยกแยะเนื้ อหาที่เป็ นเท็จ หรื อเกินความจริ ง กับเนื้ อหาที่เป็ นจริ งที่เกิดจากการเปิ ดรับ
สื่ อโฆษณาในสื่ อประเภทนี้ได้
2.1.4 ประเภทโฆษณาบนเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก (Facebook)
Kansapat Asawarujanon (2557) ได้แบ่งประเภทโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมเฟซบุก๊
ตามลักษณะการใช้งาน และสื่ อสารกับผูใ้ ช้ หรื อผูบ้ ริ โภคโดยสามารถแบ่งเป็ น 9 ประเภทดังนี้
1) การมีส่วนร่ วมกับโพสจากเพจ (Page Post Engagement)
คือ การโพสข้อมูลสิ นค้า หรื อโปรโมชัน่ ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ หรื อบริ การบนไทม์
ไลน์ (Timeline) บนเพจ (Page) ของสิ นค้า หรื อบริ การแบรนด์น้ นั ๆ โดยการข้อความที่โพสจะขึ้น
ปรากฏบนส่ วน ข่าวใหม่ (News Feed) หรื อ แถบข้าง (Side Bar) โดยตรง
2) โฆษณาสนับสนุ นสําหนับแฟนเพจ (Sponsored For Page)
คื อ แบนเนอร์ ที่ มีการชํา ระเงิ นจากผลิ ตภัณฑ์ หรื อสิ นค้าเพื่ อกระตุ น้ ให้ผูเ้ ข้าใช้
หรื อผูบ้ ริ โภค กดไลค์แฟนเพจ (Page) ของผลิตภัณฑ์ หรื อสิ นค้านั้นๆ เนื่ องจากจํานวนยอดไลค์ใน
แฟนเพจ คือ หนึ่งเครื่ องมือรับประกัน ว่าผูใ้ ช้จาํ นวนเหล่านั้นคือ ว่าที่ลูกค้า ในอนาคต
3) โฆษณาสนับสนุ นสําหรับเว็บไซต์ (Sponsored For Website)
แบนเนอร์ ที่มีการชําระเงินจากผลิตภัณฑ์ หรื อสิ นค้าเพื่อกระตุน้ ให้ผเู ้ ข้าใช้ หรื อ
ผูบ้ ริ โภค คลิปเข้าไปชมเว็บไซต์ที่ตอ้ งการ เพื่อการสร้างการรับรู ้ หรื อการสร้างการมีส่วนร่ วมกับ
กิจกรรมที่จดั ขึ้น
4) โฆษณาสนับสนุ นสําหรับเว็บไซต์แบบมีส่วนร่ วม (Sponsored For Website
Conversions)
แบนเนอร์ ที่มีการชําระเงินจากผลิตภัณฑ์ หรื อสิ นค้า โดยการโฆษณาประเภทนี้จะ
มีคล้ายคลึงกับการโฆษณาในแบบ โฆษณาสนับสนุ นสําหรับเว็บไซต์ (Sponsored For Website) แต่
จะมีการเพิ่มลูกเล่นที่เป็ นคุณสมบัติเพิ่มเติมของเว็บไซต์ข้ ึนมาให้ผเู ้ ข้าใช้ หรื อผูบ้ ริ โภคสามารถคลิก
เข้าได้โดยตรง เช่น ปุ่ มคลิก Shop Now, Learn More, Sign Up หรื อ Book Now เป็ นต้น
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5) โฆษณาสนับสนุ นสําหรับแอฟพลิเคชัน่ (Sponsored For Applications)
แบนเนอร์ ที่มีการชําระเงิ นจากผลิ ตภัณฑ์ หรื อสิ นค้า เพื่อการกระตุ น้ ให้ผูเ้ ข้าใช้
หรื อผูบ้ ริ โภค ดาวน์โหลด หรื อติดตั้ง แอพพลิ เคชัน่ (Applications) ต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ หรื อสิ นค้า
ต้องการ โดยแบนเนอร์ ในลักษณะนี้ นิ ยมเผยแพร่ ให้ผูเ้ ข้าใจ หรื อผูบ้ ริ โภคที่ สมาร์ ทโฟน (Smart
Phone) เพื่อการติดตั้ง แอพพลิเคชัน่ ต่างๆ จากเครื่ องได้โดยตรง
6) โฆษณาสนับสนุ นสําหรับแอฟพลิเคชัน่ แบบมีส่วนร่ วม (Sponsored For App
Engagement)
แบนเนอร์ ท่ีมีการชําระเงินจากผลิตภัณฑ์ หรื อสิ นค้า โดยการโฆษณาประเภทนี้จะ
มีคล้ายคลึงกับการโฆษณาในแบบ Sponsored For Applications เพียงแต่การโฆษณาประเภทนี้ จะ
มุ่งเน้นให้ผเู ้ ข้าใช้ หรื อผูบ้ ริ โภค มีส่วนร่ วมกับลูกเล่นต่างๆ บน แอพพลิเคชัน่ (Applications) ที่เคย
ติดตั้งบนเครื่ องแล้ว
7) โฆษณาสําหรับการตอบสนองอีเวนท์ (Event Responses)
จะเป็ นการส่ งคําเชิญชวนบน News Feed ให้ผเู ้ ข้าใช้ หรื อผูบ้ ริ โภคตอบกลับว่าจะ
ไปร่ วมกิ จกรรมที่กาํ หนดด้วยกันหรื อไม่ จากเพจ (Page) ของผลิ ตภัณฑ์ หรื อสิ นค้านั้นๆ ตัวอย่าง
ของกิจกรรมเช่น การเชิญไปร่ วมงานเปิ ดตัวของสิ นค้า เป็ นต้น
8) โฆษณาสําหรับการสร้างขอเสนอ (Offer Claims)
เป็ นการสร้างข้อเสนอ (Offer) ให้กบั ผูเ้ ข้าใช้ หรื อผูบ้ ริ โภค โดยมีจุดประสงค์เพื่อ
ยืนขอเสนอต่างๆ ที่ผลิตภัณฑ์ หรื อสิ นค้านั้นๆ ต้องการสร้างขึ้นกับกลุ่มเป้ าหมาย โดยลักษณะพิเศษ
ของการโฆษณาประเภทนี้ คือ จะมีการสร้างปุ่ มกดรับข้อเสนอ (Get Offer) โดยตรง
9) โฆษณาสําหรับวีดีโอ (Sponsored For Video Views)
แบนเนอร์ ที่มีการชําระเงินจากผลิตภัณฑ์ หรื อสิ นค้า เพื่อการนําเสนอโฆษณา หรื อ
เนื้อหาต่างๆ ที่เป็ นคลิ ปวีดีโอกับผูเ้ ข้าใช้ หรื อกลุ่มเป้ าหมาย โดยการโฆษณาในลักษณะนี้ จะได้รับ
ความนิยมอย่างมากในในปั จจุบนั เพราะสามารถสร้างเนื้อหาที่ลูกเล่นต่างๆ ให้กบั กลุ่มเป้ าหมายได้
อย่างอิสระ
จากแนวคิดข้างต้นจะเห็นได้วา่ สื่ อสังคมในยุคปั จจุบนั มีความสําคัญอย่างมากต่อ
กระบวนการสื่ อสารของมนุ ษย์ เนื่ องจากความสะดวกสบาย และความรวดเร็ วของเทคโนโลยีการ
สื่ อสาร อีกทั้งการสื่ อสารการตลาด หรื อการโฆษณานิ ยมนําเว็บไซต์สื่อสังคมมาประยุกต์เป็ นหนึ่ ง
ช่องทางในการสื่ อสารกับผูบ้ ริ โภค หรื อกลุ่มเป้ าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เว็บไซต์เฟซบุ๊ก ที่มีรูปการ
นําเสนอโฆษณาหลากหลายช่องทางให้นกั การสื่ อสารการตลาดได้เลื อกใช้บวกกับความนิ ยมของ
ประชาชนจากทั่วโลกรวมถึ ง ประเทศไทยที่ อ ยู่ใ นระดับ สู ง สุ ด ดัง นั้นการสื่ อสารการตลาดใน
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เว็บไซต์เฟซบุ๊ก จึงสามารถสร้างการจูงใจที่มีประสิ ทธิ ภาพอย่างมากในกระบวนการโฆษณา ซึ่ งมี
ผลต่อการตัดสิ นใจซื้อสิ่ งของอุปโภคบริ โภคในการดําเนินชีวิตประวันของผูค้ นในสังคม
การศึกษาแนวคิ ดเรื่ องเว็บไซต์สื่อสังคม และสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊ก เกี่ยวกับ
ความหมาย วัตถุ ประสงค์ และประเภทต่างๆ ของสื่ อสังคม โดยเฉพาะสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊ก
และการโฆษณาชนิ ดต่ า งๆ ทํา ให้ผูว้ ิจยั สามารถวิเคราะห์ การสื่ อสารที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการ
โฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊ก ที่ผลต่อ ปั จจัยในการรับรู ้ การเปิ ดรับข้อมูล รวมถึ ง
การตัดสิ นใจซื้ อของผูท้ ี่เข้าใช้ หรื อผูบ้ ริ โภคที่เปิ ดรับสื่ อเหล่านั้น โดยจะนํามาพัฒนาคําถามในการ
วิจยั ในครั้งนี้ เพื่อให้ทราบถึ งผลดี และผลเสี ยที่เกิ ดขึ้นกับเข้าใช้ หรื อผูบ้ ริ โภคในสังคมว่ามีมาก
น้อยเพียงใด
2.1.5 นโยบายการโฆษณาของเว็บไซต์ สื่อสั งคมเฟซบุ๊ก
เนื่องจากในปั จจุบนั เว็บไซต์เฟซบุก๊ เป็ นพื้นที่ที่นิยมในการสื่ อสารการตลาดจากนักโฆษณา
รวมถึ งผูป้ ระกอบกิจการรายใหญ่ไปจนถึ งรายเล็ก และบ่อยครั้งที่การสื่ อสารการตลาดดังกล่าวมี
การเผยแพร่ ขอ้ ความ ภาพ หรื อวีดีโอที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้เว็บไซต์
สื่ อสังคมเฟซบุก๊ ตัวอย่างเช่น การโฆษณาที่ใช้ขอ้ ความเกินจริ ง หรื อเป็ นเท็จ การโฆษณาโดยใช้ภาพ
ที่มีลกั ษณะลามกอนาจาร หรื อการโฆษณาโดยใช้การเผยแพร่ วิดีโอ ด้วยเหตุน้ ี เว็บไซต์สื่อสังคม
เฟซบุก๊ เองจึงต้องมีมาตรการในการจัดการเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่ งเป็ นการซึ่ งมี
ทั้งการกําหนดนโยบายในการนําข้อมูลเข้าสู่ เว็บไซต์ รวมไปถึงนโยบายการลงข้อมูลที่เกี่ยวกับการ
โฆษณาโดย นโยบายเกี่ยวกับการโฆษณาจะมีขอ้ กําหนดดังนี้
2.1.5.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการโฆษณา (Facebook, 2558)
1) นโยบายการโฆษณามีผลบังคับใช้กบั
(1) โฆษณาและเนื้ อหาเชิ งพาณิ ชย์ท้ งั หมดที่ ให้บริ การหรื อซื้ อผ่าน
ทาง Facebook จากบริ การหรื อไม่ใช่ จากบริ การของ Facebook ซึ่ งรวมถึ งโฆษณาที่ ซ้ื อภายใต้
ข้อตกลงและเงื่อนไขมาตรฐานของ AAAA/IAB และ
(2) โฆษณาที่ปรากฏอยูภ่ ายในแอพบนเฟซบุก๊
(3) โฆษณาบน Instagram การใช้ผลิตภัณฑ์และบริ การด้านโฆษณา
ของ Facebook ของคุณเป็ นส่ วนหนึ่ งของ “Facebook” ดังที่ระบุในคําชี้ แจงว่าด้วยสิ ทธิ และความ
รับผิดชอบของ Facebook และต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดที่ระบุใน SRR คุ ณอาจต้องปฏิ บตั ิตาม
ข้อตกลงหรื อแนวปฏิบตั ิอื่นเพิ่มเติมหากคุณใช้ Instagram หรื อสิ นค้าหรื อบริ การที่เกี่ยวข้องกับการ
โฆษณาของ Facebook บางรายการ
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2) ผูล้ งโฆษณามีหน้าที่ในการทําความเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมายและ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด การละเลยไม่ปฏิบตั ิตามอาจมีผลตามมาหลายประการ ซึ่ งรวมถึงการ
ยกเลิกโฆษณาที่คุณได้ลงไว้และการยกเลิกบัญชีผใู ้ ช้ของคุณ
3) เราไม่ใช้ขอ้ มูลส่ วนตัวที่เป็ นความลับในการกําหนดเป้ าหมายการ
โฆษณา หัวข้อที่คุณเลือกสําหรับการกําหนดเป้ าหมายการโฆษณาของคุ ณต้องไม่สะท้อนถึ งความ
เชื่อส่ วนบุคคล ลักษณะนิสยั หรื อค่านิยมของผูใ้ ช้
4) หากคุณจัดการโฆษณาในนามของผูล้ งโฆษณาอื่น ผูล้ งโฆษณาหรื อ
ลูกค้าแต่ละรายต้องได้รับการจัดการผ่านทางบัญชีผใู้ ช้โฆษณาแยกต่างหากกัน คุณต้องไม่เปลี่ยนผู้
ลงโฆษณาหรื อลู กค้าที่เชื่ อมโยงกับบัญชี ผูใ้ ช้โฆษณาที่สร้ างแล้ว ให้สร้ างบัญชี ผูใ้ ช้โฆษณาใหม่
ขึ้นมา คุณต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผูล้ งโฆษณาทุกรายปฏิบตั ิตามนโยบาย
ในการโฆษณาเหล่านี้
5) เราขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปฏิเสธ อนุ มตั ิ หรื อลบโฆษณาใดๆ ออกด้วย
เหตุผลใดก็ตาม ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ ดียว ซึ่ งรวมถึงโฆษณาที่ส่งผลกระทบในเชิ งลบต่อ
ความสัมพันธ์ของเรากับผูใ้ ช้ หรื อที่โปรโมทเนื้ อหา บริ การ หรื อกิจกรรมที่ขดั ต่อตําแหน่งในการ
แข่งขัน ผลประโยชน์ หรื อปรัชญาการโฆษณาของเรา
6) สําหรับนโยบายที่ตอ้ งได้รับการอนุ มตั ิเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้า
Facebook หรื อ Facebook Company อาจมอบการอนุมตั ิลกั ษณะนี้ได้
7) นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้
ทราบ
2.1.5.2 เนื้อหาต้องห้าม (Facebook, 2558)
1) โฆษณาต้องไม่ก่อให้เกิด เอื้ออํานวย หรื อส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ บริ การ
หรื อกิ จกรรมที่ ผิดกฎหมาย โฆษณาที่มีการกําหนดเป้ าหมายไปยังผูท้ ี่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต้องไม่
ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรื อไม่ปลอดภัย หรื อที่เป็ นการ
หาประโยชน์ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อสร้างแรงกดดันอย่างไม่เหมาะสมต่อกลุ่มอายุเป้ าหมาย
2) โฆษณาจะต้องไม่ส่งเสริ มการขายหรื อการใช้ส่ิ งต่อไปนี้ คือ
(1) ยาเพื่อผ่อนคลาย ยาตามใบสั่งแพทย์ หรื อยาผิดกฎหมาย
(2) ผลิตภัณฑ์ยาสู บและอุปกรณ์การใช้ยาที่เกี่ยวข้อง
(3) อาหารเสริ มที่ ไ ม่ปลอดภัย ตามที่ กาํ หนดโดยดุ ลยพินิจของ
Facebook แต่เพียงผูเ้ ดียว.
(4) อาวุธ ยุทธภัณฑ์ หรื อวัตถุระเบิด หรื อ

23
(5) ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การสําหรับผูใ้ หญ่ (ยกเว้นโฆษณาสําหรับการ
วางแผนครอบครัวและคุมกําเนิด)
3) โฆษณาทุ กชิ้นจะต้องไม่ละเมิดมาตรฐานชุ มชนของเรา โฆษณาบน
Instagram จะต้องไม่ละเมิดแนวทางปฏิ บตั ิ ชุมชน Instagram นอกจากนี้ โฆษณาจะต้องไม่มีสิ่ง
ต่อไปนี้
(1) เนื้ อหาที่ฝ่าฝื นหรื อละเมิ ดสิ ทธิ์ ของบุคคลที่ สาม รวมไปถึ ง
ลิขสิ ทธิ์ เครื่ องหมายการค้า ความเป็ นส่ วนตัว การเผยแพร่ หรื อสิ ทธิ์ ส่ วนบุคคลหรื อกรรมสิ ทธิ์ ใน
ทรัพย์สินอื่นๆ
(2) เนื้ อหาสําหรับผูใ้ หญ่ รวมถึงภาพโป๊ เปลื อย การแสดงผูค้ นใน
ท่าทางที่ช้ ีนาํ หรื อหรื อยัว่ ยุทางเพศ หรื อกิจกรรมที่ช้ ีนาํ หรื อกระตุน้ ทางเพศจนเกินควร
(3) เนื้ อหาที่ทาํ ให้เกิ ดความตื่นตระหนกตกใจ เร้ าอารมณ์ ดูหมิ่น
หรื อเสนอภาพความรุ นแรงเกินควร
(4) เนื้อหาที่แสดงหรื อบ่งบอกลักษณะส่ วนตัว ซึ่ งรวมถึงการแสดง
หรื อบ่งบอกทั้งทางตรงและทางอ้อมถึงเชื้ อชาติ ชาติพนั ธุ์ ถิ่นกําเนิ ด ศาสนา ความเชื่ อ อายุ รสนิ ยม
ทางเพศหรื อเพศวิถี อัตลักษณ์ ทางเพศ ความพิการ หรื อสภาวะทางการแพทย์ ได้แก่ สุ ขภาพกาย
และสุ ขภาพจิต สถานะทางการเงิน สมาชิกภาพในสหภาพการค้า ประวัติอาชญากรรม หรื อชื่อ
(5) เนื้ อหาที่หลอกลวง เป็ นเท็จ หรื อทําให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่ ง
รวมถึงการกล่าวอ้าง ข้อเสนอ หรื อวิธีดาํ เนินธุ รกิจที่หลอกลวง
(6) เนื้อหาที่ใช้ประเด็นทางการเมืองและสังคมซึ่ งเป็ นที่ถกเถียงกัน
เพื่อประโยชน์ทางการค้า
(7) เสี ยงหรื อภาพกะพริ บที่แสดงโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากบุคคล หรื อขยายใน Facebook หลังจากมีผคู ้ ลิกโฆษณา
(8) หน้าเพจปลายทางที่ใช้งานไม่ได้ รวมถึ งหน้าเพจปลายทางที่
ขัดขวางไม่ให้ผใู ้ ช้ออกจากหน้านั้น
(9) สปายแวร์ มัลแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ที่ทาํ ให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่
คาดคิดหรื อหลอกลวง ซึ่ งรวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ท่ีมีผลิตภัณฑ์เหล่านี้
(10) ไวยากรณ์หรื อวรรคตอนที่ไม่ถูกต้อง จะต้องใช้สัญลักษณ์
ตัวเลข และตัวอักษรอย่างถูกต้องเหมาะสม
(11) รู ปภาพแสดงคุณสมบัติท่ีไม่สามารถใช้งานได้จริ ง

24
(12) รู ปภาพที่แสดงถึงรู ปภาพ "ก่อนและหลัง" หรื อรู ปภาพที่
แสดงผลที่ไม่คาดคิดหรื อไม่น่าเป็ นไปได้
(13) การกู้เงิ นด่วน การจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า หรื อการกู้เงิ นระยะสั้น
เพื่อใช้เป็ นค่าใช้จ่ายของบุคคลจนกว่าจะถึงวันจ่ายค่าจ้างถัดไปของบุคคลนั้น
(14)
เนื้ อหาที่ นํา ทางไปสู่ เ ว็บ เพจปลายทางนอกไซต์ที่ ม อบ
ประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดหรื อเป็ นการรบกวน ซึ่ งรวมถึงการนําเสนอโฆษณาในลักษณะที่ก่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด เช่น หัวเรื่ องที่สื่อความเกินจริ ง และนําทางผูใ้ ช้ไปยังเว็บเพจปลายทางที่มีเนื้ อหาจริ ง
เพียงเล็กน้อย และมีแต่เนื้อหาโฆษณาคุณภาพตํ่าหรื อไม่เกี่ยวข้องเป็ นส่ วนใหญ่
2.1.5.3 เนื้อหาที่มีขอ้ จํากัด (Facebook, 2558)
1) เครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ : โฆษณาที่ ส่ ง เสริ ม หรื อ อ้า งถึ ง แอลกอฮอล์
จะต้อง
(1) เป็ นไปตามกฎหมายท้องถิ่นทั้งหมดที่บงั คับใช้ กฎระเบียบของ
อุตสาหกรรมที่กาํ หนดหรื อจัดทําขึ้น แนวทางปฏิบตั ิ ใบอนุญาต และการอนุมตั ิ และ
(2) ใช้เกณฑ์การกําหนดเป้ าหมายตามอายุและประเทศที่สอดคล้อง
กับแนวทางปฏิบตั ิในการกําหนดเป้ าหมายของ Facebook และกฎหมายท้องถิ่นที่บงั คับใช้ โปรด
ทราบว่าในบางประเทศห้ามโฆษณาที่โปรโมทหรื ออ้างถึ งเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่ งรวมถึ ง แต่ไม่
จํากัดเพียง: อัฟกานิสถาน บรู ไน บังกลาเทส อียิปต์ แกมเบีย คูเวต ลิเบีย นอร์ เวย์ ปากีสถาน รัสเซี ย
ซาอุดิอาระเบีย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรื อ เยเมน
2) การหาคู่: โฆษณาสําหรับบริ การหาคู่ออนไลน์จะมีได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าเท่านั้น โดยต้องเป็ นไปตามข้อกําหนดในการกําหนดเป้ าหมาย
การหาคู่และแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับคุณภาพในการหาคู่ซ่ ึ งระบุไว้ท่ีนี่
3) การเล่นพนันออนไลน์แบบใช้เงินจริ ง/เกมใช้ทกั ษะแบบใช้เงิ นจริ ง:
โฆษณาที่ส่งเสริ มหรื อให้ความสะดวกต่อการเล่นพนันแบบใช้เงินจริ งทางออนไลน์ เกมใช้ทกั ษะ
แบบใช้เงิ นจริ ง หรื อสลากกิ นแบ่งรัฐบาลที่ใช้เงิ นจริ ง รวมถึงคาสิ โนแบบใช้เงิ นจริ งทางออนไลน์
หนัง สื อกี ฬา บิ ง โก หรื อโป๊ กเกอร์ จะมีไ ด้ก็ต่อเมื่ อได้รับอนุ ญาตเป็ นลายลัก ษณ์ อกั ษรล่ วงหน้า
เท่านั้น
4) สลากกินแบ่งรัฐบาล: สลากกินแบ่งรัฐบาลที่ดาํ เนิ นการโดยหน่วยงาน
รัฐสามารถโฆษณาบน Facebook ได้ โดยมีเงื่ อนไขว่าโฆษณาดังกล่าวมีเป้ าหมายสอดคล้องกับ
กฎหมายที่บงั คับใช้ในเขตอํานาจการปกครองที่จะแสดงโฆษณานั้นๆ และมุ่งเป้ าหมายที่ผใู ้ ช้ในเขต
อํานาจการปกครองที่มีการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลดังกล่าว
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5)
ร้ า นขายยาออนไลน์ : โฆษณาสําหรั บ ร้ า นขายยาออนไลน์ และ
ออฟไลน์จะมีได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าเท่านั้น
6) อาหารเสริ ม: โฆษณาที่ส่งเสริ มอาหารเสริ มและอาหารเสริ มสมุนไพร
ที่ยอมรับได้สามารถทําการกําหนดเป้ าหมายเป็ นผูใ้ ช้ซ่ ึงมีอายุอย่างน้อย 18 ปี เท่านั้น
7) บริ การสมัครสมาชิ ก: โฆษณาบริ การสมัครสมาชิ กหรื อโฆษณาที่
ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์หรื อบริ การที่มีตวั เลือกในเชิ งลบ การต่ออายุแบบอัตโนมัติ ผลิตภัณฑ์ที่เรี ยกเก็บ
เงินจากคอนเวอร์ ชน่ั แบบไม่มีค่าใช้จ่าย หรื อการตลาดบนมือถือจะอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของบริ การ
สมัครสมาชิก
8) เนื้ อหาที่มีแบรนด์: โฆษณาจากเพจที่ได้รับการยืนยันแล้ว (ที่มีป้าย
กํากับสี ฟ้า) ซึ่ งโปรโมทเนื้อหาที่มีแบรนด์ตอ้ งแท็กผลิตภัณฑ์ แบรนด์ หรื อผูส้ นับสนุ นบุคคลที่สาม
ที่แสดงในเนื้ อหาโดยใช้เครื่ องมื อเนื้ อหาที่ มีแบรนด์ เนื้ อหาที่ มีแบรนด์ภายในโฆษณาคื อเนื้ อหา
บรรณาธิ การที่ ได้รับอิ ทธิ พลจากผลิ ตภัณฑ์ แบรนด์ หรื อผูส้ นับสนุ นบุ คคลที่ สามหรื อมี รายการ
เหล่ านี้ แสดงอยู่ (เช่ น โฆษณาแฝง การสนับสนุ นโฆษณา โลโก้ของผูส้ นับ สนุ น ฯลฯ) ขณะโป
รโมทการรวมเนื้อหาที่มีแบรนด์ ผูล้ งโฆษณาต้องใช้เครื่ องมือเนื้อหาที่มีแบรนด์
2.1.5.4 การโฆษณาแบบวีดีโอ (Facebook, 2558)
1) โฆษณาแบบวิดีโอและโฆษณาแบบไดนามิกประเภทอื่นๆ ต้องเป็ นไป
ตามกฎทุ ก ข้อที่ ระบุ ไ ว้ใ นนโยบายในการโฆษณาเหล่ า นี้ รวมทั้ง มาตรฐานชุ ม ชนและนโยบาย
ด้านล่างนี้
(1) เนื้อหาต้องห้าม
เป็ นการใช้งานที่รบกวน: วิดีโอและโฆษณาประเภทอื่นๆ ในลักษณะ
เดียวกันต้องไม่ใช้กลยุทธ์ที่รบกวนมากเกินไป เช่น หน้าจอมีแสงวาบ
(2) ข้อจํากัดเกี่ยวกับความบันเทิง
เป็ นโฆษณาสํา หรั บ ภาพยนตร์ ตวั อย่า ง รายการโทรทัศ น์ ตัวอย่า ง
วิดีโอเกม และเนื้ อหาอื่ นในลัก ษณะนี้ ที่ มุ่งหมายโฆษณาแก่กลุ่ มเป้ าหมายที่ เป็ นผูใ้ หญ่จะได้รับ
อนุญาตเมื่อมีการอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรล่วงหน้าจาก Facebook และต้องกําหนดเป้ าหมายเป็ น
ผูท้ ี่อายุไม่นอ้ ยกว่า 18 ปี ไม่อนุ ญาตให้แสดงเนื้ อหาต่อไปนี้ ในโฆษณามากจนเกินไป ได้แก่ การใช้
ยาเสพติ ดและเครื่ องดื่ มที่ มีแอลกอฮอล์ เนื้ อหาสําหรั บผูใ้ หญ่ คําหยาบ หรื อความรุ นแรงและน่ า
ขยะแขยง

26

2.2 แนวความคิดเกีย่ วกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมสํ าหรับการโฆษณา
2.2.1 พระราชบัญญัติว่าด้ วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550
ปั จจุบนั กฎหมายไทยฉบับหลักที่มีผลโดยตรงต่อเสรี ภาพในการรับรู ้ ขอ้ มูลข่าวสาร และ
การแสดงความคิ ดเห็ นในสื่ อออนไลน์ คื อ พระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทํา ความผิดเกี่ ย วกับ
คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยกฎหมายฉบับนี้มีเป้ าหมายในการกําหนดความผิดและโทษสําหรับการ
กระทําที่ เกี่ ยวข้องกับระบบหรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์ ทั้ง ในแง่ ของการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เป็ น
เครื่ อ งมื อ ในการกระทํา ความผิ ด และในแง่ ข องการลงมื อ กระทํา ความผิ ด ต่ อ ตัว ระบบหรื อ
ข้อมูลคอมพิ วเตอร์ เอง (สาวตรี สุ ขศรี , 2550) โดยกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มีรายละเอียดดังนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ ี เรี ยกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550”
มาตรา 2 พระราชบัญญัติน้ ี ใ ห้ใช้บงั คับ เมื่ อพ้นกํา หนดสามสิ บ วันนับ แต่วนั
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ ี
“ระบบคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า อุปกรณ์ หรื อชุ ดอุปกรณ์ ของคอมพิวเตอร์ ที่
เชื่ อ มการทํา งานเข้า ด้ว ยกัน โดยได้มี ก ารกํา หนดคํา สั่ ง ชุ ด คํา สั่ ง หรื อ สิ่ ง อื่ น ใด และแนวทาง
ปฏิบตั ิงานให้อุปกรณ์หรื อชุดอุปกรณ์ทาํ หน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
“ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คําสั่ง ชุ ดคําสั่ง หรื อสิ่ งอื่นใด
บรรดาที่ อ ยู่ใ นระบบคอมพิ ว เตอร์ ใ นสภาพที่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ อ าจประมวลผลได้ และให้
หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุ รกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย
“ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ ยวกับการติดต่อสื่ อสาร
ของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ งแสดงถึ งแหล่ งกําเนิ ด ต้นทาง ปลายทาง เส้ นทาง เวลา วันที่ ปริ มาณ
ระยะเวลาชนิดของบริ การ หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่ อสารของระบบคอมพิวเตอร์ น้ นั
“ผูใ้ ห้บริ การ” หมายความว่า
1) ผูใ้ ห้บริ การแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่ อินเทอร์ เน็ต หรื อให้สามารถติดต่อถึงกัน
โดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่วา่ จะเป็ นการให้บริ การในนามของตนเอง
หรื อในนามหรื อเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
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หรื อไม่ก็ตาม

2) ผูใ้ ห้บริ การเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
“ผูใ้ ช้บริ การ” หมายความว่า ผูใ้ ช้บริ การของผูใ้ ห้บริ การไม่วา่ ต้องเสี ยค่าใช้บริ การ

“พนัก งานเจ้า หน้ า ที่ ” หมายความว่ า ผู้ซ่ ึ งรั ฐ มนตรี แ ต่ ง ตั้ง ให้ ป ฏิ บ ัติ ก ารตาม
พระราชบัญญัติน้ ี
“รัฐมนตรี ” หมายความว่า รัฐมนตรี ผรู ้ ักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา 4 ให้รั ฐมนตรี ว่า การกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้มีอาํ นาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัติ
นี้กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บงั คับได้
หมวด 1 ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
มาตรา 5 ผูใ้ ดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่ งระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมาตรการป้ องกันการเข้าถึง
โดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่
เกินหนึ่งหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 6 ผูใ้ ดล่วงรู้มาตรการป้ องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผอู ้ ื่นจัดทําขึ้น
เป็ นการเฉพาะถ้านํามาตรการดังกล่าวไปเปิ ดเผยโดยมิชอบในประการที่น่าจะเกิ ดความเสี ยหายแก่
ผูอ้ ื่น ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 7 ผูใ้ ดเข้า ถึ งโดยมิ ช อบซึ่ ง ข้อมู ลคอมพิวเตอร์ ที่ มี ม าตรการป้ องกันการ
เข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรื อปรับ
ไม่เกินสี่ หมื่นบาทหรื อทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 8 ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่อ
ดัก รั บ ไว้ซ่ ึ งข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ ข องผู ้อื่ น ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการส่ งในระบบคอมพิ ว เตอร์ และ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ ันมิได้มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะหรื อเพื่อให้บุคคลทัว่ ไปใช้ประโยชน์ได้
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 9 ผูใ้ ดทําให้เสี ยหาย ทําลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรื อเพิ่มเติมไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่ วน ซึ่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับ
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 10 ผูใ้ ดกระทําด้วยประการใดโดยมิ ช อบ เพื่อให้ก ารทํา งานของระบบ
คอมพิวเตอร์ ของผูอ้ ื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรื อรบกวนจนไม่สามารถทํางานตามปกติได้ตอ้ ง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา 11 ผูใ้ ดส่ งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรื อจดหมายอิเล็กทรอนิ กส์ แก่บุคคลอื่นโดยปกปิ ดหรื อปลอม
แปลงแหล่งที่มาของการส่ งข้อมูลดังกล่าว อันเป็ นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ของบุคคล
อื่นโดยปกติสุข ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
มาตรา 12 ถ้าการกระทําความผิดตามมาตรา 9 หรื อมาตรา 10
1) ก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ประชาชน ไม่วา่ ความเสี ยหายนั้นจะเกิดขึ้น
ในทันทีหรื อในภายหลังและไม่วา่ จะเกิดขึ้นพร้อมกันหรื อไม่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสิ บปี และ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท
2) เป็ นก ารก ระ ทํ า โดย ประ ก ารที่ น่ าจะ เกิ ดความเสี ย หาย ต่ อ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกี่ ยวกับการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของประเทศ
ความปลอดภัยสาธารณะ ความมัน่ คงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรื อการบริ การสาธารณะ หรื อ
เป็ นการกระทําต่อข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรื อระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีไว้เพื่อประโยชน์สาธารณะ ต้อง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต่สามปี ถึงสิ บห้าปี และปรับตั้งแต่หกหมื่นบาทถึงสามแสนบาท
ถ้าการกระทําความผิดตาม (2) เป็ นเหตุให้ผอู ้ ื่นถึงแก่ความตาย ต้องระวาง
โทษจําคุกตั้งแต่สิบปี ถึงยีส่ ิ บปี
มาตรา 13 ผูใ้ ดจําหน่ายหรื อเผยแพร่ ชุดคําสั่งที่ จดั ทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้
เป็ นเครื่ องมือในการกระทําความผิดตามมาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9 มาตรา 10
หรื อมาตรา 11 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา 14 ผูใ้ ดกระทําความผิดที่ระบุไว้ดงั ต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้า
ปี หรื อปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาหท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
1) นําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ปลอมไม่วา่ ทั้งหมด
หรื อบางส่ วน หรื อข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายแก่ผอู ้ ื่นหรื อ
ประชาชน
2) นํา เข้า สู่ ระบบคอมพิ วเตอร์ ซ่ ึ ง ข้อมู ล คอมพิ วเตอร์ อ ันเป็ นเท็จ โดย
ประการที่น่าจะเกิ ดความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของประเทศหรื อก่อให้เกิ ดความตื่นตระหนกแก่
ประชาชน
3) นําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใดๆ อันเป็ นความผิด
เกี่ ยวกับความมัน่ คงแห่ งราชอาณาจักรหรื อความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้ ายตามประมวลกฎหมาย
อาญา
4) นําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ งข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใดๆ ที่มีลกั ษณะอัน
ลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั ประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึงได้
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5) เผยแพร่ หรื อส่ งต่ อ ซึ่ งข้ อ มู ล คอมพิ ว เตอร์ โ ดยรู ้ อ ยู่ แ ล้ ว ว่ า เป็ น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ตาม (1) (2) (3) หรื อ (4)
มาตรา 15 ผูใ้ ห้บริ การผูใ้ ดจงใจสนับสนุ นหรื อยินยอมให้มีการกระทําความผิด
ตามมาตรา 14 ในระบบคอมพิ วเตอร์ ที่ อยู่ในความควบคุ ม ของตน ต้องระวางโทษเช่ นเดี ย วกับ
ผูก้ ระทําความผิดตามมาตรา 14
มาตรา 16 ผูใ้ ดนํา เข้า สู่ ร ะบบคอมพิ วเตอร์ ที่ ป ระชาชนทัว่ ไปอาจเข้า ถึ ง ได้ซ่ ึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ที่ปรากฏเป็ นภาพของผูอ้ ื่ น และภาพนั้นเป็ นภาพที่เกิดจากการสร้ างขึ้น ตัดต่อ
เติมหรื อดัดแปลงด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อวิธีการอื่นใด ทั้งนี้ โดยประการที่น่าจะทําให้
ผูอ้ ื่นนั้นเสี ยชื่ อเสี ยง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลี ยดชัง หรื อได้รับความอับอาย ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิ น
สามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจําทั้งปรับ
ถ้าการกระทําตามวรรคหนึ่ง เป็ นการนําเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ โดยสุ จริ ต ผูก้ ระทํา
ไม่มีความผิด
ความผิดตามวรรคหนึ่งเป็ นความผิดอันยอมความได้
ถ้า ผูเ้ สี ย หายในความผิดตามวรรคหนึ่ ง ตายเสี ย ก่ อนร้ องทุ ก ข์ ให้บิ ดา มารดา คู่
สมรส หรื อบุตรของผูเ้ สี ยหายร้องทุกข์ได้ และให้ถือว่าเป็ นผูเ้ สี ยหาย
มาตรา 17 ผูใ้ ดกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ ีนอกราชอาณาจักรและ
1) ผูก้ ระทําความผิดนั้นเป็ นคนไทย และรัฐบาลแห่ งประเทศที่ความผิด
ได้เกิดขึ้นหรื อผูเ้ สี ยหายได้ร้องขอให้ลงโทษ หรื อ
2) ผูก้ ระทําความผิดนั้นเป็ นคนต่างด้าว และรัฐบาลไทยหรื อคนไทยเป็ น
ผูเ้ สี ยหายและผูเ้ สี ยหายได้ร้องขอให้ลงโทษจะต้องรับโทษภายในราชอาณาจักร
2.2.2 กฎหมายสํ าหรับการโฆษณา
จากผลกระทบของธุ รกิ จในการประกอบวิชาชี พซึ่ งมีจุดประสงค์หลักในการสร้ างกําไร
ให้กบั องค์กรของตนเอง ส่ งผลให้เกิ ดพฤติกรรมการโฆษณาเพื่อจูงใจผูบ้ ริ โภคที่ ไม่เป็ นธรรมขึ้ น
เป็ นจํานวนมาก ในขณะที่ กฎหมายไม่สามารถคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคได้อย่างสมบูรณ์ การที่จะรักษา
สิ ท ธิ์ อันชอบธรรมให้ก ับผูบ้ ริ โภคจึ งจํา เป็ นจะช่ วยกันทํา หน้า ที่ ใ นการสร้ าง และรั กษาสิ ทธิ ข้ นั
พื้นฐานของความเป็ นมนุษย์
สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (2543) สิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคที่ได้รับความคุม้ ครอง
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 มี 5 ประการ คือ สิ ทธิ ที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคํา
พรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อบริ การ สิ ทธิ ที่จะมีอิสระในการเลือกหา
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สิ นค้า หรื อบริ การ สิ ทธิ ท่ีจะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า หรื อบริ การ สิ ทธิ ที่จะได้รับความ
เป็ นธรรมในการทําสัญญา และสิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณา และชดเชยความเสี ยหาย
พจนา สัจจาศิลป์ (2554, น. 52) ทิศทางของผูบ้ ริ โภคในศตวรรษที่ 21 ก็คือ ทิศทางที่กา้ ว
ไปสู่ พลังผูบ้ ริ โภคสี เขียว นัน่ คือ ผูบ้ ริ โภคจะต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นในการบริ โภค การเลื อก
บริ โภคจะต้องคํานึงถึงว่าผูผ้ ลิตมีจริ ยธรรมหรื อไม่ และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์โดยรวมหรื อไม่
รวมทั้งการใช้พลังต่อต้านโดยการไม่บริ โภคผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใดๆ ที่ไม่รับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
และต่อสิ่ งแวดล้อม สําหรับหน่วยงานที่มีบทบาทควบคุม และดูแลการโฆษณา มีดงั ต่อไปนี้
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการโฆษณาของสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(สคบ.)
สุ ษม ศุภนิตย์ (2536) การโฆษณาเป็ นกิจกรรมทางการสื่ อสารมวลชนที่เกิดขึ้นในสังคมที่มี
ระบบเศรษฐกิจแบบเสริ นิยมเพื่อให้ข่าวสาร และการจูงใจแก่ผบู ้ ริ โภค โดยใช้กลยุทธ์ต่างๆ ทั้งในแง่
ของความจริ ง และสิ่ งสมมติให้เกิดความพึงพอใจ สนใจ ไปจนกระทัง่ ถึงการยอมรับ และซื้ อสิ นค้า
หรื อบริ การมาใช้ หรื อยอมรับความคิดเห็ นนโยบายของบริ ษทั โดยสิ นค้าประเภทเดี ยวกันแต่ต่าง
ยี่ห้อกันมีมากมาย ทําให้การโฆษณาต้องแย่งชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาดจนบางครั้งเกิดการกระทําที่
ไม่เป็ นธรรมขึ้นซึ่ งเป็ นความผิดต้องห้าม และมีโทษ การควบคุมการโฆษณากําหนดเพื่อคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคให้ได้รับข่าวสารที่ เป็ นจริ ง และขจัดการกระทําที่ ไม่เป็ นธรรมทางการค้า โดยกําหนด
วิธี การตามพระราชบัญญัติคุ ้มครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่ม เติ ม โดยพระราชบัญญัติ
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 และหน่วยงานที่จะดําเนิ นการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในด้านการ
โฆษณาสรุ ปได้ดงั นี้
1) การควบคุมคําโฆษณา หรื อข้อความที่ใช้ในการโฆษณา
คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณา ทําหน้าที่ควบคุ มกํากับการโฆษณาทุกประเภท
ให้เป็ นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 22 ถึงมาตรา 29 ซึ่ งนักโฆษณาควรทําความเข้าใจในรายละเอียด
ต่างๆ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค ซึ่ งโฆษณาส่ วนใหญ่จะใช้เกณฑ์ตามมาตรา 22 ใน
การสร้างสรรค์งานโฆษณา ซึ่ งจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาจะมีรายละเอียดดังนี้
ตามมาตรา 22 บัญญัติวา่
การโฆษณาจะต้องไม่ใ ช้ข ้อความที่ เ ป็ นการไม่ เ ป็ นธรรมต่ อผูบ้ ริ โภค หรื อ ใช้
ข้อความที่ อาจะก่ อให้เกิ ดผลเสี ย ต่อสัง คมเป็ นส่ วนรวม ทั้ง นี้ ไ ม่ ว่า ข้อความดัง กล่ า วนั้นจะเป็ น
ข้อความเป็ นที่เกี่ยวกับแหล่งกําเนิด สภาพ คุณภาพ หรื อลักษณะของสิ นค้า หรื อบริ การ ตลอดจนส่ ง
มอบการจัดหา หรื อการใช้สินค้า หรื อบริ การ
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ซึ่ งจากกฎหมายดังกล่าว สามารถแยกประเด็นการโฆษณาที่ถือเป็ นข้อความที่เป็ น
การไม่ เป็ นธรรมต่อผูบ้ ริ โภค หรื อข้อความที่ อาจก่ อให้เกิ ดผลเสี ยต่อสัง คมเป็ นส่ วนรวมซึ่ ง นัก
โฆษณาควรหลีกเลี่ยง และไม่สร้างสรรค์โฆษณาตามประเด็นต่อไปนี้
1) ข้อความที่เป็ นเท็จ หรื อเกินความจริ ง มาตรา 22 (1) (อ่านว่า มาตรา 22
อนุ มาตรา 1 หรื อ วรรค 1) คือ “ข้อความที่เป็ นเท็จ หรื อเกิ นความจริ ง” เป็ นข้อความที่ก่อให้เกิด
ความไม่เป็ นธรรมแก่ ผูบ้ ริ โภคอย่างยิ่งแต่โฆษณาลักษณะ และขนาดไหนจะเป็ นเท็จนั้นมีความ
แตกต่างกันตามข้อมเท็จจริ งในแต่ละกรณี ซึ่ งส่ วนใหญ่โฆษณาที่ถือเป็ นความผิดจะเป็ นโฆษณา
ลวง คือ โฆษณาที่นาํ เสนอข้อความแตกต่างจากความจริ ง และทําให้ผบู ้ ริ โภคเกิดพฤติกรรมในการ
ตัดสิ นใจตามข้อความโฆษณานั้น ข้อความที่นาํ เสนออาจเป็ นเท็จ หรื อลวงอยูใ่ นตัวเอง หรื อแม้ไม่มี
สิ่ งแสดงว่าน่าจะเท็จแต่ความหมายที่ผรู ้ ับรู ้ขอ้ ความนั้นเข้าใจอาจเป็ นเท็จ ก็ถือว่าเป็ นการลวงได้ เช่น
โฆษณาว่าสามารถลดความอ้วนได้เห็นผลภายใน 3 เดือน ถึง 30 กิโลกรัม ถือว่าเป็ นโฆษณาเท็จ แต่
ถ้าโฆษณาว่าสามารถหายตัวได้ ถือว่าไม่เป็ นเท็จ เพราะตามความเข้าใจของมนุ ษย์ทวั่ ไป สามารถรู ้
และเข้า ใจได้ว่า ไม่ มี ใ ครสามารถหายตัว ได้จ ริ ง การโฆษณาในลัก ษณะนี้ จึ ง ไม่ ถื อ ว่า เป็ นการ
หลอกลวงผูบ้ ริ โภค
2) ข้อความก่อให้เกิ ดความเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ นค้า และ
บริ การ มาตรา 22 (2) คือ ไม่วา่ จะกระทําโดยการใช้ หรื ออ้างอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรื อสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่ งอันไม่เป็ นความจริ ง หรื อเกินความจริ งหรื อไม่ก็ตาม โดยข้อห้ามตามอนุ มาตรานี้ หมายถึ ง
โฆษณาใดๆ ที่ทาํ ให้ผบู ้ ริ โภคเข้าใจผิดในสาระสําคัญเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อบริ การโดยวิธีการใช้ หรื อ
อ้าอิงรายงานทางวิชาการ สถิติ หรื อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งอันไม่เป็ นความจริ ง หรื อเกินความจริ งหรื อโดยวิธี
ใดๆ ก็ตาม
3) ข้อความที่เป็ นการสนับสนุ นโดยตรง หรื อโดยอ้อมให้มีการกระทําผิด
กฎหมาย หรื อศี ลธรรม หรื อนํา ไปสู่ ความเสื่ อมเสี ยต่อวัฒนธรรมของชาติ มาตรา 22 (3) คื อ
ข้อความตามอนุ มาตรานี้ เป็ นเรื่ องยากแก่การพิจารณา และวินิจฉัยโดยคณะกรรมการว่าด้วยการ
โฆษณาเฉพาะอย่างยิง่ ในประเด็นที่ถือว่า เป็ นการโฆษณาที่นาํ ไปสู่ ความเสื่ อมเสี ยในวัฒนธรรมของ
ชาติ กรณี ที่เป็ นการสนับสนุ นโดยตรง หรื อโดยอ้อมให้ทาํ ผิดกฎหมายนั้นค่อนข้างจะวินิจฉัยได้ไม่
ยากนัก แต่ผดิ ศีลธรรมหรื อไม่ก็เหมือนกับเสื่ อมเสี ยวัฒนธรรมหรื อไม่ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ระดับความรู ้สึก
นึกคิดเป็ นเจตคติ หรื อความความรู ้สึกของแต่ละคนซึ่ งอาจแตกต่างกัน เช่น โฆษณาว่า บริ การเพื่อน
เที่ยว หนุ่ม สาว ราคาย่อมเยา
4) ข้อความที่ จะทําให้เกิดความแตกแยก หรื อเสื่ อมเสี ยความสามัคคีใน
หมู่ประชาชน มาตรา 22 (4) คือ โดยเนื้ อหาของข้อความโฆษณา หรื อสิ นค้าบริ การ การใช้ขอ้ ความ
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โฆษณาอันก่อนให้เกิดความแตกแยก หรื อเสื่ อมเสี ยความสามัคคีในหมู่ประชาชน ไม่ควรจะเกิดขึ้น
เพราะวัตถุ ประสงค์ของการโฆษณาเป็ นไปเพื่อให้เกิดการบริ โภค ไม่ใช่ความมุ่งหมายให้เกิดความ
เชื่อ หรื อศรัทธาในการเมืองการปกครอง
5) ข้อความอย่างอื่นที่ กาํ หนดในกฎกระทรวง มาตรา 22 (5) คือ ข้อ
กฎหมายที่ เขี ยนไว้เพื่ อให้ส ามารถแก้ไขกฎหมายได้ตามเหตุ การณ์ ปั จจุ บนั ดังนี้ จึ งมี การแก้ไ ข
กฎหมายตามกฎกระทรวงไว้หลายฉบับ เพื่อให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ ใ นปั จจุ บ นั เนื่ องจาก
กฎกระทรวงฉบับ เดิ ม ไม่ เ หมาะสม และมี ข ้อ ความที่ ถื อ ว่า ไม่ เ ป็ นธรรมต่ อ ผูบ้ ริ โภค หรื อ อาจ
ก่อให้เกิดผลเสี ยต่อสังคมในส่ วนรวมนี้ ซึ่ งเป็ นการกําหนดไว้เพื่ออนาคตหากมีความจําเป็ นจะต้อง
ควบคุมการใช้ขอ้ ความโฆษณาบางประเภทคณะกรรมการด้านการโฆษณาก็มีทางที่จะกําหนดใน
กฎกระทรวงเป็ นกรณี ๆ ไป ตัวอย่างเช่น
(1) กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2534) ให้เพิ่มข้อความเป็ น (6) และ
(7) ของกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) เนื่ องจากการใช้ความโฆษณาขายห้องชุ ดในอาคารชุ ด
กับข้อความโฆษณาที่ขายที่เดิ นแบ่งขายเป็ นแปลงย่อย ไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ ยวกับห้องชุ ดใน
อาคารชุ ด หรื อที่เดิ นที่แบ่งขายเป็ นแปลงย่อย และรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพฐานะของผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจ
(2) กฎกระทรวงฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2534) ให้ยกเลิกความใน (4) และ (5)
แห่ งกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2526) เนื่ องจากข้อกําหนดในการระบุรายละเอียดในข้อความ
โฆษณาที่ ชักชวนให้ผูบ้ ริ โภคทํา การเสี่ ย งโชคเพื่ อรั บของแถมพก หรื อรางวัล และเข้าประกวด
รางวัล หรื อของแถม หรื อรับสิ ทธิ หรื อประโยชน์โดยให้เปล่า ซึ่ งผูป้ ระกอบธุ รกิจได้รับอนุ ญาตจาก
เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการพนันแล้ว ยังไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั จึงแก้ไขให้
เหมาะสมยิง่ ขึ้น
การกําหนดวิธีการโฆษณา และการโฆษณาสิ นค้าที่เป็ นอันตราย
1) วิธีการโฆษณาที่อาจก่อให้เกิดอันตราย หรื ออาจก่อให้เกิดความรําคาญ
การโฆษณาจะต้องไม่ก ระทําด้วยวิธีก ารอันอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ หรื อจิ ตใจ หรื ออันอาจ
ก่อให้เกิดความรําคาญแก่ผบู ้ ริ โภค ทั้งนี้ ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวง (มาตรา 23) หมายความถึ ง
การโฆษณาที่ทาํ โดยวิธีการทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ตอ้ งการขายแล้วก่อให้เกิดอันตรายต่อสุ ขภาพ
เช่น ทําให้ร่างกายอ่อนเพลีย อันตรายต่อร่ างกาย เช่น โลหิ ตออก ผิวหนังถลอก ผมร่ วง หรื ออันตราย
ต่อจิตใจ เช่น ทําให้เกิดอาการช็อกหมดสติเพราะตกใจกลัว ไม่สามารถโฆษณาได้ แม้ไม่ก่อให้เกิ ด
อันตรายดังกล่าว แต่ก่อความรําคาญให้แก่ผบู ้ ริ โภค เช่น ใช้เครื่ องขยายเสี ยงดังเกินสมควร หรื อเข้า
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โฆษณาในอาคารสถานที่ อยู่ แม้บนทางเท้าที่ผคู้ นสัญจรไปมาประจํา หรื อก่อให้เกิดความรําคาญ
ให้แก่ผบู ้ ริ โภค
2) โฆษณาสิ นค้าที่เป็ นอันตราย คณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาเห็นว่า
สิ นค้าใดอาจเป็ นอันตรายแก่ผบู ้ ริ โภค และคณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้กาํ หนดให้สินค้านั้นเป็ น
สิ น ค้า ที่ ค วบคุ ม ฉลาก ตามมาตรา 30 ให้ค ณะกรรมการว่า ด้ว ยการโฆษณามี อ าํ นาจออกคํา สั่ ง
ดังต่อไปนี้ (มาตรา 24)
(1) การกําหนดให้การโฆษณานั้นต้องกระทําไป พร้อมกับคําแนะนํา
หรื อคําเตือนเกี่ ยวกับวิธีใช้ หรื ออันตรายตามเงื่ อนไขที่คณะกรรมว่าด้วยการโฆษณากําหนด ทั้งนี้
โดยคณะกรรมการว่าด้วยการโฆษณาจะกําหนดเงื่ อนไขแตกต่างกัน สําหรั บการโฆษณาที่ใช้สื่อ
โฆษณาที่ต่างกันก็ได้
(2) การกําหนดเพื่อควบคุมการโฆษณาสิ นค้าที่เป็ นอันตราย เช่น ยา
อันตราย หรื อวัตถุที่อาจจะเป็ นอันตรายได้ เมื่อใช้ไม่ถูกวิธี เช่น ปุ๋ ย หรื อยาฆ่าแมลง ยากําจัดศัตรู พืช
ในการโฆษณาให้ มี ค าํ แนะนํา หรื อ คํา ตัก เตื อนเกี่ ย วกับ วิธี ใ ช้ หรื อนั ตราย และกํา หนดเวลาให้
โฆษณาได้เฉพาะเวลาดึกหลัง 21 นาฬิกาไปแล้ว หรื อกําจัด และห้ามการโฆษณาอย่างสิ้ นเชิง
(3) การโฆษณาสิ น ค้า ที่ ข ัด ต่ อ นโยบายทางสั ง คม ศี ล ธรรม หรื อ
วัฒนธรรมของชาติ เช่น โฆษณาสถานเริ งรมย์ สถานอาบอบนวด ยากระตุน้ ประสาท ยาบํารุ งกําลัง
ที่ มีวตั ถุ ประสงค์ หรื อวิธี การโฆษณาในการสนับ สนุ นทางกามอารมณ์ กําหนดเวลาให้โฆษณา
เฉพาะเวลาดึงหลัง 21 นาฬิกาไปแล้ว หรื อจํากัด แล้ะห้ามมีการโฆษณาอย่างสิ้ นเชิง
สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยา (อย.) กระทรวงสาธารณสุ ข
พจนา สั จจาศิ ล ป์ (2554) บทบาทสํา นัก คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ทํา
หน้า ที่ ในการตรวจสอบผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ที่ เป็ นอันตรายต่อผูบ้ ริ โภค และเตรี ย มแก้กฎหมายการ
โฆษณาเครื่ องสําอางเกิ นจริ ง เนื่ องจากไม่ตอ้ งขออนุ ญาตก่อนโฆษณา กฎหมายเครื่ องสําอางเป็ น
ลัก ษณะการกํา กับ ดู แลไม่ใ ช่ ก ารควบคุ ม ซึ่ ง ในการโฆษณาจึ ง ไม่ บ งั คับ ให้ข ออนุ ญาตก่ อนการ
โฆษณา แต่ตอ้ งโฆษณาในขอบเขตของกฎหมาย การโฆษณาเครื่ องสําอางอาจไม่ทาํ ให้เกิ ดการ
เปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างของร่ างกาย เช่น ลบรอยเหี่ ยวย่น ลบรอยแผลเป็ นห้ามโฆษณาครี มทาผิว
ที่อา้ งว่าทาและผิวขาวใน 7 วัน ครี มทาหัวนมชมพู ร้านเสริ มสวยที่ไม่ได้มาตรฐาน หน้าที่ของ (อย.)
เมื่อตรวจพบโฆษณาที่อวดอ้างจะเรี ยกผูป้ ระกอบการมาพิสูจน์ โดยระงับโฆษณาชัว่ คราว ถ้าพิสูจน์
ไม่ได้จะสั่งระงับโดยทันที พร้ อมประกาศเตื อนผูบ้ ริ โภคทางสื่ อหนังสอพิมพ์ เช่ น เครื่ องสําอาง
ประเภททาฝ้ ากันแดด โลชัน่ วินเซิ ร์ฟ พบว่าทําลายเซลล์สร้างสี ผวิ ทําให้เกิดผิวด่างขาว ทําให้ผผู ้ ลิต
เพื่อนําเข้าขายเครื่ องสําอางนี้ตอ้ งรับโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรื อทั้งจํา
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ทั้ง ปรั บ อี ก ทั้ง ได้จดั ทํา ร่ า งกฎหมายป้ องกันการนํา เข้า เมล็ ดพันธ์ จี เอ็ ม โอ และออกข้อ กํา หนด
ผลิตภัณฑ์ป้องกันการปนเปื้ อนของข้าวโพด โดยได้รับการสนับสนุ นจากกรี นพืชปกป้ องผูบ้ ริ โภค
ภายในประเทศ
บทบาทสมาคมที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในประเทศ
พจนา สัจจาศิลป์ (2554) สมาคมต่างๆ ซึ่ งเข้ามามีบทบาทในการดูแลและคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภค มีดงั ต่อไปนี้
1) กลุ่มอาสาสมัครเพือ่ ผูบ้ ริ โภค (กอบ.)
2) โครงการส่ งเสริ มผูบ้ ริ โภค (สสบ.)สภาสตรี แห่งชาติ
3) ชมรมผูบ้ ริ โภคไทย
4) ชมรมเพื่อนผูบ้ ริ โภค
5) มูลนิธิเพื่อผูบ้ ริ โภค ฯลฯ
ปั จจุบนั นี้ ผูจ้ ดั การมูลนิ ธิเพื่อผูบ้ ริ โภคจะร่ วมกับสหพันธ์องค์กรผูบ้ ริ โภค (สอบ.)
และเครื อข่ายองค์กรผูบ้ ริ โภค เสนอแนวทางในการปฏิรูปการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคกับรัฐมนตรี ประจํา
สํา นัก นายกรั ฐมนตรี ซึ่ ง มี หน้า ที่ ก าํ กับ ดู แลสํา นัก คณะกรรมการคุ ้ม ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.) ใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) การผลักดันให้เกิ ดองค์กรอิสระคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภค ตามมาตรฐาน 57
ของรัฐธรรมนูญโดยจะเสนอให้มีกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดทําประชาพิจารณ์ต่อ
ร่ างกฎหมายระหว่างนั้นยังไม่มีองค์กรอิสระให้สํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค (สคบ.)
ทําหน้าที่ในการสร้างเครื อข่ายผูบ้ ริ โภคประสานงานและสร้างกลไกให้เกิดการจัดตั้งองค์กรอิสระ
ต่อไป
2) เสนอให้เร่ งผลักดันกฎหมายความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์อยูร่ ะหว่างการพิ
เสนอพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
3) เสนอให้มีหลักสู ตรบริ โภคศึกษาในระดับการศึกษาต่างๆ เพื่อให้เด็ก
และดูและเยาวชนได้เรี ยนรู ้ที่จะตระหนักถึงสิ ทธิ ของตนเอง
จากที่ กล่าวมาเบื้องต้นจะเห็ นได้ว่าหน่ วยงานต่างๆ ช่วยกันควบคุ มและดูแลการ
โฆษณาให้ถูกต้องตามเกณฑ์ต่างๆ แต่สิ่งสําคัญผูบ้ ริ โภคจะต้องรั กษาสิ ทธิ ต่างๆ ที่ ตนได้รับตาม
กฎหมายเพื่อความเป็ นธรรมของผูบ้ ริ โภคในการรับรู ้สารโฆษณาและบริ โภคสิ นค้า
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2.2.3 ความหมาย และขอบเขตของจริยธรรมโฆษณา
ในปั จจุบนั การสื่ อสารการตลาด หรื อการโฆษณามีความจําเป็ นอย่างมากในชี วิตประจําวัน
การสื่ อการตลาด หรื อการโฆษณาสร้างผลกระทบมากมายต่อการตัดสิ นใจเลือกการบริ โภคสิ นค้า
ต่างๆ ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิ พลเพิ่มขึ้นเรื่ อยๆ สื่ อต่างๆ ทุกประเภทล้วนแล้วแต่
สามารถนํา มาใช้เป็ นเครื่ องมื อในการโฆษณาได้ท้ งั สิ้ น ไม่ เว้นแม้แต่สื่ อใหม่ หรื อสื่ อออนไลน์
ดังนั้น องค์กร หรื อธุ รกิ จต่างๆ จึ งทุ่มงบประมาณมหาศาลไปกับการโฆษณาเพื่อหวังให้ยอดขาย
ของสิ นค้า หรื อบริ การของตนเองมียอดที่สูงขึ้น ส่ งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวกับบริ ษทั โฆษณาเจริ ญเติบโต
ขึ้นด้วย อย่างไรก็ตามนักการตลาด หรื อนักโฆษณาจําเป็ นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่
ไปกับการดําเนินงานเพื่อชักจูงผูบ้ ริ โภคให้เลือกสิ นค้าอุปโภคบริ โภคต่างๆ ด้วย โดยไม่เพียงแต่การ
สร้างกําไรเพียงอย่างเดียว ซึ่ งจรรยาบรรณ หรื อจริ ยธรรมสําหรับโฆษณาก็เป็ นอีกเครื่ องมือหนึ่ งที่
ช่ วยให้นักการตลาด หรื อนักโฆษณาตระหนักรู้ ถึงความรั บ ผิดชอบดังกล่าวที่ กระทําต่อผูค้ นใน
สังคม
เมื่อนํามารวมกันจรรยาบรรณในการขายจึงน่าจะหมายความถึง หลักที่ควรประพฤติปฏิบตั ิ
ของพนักงานขายและเป็ นสิ่ งที่จะควบคุ มหรื อสร้างความประพฤติที่เหมาะสม ในการติดต่อธุ รกิจ
ด้วยความซื่ อสัตย์จะสร้ างพื้นฐานความสัมพันธ์ ในระยะยาวกับลู กค้า เพราะความพึงพอใจของ
ลูกค้านับเป็ นสิ นทรัพย์ที่สําคัญอย่างยิ่งสําหรับการดําเนิ นธุ รกิจ อย่างไรก็ตามจรรยาบรรณไม่มี
รู ปแบบที่ ตายตัวสําหรับพนักงานแต่ละคน องค์กรธุ รกิ จขนาดใหญ่มกั มี การเขี ยนหลักเกณฑ์
จรรยาบรรณเป็ นแนวทางการปฏิบตั ิแก่พนักงาน ซึ่ งจะช่วยหลีกเลี่ยงการที่พนักงานอาจมีพฤติกรรม
ที่ไร้จรรยาบรรณได้ โดยรวมแล้วจรรยาบรรณในการขายสําหรับนักขายจึงเป็ นเรื่ องเกี่ยวกับความ
สํานึกที่ถูกต้องทางศีลธรรมที่พนักงานขายพึงมีและพึงปฏิบตั ิต่อลูกค้า (บรรจง รัตนเลิศ, 2555)
จริ ยธรรมโฆษณา ประกอบด้วยรายละเอียดมากมาย แต่เมื่อพูดกว้างๆ จะเห็นว่า เป็ นสิ่ งที่มี
วัตถุปะสงค์เพื่อสร้างความศรัทธาให้กบั เจ้าของสิ นค้าที่จะใช้การโฆษณาเป็ นเครื่ องมือในการขาย
สิ นค้า เพื่อให้เจ้าของสิ นค้ามีความเชื่ อในนักโฆษราในฐานะที่เป็ นที่ ปรึ กษาทางธุ รกิ จ และสร้ าง
ความมัน่ ใจให้เกิดแก่ประชาชนผูใ้ ช้โฆษณาเป็ นแนวทางในการซื้อสิ นค้า บุหงา ชัยสุ วรรณ (2551)
มาตรฐานจริ ยธรรมสําหรั บโฆษณาควรเป็ นประโยชน์นิยม นั่นคือ มาตรฐานนั้นจะต้อง
จอบสนองความต้องการของสังคม บุหงา ชัยสุ วรรณ (2551)
ในประเทศไทยเองก็ได้มีนกั วิชาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องจริ ยธรรมที่เกี่ยวกับผูผ้ ลิ ต
สื่ อไว้เช่นเดี ยวกัน สมเกียรติ อ่อนวิมล (2556) ความเป็ นมืออาชี พ คือขีดความสามารถ ทักษะใน
การทํางานตามความต้องการของอาชีพนั้นๆ เมื่อเราเป็ นสื่ อหนังสื อพิมพ์ก็ตอ้ งรู ้วา่ จะเขียนข่าว ผลิต
ข่าว กระบวนการออกแบบให้เป็ นมืออาชี พ หรื อถ้าทําโทรทัศน์ก็ตอ้ งรู ้เรื่ องกล้อง มุมกล้อง แสง
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การลงเสี ยง การออกเสี ยง การมิกซ์ภาพเสี ยง ลําดับเรื่ องให้ส้ ันยาวตามความเหมาะสมที่จะเอามาใช้
ในข่าว คือทําอะไรให้ดีที่สุดตามที่เงื่ อนไขของการผลิ ตงานนั้นๆ เขาทํา ไม่ใช่ ทาํ อิเหละเขระขระ
แต่ส่วนหนึ่ งของการเป็ นมืออาชี พ ก็มีกรอบการดําเนิ นชี วิต คือจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรมวิชาชี พ
หรื อที่เรี ยกเป็ นภาษาอังกฤษว่า Professional Ethics
2.2.4 จรรยาบรรณ และจริยธรรมสํ าหรับโฆษณาในประเทศ
พจนา สัจจาศิลป์ (2554, น. 95) การสร้างสรรค์โฆษณา นักโฆษราผูม้ ีหน้าที่ในการคัดเลือก
สารโฆษณาเพื่อเผยแพร่ ต่อผูบ้ ริ โภคควรสร้างสรรค์โฆษณาเพื่อให้เกิดผลกระทบทางบวกต่อสังคม
และยึดหลักจรรยาของนักโฆษณาต่อไปนี้
1) ประกอบวิชาชี พด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ตตามหลักปฏิ บตั ิและวิชาการ และอยู่
ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
2) ไม่กระทําการใดๆ อันอาจนํามาซึ่งความเสื่ อมเสี ยเกรี ยติศกั ดิ์แห่งวิชาชีพ
3) มีความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดถือในจริ ยธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
4) ไม่ควรกระทําโฆษณาอันเป็ นการดูหมิ่นศาสนา หรื อความเชื่ อ หรื อสิ่ งอันเป็ น
ที่เคารพสักการะของบุคคล
5) ไม่ค วรกระทํา โฆษณาอันทํา ให้เกิ ดความเข้า ใจผิดในสาระสําคัญที่ เกี่ ย วกับ
สิ นค้า บริ การ การแสดงหรื ออื่นๆ หรื อโอ้อวดสรรพคุณจนเกินความจริ งทําให้ผเู ้ ห็นหรื อ ผูฟ้ ั งเกิ ด
ความสําคัญผิด
6) ไม่ควรกระทําโฆษณาโดยการโจมติหรื อเปรี ยบเทียบสิ นค้า บริ การ การแสดง
หรื อ อื่ น ๆ ของผูอ้ ื่ นอย่า งไม่ ยุ ติ ธ รรม โดยใช้วิ ธี เ ปรี ย บเที ย บใดๆ อัน ทํา ให้ผูเ้ ห็ น หรื อ ผูฟ้ ั ง เกิ ด
ความสําคัญผิด
7) ไม่ควรกระทําการโฆษณาโดยใช้เสี ยงที่เป็ นการก่อกวนความรู ้สึกให้กบั ผูฟ้ ัง
8) ไม่ควรกระทําการโฆษณาโดยทําให้เกิดความกลัวโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
9) ไม่กระทําการโฆษณาโดยใช้ความเชื่อถือเกี่ยวกับไสยศาสตร์ หรื อเรื่ องโชคลาง
มาเป็ นข้อจูงใจ
10) ไม่ควรกระทําการโฆษณาโดยการเลียนแบบเครื่ องหมายการค้า คําขวัญ หรื อ
ข้อความสําคัญจากการโฆษณาของผูอ้ ื่น อันทําให้ผเู ้ ห็นหรื อผูไ้ ด้ยินเกิดความเข้าใจผิด หรื อไขว้เขว
เกี่ยวกับสิ นค้า บริ การ หรื อการแสดงของผูอ้ ื่น
11) ไม่ควรกระทําการโฆษณาอันเป็ นการสนับสนุ นหรื อก่อให้เกิดการกระทําอัน
ผิดกฎหมาย หรื อศีลธรรม
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12) ไม่ควรกระทําการโฆษณาโดยใช้ศพั ท์สถิติ ผลการวิจยั หรื อ อ้างอิงรายงาทาง
วิทยาศาสตร์ ในทางที่ไม่สมควร หรื อทําให้เกิดความเข้าใจผิด โดยที่สินค้านั้นไม่มีคุณสมบัติที่อา้ ง
13) ไม่ควรกระทําการโฆษณาอันก่อให้เกิดความเหยียดหยามกันเกี่ยวกับการซื้ อ
ชาติหรื อศาสนา
14) ไม่ควรกระทําการโฆษณาโดยอ้างอิงตัวบุคคล หรื อสถาบัน โดยที่ตวั บุคคล
หรื อสถาบันไม่มีตวั ตนอยูจ่ ริ ง และ ไม่ได้ใช้สินค้า บริ การ หรื อชมการแสดงนั้นจริ ง
15) ไม่ ค วรกระทํา โฆษณาอัน อาจมี ผ ลเป็ นอัน ตรายต่อ เด็ ก หรื อ เยาว์ ทั้ง ทาง
ร่ างกาย จิ ตใจ หรื อทําให้ขาดความรู้ สึกผิดชอบ หรื อโดยอาศัยความรู ้ เท่าไม่ถึงการณ์ ของบุ คคล
ดังกล่าวมาใช้เป็ นเครื่ องมือใน การจูงใจโดยไม่สมควร
16) การโฆษณาโดยการอ้ า งอิ ง บุ ค คลในวิ ช าชี พ อื่ น ที่ มี ก ารควบคุ ม ตาม
พระราชบัญญัติต่างๆ ต้องเป็ นไปตามมารยาทแห่งวิชาชีพนั้น
2.2.5 คุณธรรม และจริยธรรมของวิชาชีพโฆษณา
พจนา สัจจาศิลป์ (2554)ได้กาํ หนดปั จจัยที่มีผลต่อคุณธรรม และจริ ยธรรมสําหรับวิชาชี พ
นักโฆษณามี 2 ลักษณะ คือ
1) ลักษณะของการควบคุมจากภายนอก มี 2 ประเภทสําคัญ คือ
(1) สภาพแวดล้อมของวิชาชีพนักโฆษณา
โดยทัว่ ไป วิชาชีพนักโฆษณาอยูภ่ ายใต้สภาพแวดล้อมไม่อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่ ง
การดําเนิน วิชาชีพจะต้องรับผิดชอบต่อบทบาทของตนในสภาวะแวดล้อมนั้นๆ เช่น ในฐานะที่เป็ น
องค์กรหนึ่ งของสังคมสื่ อมวลชยจะต้องรับผิดชอบต่อบทบาทในการให้ ข่าวสาร ให้ความบันเทิง
ความรู ้และเสริ มสร้างสติปัญญาให้แก่คนในสังคมเป็ นการเอื้อ อํานวยในระบบทางการเมืองของรัฐ
ดําเนินไปด้วยความราบรื่ น
(2) กฎหมายและระเบียบ
การดําเนินวิชาชีพอย่างมี ความรับผิดชอบต่อกฎหมายระเบียบ และ กฎเกณฑ์
อื่นๆ ในสังคมที่จะมีผลกระทบต่อวิชาชีพ
2) การควบคุมตนเอง
คุณธรรม และจริ ยธรรมเกิดจากการควบคุมตนเอง เป็ นสํานึ กของความรับผิดชอบ
ในการดําเนินวิชาชี พโฆษณาโดยตรง เมื่อนักโฆษณาได้ปฏิบตั ินบั ว่ามีจิตสํานึ กในความรับผิดชอบ
ของวิชาชี พได้จดั ว่ามีคุณธรรมและจริ ยธรรมในวิชาชี พสู ง ตรงกันข้ามเมื่อไม่มีการปฏิ บตั ิไม่มีบท
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กําหนดโทษแต่อย่างใด การควบคุมตนเองจึงเป็ นเพียงหลักปฏิ บตั ิและข้อแนะนําให้ปฏิ บตั ิเท่านั้น
การควบ คุมตนเองในวิชาชีพมี 2 ประเภทสําคัญ คือ
(1) โดยการปฏิบตั ิงาน
การปฏิบตั ิงานในองค์กรวิชชาชี พนักโฆษณาทั้งที่เป็ นของรัฐและเอกชนจะ มี
ผูท้ ี่มีหน้าที่กลัน่ กรองเลือกข่าวสาร อยูใ่ นกระบวนการรวบรวม เพิ่มเติม ตกแต่ง เปลี่ยนแปลง และ
คัดเลื อกเนื้ อหาแต่ละประเภทเพื่อนําออกเผยแพร่ สู่ สาธารณชน หน้าที่การปฏิ บตั ิงานต่างอยูภ่ ายใต้
พื้น ฐานความรู ้ สึ ก รั บ ผิ ด ชอบ ทัศ นคติ เ กี่ ย วกับ สาระเนื้ อ หานั้น ๆ และสํ า นึ ก ในคุ ณ ธรรม และ
จริ ยธรรมในวิชาชีพทั้งสิ้ น
(2) โดยสมาคมวิชาชีพ
กฎหมายและระเบียบ หรื อวิธีปฏิ บตั ิงานในวิชาชี พโดยตรงได้ถูกกําหนดขึ้น
โดยสมาคมวิชาชี พนักโฆษณา เพื่อให้สมาชิ กประพฤติและปฏิบตั ิอยู่ภายใต้กรอบอันเป็ นลักษณะ
ของการควบคุมตน เองให้เกิดความรับผิดชอบต่อวิชาชี พ เรี ยก จรรยาบรรณหรื อประมวลจริ ยธรรม
ส่ วนใหญ่จะเน้นความรับผิดชอบในการเสนอข่าวสาร และเนื้ อหา ด้วยความเที่ยงตรง และจริ งใจ
พร้ อมทั้งกระบวนการความยุติธรรม อย่างไรก็ตามประมวลจรรยาบรรณเป็ นเพียง “กรอบ” หรื อ
“ข้อปฏิ บตั ิ” ที่สมาคมวิชาชี พกําหนดไว้ให้ยึดถือและปฏิบตั ิกนั ในบรรดานักวิชาชี พที่เกี่ ยว ข้อง
เท่านั้น หาใช่ กฎหมายหรื อระเบียบที่สมาชิ กต้องปฏิ บตั ิ ตามเสมอไป แม้สมาชิ กบางคนจะฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิ บตั ิ ก็หาได้มีบทลงโทษแต่อย่างใดไม่ ดังนั้น ประมวลจรรยาบรรณจะสัมฤทธิ์ ในทาง
ปฏิบตั ิได้มากน้อยเพียงใดย่อมอยูท่ ี่ความ รู ้สึกมีจิตสํานึ กรับผิดชอบในความประพฤติความควบคุม
ตนเองได้ให้มีคุ ณธรรมและ จริ ยธรรมเพื่อวิชาชี พของตนเอง เพื่อนําไปสู่ คุณปะโยชน์ต่อสังคม
สื บไป
จากแนวคิดในเรื่ องเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมสําหรับโฆษณา ผูว้ ิจยั จะ
ทําการศึกษาข้อมูลเพื่อให้ทราบถึงแนวทางที่ถูกต้องในการสร้างสื่ อโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งบน
เว็บไซต์สื่อสังคมที่เป็ นช่ องทางใหม่ที่เกิดขึ้น อันเป็ นการสร้างกรอบแนวความคิดในการวิจยั เพื่อ
การตั้งคําถามสําหรับผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก หรื อผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เพื่อเป็ นการสร้างแนวทางในการผลิตสื่ อ
โฆษณาบนเว็บไซต์ส่ื อสังคมในอนาคตที่มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ให้เป็ นไปในแนวทางที่
ถูกต้องทั้งด้านจรรยาบรรณ และจริ ยธรรม และส่ งผลให้เกิดการสร้างการรับรู้ที่เป็ นประโยชน์ และ
ไม่เอาเปรี ยบผูท้ ี่เป็ นกลุ่มเป้ าหมาย หรื อผูบ้ ริ โภค
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2.3 แนวความคิดเกีย่ วกับการ รู้ เท่ าทันสื่ อ
2.3.1 ความสํ าคัญ และความจําเป็ นเกีย่ วกับแนวคิด การรู้ เท่ าทันสื่ อ
แนวความคิดดังกล่าวเป็ นการสร้าง และพัฒนาทักษะในการตีความหมายของสารที่ผรู้ ับ
สารได้รับจากสื่ อต่างๆ ในยุคที่เทคโนโลยีการสื่ อสารมีบทบาทสําคัญอย่างมากในสังคมปั จจุบนั ทั้ง
การนําเสนอข่าวสารจากทางสื่ อสาธารณะ หรื อสื่ อหลัก อาทิ สื่ อโทรทัศน์ สื่ อวิทยุ หรื อสื่ อสิ่ งพิมพ์
ต่างๆ ที่มีหน้าที่รายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และสร้างความบันเทิงให้กบั ประชาชน รวมถึงสื่ อที่
ไม่ใช่ สื่อหลัก อาทิ สื่ ออิ นเตอร์ เน็ ท สื่ อดิ จิตอล ที่ เป็ นสื่ อประเภทใหม่แต่มีความสามารถในการ
เข้าถึงผูร้ ับสาร และสร้างความเป็ นปั จเจกบุคคลได้มากกว่าสื่ อหลัก การรู ้เท่าทันสื่ อจึงเป็ นเครื่ องมือ
สําคัญของประชาชนผูท้ ี่เป็ นผูร้ ับสาร ในการการแยกแยะ วิเคราะห์ และประเมินเจตนารมณ์ในสาร
ของสื่ อ ต่ า งๆ ที่ เ ผยแพร่ อ อกมาเพื่ อ ให้ ไ ด้ค วามหมายที่ แ ท้จ ริ ง ของการสื่ อ สาร และนํา ไปใช้
ประโยชน์ในทาง ด้านอื่นๆ ต่อไป
จุดเริ่ มต้นของคําว่า การรู ้ เท่าทันสื่ อ (Media Literacy) มีการเริ่ มนํามาใช้ในปี ค.ศ. 1992
โดยสมาชิ กของ Aspen Media Literacy Leadership Institute ได้ให้คาํ จํากัดความไว้ว่า หมายถึ ง
ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ประเมิน และสร้างสรรค์ส่ื อในหลายๆ รู ปแบบ อุษา บิ้กกิ้นส์
(2555, น. 150) จนเวลาต่อมาคําว่า การรู ้เท่าทันสื่ อ ก็กลายมาเป็ นสิ่ งสําคัญในวงการการสื่ อสาร และ
การศึ กษาให้กบั เยาวชน เพื่อเป็ นการผลักดันสื่ อให้เป็ นสื่ อที่ มีคุณภาพ และเป็ นสื่ อที่ สมบูรณ์ ใน
ระบอบประชาธิ ปไตย
เอื้ อจิ ต วิโ รจน์ ไ ตรรั ตน์ (2540) กล่ า วว่า ความรู้ เ ท่ า ทันสื่ อหมายถึ ง สภาวะที่ บุ ค คลที่ มี
ความสามารถในการคิดพินิจพิเคราะห์ในเรื่ องกระบวนการสื่ อสารมวลชน ที่ประกอบด้วยผูผ้ ลิตสื่ อ
สถาบันหรื องค์กรสื่ อ ความสัมพันธ์ ระหว่างผูผ้ ลิตสื่ อกับอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมื องในระบบ
สังคมที่มีผลต่อกระบวนการผลิตสื่ อ เนื้ อหา รู ปแบบหรื อเนื้ อความสื่ อ การถ่ายทอดหรื อเผยแพร่
ตลอดจนการสสนับสนุนเนื้อหาหรื อผลผลิตสื่ อ
ขณะที่ บุ ญรั ก ษ์ บุ ญญะเขตมาลา (2539) ให้ค าํ จํากัดความว่า ความรู ้ เท่าทันสื่ อหมายถึ ง
ความสามารถในการอนุ มานความตื้นลึกหนาบางของข้อมูลที่ปรากฏในสื่ อมวลชนอย่างมีหลักการ
ซึ่ งจะช่วยป้ องกันการตกเป็ นเหยือ่ ให้สื่อมวลชนโดยไม่รู้สึกตัว และยังช่วยเป็ นรากฐานที่ตะล่อมให้
สื่ อมวลชนอยูใ่ นร่ องในรอยตามความปรารถนาของผูบ้ ริ โภคสื่ อมวลชนมากยิง่ ขึ้น
อุษา บิ้กกิ้นส์ (2555) นอกจากนั้นองค์กรยูเนสโก (UNESCO, 2015) ได้มีจาํ แนกหัวข้อ
หรื อคําศัพท์ที่เกี่ ยวกับ MIL (Media and Information Literacy) เพื่อเป็ นบรรทัดฐานสําหรับ
กระบวนการเรี ยนรู ้ เกี่ ย วกับสื่ อในอนาคตเพื่อสร้ างการรู ้ เท่ าทันสื่ อต่อสังคมโดยมี เจตนาในการ
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พัฒนาสื่ อที่มีเสรี ภาพเป็ นอิสระ และเป็ นสื่ อที่ประโยชน์ต่อสังคม โดยมีการแบ่งหัวข้อในการ รู ้เท่า
ทันสื่ 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 (Cinema Literacy)
10) การรู ้เท่าทันเกมส์ (Games Literacy)
11) การรู ้เท่าทันโทรทัศน์ (Television Literacy)
12) การรู ้เท่าทันโฆษณา (Advertising Literacy)
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ภาพที่ 2.1 หัวข้อการจําแนก Media and Information Literacy
แหล่ งทีม่ า: UNESCO, 2015.
คําศัพท์เหล่านี้ยงั ถูกนํามาใช้ในการอภิปราย และปรับใช้กบั บริ บทต่างๆ ในอาชีพ หรื อ
วัฒนธรรมต่างๆ ของชุมชนซึ่ งใช้คาํ ศัพท์เหล่านี้ในองค์กรต่างๆ เกี่ยวกับสื่ อมวลชนศึกษาโดยเป็ นที่
ทราบทัว่ กันว่าครอบคลุมการรู ้เท่าทันสื่ อในสื่ อสารสนเทศต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระบบสื่ อสาร
2.3.2 เป้าหมายของการศึกษาการรู้ เท่ าทันสื่ อ
Oxstrand (2009) ได้มีการศึกษาการรู ้เท่าทันสื่ อจากองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยมีเป้ าหมาย
เพื่อการพัฒนากระบวนการการให้ขอ้ มูล สะท้อน และการมีส่วนร่ วมของบุคคลที่เป็ นผูท้ ี่บริ โภค
สารซึ่ งเป็ นหนึ่ งปั จจัยที่ สําคัญในการดํารงชี วิตในสังคมที่ เป็ นประชาธิ ปไตย นอกจากในส่ วนที่
กล่าวมา ความสามารถในการรู ้ เท่าทันสื่ อของเยาวชนก็เป็ นอีกหนึ่ งส่ วนเกี่ ยวข้องที่สําคัญ ในการ
เป็ นผูท้ ี่ ส ามารถใช้สื่ อ และสื่ อสารได้อย่า งมี ป ระสิ ท ธิ ภาพในบริ บ ทต่ า งๆ และบริ บ ทในฐานะ
พลเมืองของระบอบประชาธิ ปไตย
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Thoman and Jolis (2008) องค์กรยูเนสโก คณะกรรมาธิ การยุโรป และรัฐสภายุโรป และ
หลายองค์กรสื่ อที่เกี่ยวข้อง ได้มีการลงมติความเห็นว่าทักษะในการบริ โภคสื่ อ เพื่อเพิ่มทักษะการมี
ส่ วนร่ วมในสื่ อ โดยความสามารถเหล่ านี้ จะช่ วยพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในด้านความตระหนักของ
บุคคล และยังเป็ นการช่วยเพิ่มพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในด้านความคิดที่มีวิจารณญาณ และการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ โดยได้แบ่งออกเป็ น 4 ทักษะในด้านต่างๆ ดังนี้
1) การเข้าถึง (Access)
การเข้าถึงสื่ อจะเป็ นในลักษณะที่มีการเคลื่อนไหว และเป็ นกระบวนการทางสังคม
ที่มีความต่อเนื่ องเมื่ อประชาชนสามารถเข้าถึ งสื่ อได้แล้ว ความสามารถในการรู ้ เท่าทันสื่ อมี การ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อประชาสามารถเข้าถึงสื่ อได้แล้วความสามรถในการรู ้เท่าทันสื่ อก็จะมี
การพัฒนาไปเรื่ อยๆ ทําให้ผบู ้ ริ โภคมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และมีความรู ้เกี่ยวกับสื่ อมากขึ้น
อย่างไรก็ตามตราบใดที่สถาพแวดล้อมทางสังคม ยังเกิดความเหลื่อมลํ้า และไม่เท่าเทียมกันในเมือง
กับชนบท วัตถุ ทรัพยากรที่บ่งชี้ ความเจริ ญย่อมส่ งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสื่ อ
การสื่ อสารหรื อความรู ้ต่างๆ
2) การวิเคราะห์ (Analyze)
ผูบ้ ริ โภคสื่ อทุกวันนี้เมือเข้าถึงสื่ อได้แล้ว ก็จะต้องมีทกั ษะ หรื อมีความสามารถใน
การวิเคราะห์สื่อ และความหมายที่สื่อออกมาด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่ อโทรทัศน์ผชู ้ มมีความจําเป็ น
อย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจนับตั้งแต่ตวั แทนผูผ้ ลิ ตรายการ หมวดหมู่ประเภทรายการ เทคโนโลยี ภาษา
กลุ่มตัวแทนที่สื่อสะท้อนให้เห็ น จนกระทั้งประเภทของกลุ่มผูช้ ม ในปั จจุบนั ผูบ้ ริ โภคยังจําเป็ นที่
จะต้องมี ท กั ษะ หรื อความสามารถในการวิเคราะห์ ที่ เผยแพร่ ทางเว็บ ไซต์ อิ นเทอร์ เน็ ต เพื่อให้
สามารถได้ใช้ประโยชน์จากสื่ ออิเลคทรอนิกส์ประเภทนี้ให้ได้สูงสุ ด
3) การประเมิน (Evaluate)
ในส่ วนของการเข้าถึง หรื อวิเคราะห์น้ นั จําเป็ นจะต้องมีประเมินสื่ อไปพร้อมๆ กัน
ด้วย แต่ใ นขั้นตอนของการประเมิ นนี้ เป็ นเรื่ องที่ ค่อนข้า งในการตัดสิ น ทั้ง นี้ เนื่ องมาจากปั จจัย
หลายๆ ประการ เช่น นโยบายของรัฐ ข้อกําหนด กฎหมาย หรื อเกณฑ์ในการประเมินต่างๆ ได้แก่
ความงามบรรทัดฐานทางการเมือง ค่านิยม อุดมคติ หรื อเศรษฐกิจ แม้แต่ขอบเขต และวัตถุประสงค์
ในการประเมินผลก็ยงั เป็ นเรื่ องที่บางครั้งก็มีความขัดแย้งกัน เพราะต้องพิจารณาให้ถี่ถว้ นว่า การ
ประเมินคุณภาพสื่ อจะตั้งอยูบ่ นหลักการประชาธิ ปไตยที่ส่งเสริ มความอิสรเสรี หลายกหลาย ความ
เท่าเทียมกัน ลดความเหลื่อมลํ้าในการเป็ นตัวแทน หรื อสะท้อนภาพสังคม เช่นสะท้อนให้เห็นภาพ
ของคนทุกชั้นในสังคม ไม่ใช่เพียงสะท้อนให้เห็นแต่ชีวติ ของคนที่หรู หรา ฟุ่ มเฟื อยในสังคม หรื อว่า
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จะให้การประเมินสื่ อยึดมัน่ กับขนบธรรมเนี ยมแบบดั้งเดิ มที่แสดงต่อการแบ่งแยกต่อความดี และ
ความชัว่ อย่างชัดเจน เป็ นต้น
4) การสร้างสรรค์ (Create)
ถ้าพิจารณาทักษะความสามารถทั้ง 3 ที่กล่าวมาแล้วเบื้องต้นทักษะในข้อนี้ หรื อ
การสร้ างสรรค์เนื้อหานั้นจะเป็ นที่เสริ มเข้ามากล่าวคือ ผูบ้ ริ โภคสื่ อจําเป็ นจะต้องมีท้ งั 3 ทักษะคือ
ความสามารถในการเข้าถึงวิเคราะห์ และการประเมินสื่ อ ขณะที่ผผู ้ ลิต หรื อผูส้ ร้างสื่ อจําเป็ นจะต้อง
มีทกั ษะ หรื อความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้ อหาด้วย ความสามารถในการสร้างสรรค์ที่ผผู ้ ลิต
จะต้องมียกตัวอย่างเช่ น การเรี ยนรู ้ กระบวนการในการสร้ างข้อกําหนดต่างๆ การผลิ ตสื่ อที่แสดง
ออกมาในเชิงสัญลักษณ์ ความเข้าใจอันลึกซึ้งเกี่ยวกับขนบธรรมเนี ยม และจริ ยธรรมในการสื่ อแบบ
มืออาชีพ
อย่างไรก็ตามนิยามของทั้ง 4 ทักษะที่ได้กล่าวมาข้างต้นก็ได้มีการนิยามที่แตกต่างกันดังนี้
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ตารางที่ 2.1 คําอธิ บายทักษะการรู ้เท่าทันจากองค์กรต่างๆ
การเข้าถึง/การใช้(Access use)
UNESCO

การเข้าถึงสื่ อทุกประเภทซึ่ งเป็ น
เครื่ องมือที่มีประสิ ทธิ ภาพในการ
ทําความเข้าใจสังคม และการมี
ส่ วนร่ วมในสังคมประชาธิ ปไตย

European
Commission

รู ้สึกสบายกับทุกสื่ อทั้งจาก
หนังสื อพิมพ์จนถึงสื่ อสังคม
เสมือน

European
Charter Of
Media
Literacy

ใช้เทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพทั้งการเข้าถึง
จัดเก็บ จัดหา และแบ่งปันเนื้ อหา
เพื่อให้บรรลุความต้องการ และ
ความสนใจของบุคคล และ
ชุมชน
การศึกษาการรู ้เท่าทันสื่ อขยาย
แนวการของการรู ้เท่าทัน อาทิ
การอ่าน และการเขียนในรู ปทุก
แบบของสื่ อ

NAMLE

แหล่ งทีม่ า: OFCOM, 2008.

ความเข้าใจ
(Understand)
พัฒนาทักษะสําหรับ
การวิเคราะห์สื่ออย่างมี
วิจารณญาณไม่วา่ จะ
เป็ นข่าว หรื อบันเทิง
โดยมุ่งเน้นไปที่
ความสามารถของ
บุคคล และผูใ้ ช้สื่อ
เข้าใจในเศรษฐกิจของ
สื่ อ และความแตกต่าง
ระหว่าง Pluralism กับ
เจ้าของสื่ อ
เข้าในใจเหตุผล และ
วิธีการของเนื้อหาสื่ อที่
ผลิตขึ้น เข้าถึง และ
จัดทําข้อมูลทางเลือก
เกี่ยวกับ รู ปแบบสื่ อ
และเนื้อหาวัฒนธรรม
การศึกษาการรู ้เท่าทัน
สื่ อใช้ในกระบวนการ
กลุ่ม และการวิเคราะห์
เนื้อหาสื่ อเพื่อช่วยเด็ก
เข้าใจ และชื่นชอบกับ
การแสดงความคิดเห็น
ที่แตกต่าง

การสร้างสรรค์
(Create)
ส่ งเสริ มผลผลิต การ
สร้างสรรค์ และ
ปฏิสัมพันธ์ในสื่ อ
แขนงต่างๆ

ใช้ส่ื อในทาง
สร้างสรรค์

สร้างสรรค์การใช้สื่อ
ในการแสดงออก และ
สื่ อความคิดเห็น
สารสนเทศ และ
เงื่อนไข
การศึกษาการรู ้เท่าทัน
สื่ อสร้าง และเสริ ม
ทักษะสําหรับผูเ้ รี ยน
ในทุกกลุ่มอายุ โดย
ทักษะเหล่านี้
จําเป็ นต้องบูรณการ มี
ปฏิบตั ิซ้ าํ
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จากข้อมู ลในตารางข้างต้นจะเห็ นได้ว่าเป้ าหมายของการศึ กษาการรู ้ เท่าทันสื่ อคื อ การ
พัฒนาการในด้านความคิด หรื อกระบวนการทางปั ญญาซึ่ งเกิ ดจากประสบการณ์ การรับสื่ อของ
ผูบ้ ริ โภคสื่ อ เพราะเมื่อผูบ้ ริ โภคสื่ อสามารถเรี ยนรู ้กลยุทธ์ และเทคนิ คของการสร้าง และควบคุ ม
เนื้ อหาของสื่ อก็จะสามารถให้วิเคราะห์ ตีความ ประเมินสิ่ งสื่ อต้องการนําเสนอออกมาได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภาพ โดยไม่ถู กสื่ อดึ ง ดู ดความสนใจ เบี่ ย งเบนเนื้ อหา จนมี ผลกระทบต่อพฤติ กรรมที่
ตามมาได้แต่อย่างไร
2.3.3 แกนความคิดหลักของการศึกษาการรู้ เท่ าทันสื่ อ
อุษา บิ้กกิ้นส์ (2555) ได้มีการกําหนดแกนความคิดที่เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อการู ้เท่าทันสื่ อที่
ควรปฏิบตั ิโดย ศูนย์กลางเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อ (The Center for Media Literacy) ณ ประเทศแคนาดา
โดยได้อธิ บาย 5 คําถามหลักเพื่อเป็ นแกนในการสร้างการตระหนักรู ้สําหรับศาสตร์ ในการรู ้เท่าทัน
สื่ อ การจากถกเถี ยง และประชุ ม กันระหว่า งผูศ้ ึ ก ษาเช่ น ผูแ้ นะนํา หรื อตัวแทนรั ฐบาลที่ ท าํ งาน
เกี่ยวกับการสื่ อสาร โดยมีเป้ าหมายเพื่อที่จะเผยแพร่ แนวความคิดที่สร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับเรื่ อง
ต่างๆ ของผูร้ ับสารจากพฤติกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นเช่น ลักษณะการสื่ อสารเพื่อการค้า การโฆษณา
ชวนเชื่ อ หรื อการสร้างหรื อราวให้จดในโฆษณาโดยกลุ่ ม ศูนย์กลางเพื่อการรู ้ เท่าทันสื่ อ โดยได้
กําหนดแกนความคิดหลักของการศึกษาการรู ้เท่าทันสื่ อออกเป็ น 5 ข้อดังนี้
1) แกนความคิดที่ 1 เนื้ อหาสื่ อทั้งหลายที่ถูกสร้าง
สื่ อในแต่ละประเภทที่เผยแพร่ มายังบุคคลล้วนผ่านกระบวนการผลิตที่มีการ
วางแผน คิดออกแบบ และเลื อกสรร โดยใช้หลักจิตวิเคราะห์ หลักการตลาด การประเมินทัศนคติ
ของสังคม และการทดสอบความแม่นยําในการสื่ อสารเพื่อให้แน่ใจว่าสารที่อยู่ในสื่ อนั้นสามารถ
ตอบสนอง สร้างความสนใจ ประทับอยูใ่ นใจ และกระตุน้ ความต้องการของผูบ้ ริ โภคสื่ อได้ ฉะนั้น
ทุ กสิ่ งที่ บุค คลรั บ รู ้ จากสื่ อจึ งเป็ นความจงใจของผูผ้ ลิ ตที่ต้องการให้สื่ อนั้นสร้ างความรู ้ สึ ก และ
พฤติ กรรมตามที่ เจ้า ของสื่ อคาดหวัง นอกจากนั้นผูผ้ ลิ ตสื่ อยัง ตั้งใจที่ จะนํา เสนอความจริ งเพี ย ง
บางส่ วน โดยสร้างความจริ งเสมือนให้ผบู ้ ริ โภคสื่ อเกิดความเชื่ อ และคล้อยตาม
2) แกนความคิดที่ 2 เนื้ อหาสื่ อถูกสร้างขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ ทําให้จดจํา และ
เข้าใจตามที่สื่อต้องการ
สื่ อแต่ละประเภทมีการใช้เทคนิ คที่ แตกต่างกันไปตามกลวิธี และลี การนําเสนอ
ของสื่ อภาพ สี เสี ยง จังหวะ ซึ่งเป็ นภาษาที่สื่อใช้ในการสื่ อสารเพื่อโน้มน้าวให้บุคคลรู้สึกคล้อยตาม
และจดจําด้วยการเจาะลึกเข้าไปถึงแก่นความรู ้สึกที่ลึกที่สุดในใจซึ่ งอยูเ่ หนื อความคิดแบบมีเหตุผล
จนกระทัง่ บุคคลเกิ ดความเข้าใจ และเชื่ อตามที่สื่อนั้นต้องการ ฉะนั้นการทําความเข้าใจถึงเทคนิ ค
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วิธีการต่างๆ ในการสื่ อสารนั้นๆ ได้ จําเป็ นจะต้องฝึ กฝนให้มีการมองวิเคราะห์ในรายละเอียดของ
สื่ อเกิดขึ้นให้เป็ นนิสัยประจําตัว เพื่อพัฒนาเป็ นความสามารถในการค้นหาความหมาย และทําความ
เข้าใจต่อสิ่ งที่สื่อกําลังกระทําต่อบุคคลที่เสพสื่ อ
3) แกนความคิดที่ 3 การเลื อกเปลี่ ยนความคิดเห็ นที่ ต่างกันทําให้บุคคลอ่าน
เนื้อหาสื่ อ และรู ้เท่าทันมากยิง่ ขึ้น
ผูบ้ ริ โภคสื่ อแต่ละคนมีรูปแบบการดําเนิ นชี วิต ประสบการณ์ อายุ เพศ การศึกษา
วัฒนธรรมที่ แตกต่ า งกัน เหล่ า นี้ จึ ง ทํา ให้ ก ารตี ค วามเนื้ อ หาของสื่ อเดี ย วกัน แตกต่ า งกัน ได้ การ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นบนพื้นฐานประสบการณ์อนั หลากหลายทําให้เห็นมุมมองที่กว้างขวางรอบ
ด้านขึ้นอันเป็ นจุดแข็งของการคิดวิเคราะห์ร่วมกัน ทําให้ได้ขอ้ สรุ ปที่มีมิติหลากหลายยิง่ ขึ้น ทําให้
เห็นถึงเจตนา และเข้าใจมากขึ้น และเป็ นวิธีที่ช่วยให้บุคคลสามารถตัดสิ นใจได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มากยิง่ ขึ้น การใช้แนวปฏิบตั ิน้ ีเช่นนี้ในการพิจารณาสื่ อทําให้บุคคลสามารถอ่านสื่ อได้อย่างรู ้เท่าทัน
มากขึ้นจนมีความพร้ อมที่จะยอมรับ หรื อปฏิ เสธเนื้ อหาที่สื่อนําเสนอถือเป็ นอํานาจพื้นฐานระดับ
บุคคล และเป็ นสิ ทธิ ที่มีอยูก่ บั ตนเอง
4) แกนความคิดที่ 4 มีค่านิยมและทัศนคติแฝงมากับสื่ อด้วย
สื่ อเป็ นสิ่ งที่ถูกประกอบสร้าง ดังนั้นสื่ อจึงถูกออกแบบ และผลิตมาเป็ นอย่างดีเพื่อ
ทําหน้าที่ส่งสารอย่างมีเป้ าหมายชัดเจน นอกจากนั้นสื่ อยังมีบทบาทในการเป็ นนักเล่าเรื่ อง วิธีการที่
สื่ อแต่ละประเภทใช้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปลูกฝังค่านิ ยม และโน้มน้าวใจให้เกิ ดความเชื่ อใหม่ ฉะนั้น
การวิเคราะห์ค่านิ ยม และทัศนคติ แฝง การฝึ กหัดประเมิ นสิ่ งที่สื่อบกมาเป็ นหัวใจสําคัญของการ
เรี ยนรู ้ เรื่ องสื่ อ ซึ่ งต้องอาศัยการฝึ กฝนให้เกิดความเป็ นความสามารถประจําตัวเพื่อที่บุคคลนั้นจะ
สามารถกําหนดการใช้ชีวติ อย่างเหมาะสมกับตนเอง มากกว่ายอมทําตามแบบที่สื่อบอกให้เป็ น
5) แกนความคิดที่ 5 เจตนาของเนื้อหาสื่ อ คือ ผลประโยชน์ และอํานาจ
เจตนาของรายการโทรทัศน์ วิทยุ อินเตอร์ เน็ต หรื อบทความในนิ ตยสาร คือ การ
ทําให้มีจาํ นวนผูอ้ ่าน ผูช้ ม ผูฟ้ ั งในปริ มาณที่มากเพื่อว่าเจ้าของสื่ อจะได้ขายเวลา หรื อพื้นที่ให้แก่
ผูส้ นับสนุ นที่ ตอ้ งการในการโฆษณาสิ นค้า ซึ่ ง มักจะเป็ นโฆษณาที่โน้มน้าวให้ผูบ้ ริ โภคสื่ อเกิ ด
ความรู ้สึกต้องการในสิ่ งที่ไม่ได้เป็ นความจําเป็ นอย่างแท้จริ ง นี่ คือสิ่ งที่ตอ้ งยอมรับว่าสื่ อ คือ ธุ รกิจ
และธุ รกิจ คือ สื่ อ ซึ่ งมีเป้ าหมาย คือ การสร้างผลกําไรอันเป็ นประโยชน์สูงสุ ดทางธุ รกิจ
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2.3.4 การจัดการศึกเพือ่ การรู้ เท่ าทันสื่ อ
ได้มี การคิ ดค้นแนวคิ ดสํา หรั บ การออกแบบ และพัฒนาแผนกิ จกรรม หรื อแผนในการ
เรี ยนรู ้เพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการรู ้เท่าทันสื่ อโดย โตมร อภิวนั ทนากร (2552) โดยได้กาํ หนดแบบ
แผนซึ่ งประกอบด้วย 4 ขั้นตอนดังนี้
1) การตระหนักถึงผลกระทบ (Awareness)
เป็ นการกระตุน้ หรื อเปิ ดประเด็นให้ผเู้ รี ยนเกิดแง่คิดมุมมองในการอ่านสื่ อที่พวก
เขาไม่เคยคํานึงถึงมาก่อนว่าการนําเสนอของสื่ อแต่ละครั้งอาจะส่ งผลต่อผูร้ ับสารนั้นอย่างไร
2) การวิเคราะห์การกระทํา (Analysis)
เป็ นการอ่าภาษาของสื่ อในเชิ งลึ กมากกว่าการเข้าใจความหมาย หรื อการตีความ
โดยอาศัย 5 แกนความคิดหลักได้แก่ ไม่มีความบังเอิญในสื่ อ มีแต่ความจงใจของผูผ้ ลิต เนื้ อหาสื่ อที่
ถูกสร้ างขึ้นโดยใช้กลวิธีที่ต่างกัน ทําให้จดจํา และเข้าใจตามที่ สื่อต้องการ การแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็นที่ต่างกันทําให้บุคคลอ่านเนื้อหาสื่ อ และรู ้เท่าทันมากยิ่งขึ้น มีค่านิ ยม และทัศนคติแฝงมากับ
สื่ อด้วย และเจตนาของเนื้อหาสื่ อ คือ ผลประโยชน์ และอํานาจที่มาใช้ในการวิเคราะห์
3) ไตร่ ตรอง และสะท้อนกลับ (Reaction)
เป็ นการแสดงความคิดเห็นต่อสื่ อ หรื อตั้งคําถามกลับต่อสื่ อซึ่งสะท้อนความ
คิดเห็นผ่านการไตร่ ตรอง และพิจารณาสื่ อนั้นแล้วว่าอะไรคือสิ่ งที่บุคคล ควรจะคิด และ ควรจะทํา
เมื่อมีการสื่ อสารของสื่ อส่ งผลกระทบต่อศาสนา ประเพณี ศีลธรรม คุณธรรมต่อสังคม กระแส
สังคม หรื อหลักพื้นฐานประชาธิ ปไตยตลอดจนแนวทางในการดําเนินชีวิต
4) ปฏิบตั ิการโต้ตอบ หรื อสนับสนุนยอมรับ (Action)
ด้วยการสนับสนุ นให้ผูเ้ รี ยนมี ยืนยันความคิ ดด้วยการแสดงออก และผลักดันให้
เกิดความเคลื่ อนไหวระดับสังคม ไม่วา่ จะเป็ นการปฏิ เสธ หรื อยอมรับในหลักการ หรื อผลกระทบ
ที่มาจากนําเสนอของสื่ ออันเป็ นการส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนไม่ละเลย กับสิ่ งที่มีผลกระทบกับสังคม และ
สนับสนุ นให้เป็ นพลเมืองที่ตื่นตัวต่อเรื่ องสาธารณะ ปฏิบตั ิการนี้ควรเชื่ อมโยงผูเ้ รี ยน กับบุคคลอื่น
ในสังคม เพื่อค้นหาวิธีการ หรื อความร่ วมมือในการจัดการแก้ปัญหา หรื อผลิต และเผยแพร่ สื่อเพื่อ
กระตุน้ ให้เกิดภาวะเท่าทันสื่ อในสังคม
โดยรวมแล้ว เมื่ อผลประโยชน์ของสื่ อในธุ รกิ จต่างๆ มี ความสามารถในการสร้ างความ
สนใจ สร้างกระแสดึงดูดให้กบั ผูค้ นที่เสพสื่ อในสังคม โดยแท้จริ งแล้วบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวสื่ อ
เองเป็ นผูท้ ี่กาํ หนดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้นมา สิ่ งนี้ ลว้ นเป็ นการใช้อาํ นาจที่มีประสิ ทธิ ภาพในการโน้ม
น้าวพฤติกรรมของคนโดยสื่ อทั้งเจตนา และไม่เจตนา โดยเหตุผลทางกําไรของธุ รกิจ ผลประโยชน์
ทางการเมือง เทคโนโลยีของสื่ อในการสื่ อสารยังมุ่งให้เกิดประโยชน์ของผูท้ ี่ถือครองสื่ อนั้นๆ ด้วย
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ตัวอย่างเช่น การใช้สื่อสังคมของในการทําลาย หรื อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ โดยบุคคล หรื อช่องทางที่
เป็ นสาธารณะ แต่ในท้ายสุ ดแล้วเมื่อสื่ อดูเหมือนที่จะสร้างผลกระทบต่อสังคมในแง่ต่างๆ สื่ อเองก็
ได้ทาํ หน้าที่ให้ความรู ้ เพิ่มความคิด พัฒนากระบวนการทัศนะของผูค้ น สื่ อสามารถสร้างการมีส่วน
ร่ วมของประชาชนในเรื่ องการเมืองได้อีกด้วย ทําให้เห็ นว่าสื่ อได้ทาํ ให้เกิ ดการเพิ่มขึ้นของอํานาจ
ประชาชน และส่ งเสริ มสังคมระบอบประชาธิ ปไตย ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มีประโยชน์ดว้ ย
ด้วยเหตุผลข้างต้นนี้ น้ ีเองไม่เพียงแต่ผทู ้ ี่เป็ นเจ้าของสื่ อเท่านั้นที่จะต้องตระหนักถึงหน้าที่
หลัก และหน้าที่รองของสื่ อในการขับเคลื่ อนสังคมประชาชนให้ดาํ เนิ นไปข้างหน้า ผูร้ ับสื่ อ หรื อ
ผูบ้ ริ โภคสื่ อเองก็มีหน้าที่ที่จะวิเคราะห์ ประเมิน และตีความ รวมถึงการแสดงออกในช่องทางต่างๆ
ที่สามารถทําได้ เพื่อเป็ นคานถ่วงดุลอํานาจให้กบั การทํางานของสื่ อ เพื่อให้การสื่ อสารจากสื่ อต่างๆ
ดํารงอยูใ่ นกรอบ และขอบเขตที่สร้างผลประโยชน์สูงสุ ดต่อประชาชนในสังคม
จากการศึ กษาแนวคิ ดเกี่ ยวกับการรู ้ เท่าทันสื่ อในประเด็นต่างๆ เกี่ ยวกับแนวทางในการ
สร้างการรู ้เท่าทันสื่ อรวมถึงสื่ อที่เป็ นสื่ อสังคม ผูว้ จิ ยั ได้เลือกนําประเด็นแนวคิดเกี่ยวกับ 4 ทักษะใน
การรู ้เท่าทันสื่ อ ได้แก่ การเข้าถึง การวิเคราะห์ การประเมิน และการสร้างสรรค์ ในการสร้างกรอบ
แนวความคิ ด ในการวิ จ ัย เพื่ อ สร้ า งแนวทางการเปิ ดรั บ สื่ อ ของรั บ สาร ผู ้บ ริ โ ภค หรื อ ผูท้ ี่ เ ป็ น
กลุ่มเป้ าหมายสําหรับสื่ อโฆษณาที่ได้รับจากช่องทางการสื่ อสารจากเว็บไซต์สื่อสังคม เนื่ องจาก
ทักษะดังกล่าวได้กาํ หนดตัวแปรในการปฏิบตั ิที่เหมาะสมกับการสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อในสื่ อสังคม
อันมีความเป็ นไปได้ที่จะสร้ างผลประโยชน์ตามแนวความคิดที่ศึกษาในเบื้องต้น หรื อกําจัดความ
เสี่ ยงในผลกระทบด้านลบต่อผูท้ ี่เข้าใช้สื่อประเภทนี้

2.4 แนวความคิดเกีย่ วกับผลกระทบจากการโฆษณา
Patti and Moriarity (1990) การโฆษณาส่ งผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภคทั้งด้านบวก และลบจาก
การเผยแพร่ สารโฆษณาทางสื่ อมวลชนต่างๆ อย่างมากมาย ทํา ให้นัก วิช าการ นักหนัง สื อพิม พ์
นักข่าวแขนงต่างๆ และสมาคมผูบ้ ริ โภค รวมทั้งสมาคมนักโฆษณาเองเรี ยกร้อง การทําโฆษณาที่มี
จรรยาบรรณ ทําให้การทําโฆษณาในปั จจุบนั นี้ จะต้องตระหนักต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม
อย่างมาก
William (1996) การโฆษณามีผลทางบวกในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สร้าง
ความบันเทิงให้ขอ้ มูลข่าวสารราคาของสิ นค้า และบริ การเพื่อให้ผบู ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจในการ
บริ โภคค้าได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งช่วยในการรณรงค์ทางด้านการเมือง เพื่อสร้างสํานึ กให้ประชาชน
ตื่นตัวในการใช้สิทธิ เลือกตั้ง และเลือกพรรคการเมืองที่ดีมาเป็ นผูบ้ ริ หารประเทศ
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2.4.1 ผลกระทบของการโฆษณาต่ อเยาวชน สั งคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
พจนา สัจจาศิลป์ (2554) ได้แบ่งผลกระทบของการโฆษณาต่อเยาวชน สังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิ จไว้ออกเป็ นด้านลบ และด้านบวกโดยจําแนกเป็ นประเภทของปั จจัยที่การโฆษณามี
ผลกระทบดังนี้
2.4.1.1 ผลกระทบของการโฆษณาต่อเยาวชน สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
ทางด้านลบ
แนวความคิด กลยุทธ์ และการดําเนิ นเรื่ องของโฆษณาแนวแปลกใหม่เพื่อกระตุน้
และสร้างความสนใจต่อผูบ้ ริ โภค ทําให้การสร้ างสรรค์โฆษณาในปั จจุบนั มีผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค
มากประเด็นโฆษณาที่มีผลกระทบต่อสังคมด้านลบ ได้แก่
1) ผลกระทบโฆษณาต่อเยาวชน แบ่งเป็ น
(1) การโฆษณามีอิทธิ พลต่อการดําเนิ นชีวติ ของเยาวชน
การดําเนิ นชี วิตของเยาวชน หรื อวัยรุ่ นในปั จจุบนั มีแนวโน้มในการ
จับจ่ายใช้สอยอย่างฟุ่ มเฟื อยลุ่มหลงสิ นค้ายี่ห้อชั้นนํา (Brand Name) เนื่ องจากเกิดช่องว่างในการรับ
ข่าวสารข้อมูลที่เยาวชนเปิ ดรับสารโฆษณาของผูบ้ ริ โภคกลุ่ม A และ กลุ่ม B ที่อยูใ่ นวัยทํางาน และ
มีสถานะทางสังคมสู ง มีอาชีพที่น่ายกย่องทําให้เกิดการจูงใจเยาวชน เพราะการรับค่านิ ยมในการใช้
สิ นค้ายี่ห้อชั้นนําว่า เป็ นผูม้ ี รสนิ ย มดี ทําให้มี สถานะทางสังคมสู งขึ้ น และได้รับการยอมรั บจาก
สังคม
(2) การโฆษณาทําให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าว
การเปิ ดรับภาพยนตร์ โฆษณาทางสื่ อวิทยุโทรทัศน์ที่มีความรุ นแรง จะ
ก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่กา้ วร้าวได้ตามสารโฆษณานั้นได้ โดยเฉพาะในเด็ก และเยาวชนซึ่ ง
ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์จึงคล้อยตามสารโฆษณาได้ง่าย และรวดเร็ ว เข่น การโฆษณาสเปรย์เอ็กซิ ส
การดําเนินเรื่ องหญิงสาวตบตีกนั อย่างรุ นแรงเพื่อแย่งผูช้ ายที่ใช้สเปรย์ยหี่ อ้ ดังกล่าว เป็ นการแสดงถึง
พฤติกรรมที่กา้ วร้าวที่ซ่ ึ งอาจส่ งผลให้เกิดการเลียนแบบได้ จนอาจกลายเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของ
สังคม หรื อกลายเป็ นสิ่ งทียดึ ถือปฏิบตั ิกนั ถือได้วา่ นักโฆษณาขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ฉะนั้น
นักโฆษณาควรจะตระหนักอย่างยิง่ ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาออกสู่ สายตาผูบ้ ริ โภค
2) ผลกระทบโฆษณาต่อสังคม
(1) การโฆษณาทําให้เกิดความต้องการทางด้านวัตถุนิยม
การโฆษณาเป็ นการสร้ า งการรั บ รู ้ แก่ ผูบ้ ริ โภคเกี่ ย วกับ ชื่ อยี่ ห้อตรา
สัญลักษณ์ ของสิ นค้า และประเภทลักษณะคุ ณสมบัติของสิ คา้ ว่ามียี่ห้ออะไรบ้าง สิ นค้ามีการจัด
จําหน่ายที่ไหนบ้าง สิ นค้าและบริ การใดได้รับความนิยม ทําให้เกิดการจูงใจ และสร้างความต้องการ
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ในการบิโภค และกระตุน้ พฤติกรรมการซื้ อสิ นค้า และบริ การนั้นๆ โดยเฉพาะการโฆษณาที่ทาํ ให้
ผูบ้ ริ โภคเกิดความต้องการสิ นค้าฟุ่ มเฟื อย และหลงใหลในวัตถุ นิยมมากกว่าการเกิดพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้อสิ นค้าตามความจําเป็ นพื้นฐานในการดํารงชีวติ คือ ปั จจัย 4
(2) การโฆษณาขาดความเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็ นมนุษย์
ปั จจุบนั การนําสิ่ งเร้าทางเพศ ได้แก่ การนําผูห้ ญิง และผูช้ ายมาแสดง
แบบโฆษณาที่ ล่อแหลมในงานโฆษณาเป็ นที่ นิย มอย่างกว้างขวางเพื่อเรี ย กร้ องความสนใจจาก
ผูบ้ ริ โภค การโฆษณาลักษณะเหล่า นี้ ส่ง ผลกระทบต่อสถานภาพ และการพัฒนาสิ ทธิ มนุ ษ ย์ช น
โดยเฉพาะในประเทศไทยผูห้ ญิงจะถูกนํามาเป็ นเครื่ องมือในการโฆษณาอย่างมากมาย ทําให้กลุ่ม
องค์กรที่ทาํ งานด้านเด็ก และผูห้ ญิง อาทิ คณะทํางานส่ งเสริ ม มิติหญิงชายเพื่อการพัฒนา เครื อข่าย
ผูห้ ญิ งกับ รั ฐธรรมนู ญ มูล นิ ธิเพื่อนหญิ ง มูลนิ ธิ ผูห้ ญิง และอี กหลายสมาคม เห็ นพ้องต้องกันว่า
โฆษณาประเภทนี้เป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมไทย ขาดการเคารพศักดิ์ศรี
คุณค่าความเป็ นมนุ ษย์ และเป็ นอุปสรรคที่ขดั ต่อการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั เท่าเทียมกัน ของ
หญิงชายในสังคม รวมทั้งส่ งผลกระทบต่อ การสร้างค่านิยมผิดๆ ในสังคม
(3) การโฆษณาหลอกลวงผูบ้ ริ โภค
โฆษณาลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการโฆษณาเกินจริ ง วิธีการของผู้
จําหน่ ายสิ นค้าประเภทนี้ มักจะใช้วิธีการขายตรง จัดประชุ มสัมมนา หรื อโฆษณาทางแผ่นผับไป
ปลิ ว เพื่ อเชิ ญชวนผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความสนใจสมัค รเป็ นตัวแทน ซึ่ ง สิ นค้า ที่ โฆษณา และนํา มา
จําหน่ ายนั้นมี อนั ตรายอย่างยิ่งในการบริ โภค สํานักงานคณะกรรมการอาหาร และยาได้เข้ามามี
บทบาทในการตรวจสอบโฆษณาดังกล่าว เช่ น การโฆษณาเครื่ องดื่ ม สมุนไพร ที่ใช้ชื่อ ภาษาจี น
และอ้า งว่า สามารถรั ก ษาโรคหัวใจ ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน โรคอัม พฤกษ์อมั พาต ช่ ว ย
เสริ มสร้ างฮอร์ โมน แก้ปวดตามไขข้อ โรครู มาติซ่มั โรคเกาต์ ป้ องกันโรคมะเร็ ง ทําให้ผบู ้ ริ โภค
เข้าใจผิดว่ายาจีนมีคุณสมบัติมากมาย ถือเป็ นการหลอกลวงผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้สุขภาพของร่ างกาย
เสื่ อมโทรม
(4) การโฆษณามีมากเกินไป
ปั จจุ บ นั เป็ นยุคของเทคโนโลยีท างการสื่ อสารทําให้สื่อมวลเกิ ดขึ้ น
อย่างมากมาย ได้แก่ สื่ อวิทยุ โทรทัศ น์ สื่ อวิทยุกระจายเสี ยง สื่ อสิ่ ง พิมพ์ สื่ ออิ เล็กทรอนิ ก ส์ สื่ อ
อินเทอร์ เน็ต และสื่ อเบ็ดเตล็ดต่างๆ ดังนั้น บริ ษทั ผูผ้ ลิตสิ นค้าจึงใช้การโฆษณาเพื่อให้สารโฆษณา
ข้อมูลของสิ นค้าเข้าถึงผูบ้ ริ โภคเป็ นจํานวนมาก เนื่ องจากการแข่งกันในระบบการค้าแบบเสรี นิยม
เมื่อการโฆษณามีมากเกินไปจึงทําให้ผบู้ ริ โภคเกิดความเบื่อหน่ายเพราะเป็ นตัวการทําลายความสุ ข
ในขณะที่ กาํ ลังชมละคร หรื อรายการบันเทิงอย่างสนุ กสนาน ต้องมี การโฆษณามาคัน่ ทําให้เสี ย
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อารมณ์ โดยเฉพาะการโฆษณาที่สร้างสรรค์ และใช้กลยุทธ์การโฆษณาที่ไม่จูงใจอาจส่ งผลทางลบ
กับการจดจําชื่อยีห่ อ้ ของสิ นค้าด้วย ผูบ้ ริ โภคบางคนเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สินค้า และบริ การยี่ห้อ
นั้นเพราะเกิดความรําคาญจากโฆษณา
3) ผลกระทบโฆษณาทางวัฒนธรรม
การโฆษณาสร้ างการสื่ อสารข้ามวัฒนธรรม การโฆษณาทําให้เกิ ดการ
หลั่ง ไหล และการครอบงํา ทางวัฒ นธรรมต่ า งชาติ จากการสื่ อ สารข้า มชาติ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การ
เปลี่ยนแปลงความเชื่ อ ทัศนคติ ค่านิ ยม วิถีการดําเนิ นชี วิต และวัฒนธรรมของคนในสังคมเกิดการ
เลี ย นแบบ และยึด รู ป แบบวัฒนธรรมของชาวต่า งชาติ โดยเฉพาะกลุ่ ม เป้ าหมายที่ เป็ นเด็ ก และ
เยาวชน ย่อมยอมรับอิทธิ พลของชาวต่างชาติได้ง่าย เพราะขาดวุฒิภาวะ และอยูใ่ นวัยอยากรู ้อยาก
เห็นจึงถูกชักจูงใจ หลงใหลได้อย่างง่ายดาย เมื่อรับสารโฆษณาที่เผยแพร่ ทางสื่ อวิทยุโทรทัศน์ สื่ อ
สิ่ งพิมพ์ สื่ อเบ็ดเตล็ดต่างๆ และสื่ ออินเทอร์ เน็ตจะยอมรับ และปฏิบตั ิตามได้อย่างรวดเร็ วเพราะถือ
ว่าเป็ นกระแสสังคมที่ เด่นทันสมัย โก้เก๋ ได้แก่ การใช้ภาษา การแต่งกาย วิถีชีวิต พฤติกรรมการ
แสดงออก และการเที่ยงเตร่ ตามสถานที่เริ งรมย์ต่างๆ ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่านิ ยมตามยุคตาม
สมัย ซึ่ งส่ งผลกระทบต่อวัฒนธรรมของชาติ ด้วยเพราะเด็ ก และเยาวชนเหล่ านี้ จะเป็ นผูร้ ั บ และ
ถ่ า ยทอดมรดกทางวัฒ นธรรม และจะสื บ ทอดต่ อไปอย่า งถู ก ๆ ผิ ด ๆไร้ ทิ ศ ทาง ไม่มี ค วามเป็ น
เอกลักษณ์ของไทย
4) ผลกระทบโฆษณาทางเศรษฐกิจ
ในแง่ ทางเศรษฐกิ จ การโฆษณามี ผลกระทบโดยตรงต่ อความเสี ย หาย
ในทางเศรษฐกิจด้วยการโฆษณาจะส่ งผลกระทบทําให้หน่วยงาน หรื อธุ รกิจใหม่ไม่สามารถเข้ามา
แข่งขันในอุตสาหกรรมได้ นัน่ ก็คือ การโฆษณาจะเป็ นเครื่ องมือในการกีดขวาง หรื อกี ดกันผูผ้ ลิ ต
รายใหม่ๆ ที่จะเข้ามาในอุตสาหกรรมดังกล่าว ธุ รกิจที่ทาํ การโฆษณาจะสามารถสร้างอํานาจทาง
การตลาดได้ และในที่สุดจะส่ งผลทําให้เกิดการกําหนดราคาสิ นค้า และบริ การสู งขึ้น
2.4.1.2 ผลกระทบของการโฆษณาต่อเยาวชน สังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิ จ
ทางด้านบวก
โลกในยุคแห่งข่าวสารข้อมูลผูบ้ ริ โภคได้รับสารโฆษณาอย่างมากมาย การโฆษณา
จึงมี บทบาทสําคัญในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารของสิ นค้า และบริ การ เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคสามารถ
เลื อกซื้ อสิ นค้า และบริ การได้ตามความพึงพอใจ รวมทั้งมี โอกาสในการเปรี ย บเที ยบข้อมูลของ
สิ นค้า แต่ ล ะยี่ห้ อได้จ ากสารโฆษณา ในปั จจุ บ นั มี บ ริ ษ ัท ที่ เป็ นผูน้ ํา ทางการตลาด และบริ ษ ทั ที่
ประสบผลสําเร็ จในการสร้างสรรค์โฆษณาเพื่อสังคมเพราะต้องการสร้ างภาพลักษณ์ ที่ดีต่อองค์กร
ดังนั้น การโฆษราจึงมีผลกระทบทางด้านบวก ดังต่อไปนี้
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1) ผลกระทบโฆษณาต่อเยาวชน
การโฆษณาช่วยสร้างความบันเทิงให้แก่เด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะโฆษ
ราเพื่อสังคมจะช่วยปลูกฝั งความคิด ความรู ้ สึกรับผิดชอบต่อสังคม และการอนุ รักษ์มรกดสื บทอด
วัฒนธรรมไทย ด้วยความภูมิใจ เช่ น การโฆษณาโครงการหาร 2 ทําให้เยาวชนรู ้จกั การประหยัด
พลังงาน การโฆษณาที่เน้นการอนุ รักษ์วฒั นธรรมไทย อาทิ บริ ษทั บุญรอด บริ เวอรี่ บริ ษทั การบิน
ไทย จํากัด ทําให้เมื่อเยาวชนเปิ ดรับสารโฆษณาแล้วเกิดความรู ้จกั และเข้าใจในวัฒนธรรมไทยที่ใน
ปั จจุบนั อาจหาดูไม่ได้ และโฆษณาที่สร้างสรรค์ถ่ายทอดให้เด็กเข้าใจถึงการเข้าแถมรอคิวในการซื้ อ
สิ นค้าว่าเป็ นสิ่ งที่ถกต้อง
2) ผลกระทบทางสังคม
การโฆษณาเพื่อให้ขอ้ มูลของสิ นค้า และกระตุน้ พฤติกรรมในการบริ โภค
สิ นค้าทําให้เปลี่ยนแปลงรู ปแบบในการดําเนิ นชี วิตประจําวัน ประเทศไทยได้มีวฒั นธรรมใหม่ทาง
สื่ ออิ นเทอร์ เน็ ตเข้ามาจนกลายเป็ นบรรทัดฐานของสั งคมสําหรับ ผูบ้ ริ โภคกลุ่ มหนึ่ ง โดยเฉพาะ
แนวโน้มในสังคมเมืองที่สภาพแวดล้มมีขอบเขตจากสภาพการจราจรติดขัด ช่วงเวลาทํางานที่รัดตัว
ซึ่ งมนุ ษย์ควรทํางานหนึ่ งในสามของชี วิต แต่ในความเป็ นจริ งครึ่ งชี วิตของผูบ้ ริ โภคในสังคมเมือง
คือ การทํางาน ดังนั้น เมื่อโลกอินเทอร์ เน็ตเข้ามา การโฆษณาเผยแพร่ ขอ้ มูลของสิ นค้า และบริ การ
ผ่า นสื่ อ นี้ จึ ง อํา นวยความสะดวกแก่ ผู ้บ ริ โ ภคในการใช้ ชี วิ ต ประจํา วัน อาทิ การโอนเงิ น ผ่า น
อินเทอร์ เน็ต การสมัครสมาชิ กเครดิตการ์ ดผ่านอินเทอร์ เน็ต การท่องเที่ยงผ่านอินเทอร์ เน็ต รวมทั้ง
การสั่งซื้ อสิ นค้าผ่านอินเทอร์ เน็ตอาจกลายเป็ นความนิ ยมของผูบ้ ริ โภค และนักธุ รกิจที่ไม่นิยมเดิ น
จับจ่ายซื้ อสิ นค้า และบริ การนอกบ้านในยุคปั จจุบนั ไปแล้ว เพราะทั้งประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผบู ้ ริ โภคด้วย
3) ผลกระทบทางวัฒนธรรม
การโฆษณาสร้ างการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ และค่านิ ยมในด้านบวก สาร
โฆษณามีบทบาทเป็ นแรงเสริ มทัศนคติ และค่านิ ยมที่มีต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ งให้มน่ั คงยิ่งขึ้นจากการที่
ผูบ้ ริ โภครับทราบข่าวสาร ได้แก่ โครงการประหยัดเงิ นตรา และเพิ่มค่านิ ยมไทย จากโฆษณาของ
กระทรวงการคลังร่ วมกับบริ ษทั แกรมมี่เอ็นเตอร์ เท็นเม้นท์ และสถานี โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 โดย
มีนกั แสดง นักร้องนํา มาเป็ นผูแ้ สดงแบบโฆษณาเกี่ยวกับคุณภาพของสิ นค้าไทย เมื่อผูบ้ ริ โภครับรู ้
สารโฆษณาจะทําให้เกิ ดทัศ นคติ ที่ดี และสร้ างสํา นึ กถึ งค่านิ ย มในการใช้สินค้าไทย โดยเฉพาะ
ผูบ้ ริ โภคที่นิยมการใช้สินค้าไทยอยู่แล้ว เมื่อได้รับสารโฆษณาที่มีเนื้อหาข้อมูลตรงกับความสนใจ
ของตนก็จะเกิดความมัน่ ใจในคุณภาพของสิ นค้าไทยมากขึ้น จากกระแสการนิยมใส่ ผา้ ไทยทอมือ
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4) ผลกระทบทางเศรษฐกิจ
การโฆษณามี อิท ธิ พลต่อเศรษฐกิ จในยุคถดถอยทางเศรษฐกิ จ เช่ น ใน
ปั จ จุ บ ัน บริ ษัท ตัว แทนโฆษณาในสหรั ฐ อเมริ กา และยุ โ รปได้ มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ์ ก ระตุ ้ น
ภาคอุตสาหกรรมให้ตระหนักถึ งบทบาทสําคัญของโฆษณาในวงการธุ รกิ จ ซึ่ งจากการคาดการณ์
ค่าใช้จ่ายในด้านการโฆษณาโดยรวม ปี พ.ศ. 2544 จะเติบโตเล็กน้อยเพียง 2.5 เปอร์ เซ็ นต์ และถื อ
เป็ นครั้งแรกนับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2535 ที่ตวั เลขเติบโตด้านการใช้จ่ายในการโฆษราตามหลักอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ จะเห็นได้วา่ บริ ษทั โฆษณาจําเป็ นต้องอาศัยภาคอุตสาหกรรมสําหรับความอยู่
รอด ส่ วนภาคอุตสาหกรรมก็เป็ นต้องอาศัยการโฆษณาให้แก่บริ ษทั เพื่อเผยแพร่ สินค้า และบริ การ
ของบริ ษทั โดยมุ่งหวังให้บริ ษทั นั้นๆ คงอยู่ได้ ดังนั้น การโฆษณาจึงทําให้เกิดการหมุนเวียนทาง
เศรษฐกิจ
2.4.2 ผลกระทบจากการโฆษณาผ่ านระบบอินเทอร์ เน็ต
สื่ อโฆษณาผ่านอินเทอร์ เน็ตและสื่ อโฆษณาดั้งเดิม คือ สื่ อโฆษณารู ปแบบเก่าได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์
และสื่ อสิ่ งพิมพ์ต่างๆ การที่สื่อโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตที่เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ วและดูจะมีอิทธิ พล
ต่อผูร้ ั บสารมาก ก่ อให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงหรื อมี ผลกระทบต่อสื่ อโฆษณาแบบเก่าที่ เคยใช้กนั
พบว่าในต่างประเทศสื่ อโฆษณาแบบดั้งเดิมลดลงอย่างมาก สวนทางกับสื่ อโฆษณาผ่านอินเทอร์ เน็ต
ที่มีอตั ราการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ ว จํานวนผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตมีมากขึ้นเท่าตัวจนปั จจุบนั มีจาํ นวนการ
สร้ างข้อมูลมัลติมีเดี ย ไม่ว่าจะเป็ นด้านข่าวสาร ความบันเทิ ง และ การโฆษณาสิ นค้าและบริ การ
มากกว่า 3 ล้านข้อมูล และตัว World Wide Web มีจาํ นวนเพิ่มมากขึ้น (Pierre, 1996)
การเพิ่ ม ขี ด ความสามารถของคอมพิ ว เตอร์ ท ํา ให้ ต ัว สื่ อ เองโดยธรรมชาติ เ ปลี่ ย นไป
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมทําให้สื่อลดความเป็ น
มวลชนลงในขณะที่ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นเพื่ อ ให้ ส อดคล้อ งกับ ความสนใจของผู ้บ ริ โ ภคมากขึ้ น
ความสามารถในการส่ ง เนื้ อ หาข่ า วสารที่ เ ฉพาะเจาะจงไปยัง กลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคเฉพาะกลุ่ ม ทํา ให้
เปลี่ยนแปลงพื้นฐานเกี่ยวกับผูบ้ ริ โภค กล่าวคือมีความพยายามมากขึ้นในการแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ที่ตนเองสนใจจริ งๆ หรื อเลื อกสรรแล้ว และเช่ นเดี ยวกันการป้ องกันตนเองไม่ให้รับสารที่ตนไม่
ต้องการซึ่ งสื่ ออินเทอร์ เน็ตสามารถเข้ามาแทนที่ตรงนี้ ได้อย่างดีและน่าจะเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้เข้าใจ
ถึงอิทธิ พลของสื่ อโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ต ได้ดีระดับหนึ่ง (Pierre, 1996)
ความแตกต่างระหว่างสื่ อโฆษณาบนอินเทอร์ เน็ตกับ สื่ อโฆษณาดั้งเดิม ปั จจุบนั มี
การเปลี่ ยนแปลงไปมาก การทําธุ รกิ จแบบเดิ มที่ มองถึ งการตลาดเชิ งรวมกับ การขายระบบเดี ยว
หรื อการโฆษณาระบบเดี ยว อาจจะไม่ใช่ ช่ วงทางเดี ย วในการทําธุ รกิ จเนื่ องจากพฤติ ก รรมของ
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ผูบ้ ริ โภค หรื อความต้องการของคนในสัง คม วิถี ชี วิตและวิธี ก ารดารงชี พ ของคนได้เปลี่ ย นไป
ภายใต้โลกใหม่ที่เป็ นการตลาดแบบโลกาภิวตั น์ จึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นกิจกรรมทางการตลาดใน
รู ป แบบใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้ น อยู่ ต ลอดเวลา สื่ อ โฆษณาบนอิ น เทอร์ เ น็ ต เองก็ ถู ก สร้ า งขึ้ น มาเพื่ อ ให้
ตอบสนองกับ ลักษณะความเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ นในความต้องการของผูบ้ ริ โภค และให้ทนั กับ
ระบบเทคโนโลยีการสื่ อสารที่ เติบโตอย่างรวดเร็ ว คําถามคื อใหม่น้ ี แตกต่างจากสื่ อมวลชนแบบ
ดั้งเดิ มอย่า งไร ซึ่ งสามารถเปรี ยบเที ยบข้อดี และข้อเสี ยของสื่ อโฆษณาประเภทต่างๆ และความ
แตกต่างระหว่างสื่ อโฆษณาบนอิ นเทอร์ เน็ตและสื่ อโฆษณาดั้งเดิ ม ได้จากตารางต่อไปนี้ (Pierre,
1996)
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ตารางที่ 2.2 เปรี ยบข้อดีขอ้ เสี ยของโฆษณาบนสื่ ออินเทอร์ เน็ต และสื่ อหลัก
ประเภทของสื่ อ
สื่ อโทรทัศน์

สื่ อวิทยุ

สื่ อนิตยสาร

หนังสื อพิมพ์

ข้อดี
- ประสิ ทธิ ภาพการเข้าถึงสู ง จึง
สร้างการรับรู ้ได้ดี
- อธิ บายคุณสมบัติของสิ นค้า
ได้ดี สามารถจําลองเหตุการณ์
ในชีวติ ประจําวันได้ดี
- สามารถเจรจาต่อรองกับฝ่ าย
ซื้ อสื่ อได้สะดวก
- เนื้อหาขึ้นอยูก่ บั อารมณ์หรื อ
จินตนาการของผูฟ้ ัง
- สามารถเลือกลงเฉพาะช่วงที่
ต้องการได้

ข้อเสี ย
- การวัดเรทติ้งค่อนข้างเจาะ
เป็ นกลุ่มที่แยกย่อย ทําให้เสี ย
ค่าใช้จ่ายสู ง
- กลุ่มเป้ าหมายค่อนข้าง
หลากหลายเพราะมีการ แยก
เป็ นกลุ่มที่เล็กลงไป

-สามารถแบ่งตลาดได้ตาม
กลุ่มเป้ าหมายทั้งทางด้านหลัง
ภูมิ
หลังและทางจิตวิทยา
-ผูอ้ ่านจะดูโฆษณาได้ถว้ นถี่
โดยมักดูในยามว่าง
-เข้าถึงผูอ้ ่านได้สูงในแต่ละวัน
จึงมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการ
ซื้ อได้
โดยเฉพาะ
-ผูอ้ ่านมักจะเลือกดูขอ้ มูล
เฉพาะ
ต่อเมื่อพร้อมจะซื้ อ
-พกพาสะดวก

-คนอ่านเป็ นคนควบคุมการลง
โฆษณา เช่น อาจไม่สนใจใน
แคมเปญโดยเฉพาะเป็ นสิ นค้า
ใหม่

- การสํารวจกลุ่มผูฟ้ ังยัง
ค่อนข้างยากจํากัด และมีขอ้ มูล
ทางด้านเศรษฐกิจ และสังคม
น้อย

-ขาดการเป็ นสารที่
เฉพาะเจาะจงในบางประเทศ มี
หนังสื อพิมพ์แค่ฉบับเดียว
-ลดโอกาสในการสร้างสรรค์
ชิ้นงานโฆษณาโดยเฉพาะที่เร้า
อารมณ์
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ตารางที่ 2.2 (ต่ อ)
อินเทอร์ เน็ต

โฆษณาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ต
ทํา ได้ 24 ชม. 365 วันต่อปี
ค่าใช้จ่ายไม่ได้ข้ ึนอยูก่ บั การชม
ของผูร้ ับสาร
-การเข้าไปดูโฆษณาเกิดจาก
ความสนใจในเนื้อหาโอกาสใน
การแบ่งตลาดจึงสู ง
-สามารถสร้างความสัมพันธ์
กับ
ลูกค้าแบบตัวต่อตัว
-สื่ อประสมทําให้ชิ้นงาน
น่าสนใจ
-ค่าใช้จ่ายในการแพร่ กระจาย
ตํ่า
ไม่วา่ จะส่ งถึงกี่ครั้งก็ไม่มี
ค่าใช้จ่ายเพิม่
-สามารถปรับเปลี่ยนข้อความ
โฆษณาให้ทนั สมัยและ
สามารถ
วัดผลได้ทนั ที

-ยังไม่มีมาตรฐานที่ชดั เจน ใน
การวัดประสิ ทธิ ภาพของสื่ อ
-แม้วา่ รู ปแบบของเนื้อหาของ
โฆษณาจะเป็ นตัววัดความ
น่าสนใจ แต่ยงั เป็ นปั ญหาใหญ่
สําหรับคนซื้ อสื่ อในการเลือก
ลง
โฆษณา
-การวัดขนาดของตลาดยังเป็ น
สิ่ ง
ที่ยงุ่ ยากดังนั้นจึงวัดเรทติง้ ส่ วน
แบ่งทางการตลาด การเข้าถึง
และ
ความถี่ของสื่ อได้ยาก
-ผูร้ ับสารยังเป็ นกลุ่มที่เล็ก

แหล่ งทีม่ า: Morgan Stanley, 1996.
ผลกระทบของการโฆษณาสามารถเกิดขึ้นได้หลายด้านทั้ง ด้านเยาวชน สังคม วัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ โดยปั จจัยที่เป็ นตัวกําหนดผลกระทบดังกล่าวให้เป็ นผลบวก หรื อลบขึ้นอยูก่ บั ผูผ้ ลิต
เนื้ อโฆษณา โดยหากองค์กรธุ รกิ จที่ เป็ นผูอ้ อกรายจ่ายในการสร้ างโฆษณาเพื่อเผยแพร่ เหล่ านั้น
คํานึ งถึ งแต่เพียงผลประโยชน์ทางธุ รกิจ โฆษณาที่ถูกผลิ ตออกมาก็จะสร้ างผลกระทบในด้านลบ
และสร้ างความเสี ยหายต่อสังคมอย่างต่อเนื่ อง แต่หากองค์กรธุ รกิจเหล่านั้นมีความตระหนัก และ
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ความรับผิดชอบต่อสังคม โฆษณาที่ถูกผลิตออกมาก็จะสร้างผลกระทบในด้านบวก การโฆษณาจะ
ไม่เป็ นเพียงแต่เครื่ องมือในชักจูง หรื อการสร้ างการรับรู ้ เท่านั้น แต่จะเป็ นอีกหนึ่ งเครื่ องมือที่ช่วย
จรรโลง และสร้างอรรถประโยชน์ให้แก่สังคม
การโฆษณาบนสื่ ออินเทอร์ เน็ตนั้นเป็ นช่องทางการสื่ อสารทางใหม่ที่กาํ ลังได้รับความนิ ยม
ส่ งผลให้สังคมยังไม่มีการปรับตัว หรื อรับมือกับเนื้อหาที่ถูกนําเสนอออกมา ทั้งในแง่ของผูร้ ับสารที่
เป็ นประชาชน และผูผ้ ลิ ตสื่ อที่ เป็ นองค์กรเพื่ อการธุ รกิ จต่างๆ แม้ว่า จะเทคโนโลยีจะทําให้ก าร
นําเสนอโฆษณาเป็ นไปอย่างรวดเร็ ว สามารถเข้าถึ งได้ง่าย และไม่มีขอบเขตในเรื่ องเวลา ในอี ก
แง่ มุ ม หนึ่ ง การนํา เสนอโฆษณาโดยช่ อ งทางนี้ ก็ ย ากต่ อ การควบคุ ม เนื้ อ หา และการคาดเดา
กลุ่มเป้ าหมาย
จากแนวคิดข้างต้นผูว้ ิจยั ได้ศึกษา และวิเคราะห์เกี่ยวกับผลกระทบจากการโฆษณาที่อยูบ่ น
สื่ อหลัก หรื อสื่ อดั้ง เดิ ม ตลอดจนการโฆษณาบนสื่ อออนไลน์ และการเปรี ยบเทียบข้อดี ข้อเสี ย
เพื่อให้ผวู ้ ิจยั ทราบว่าเนื้ อหา หรื อพฤติกรรมแบบใดของการโฆษณาที่จะสร้างผลกระทบต่อสังคม
ทั้งในด้าน ค่านิ ยมของสังคม วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีการดําเนิ นชี วิตของผูร้ ับสาร กลุ่มเป้ าหมาย
หรื อผูเ้ ข้าใช้สื่อสังคมประเภทดังกล่าว เพื่อเป็ นการประเมินความเสี่ ยงจากการสื่ อสารที่เกิดขึ้นจาก
การโฆษณาในสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในการวิจยั ครั้งนี้

2.5 งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
นุ ชจริ นทร์ ชอบดํารงธรรม (2553) ได้ทาํ การศึ กษาอิทธิ พลของสื่ อโฆษณาในเครื อข่า ย
สั ง คมออนไลน์ ที่ มี ผลต่ อกระบวนการตอบสนองผูบ้ ริ โภค การวิจยั ครั้ งนี้ มุ่ ง เน้นการศึ ก ษาถึ ง
อิทธิ พลของสื่ อโฆษณาในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภค
เพื่อนําข้อมูลมาใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา และกําหนดกลยุทธ์ ทางการตลาดสําหรับ เครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ให้ตอบสนองตรงกับความต้องการของผูบ้ ริ โภค โดยเครื่ องมือในการวิจยั ผูใ้ ช้วจิ ยั
ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
แบบสอบถามในงานวิจยั ชิ้ นนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 4 ส่ วนได้แก่ 1) ข้อมูลลักษณะ
ประชากรศาสตร์ 2) ข้อมูลเกี่ ยวกับพฤติกรรมการใช้งานเครื องข่ายสังคมออนไลน์ 3) ข้อมูล
เกี่ยวกับการรับรู ้สื่อโฆษณาในเครื อข่ายสังคมออนไลน์ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการตอบสนอง
ของผูบ้ ริ โภค โดยการเก็บข้อมูลจะเก็บจาก 2 แหล่ งคือ แหล่งข้อมูลทุ ติยภูมิ (Secondary Data)
เป็ นการค้นคว้าข้อมูลที่มาจากเอกสารที่สามารถอ้างอิงแหล่งข้อมูลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้แก่
หนังสื อพิมพ์ และวารสาร หนังสื อทางวิชาการ บทความ วิทยานิ พนธ์ รายงานการวิจยั ที่เกี่ ยวข้อง

58
และข้อมูล จากอิ นเทอร์ เน็ ต แหล่ งข้อมูล ปฐมภูมิ (Primary Data) เป็ นการเก็ บข้อมูล เพื่อนํา มา
วิเคราะห์ โดยมาจากข้อมูลจากแบบสอบถามซึ่ งมาวัดอิ ทธิ พลของสื่ อโฆษณาในเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ที่มีผลต่อกระบวนการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคจากลุ่มตัวอย่างจํานวน 385 คน
ผลการวิจยั เกี่ ยวกับกระบวนการการตอบสนองของผูบ้ ริ โภคต่อสื่ อโฆษณาจากเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถามมีค่าเฉลี่ยระดับการตอบสนองโดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย
และมี ระดับการตอบสนองด้านความตั้งใจ (Attention) โดยรวมอยู่ในระดับน้อยเช่นเดี ยวกัน เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับการตอบสนองสู งสุ ด คือ การจัดตั้งกลุ่ม หรื อเพจของสิ นค้า หรื อ
บริ ก ารต่ า งๆ บนเว็บ เครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ นอกจากนั้น ผู ้ต อบแบบสอบถามมี ร ะดับ การ
ตอบสนองด้านความสนใจ (Interest) โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่
มีระดับการตอบสนองสู งสุ ดคือ รู ปลักษณ์ของป้ ายโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การต่างๆ บนเว็บไซต์สื่อ
สังคมออนไลน์ ในส่ วนระดับการตอบสนองความต้องการ (Desire) โดยรวมอยูใ่ นระดับน้อย เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับการตอบสนองสู งสุ ดคือ ความต้องการซื้อสิ นค้า หรื อใช้บริ การ ที่
เพื่อนแนะนําผ่านสื่ อเครื อข่ายสังคมออนไลน์ ในส่ วนระดับการตอบสนองด้านการตัดสิ นใจซื้ อ
(Action) โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีระดับการตอบสนองสู งสุ ด
คือ การแนะนําสิ นค้า หริ อบริ การจากเพือ่ นผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์
นิ ฤมล หิ รัญวิจิตรภรณ์ (2557) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั ในเรื่ อง ทัศนคติ การรู้เท่าทันสื่ อ และ
พฤติกกรมการหลี กเลี่ ยงโฆษณาออนไลน์ การวิจยั ครั้งนี้ เพื่อศึกษาทัศนคติ การรู ้เท่าทันสื่ อ และ
พฤติกกรมการหลีกเลี่ยงโฆษณาออนไลน์ โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษาคือ 1) เพื่อศึกษาทัศนคติ
ของผูบ้ ริ โภคที่มีต่อโฆษณาออนไลน์ 2) เพื่อศึกษาการรู ้ เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค
และ 3) เพื่อศึ กษาพฤติกรรมการหลี กเลี่ ยงโฆษณาออนไลน์ของผูบ้ ริ โภค โดยงานวิจยั ชิ้ นนี้ เป็ น
งานวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) ใช้การวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research Method)
เครื่ องมือในการวิจยั ใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมจากกลุ่ม
ตัวอย่างเป็ นประชาชนที่ อาศัยอยู่ในกรุ งเทพมหานคร ที่ มีช่วงอายุ ระหว่าง 18-68 ปี ซึ่ งแบ่งกลุ่ ม
ตัวอย่างตามทฤษฎี เจเนอร์ เรชัน่ ได้แก่ กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ อายุระหว่าง 50-68 ปี เจเนอร์ เรชัน่ เอ็กซ์
อายุระหว่าง 35-49 ปี และเจเนอร์ เรชัน่ วาย อายุระหว่าง 18-34 ปี จํานวนทั้งสิ้ น 405 ตัวอย่าง
ผลการวิจยั พบว่า การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ของผูบ้ ริ โภคนั้นอยูใ่ นเกณฑ์ที่ดี เพราะ
ผูบ้ ริ โภคมีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ในระดับมาก คือมีความสามารถในการแยกแยะเนื้ อหา
โฆษณาออนไลน์ได้ โดยส่ วนมากผูบ้ ริ โภคมีแนวโน้มที่จะไม่เชื่ อในโฆษณาออนไลน์ และสามารถ
ตะหนัก ถึ ง ข้อแตกต่า งระหว่างการโฆษณาและความเป็ นจริ ง ของผลิ ตภัณฑ์ การรู ้ เท่าทันสื่ อใน
ปั จจุบนั จึงเป็ นเรื่ องที่สําคัญ นอกจากนั้น ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการหลีกเลี่ ยง
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โฆษณาออนไลน์โดยรวมในระดับมากทั้งในด้านบวกและด้านลบ โดยสื่ อโฆษณาออนไลน์ที่กลุ่ม
ตัวอย่างมีการหลีกเลี่ ยงมากที่สุดคือ โฆษณาออนไลน์บน Youtube การโฆษณาผ่านทางเว็บไซต์
(World Wide Web) และการโฆษณาผ่านกระดานสนทนา
นอกจากนั้นผลการทดสอบสมมติฐานของการวิจยั ได้พบว่า ประชากรที่มีอายุแตกต่างกัน
จะมีการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่งผลของสมมติฐานได้ออกมาชี้ให้เห็นว่าระดับ
ช่วงอายุของแต่ละเจเนอร์ เรชัน่ มีผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์โดยพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มี
อายุนอ้ ยมีการนําความรู ้เท่าทันสื่ อไปใช้ได้นอ้ ยกว่าผูท้ ี่มีอายุมาก และยังพบว่าประชากรที่มีทศั นคติ
ที่แตกต่างกันมีการรู ้ เท่าทันสื่ อโฆษณาออนไลน์ที่แตกต่างกัน ซึ่ งชี้ ให้เห็นว่าระดับช่ วงทัศนคติ ที่
มากที่สุด ส่ งผลให้มีการรู ้เท่าทันสื่ อออนไลน์มาก โดยทัศนคติเกิดจากการเรี ยนรู ้ ซึ่ งสามารถที่จะ
เปลี่ ยนแปลงได้อย่างมีทิศทางเมื่อได้รับอิทธิ พลจากสิ่ งแวดล้อมรอบๆ ตัวบุคคลนั้น มีระดับความ
มากน้อย ที่แตกต่างกันไป ยิ่งบุคคลนั้นมีการเรี ยนรู ้ซ้ าํ และเข้าใจมากเพียงใดยิ่งทําให้เกิ ดความเข้า
และการรู ้เท่าทันสื่ อออนไลน์มากขึ้นไปด้วย
รัญชนา รัชตะนาวิน (2557) ได้ทาํ การศึกษาวิจยั ในเรื่ อง ความเสี่ ยงของความเข้าใจผิดต่อ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ถูกผ่านต่อในสังคมออนไลน์ งานวิจยั นี้ จดั ทําขึ้นเพื่อศึกษา 1) ปั จจัยความ
เสี่ ยงของความเข้าใจที่ผิดต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ถูกผ่านต่อในสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก 2) เพื่อ
หาแนวทางป้ องกันมิให้ความเสี่ ยงของความเข้าใจที่ ผิดต่อสิ นค้าอุ ป โภคบริ โภคที่ ถูกผ่านต่อใน
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ส่ งผลเสี ยหายต่อการดําเนินธุ รกิจ
งานวิจยั นี้เป็ นงานวิจยั เชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งใช้เครื่ องมือในการวิจยั สองวิธี
ก็คือ 1) วิธีการสัมภาษณ์เชิ งลึก (In-depth Interview) แบบเฉพาะเจาะจงโดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
3 กลุ่ มได้แก่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญที่ ใช้สื่อเครื อข่ายออนไลน์ ซึ่ งทํางานในองค์กรที่มีกระทูใ้ นการตอบโต้
ตําแหน่งผูด้ ูแลระบบหรื อแอดมินจํานวน 2 คน ผูร้ ับผิดชอบขององค์กรตําแหน่งกรรมการผูบ้ ริ หาร
ของบริ ษทั จัดจําหน่ ายสิ นค้าประเภทอาหารจํานวน 2 คน ผูอ้ ่านหรื อผูผ้ ่านต่อของข้อมูลเกี่ ยวกับ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคในการใช้สื่อเครื อข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กจํานวน 8 คน 2) การศึกษากรณี
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ประเภทอาหารและเครื่ องดื่มที่เคยได้รับผลกระทบจากความสี่ ยงของความเข้าใจ
ผิดต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ถูกผ่านต่อในสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ จํานวน 2 กรณี ศึกษา
จากการศึกษาพบว่า ปั จจัยทางด้าน ครอบครัว เป็ นปั จจัยที่สําคัญค่อนข้างมากสําหรับความ
เสี่ ยงในการเข้าใจผิดต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ถูกผ่านต่อในสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก เป็ นปั จจัยใน
ระดับสังคมที่มีบทบาทในการฟูกฟั กเลี้ยงดูสมาชิ กในครอบครัวให้มีแนวทาง ความคิด และวิถีการ
ดําเนิ นชี วิตที่คล้ายๆ กัน จนสามารถทําให้บุคคลในแต่ละครอบครัวนั้นมีทศั นคติวิจารณญาณใน
การตัดสิ นใจในเรื่ องที่ต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยระดับสังคม และวัฒนธรรมมีปัจจัยย่อยๆ หลายปั จจัย
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ที่ มี ผ ลกระทบต่ อความเสี่ ย งของความเข้า ใจผิด ต่อ สิ นค้า อุ ป โภคบริ โภคที่ ถู ก ผ่า นต่ อในสั ง คม
ออนไลน์ เช่ น เพศ และความรู ้ สึ ก ส่ วนตัวต่ อตราสิ นค้า อี ก หนึ่ ง ประเด็ นที่ สําคัญซึ่ ง พบจากผล
การศึกษาพบว่าวิธีการป้ องกันความเสี่ ยง คือ องค์กรสามารถตอบโต้สนทนาในข้อมูลที่ถูกต้อง และ
แสดงความรับผิดชอบอย่างเร่ งด่วน เพื่อสร้างความเชื่ อมัน่ และภาพลักษณ์รวมถึงแต่งผูร้ ับผิดชอบ
ในการสื่ อสารองค์กร เปลี่ ยนวิกฤตให้เป็ นโอกาส ตอกยํ้าภาพลักษณ์ โดยรวมของแบรนด์ให้เกิ ด
ความรั บรู ้ รวมถึ งการแบ่งปั นในความรู ้ ที่เกิ ดขึ้นจากการโต้ตอบพูดคุ ยกัน ทําให้ผูบ้ ริ โภคเข้าใจ
องค์กรยิง่ ขึ้น

บทที่ 3
วิธีการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่ องผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก และแนวทางการ
เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งเป็ นการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) โดยทําการ
สัมภาษณ์ จากผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ ยวข้องกับการผลิ ตสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคม การเฝ้ าระวังสื่ อโฆษณาบน
สื่ อสังคม และนักวิชาการด้านสื่ อมวลชนโดยใช้คาํ ถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผสู ้ ัมภาษณ์ ได้แสดงความ
คิดเห็ นได้เต็มที่ซ่ ึ งนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบวิเคราะห์เชิ งพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยมี
การดําเนินแผนการวิจยั ตามขั้นตอนต่างๆ ดังต่อไปนี้
3.1 วิธีการศึกษา
3.2 แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา
3.3 ประชากร และผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
3.4 วิธีการดําเนิ นการวิจยั
3.5 เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
3.6 ข้อจํากัดในการศึกษา
3.7 การตรวจสอบความถูกต้องของการวิจยั
3.8 การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการนําเสนอ

3.1 วิธีการศึกษา
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นรู ปแบบการวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) ซึ่ งเป็ นการสัมภาษณ์
เชิ งลึ ก (In-depth Interview) โดยทําการสัมภาษณ์ จากผูท้ ่ีทาํ งานเกี่ ยวข้องกับการผลิต หรื อการเฝ้ า
ระวัง สื่ อโฆษณาผ่า นเว็บ เครื อข่ า ยสั ง คมประเภท เฟซบุ๊ก เป็ นการวิจยั เชิ ง คุ ณภาพ (Qualitative
Research) ผูว้ ิจยั ใช้วิธีสัมภาษณ์ แบบเจาะลึ กแบบเป็ นทางการ โดยประเด็นคําถามที่ผวู ้ ิจยั สร้ างขึ้น
คํา ถามจะเป็ นคํา ถามปลายเปิ ด (Open-ended Question) และใช้เทปบันทึ ก เสี ย งประกอบการ
สัมภาษณ์
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3.2 แหล่งข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
แหล่งข้อมูลเป็ นประเภทบุคคล คือ ข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลชั้นต้นโดยแบ่งออกเป็ น 3
กลุ่มคือ กลุ่มผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ ยวข้องกับการผลิตสื่ อโฆษณา กลุ่มนักวิชาการด้านสื่ อมวลชน และกลุ่ม
ตัวแทนผูบ้ ริ โภคและเฝ้ าระวังสื่ อ

3.3 ประชากร และผู้ให้ ข้อมูลสํ าคัญ
ประชากร และผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญในงานวิจยั ครั้งนี้ แบ่งออกเป็ น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รวม
เป็ น 15 คน โดยมีรายชื่อดังนี้
กลุ่มผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ อโฆษณา
1) คุณนรสิ ทธิ์ สิ ทธิ เวชวิจิตร คณะกรรมการบริ หารสมาคมโฆษณาดิจิทลั แห่ง
ประเทศไทย
2) คุณอดิศกั ดิ์ อมรฉัตร เลขาธิ การสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย
3) คุณอุดมธิ ปก ไพรเกษตร อดีตอุปนายกสมาคมผูด้ ูแลเว็บไทย
4) คุณธนญชัย ศรศรี วชิ ยั ผูก้ าํ กับภาพยนตร์ โฆษณาบริ ษทั ฟี โนมีน่า
5) คุณวุฒินนั ท์ นาคพรหม ตําแหน่ง Creative โฆษณาออนไลน์บริ ษทั GreyNJ
United
กลุ่มนักวิชาการด้านสื่ อมวลชน
1) ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์ แก้ว ผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรปริ ญญาเอก คณะนิ เทศ
ศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ นิดา้
2) ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการหลักสู ตรดุษฎีบณั ฑิตสาขา
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
3) อ.ดร.มานะ ตรี รยาภิวฒั น์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
4) อ.เกียรติศกั ดิ์ วัฒนศักดิ์ ผูช้ ่วยคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
5) อ.กรชนก ชิดฉัยสุ วรรณ อาจารย์ประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่ อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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กลุ่มตัวแทนผูบ้ ริ โภคและเฝ้ าระวังสื่ อ
1) นพ. ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2) คุณ เข็มพร วิรุณราพันธ์ ผูจ้ ดั การสถาบันสื่ อเด็กและเยาวชน
3) ดร.ธี รารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก นายกสมาคมวิทยุและสื่ อเพื่อเด็กและ
เยาวชน (สสดย.)
4) ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิ น นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
5) คุณรพีรุจ เที่ยงธรรม ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร และผูช้ นะเลิศการ
คัดเลือกประกวดโฆษณาเพื่อ Workshop กับบริ ษทั โฆษณา GreyN

3.4 วิธีการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 ศึ กษาจากทฤษฏี แนวคิ ดต่างๆ ตํา รา บทความ และงานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อง เพื่ อ
กําหนดกรอบแนวคิด และขอบเขตของการศึกษา และสร้างเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษาให้ครอบคลุม
ตามความมุ่งหมายของการศึกษา
ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาวิธีการสร้ างแบบสัมภาษณ์ จากตํารา และอาจารย์ที่ปรึ กษา เพื่อให้การ
กําหนดขอบเขต และเนื้อหาแบบสอบถามมีความชัดเจนตามความมุ่งหมายของการศึกษา
ขั้นตอนที่ 3 นําข้อมูลที่ได้จากศึกษามาสร้างแบบสัมภาษณ์
ขั้นตอนที่ 4 นําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็ จแล้ว เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึ กษาในงานวิจยั ครั้งนี้
เพื่อตรวจสอบความเที่ ย วตรงของเนื้ อหา (Validity) ว่า ตรงตามจุ ดมุ่ ง หมาย และสอดคล้องกับ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ หรื อไม่ หลัง จากนั้นนํามาแก้ไขปรั บปรุ ง เพื่อดํา เนิ นการในขั้นตอนต่อไป ทั้ง นี้
เพื่อให้งานวิจยั ครั้งนี้มีเนื้อหาครอบคลุม และครบถ้วน
ขั้นตอนที่ 5 ทําการสัมภาษณ์ และดําเนินการเก็บข้อมูลของผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ
ขั้นตอนที่ 6 สรุ ป และนําข้อมูลมาประมวล และวิเคราะห์ผลการศึกษาระยะเวลาเก็บข้อมูล
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง พฤษภาคม พ.ศ. 2559
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3.5 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ผูว้ จิ ยั ได้ใช้แบบสัมภาษณ์ก่ ึงโครงสร้างในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อตอบปั ญหานําวิจยั
และตอบวัตถุประสงค์ในครั้งนี้ โดยได้แบ่งประเด็นคําถามออกเป็ น 3 ส่ วนดังนี้
ส่ วนที่ 1
คําถามเกี่ ยวกับปั ญหา และผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมประเภทเฟ
ซบุก๊ ต่อการดําเนินชีวติ ผูบ้ ริ โภค
1) สภาวะปั ญ หาต่ า งๆ และผลกระทบทางด้า นลบของโฆษณาบนสื่ อ สั ง คม
ประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
2) ประเภทของการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ที่มีปัญหา และผลกระทบ
ต่อผูบ้ ริ โภค
3) ความคิ ดเห็ นเพิ่มเติ ม หรื อข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ ยวกับสภาวะปั ญหาต่างๆ
และผลกระทบทางด้านลบของโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
ส่ วนที่ 2
คําถามเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบนสื่ อสังคม
ประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
1) ความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับปั ญหาของกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรม
ที่ควบคุมผูผ้ ลิตสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
2) ความคิ ดเห็ นของท่าเกี่ ยวกับพฤติ ก รรมการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟ
ซบุก๊ ที่ละเมิดกฎหมายการควบคุมการผลิตโฆษณา หรื อไม่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณ และจริ ยธรรม
ที่เกี่ยวข้องกันการโฆษณา
3) ความคิดเห็นเพิ่มเติม หรื อข้อเสนอแนะอย่างไรเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ
และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
ส่ วนที่ 3
คําถามเพื่อการสร้ างแนวทางการรู้ เท่า ทันสื่ อต่ อการโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
ประเภท เฟซบุก๊
1) ท่านให้ความสําคัญเกี่ยวกับ การรู ้เท่าทันสื่ อ ในการเปิ ดรับโฆษณาบนสื่ อสังคม
ประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย มากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด
2) จากแนวทางในการกําหนดแนวทาง การรู้ เท่า ทันสื่ อ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผู้
เปิ ดรับสารโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย

65
3) ท่านมีความคิดเห็ นเพิ่มเติม หรื อข้อเสนอแนะอย่างไรกับการกําหนดแนวทาง
การรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาในเฟซบุก๊

3.6 การตรวจสอบความถูกต้ องของการวิจัย
เพื่อแสดงให้เห็นความเชื่อถือได้ของข้อมูล ผูว้ จิ ยั ได้มีการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity)
ความน่ าเชื่ อถื อได้ (Credibility) และความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของเครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั เชิ ง
คุณภาพดังนี้
1) ความเที่ ยงตรง (Validity) เนื่ องจากผูว้ ิจยั เป็ นผูเ้ ก็บข้อมูลด้วยตนเอง (Face
Validity) โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) ดังนั้นในการสัมภาษณ์
จึงได้การตรวจสอบข้อมูลระหว่างผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก (Key Informants) และ การสังเกตของผูว้ จิ ยั
2) ความน่ าถื อได้ (Credibility) ผูว้ ิจยั เลือกใช้การตรวจสอบโดยพิจารณาแหล่ง
บุคคลที่มีหน้าที่การทํางาน หรื อมีความเชี่ ยวชาญเกี่ ยวกับหัวข้อในการวิจยั ในการให้ขอ้ มูลซึ่ งจะ
ส่ งผลให้คาํ ตอบจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมีความน่าเชื่อเกี่ยวกับประเด็นคําตอบต่างๆ ตามไปด้วย
3) ความเชื่ อมัน่ (Reliability) ผูว้ ิจยั ได้มีการทําการศึกษาข้อมูลคือ การตรวจสอบ
ว่า ถ้าผูว้ จิ ยั ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ต่างไปจากเดิมจะทําให้การตีความข้อมูลแตกต่างกันมากน้อยเพียงใด
ในการให้คาํ ตอบของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก

3.7 การวิเคราะห์ ข้อมูล และการนําเสนอ
ใช้วิธีการวิเคราะห์แก่นสาระ (Thematic Analysis) โดยวิเคราะห์ขอ้ มูลไปพร้อมๆ กับการ
เก็บรวบรวมข้อมูล มีการจัดทําดัชนี ให้เป็ นประเด็นย่อย (Sub Theme) เมื่อพบประเด็นซํ้ากันบ่อยๆ
จึงยกระดับขึ้ นมาเป็ นประเด็นหลัก (Theme) และใช้ประเด็นดังกล่ าวในการนําเสนอ (บุ ญสื บ
โสโสม, 2552)

บทที่ 4
ผลการวิจยั
จากการศึกษาเพื่องานวิจยั ผลกระทบจากโฆษณาบนเฟซบุ๊ก และแนวทางการรู ้เท่าทันสื่ อ
โฆษณาบนเฟซบุก๊ ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิจยั โดยเป็ นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยทํา
การสัมภาษณ์จากผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ อโฆษณา กลุ่มตัวแทนผูบ้ ริ โภคและเฝ้ าระวังสื่ อ
และกลุ่มนักวิชาการด้านสื่ อมวลชน โดยใช้คาํ ถามปลายเปิ ดเพื่อให้ผสู ้ ัมภาษณ์ได้แสดงความคิดเห็น
ได้เต็มที่ซ่ ึ งนําเสนอข้อมูลในรู ปแบบวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยได้แบ่ง
คําถามออกเป็ น 3 ประเด็นได้แก่ ปั ญหา และผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคม
ประเภทเฟซบุก๊ ต่อการดําเนิ นชีวติ ผูบ้ ริ โภค กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
โฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย และการสร้างแนวทางการรู ้เท่าทันสื่ อต่อการ
โฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมประเภท เฟซบุก๊ โดยมีผลในการศึกษาวิจยั ดังนี้

4.1 ปัญหา และผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์ เครือข่ ายสั งคมประเภทเฟซบุ๊กต่ อการ
ดําเนินชีวติ ผู้บริโภค
สําหรับคําถามในข้อนี้ สามารถแบ่งเป็ นประเด็นคําถามย่อยได้อีก 2 ข้อคือ สภาวะปั ญหา
ต่างๆ และผลกระทบทางด้านลบของโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย และ
ประเภทของการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ที่มีปัญหา และผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค
4.1.1 สภาวะปัญหาต่ างๆ และผลกระทบทางด้ านลบของโฆษณาบนสื่ อสั งคมประเภท
เฟซบุ๊กในประเทศไทย
สําหรับความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นคําถามในข้อนี้ ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ผูว้ ิจยั สามารถแบ่ง
ได้เป็ น 3 ความคิดเห็ นด้วยกันคือ สภาวะปั ญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของ
ผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก สภาวะปั ญหาของกลุ่มคนที่ผลิ ตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อ
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สังคมเฟซบุ๊กที่ขาดความรับผิดชอบ และปั ญหาในการสร้ างค่านิ ยมจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อ
สังคมเฟซบุก๊
4.1.1.1 สภาวะปั ญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของผูบ้ ริ โภคที่
เข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊
สําหรับแนวความคิดนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้ให้ความคิดเห็ นที่สอดคล้องเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันเป็ นจํานวน 11 จาก 15 คนโดยสภาวะปั ญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะ
โฆษณาของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก มีตน้ เหตุมาจากการโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อ
สังคมเฟซบุ๊กที่มกั จะถูกสร้ างให้อยูใ่ นรู ปแบบของการเล่าเรื่ อง หรื อบอกต่อจากสังคม หรื อบุคคล
เมื่อผูบ้ ริ โภคไม่สามารถแยกแยะเนื้ อหาที่ตนเองได้รับออกจากการโฆษณาได้ และเกิดความเชื่ อต่อ
ข้อความ หรื อสารที่ได้รับชมโดยปราศจากการกลัน่ กรอง วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งอย่างเหมาะสม ส่ งผล
ต่อการดําเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภคที่ถูกหลอกลวงให้ใช้สินค้าอุปโภคบริ โภคที่ไม่มีคุณภาพ มาตรฐาน
และอาจเกิดผลเสี ยต่อชีวติ
“โฆษณาจากในเฟซบุก๊ มันจะต่างจากโฆษณาที่เราเห็นในโทรทัศน์ หรื อวิทยุ เราจะ
รู ้เลยว่ามันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรายการ หากในสื่ อหลักแม้จะมีโฆษณาแฝง แต่คนจะ
รู้ ว่านี้ คือการโฆษณา แต่พอมาอยู่ในเฟซบุ๊ก เนื่ องจากมันมี หลายรู ปแบบ และคน
ผลิตโฆษณาเขาก็อาศัยเทคนิคการโฆษณาที่ซบั ซ้อนกว่า บวกกับการเป็ นสื่ อใหม่ทาํ
ให้คนไม่เท่าทันสื่ อตรงนี้ …ความเนี ยนที่ มนั เหมื อนเป็ นลักษณะเดียวกันกับการที่
สังคมพูด ทําให้แยกยากว่าอะไรคือโฆษณา ทําให้มนั เกิดการแยกไม่ออก เกิดการซี ม
ซับ โดยไม่รู้ตวั มันเนี ย นมาก เป็ นเทคนิ ค ที่ มี แนวโน้ม จะเนี ย นขึ้ นเรื่ อยๆ คนคิ ด
การตลาดก็ จ ะต้อ งคิ ด วิ ธี ก ารที่ จ ะเข้า ถึ ง ผู้บ ริ โ ภค… อัน นี้ มัน เป็ นเรื่ อ งที่ ส ร้ า ง
ผลกระทบที่รุนแรง” เข็มพร วิรุณราพันธ์ (สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
“ถ้าเกิดว่าอย่างเป็ นแฟนเพจ เป็ นโฆษณาที่แบบจ่ายเงินของเฟซบุค๊ คนเนี๊ ยอย่างน้อย
รู ้วา่ มันคือโฆษณา…การโฆษณาจากบุคคล หรื อเน็ตไอดอลมันจะเนียน เนี ยนจนคน
ไม่รู้ว่ามันคื อการโฆษณา อาจจะทั้งในรู ปแบบการรี วิว การให้ขอ้ มู ล ข้อเท็จจริ ง
บางส่ วนแต่ไม่ใช่วา่ ให้ขอ้ มูลที่ถูกต้องนะ อย่างเช่น แม้กระทั้งการขายสิ นค้าบริ การ
ด้า นสุ ข ภาพ ก็ จ ะเป็ นปั ญ หาต่ อ เนื่ อ งตามมา” มานะ ตรี ร ยาภิ ว ฒ
ั น์ (สั ม ภาษณ์ ,
7 มีนาคม 2559)
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“โฆษณาบนเฟซบุ๊กเนี่ ยมันใช้คอนเซปต์ในเรื่ องของคอนเทนต์มาร์ ก็ตติ้งมันบวก
กับการใช้ Influencer จําพวก พวกเซเลปที่มีอิธิพลมีความน่าเชื่ อถือพอสองอันนี้มนั
บวกในโซเชี่ยลมีเดียอย่าง เฟซบุก๊ มันก็ทาํ ให้ผรู ้ ับสารมีความเชื่อถือมากมันเป็ นเรื่ อง
ของการเชื่ อของบุ คคลต่อบุคคลกับคอนเทนต์ที่ถูกเขี ยนให้มีความน่าเชื่ อถื อนี่ คือ
คอนเซปต์หลักในโฆษณาในเฟซบุก๊ ประเด็นก็คือว่า พอเป็ นแบบนี้ ผูร้ ับสารก็จะไม่
มีการกลัน่ กรองในอดีตสื่ อต่างๆ สื่ อเก่าเราจะรู้เลยว่านี้คือโฆษณา หรื อสื่ อออนไลน์
รู ปแบบเดิ มที่ เป็ นแบนเนอร์ ก็จะรู ้ ว่าคื อโฆษณา สื่ อที่ เขี ยนบนโลกออนไลน์แบบ
ใหม่บางครั้งเราไม่รู้ว่ามันเป็ นโฆษณาผลลบของมันคือว่าเราจะไม่มีกระบวนการ
กลัน่ กรองข้อความที่ ได้รับพอมาจากเพื่อนมาจากคนใกล้ชิดเราจะเชื่ อไปก่ อนละ
ความปั กใจเชื่ อจะมีสูงทีน้ ี อนั นี้ผลลบก็คือพอเชื่อการที่จะทํามันก็จะง่ายการยอมรับ
ข้อ ความมัน ก็ จ ะดู ง่ า ยมัน ถู ก จู ง ใจตามที่ โ ฆษณาชั ก ชวนให้ ม ัน เป็ นง่ า ยขึ้ น”
อุดมธิ ปก ไพรเกษตร (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)
4.1.1.2 สภาวะปั ญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ที่ขาด
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
สําหรับแนวความคิดนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้ให้ความคิดเห็ นที่สอดคล้องเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันเป็ นจํานวน 5 จาก 15 คนโดยสภาวะปั ญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาในเว็บไซต์
สื่ อสังคมเฟซบุ๊กที่ขาดความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค เกิดขึ้นเนื่ องด้วยความสะดวกสบายต่อการเข้า
ใช้ รวมกับความรวดเร็ วในการแพร่ กระจายข่าวสาร ทําให้กลุ่มคนที่ขาดความรับผิดชอบจากสังคม
ผลิ ตโฆษณาที่มีขอ้ ความเป็ นเท็จ และมีเนื้ อหาทางด้านบายมุข เช่น เรื่ องของการพนัน เหล้า บุหรี่
รวมถึ งการหลอกลวงให้ซ้ื อสิ นค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน หรื อไม่มีคุณภาพ เผยแพร่ ลงบนเว็บไซต์สื่อ
สังคมเฟซบุก๊ ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภค โดยเฉพาะเยาวชนที่ยงั ขาดวิจารณญาณเกิดความลุ่มหลวง และถูก
หลอกลวงได้โดยง่าย
“จากการวิจยั แม่คา้ เขาจะใช้วิธีน้ ี คือทําสองสู ตร คือสู ตรหนึ่ งผ่าน อย เรี ยบร้อยแล้ว
แล้วเอามาเป็ นโฆษณา พอแต่ตวั มี่ เอาขาย ก็เอาตัวที่ไ ม่ผ่า น อย มาขาย คนใช้ก็ มี
ผลกระทบ หน้ า เสี ย เราก็ ท ํา อะไรไม่ ไ ด้” กรชนก ชิ ด ฉั ย สุ ว รรณ (สั ม ภาษณ์ ,
3 พฤษภาคม 2559)
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“แต่เมื่อ User คนทําใช้พ้นื ที่ตรงนี้เพื่อโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การตัวเอง แต่ขาดความ
รับผิดชอบ นั้นแหล่ะ มันจะเกิดผลกระทบทางลบ ถามว่าผลแปลกไหม มันก็ไม่
แปลกใหม่ มันเหมือนผลกระทบทางโฆษณาที่ ผิดกฎหมาย และจรรยาบรรณ
เหมือนกับโฆษณาออฟไลน์ เพียงแต่ผลกระทบมันจะมากขึ้นเท่านั้นเอง”
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559)
4.1.1.3 ปั ญหาการสร้างค่านิ ยมจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊
เนื่องด้วยสภาวะการสร้างเนื้อหาโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ที่นิยมใช้กบั
บุคคลที่มีอิทธิ พลในสังคมออนไลน์ หรื อบุคคลที่มียอดการติดตามจํานวนมากที่ผบู ้ ริ โภคมีความชื่น
ชอบบวกกับปั จจัยการใช้พฤติกรรมชักชวนให้ซ้ือสิ นค้าที่ไม่สามารถทําได้ในสื่ อหลัก หรื อสื่ อปกติ
เช่นการแต่งตัวให้ล่อแหลมในการขายสิ นค้า ทําให้ผบู ้ ริ โภคที่ได้รับชมโฆษณาดังกล่าวได้รับแรง
กระตุน้ ให้เกิดค่านิยมการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นตามไปด้วย
“พวกการโฆษณา ครี ม เครื่ องสํา อาง ที่ สร้ า งค่านิ ย มใหม่ ให้คนมองว่า อยากสวย
เพราะพวกพริ ตตี้เขามี ตวั ตนบนโลกออนไลน์ ด้วยจํานวนติดตามเยอะ ก็เลยสร้ าง
ค่านิ ยมให้คนที่เขาเสพ เขาเลยคิดว่าถ้าเขาอยากเป็ นแบบนี้ เขาก็ตอ้ งซื้ อสิ นค้านี้ ดว้ ย
ซึ่ งเป็ นการสร้างโครงสร้างสังคมแค่ ใช้สินค้าแล้วก็จะเป็ นแบบ พวกพริ ตตี้”
รพีรุจ เที่ยงธรรม (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2559)
4.1.2 ประเภทของการโฆษณาบนสื่ อสั งคมประเภทเฟซบุ๊กที่มีปัญหา และผลกระทบต่ อ
ผู้บริโภค
ผูใ้ ห้ข ้อมู ล หลัก ทุ ก ท่ า นได้แ สดงความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ ประเด็ นคํา ถามนี้ เป็ นไปในทาง
เดียวกันทั้งหมด โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องกันว่า การกําหนดประเภทของ
โฆษณาบนเว็บไซต์ส่ื อสังคมเฟซบุก๊ ไม่ใช่ปัจจัยที่สาํ คัญ แต่ปัจจัยที่ควรจะต้องคํานึ งถึงก็คือประเภท
ของแหล่งที่มาของโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก โดยแหล่งที่มาที่มีแนวโน้มในการสร้าง
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการโฆษณามากที่สุดก็คือ แหล่งที่มาประเภทผูป้ ระกอบธุ รกิ จรายย่อย
และแหล่ ง ที่ ม าประเภทบุ ค คล ด้วยเหตุ ผ ลจากกระบวนการการผลิ ตสื่ อโฆษณาของแหล่ ง ที่ ม า
ดังกล่าวที่ขาดความรู ้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่ถูกต้องโดยจะคํานึ งถึงเพียงแต่
กระแสตอบรั บ ที่ ดี ของโฆษณาเพี ย งเท่ า นั้น และค่า นิ ย มที่ ไ ม่ มี ก ารว่า จ้า งตัว แทนผลิ ตโฆษณา
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เนื่องจากปั จจัยทางด้านงบประมาณ ส่ งผลให้โฆษณาที่ถูกผลิต หรื อนําเสนอจากแหล่งที่มาดังกล่าว
จะมีรูปแบบการใช้ขอ้ ความ ภาพ หรื อวีดีโอที่ไม่เหมาะสม
“พวกที่เป็ น Influencer ให้ต้ งั เป้ าไว้เลยว่าเป็ นการนําเสนอ เนื้ อหา ที่เป็ นนิ ยาย ต้อง
บอกคนรับสื่ อพวกนี้ ให้รู้ว่า การที่เขาไม่ผ่านขั้นตอนการจ่ายเงิ น แสดงว่าเขาไม่ได้
ถู ก ควบคุ ม เพราะฉะนั้นเขาเขี ยนอะไรเราก็ไ ม่รู้” เกื้ อ วงศ์บุ ญสิ น (สั ม ภาษณ์ ,
12 มีนาคม 2559)
“ประเภทที่สุ่มเสี่ ยงคือประเภทโฆษณาอื่นๆ ที่ไม่ได้ผ่านเอเจนซี่ หรื อลูกค้าเป็ นคน
ติดต่อโดยตรง เขาก็จะไม่มีขอ้ มูลว่ามีกฎหมายควบคุมรึ เปล่าหรื อถ้าทําออกไปแล้ว
จะมี ผ ลกระทบใดๆ บ้า ง ถ้าโฆษณามี ก ารสุ่ ม เสี่ ย งแบบนี้ นับ เป็ นทุก ประเภทเลย
เพราะว่ า เขาจะไม่ เ ชี่ ย วชาญ หรื อรู ้ ข ้ อ กฎหมาย” นรสิ ทธิ์ สิ ทธิ เวชวิ จิ ต ร
(สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559)
“การแบ่งประเภทจากผูผ้ ลิ ตจะดี กว่าการแบ่งได้โดย Tools เพราะจริ งๆ แล้วทุ ก
เครื่ องมือเดี๊ยวนี้มนั การผสมผสานกันได้หมด แต่วา่ คนในออนไลน์สิ่งสําคัญคือ คน
ที่เป็ นคนส่ ง ว่าเขาเป็ นใครอีกอย่างหนึ่ งเป็ นต้นทาง หากเราต้องกํากับดูแล หรื อจะ
หาไปจุดกําเนิ ด ก็ตอ้ งไปหาว่าต้นทางเป็ นแบบไหน คือมีรายใหญ่ รายกลางแบรนด์
ที่ ท าํ เอง และก็ เ ป็ นพวก USER หรื อ Influencer หลัก การง่ า ยๆ คื อ ใครที่ มี
ผูร้ ับผิดชอบเยอะ มันก็ไม่ตอ้ งกังวลถึงผลกระทบจากการทําผิดมาก เช่ นกลุ่มที่เป็ น
แบรนด์ใหญ่ มันจะมี Reputation Sensitivity คือถ้าภาคอุตสาหกรรมไหนที่มีความ
อ่อนไหวต่อชื่อเสี ยง การที่เขาเป็ นแบรนด์ เขาจะไม่ทาํ อะไรให้เกิดความเสี่ ยงในการ
เกิดชื่อเสี ยง ตัวแปลนี้จะเป็ นตัวสําคัญที่ทาํ ให้เขาระมัดระวังในการโฆษณาต่างๆ อีก
อันหนึ่ ง ด้วยความที่เขาต้องผ่าน เอเจนซี่ ใหญ่ทีเกี่ยวข้องกับสมาคมโฆษณา ทําให้
การกํากับดูแลทัว่ ถึงทั้งหมด” ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม
2559)
“อาจารย์วา่ ตัวที่เป็ นบุคคลน่าจะมีความอันตรายที่สุด เพราะว่าสิ่ งที่เขาทํากระจายได้
ไว และซึ มซับ โดยเฉพาะเด็ก เพราะเด๊วนี้เด็กเข้าเล่นเฟ๊ ซบุ๊กได้เร็ ว พวกเขาที่จะตาย
โดยแยกไม่ได้ว่าเรื่ องไหนจริ งไม่จริ ง ขนาดที่ผใู ้ หญ่เองบางทียงั ไม่เช็คเลย เหมือน
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ในกรณี ที่เด็กฆ่าตัวตาย แต่ตาํ รวจพิสูจน์เขาพบว่าเด็กไปดูเพจวิธีการเอาตัวรอดจาก
การตายแบบต่างๆ ปรากฏว่าพลาด เนื่องจากมันไม่มีกรอบในการผลิตเนื้ อหา ปั ญหา
คื อเฟ๊ ซบุ๊ก อยู่ใ นมื อถื อ เด็ก เยาวชนทุ ก คนมี มื อถื อ เข้า ดู ไ ด้ตลอด และไม่ มี ใ คร
ควบคุมเขาได้ และไม่มีใครอยูข่ า้ งๆ อาจารย์วา่ คนเนี่ยสําคัญมากที่จะจูงไปทางไหน
ก็ได้ แล้วผูผ้ ลิตคอนเทนท์ต่างๆ ไม่ตอ้ งมีการรับผิดชอบอะไรเท่าไหร่ ”
กรชนก ชิดฉัยสุ วรรณ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559)
“ถ้า เป็ นแบรนด์เ ขาจะมี ป ระวัติ ศ าสตร์ ชื่ อเสี ย งให้รัก ษา โอกาสที่ เ ขาจะทํา ลาย
ภาพลักษณ์ตวั เองด้วยวิธีการง่ายๆ เพียงแต่หลอก หรื อเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคเพียงบาง
ราย แต่ตวั เองอยูไ่ ด้ไม่นาน อาจารยิคิดว่าเขาไม่ทาํ อยูแ่ ล้ว แต่รายใหม่ๆ ที่เราไม่รู้จกั
ที่จะเข้ามา แล้วก็เปลี่ยนชื่อบริ ษทั พอหลอกเสร็ จแล้ว หรื อถูกจับได้ก็เปลี่ยนหัวใหม่
แต่เป็ นเจ้าเดิม การใช้เน็ตไอดอลมีผลต่อความเชื่ ออย่างมาก บุคคลทีมีอธิ พล แล้วทํา
ให้ เ ราได้รับ โทษ กลุ่ ม คนที่ เ ปราะบางทางความรู ้ ก็ เ ป็ นอี ก กลุ่ ม ที่ น่า เป็ นห่ ว ง”
ธี รารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก (สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559)

4.2 กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการโฆษณาบนสื่ อสั งคม
ประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย
สําหรับคําถามในข้อนี้ สามารถแบ่งเป็ นประเด็นคําถามย่อยได้อีก 2 ข้อคือ ปั ญหาของ
กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรม ที่ควบคุมผูผ้ ลิ ตสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กใน
ประเทศไทย และพฤติกรรมการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่ละเมิดกฎหมายการควบคุม
การผลิตโฆษณา หรื อไม่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณา
4.2.1 ปั ญหาของกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรม ที่ควบคุมผู้ผลิตสื่ อโฆษณาบนสื่ อ
สั งคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย
ในคํา ถามในข้อนี้ ผูว้ ิจยั สามารถแบ่ง ความคิ ดเห็ นของกลุ่ ม ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล หลัก ออกเป็ น 3
แนวทางได้แก่ ปั ญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การขาดความรู้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ
และจริ ยธรรมของผูผ้ ลิตโฆษณา และประเด็นในการใช้กฎหมาย หรื อจริ ยธรรมที่ไม่ได้ผล
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4.2.1.1 ปั ญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
สําหรับแนวความคิดนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้ให้ความคิดเห็ นที่สอดคล้องเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันเป็ นจํานวน 10 คนจาก 15 คน โดยสภาวะปั ญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับ
โฆษณาที่อยูบ่ นเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กเกิดขึ้นจากการที่เว็บไซต์เฟซบุ๊กเป็ นสื่ อใหม่ที่ได้รับความ
นิ ยมได้ไม่นาน ทําให้ยงั ไม่มีการออกกฎหมายที่ครอบคลุมชัดเจนเกี่ ยวกับสิ่ งที่พึงกระทําได้ หรื อ
ไม่ได้ในการผลิ ตโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก แม้วา่ จะมีพระราชบัญญัติกฎหมายเกี่ ยวกับ
คอมพิวเตอร์ หรื อกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตเนื้ อหาโฆษณา แต่เนื้ อหาของกฎหมายทั้ง
2 ฉบับก็ยงั ไม่ได้ครอบคลุ มถึ งพื้นที่บนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กอย่างชัดเจน การบังคับใช้จึงเป็ น
เพียงการตี ความเท่านั้น นอกจากนั้นเว็บไซต์เฟซบุ๊กยังมีตน้ กําเนิ ดเครื อข่าย และที่ต้ งั บริ ษทั อยู่ที่
ต่ า งประเทศทํา ให้ อ ยู่น อกเหนื อ อํา นาจกฎหมายไทยที่ จ ะบัง คับ ใช้ไ ด้ ด้ว ยเหตุ น้ ี จึ ง ทํา ให้ เ กิ ด
พฤติ กรรมต่างๆ รวมถึ งการผลิ ตโฆษณาที่มีแนวโน้มที่เป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่าง
แพร่ หลาย ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคเป็ นจํานวนมากตกเป็ นเหยือ่ แก่พฤติกรรมการโฆษณาดังกล่าว
“…การให้ขอ้ มูลทางด้านอบายมุข ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการพนัน เรื่ องของเซ็ กส์
หรื อเรื่ องจะเป็ นโฆษณาบางอย่างเช่น บุรี่ จนกลายเป็ นโฆษณาบนเฟซบุ๊กได้ อันนั้น
คือช่องว่าง ซึ่ งถ้าโฆษณาปกติอาจจะผิดกฎหมาย…เพราะกฏหมายแต่ละประเทศจะ
ต่างกันและก็ในเฟซบุก๊ กฏหมายไทยจะไม่ได้ครอบคลุมไปถึง” มานะ ตรี รยาภิวฒั น์
(สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)
“การโฆษณามันจะต้องถูกผลิตจากบริ ษทั จากคนที่ถูกกํากับดูแล เช่นบริ ษทั อยากทํา
โฆษณาบริ ษทั ก็ตอ้ งขออนุ ญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เอเจนซี่ ก็ตอ้ งมีการขออนุ ญาต
มันจะการกํากับดูแลกันเองมีกฎหมายควบคุม แต่การโฆษณาออนไลน์วนั นี้กฎหมาย
ที่ควบคุมมีอยูอ่ ย่างเดียว คือ พรบ. คอมพิวเตอร์ มีกฎหมายที่มีเกี่ยวข้องกันบ้าง เช่น
การโฆษณาเกี่ ย วกับ เหล้า ที่ ค วบคุ ม เกี่ ย วกับ ออนไลน์ สื่ อ การโฆษณาที่ เ กี่ ย วกับ
อาหาร และยา คื อ อย. ...ผลกระทบก็คือว่า ควบคุ มไม่ได้” อุ ดมธิ ป ก ไพรเกษตร
(สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)
“สมาคมโฆษณาจะดูแลเรื่ องเกี่ยวกับจรรยาบรรณ แต่เนื่ องจากเนื้ อหาโฆษณาที่อยู่
ในเฟซบุ๊กนั้น ต้นกําเนิ ดมันมาจากต่างประเทศ รวมถึงเฟซบุ๊กประเทศไทย ก็ไม่ได้
อยู่ ใ นสมาชิ ก ของสมาคมโฆษณา หรื อองค์ ก รใดๆ ของรั ฐ หรื อที่ เ กี่ ย วข้อ ง
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แม้กระทัง่ กฎหมายของประเทศเราเองก็ยงั ไม่สามารถบังคับได้อย่างเต็มที่ ทําให้การ
ควบคุ ม บัง คับ ลงโทษเป็ นได้ย าก…ผูโ้ ฆษณาบางคนจึ ง ใช้ช่ องว่า งตรงนี้ สร้ า ง
โฆษณาที่อาจจะผิดในโลกออฟไลน์ แต่ถูกต้องในออนไลน์ การบังคับใช้กฎหมาย
จึงจะเป็ นขั้นตอนแบบ POST คือตรวจสอบ และเอาผิดทีหลัง” อดิ ศกั ดิ์ อมรฉัตร
(สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559)
“กฎหมายไม่ คุ ้ม ครอง เพราะตอนนี้ กฎหมายเรายัง ไม่ ไ ด้ท ํา ให้ ท ัน สมัย พรบ
คอมพิวเตอร์ 2550 ก็กาํ ลังแก้อยู่ ตอนนี้ อยู่ในสภานิ ติบญั ญัติแห่ งชาติ โดยสนช เขา
เสนอแก้ และก็ย งั อยู่ในช่ วงของการพิจราณา ทํา ให้ข าดกลไกทางกฎหมายที่ จะ
บังคับ ใช้โดยรั ฐ กับกลไกภาคประชาสัง คมกํา ลังทํางานอยู่ เขาก็มี เข้ม แข็ง ระดับ
หนึ่ง” ธี รารัตน์ พันทวี วงศ์ธนะเอนก (สัมภาษณ์, 30 พฤษภาคม 2559)
4.2.1.2 การขาดความรู ้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมของผูผ้ ลิ ต
โฆษณา
สําหรับแนวความคิดนี้ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้ให้ความคิดเห็ นที่สอดคล้องเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันเป็ นจํานวน 7 จาก 15 คนโดยสภาวะปั ญหาเกี่ยวกับการไม่รู้กฎหมาย จรรยาบรรณ
และจริ ยธรรมของผูผ้ ลิ ตสื่ อโฆษณาเกิ ดขึ้นจากความสะดวกสบาย และการเปิ ดกว้างในการเช้าใช้
เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ทําให้ผผู ้ ลิตสิ นค้า หรื อบริ การที่เป็ นบริ ษทั รายเล็ก หรื อบุคคลธรรมดาที่ไม่
จําเป็ นจะต้องมีความรู ้ เกี่ ยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อจริ ยธรรมในการผลิ ตโฆษณา สามารถ
ผลิตเนื้ อหาโฆษณาออกมาสื่ อสารกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปได้ดว้ ยตนเอง ทําให้เนื้อโฆษณาเหล่านั้น
อาจมีเนื้ อหาที่ ผิดต่อกฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อจริ ยธรรมในการโฆษณา และด้วยปั จจัยในความ
รวดเร็ วของการส่ งต่อข้อมูลของเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กทําให้เนื้ อหาโฆษณาดังกล่าวถู กส่ งต่อ
ออกไปอย่างแพร่ หลายจนในบางกรณี อาจมีจาํ นวนผูร้ ับชมมากกว่าโฆษณาในสื่ อหลัก ด้วยเหตุน้ ี
ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคจํานวนมากที่ได้รับชมโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ถูกเอาเปรี ยบ หรื อถูก
หลอกลวงจากเนื้อโฆษณาที่เกินจริ ง หรื อมีเนื้ อหาที่เป็ นเท็จ และพฤติกรรมดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่
จะเพิ่มขึ้น และควบคุมไม่ได้
“ธุ รกิ จส่ วนตัวที่ทาํ โฆษณาในเฟซบุ๊ก หรื อใครที่จะขายอะไรก็ขายแต่ไม่รู้กฎหมาย
ตัวกฎหมายอาจควบคุมไม่ถึงด้วย เราอาจจะต้องปรับที่กฎหมาย และการเผยแพร่ ไป
ถึ ง คนกลุ่ ม นี้ ถ้า เราเห็ นทุ ก วันนี้ พวกครี ม หน้าขาว ครี มต่า งๆ ทํา ไมพวกเขาต้อง
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แต่งตัวแบบนั้น เพราะเขาคิดว่ามันมี คนเคยทํา แล้วมันได้” เกี ย รติ ศกั ดิ์ วัฒนศัก ดิ์
(สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559)
“จริ งๆ ในภาพรวมก็คงเป็ นไปตามพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคที่มีการเสพสื อได้อย่าง
รวดเร็ วมากขึ้น มีช่องทางในการติดต่อ กระจายข่าวได้เร็ วขึ้น ในแง่ดีมนั ก็คือรู ้ ข่าว
กันเร็ ว ไม่ได้พ่ ึงพาในแง่ของการกระจายข่าวจากแหล่งเดียว อย่างทีวีอีกต่อไป ด้าน
ลบก็คือว่า การที่ข่าวมันไปเร็ ว ทําให้ไม่มีหน่ วยงานที่มากลัน่ กรองว่าอะไรจริ งไม่
จริ ง…และอีกอย่างเฟซบุ๊กก็ไม่ได้เป็ นสื่ อไทย ทําให้เขาไม่สามารถบังคับอะไรได้
มากนัก…น่าจะเป็ นพวกแบรนด์เล็ก หรื อแบรนด์ใหม่ ที่ทาํ ยังไงก็ได้ ขอให้ตวั เองดัง
ซึ่ งบางทีไม่ได้ทาํ เอง หรื อไม่ผา่ นเอเจนซี่ ขนาดใหญ่ ซึ่ งมีผเู ้ ชี่ ยวชาญในการทํางาน”
นรสิ ทธิ์ สิ ทธิ เวชวิจิตร (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559)
“แม้กระทัง่ คนขาย คนทําคลิ ปเองก็ไม่รู้ดว้ ยว่าทําผิดกฎหมาย การโฆษณารึ เปล่า
เพราะทุกอย่างเป็ นสิ่ งใหม่” วุฒินนั ท์ นาคพรหม (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2559)
4.2.1.3 การใช้กฎหมาย หรื อจรรยาบรรณที่ไม่ได้ผล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจํานวน 2 จาก 15 คนได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับ การไม่เห็นด้วย
ที่จะมุ่งเน้นการใช้กฎหมาย หรื อ จรรยาบรรณเกี่ยวกับการผลิตกฎหมายในการแก้ปัญหาโฆษณาบน
เว็บ ไซต์สื่ อสั ง คมเฟซบุ๊ก เนื่ องจากประเด็นเกี่ ย วกับ ความล่ า ช้า ในการดํา เนิ นกระบวนการทาง
กฎหมายที่ไม่สามารถตามทันความเร็ วของข้อมูล เนื้ อหา หรื อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของ
เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กได้ อีกทั้งยังมีปัจจัยในเรื่ องของความไม่เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเป็ น
สื่ อสังคมของเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กของผูเ้ ขียนบทกฎหมายในปั จจุบนั อีกด้วย ในส่ วนของเรื่ อง
จรรยาบรรณโฆษณาที่มีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงต่อผูท้ ี่เรี ยนทางด้านสาขาที่เกี่ยวกับสื่ อเท่านั้น ทําให้
บุคคลอื่นที่ไม่ได้จบการศึกษาจากสาขาดังกล่าว แต่ผลิตสื่ อโฆษณาบนเฟซบุ๊กซึ่ งมีอยู่เป็ นจํานวน
มากในปั จจุ บ นั ยากที่ จะทํา ความเข้า ใจ หรื อไม่มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษา ดัง นั้นการมุ่ ง เน้นที่ จะ
แก้ปัญหาโดยวิธีการอื่นสมควรที่จะเป็ นทางออกที่ดีกว่า
“รัฐไม่จาํ เป็ นจะต้องควบคุ มอะไรมากมาย แล้วคนที่ทาํ งานในภาครัฐยังไม่มีความ
เท่าทันโลกที ทนั สมัยใหม่ คนทํางานต้องเข้าใจสื่ อตรงนี้ ก่อน กฎหมายไม่ใช่ ทาง
แก้ปัญหาอยูแ่ ล้ว เรื่ องเล็กๆ น้อยๆ บางที ไม่จาํ เป็ นจะต้องยึดติดมาก หากคนมีความ
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รับผิดชอบ ปั ญหานี้ จะไม่เกิดให้กงั วลจรรยาบรรณ ควรจะต้องรู้ บา้ ง แต่จะเอามา
กําหนดเขาไม่ได้อยูด่ ี สังคมเอื้อให้เกิดสิ่ งนี้จะห้ามอย่างไรก็เกิดขึ้นอยูด่ ี การปิ ดกลั้น
สื่ อ เป็ นการแก้ ปั ญ หาที่ ป ลายเหตุ ม ากกว่ า ” รพี รุ จ เที่ ย งธรรม (สั ม ภาษณ์ ,
23 พฤษภาคม 2559)
“จรรยาบรรณกําหนด อาจจะใช้ไม่ได้ เพราะเขาไม่ใช่นักโฆษณา เพราะเขาไม่ได้
เรี ยนนิ เทศมาเลย เขาอาจจะมาจากสาขาอื่น จรรยาบรรณโฆษณามันอาจจะจับยาก
การเปิ ดโลกของออนไลน์มนั ทําให้หลายๆ สาขา เข้ามาอยู่ และทําค้าขาย และทําการ
ผลิตโฆษณา แต่ส่ิ งที่น่าจะควบคุมได้ควรจะเป็ นเรื่ องการจริ ยธรรม”
เกียรติศกั ดิ์ วัฒนศักดิ์ (สัมภาษณ์, 25 พฤษภาคม 2559)
4.2.2 พฤติกรรมการโฆษณาบนสื่ อสั งคมประเภทเฟซบุ๊กทีล่ ะเมิดกฎหมายการควบคุมการ
ผลิต โฆษณา หรื อ ไม่ เหมาะสมต่ อจรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้ องกันการ
โฆษณา
สําหรับประเด็นคําถามในข้อนี้ ผูว้ ิจยั สามารถแบ่งแนวทางความคิดเห็ นที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เสนออกเป็ น 3 แนวทางได้แก่ พฤติกรรมการโฆษณาสิ นค้าบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่
สามารถโฆษณาได้ในสื่ อหลัก พฤติกรรมการโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุ ณเกินจริ ง และพฤติกรรม
การโฆษณาที่ละเมิดกฎหมาย
4.2.2.1 การโฆษณาสิ นค้าไม่ผา่ นการรับรอง หรื อไม่มีมาตรฐานบนเว็บไซต์สื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจํานวน 9 จาก 15 คนได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
โฆษณาสิ นค้าบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ผา่ นการรับรอง หรื อไม่มีมาตรฐานบนเว็บไซต์สื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับบทกฎหมายที่ควบคุมพฤติกรรม
การผลิ ต และเผยแพร่ โฆษณาบนเว็บ ไซต์สื่อสั งคมเฟซบุ๊ก ทํา ให้ผูผ้ ลิ ตโฆษณาเจ้าต่า งๆ อาศัย
ช่องว่างทางกฎหมายดังกล่าว ผลิ ตโฆษณาเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อบริ การต่างๆ ที่ไม่ได้รับการรับรอง
หรื อไม่ได้มาตรฐาน ออกมาในสื่ อออนไลน์กนั อย่างแพร่ หลาย โดยโฆษณาของสิ นค้า หรื อบริ การ
ดังกล่าวที่ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักสังเกตเห็ นเป็ นประจําได้แก่ โฆษณาอาหารและยาที่ยงั ไม่ได้รับการจด
ทะเบียนจาก (อย.) สิ นค้าประเภทเครื่ องมือแพทย์ และบริ การเกี่ยวกับศัลยกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
การรับรองที่ถูกต้อง
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“สิ นค้า บางตัว ที่ ไ ม่ ส ามารถโฆษณาได้ แต่เจ้า ที่ โ ฆษณาเขาอาจจะรู ้ หรื อไม่ รู้ว่า
โฆษณาได้ไม่ได้ แต่ก็มีการโฆษณาในเฟซบุ๊ก เช่น เครื่ องมือแพทย์ สิ นค้าอาหารที่
ขอ อย พวกที่เป็ นอันแบรดน์จะเห็นเยอะมากกับการโฆษณาในเฟซบุ๊ก ส่ วนใหญ่เขา
จะใช้ Influencer มาพูด” อดิศกั ดิ์ อมรฉัตร (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559)
“อย่างที่เขาโฆษณา อาหารต่างๆ ที่มาไม่ได้จด อย. อย่างนี้เราก็รู้วา่ มันผิดกฎ…
นอกจากนั้นคนยังส่ งต่ออีกด้วย เป็ นการโฆษณาเกินจริ ง เป็ นการเอาเปรี ยบ
ผูบ้ ริ โภค” เกื้อ วงศ์บุญสิ น (สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
“ประเด็นในเรื่ องการโฆษณา ยา และอาหารในเฟซบุก๊ ซึ่ งมีเยอะมาก ซึ่ งมันอันตราย
ถึงชิวติ พวกยาลดความอ้วน เยาวชนก็จะเชื่อเพราะมันเป็ นวัยของเขาที่จะต้องรัก
สวยรักงาม การหาข้อมูลก็จะหาจากสื่ อเฟซบุก๊ สื่ อออนไลน์ต่างๆ พ่อแม่ผใู ้ หญ่ใกล้
ตัวก็ไม่ทราบ เรื่ องนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเยาวชนบ่อย รวมถึงคนในชนบทที่ซ้ื อยาก ที่
บอกว่ารักษาโรคที่รักษาไม่หาย เมื่อพวกเขาหาที่พ่ งึ การโฆษณาตรงนี้ก็มาใน
แนวทางเพื่อนบอกเพื่อน บอกว่ามีคนใช้จริ งๆ ซึ่ งมันเหมือนจริ งมาก ทําให้คน
หลงเชื่อ และไม่ไปรักษากับหมอโดยตรง พอสื่ อมันเข้าถึงง่าย อาจจะมีการอ้างว่ามี
หน่วยงานรับรอง ใช้แล้วหายเป็ นการหลอกลวง” เข็มพร วิรุณราพันธ์ (สัมภาษณ์,
12 มีนาคม 2559)
4.2.2.2 การโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริ ง
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลนําเสนอความคิดเห็นในประเด็นนี้ ไปในแนวทางเดียวกันเป็ นจํานวน 3
จาก 15 คนโดยประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริ ง มีตน้ เหตุมาจาก
ความไม่ชดั เจนของกฎหมายที่ควบคุ มการโฆษณาในสื่ อออนไลน์ซ่ ึ งรวมถึ งเว็บไซต์สื่อสังคมเฟ
ซบุ๊ก รวมถึ ง ปั จจัย จากผูผ้ ลิ ตโฆษณาที่ ข าดความรั บ ผิดชอบ หรื อขาดความรู ้ เกี่ ย วกับ กฎหมาย
จรรยาบรรณ และจริ ย ธรรมของการโฆษณา ทํา ให้ผูผ้ ลิ ตโฆษณาบางรายผลิ ตเนื้ อหาโฆษณาที่
มุ่ง เน้น แต่ ที่ จ ะจู ง ใจให้ผูบ้ ริ โภคซื้ อสิ น ค้า หรื อบริ ก ารของตนเอง โดยใช้ข ้อความ หรื อ วิธี ก าร
นําเสนอข้อมูลที่เป็ นกล่าวอ้างสรรพคุณเกินความจริ ง หรื อในบางกรณี อาจเป็ นข้อความเท็จ
“อย่างที่เขาโฆษณา อาหารต่างๆ อาจจะเอาเรื่ องราวมาบอกว่า นํ้าด่าง มะนาวใส่ น้ าํ
ทั้งที่จริ งๆ มะนาวเป็ นกรด อย่างงี้ เราก็รู้ว่ามันผิดกฎ แล้วนํ้าพวกนี้ก็ช่วยให้ร่างกาย
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แข็งแรง มีประโยชน์ นอกจากนั้นคนยังส่ งต่ออีกด้วย เป็ นการโฆษณาเกินจริ ง เป็ น
การเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค เราจําเป็ นจะต้องมีการติดความรู ้ ให้ผบู ้ ริ โภค เพื่อไม่ให้เกิ ด
การหลงเชื่ อ และส่ งต่อข้อมูลที่ผิด อย่างกรณี ครี มผิวขาว ก็เป็ นอันตราย เพราะไม่มี
การรั บ รองอะไร นํ้า ส่ ว นประกอบมาจากที่ ไ หนก็ ไ ม่ ท ราบ” เกื้ อ วงศ์ บุ ญ สิ น
(สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
“อย่างการ Cosmetic การพูดบางสิ่ งเช่น สวยใน 7 วัน ก่อนจะพูดจะต้องมีการรับรอง
จาก อย หรื อการห้ามพูดที่เกินจริ ง ถ้าเป็ นออฟไลน์ก็พดู ไม่ได้แน่ แต่ออนไลน์ก็พดู
กันทัว่ ไป” อดิศกั ดิ์ อมรฉัตร (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559)
4.2.2.3 การโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การที่ผิดกฎหมาย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลนําเสนอความคิดเห็นในประเด็นนี้ ไปในแนวทางเดียวกันเป็ นจํานวน 3
จาก 15 คน โดยได้ให้เหตุผลสนับสนุ นเกี่ยวกับพฤติกรรมการโฆษณาที่ละเมิดสิ ทธิ์ โดยกล่าวถึ ง
การขาดความรั บผิดชอบของผูผ้ ลิ ตโฆษณา โดยมีพฤติกรรมการผลิต หรื อเผยแพร่ โฆษณาสิ นค้า
หรื อ บริ ก ารที่ ผิดกฎหมายอย่า งตั้ง ใจ อาทิ เช่ น การโฆษณาเกี่ ย วกับ เรื่ องการพนัน การโฆษณา
เกี่ยวกับการขายบริ การทางเพศ หรื อการโฆษณาเกี่ยวกับสิ่ งเสพติด
“นอกจากให้ขอ้ มูลเป็ นเท็จแล้ว ยังมีความรู ้สึกว่าบางทียงั เป็ นการให้ขอ้ มูลทางด้าน
อบายมุ ข ไม่ว่าจะเป็ นเรื่ องของการพนัน เรื่ องของเซ็ กส์ หรื อเรื่ องจะเป็ นโฆษณา
บางอย่า งเช่ น บุ รี่ จนกลายเป็ นโฆษณาบนเฟซบุ๊ค ได้ อัน นั้น คื อ ช่ อ งว่า ง ซึ่ งถ้า
โฆษณาปกติอาจจะผิดกฎหมาย สุ รา…จะบอกว่าเป็ นส่ วนใหญ่ก็คงจะลําบากแต่ว่า
มันมีการละเมิดอยูห่ ล่ะ มีการทําผิดกฎหมายอยู่ ทั้งนี้มนั ก็จะมีบางโฆษณาเหมือนกัน
ที่เค้าก็ใช้เป็ นช่องทางเรื่ องปกติของเค้า มันไม่ใช่เรื่ องของผิดกฎหมายก็มี…ตั้งใจเค้า
ตั้งใจ เช่ นเค้ารู ้ อยู่แล้วว่าไม่สามารถโฆษณาได้ในปกติทว่ั ไป เอาง่ายๆ เหล้า บุหรี่
ไม่สามารถโฆษณาได้ในเฟซบุ๊คเนี๊ ย เค้าใช้ช่องว่างในการให้ขอ้ มูลของเหล้า บุหรี่
ตรงนี้ มนั มีขอ้ มูลของมีเดียมอนิ เตอร์ ในการทําเมื่อปี ที่แล้วเป็ นข้อมูลวิจยั ที่เกี่ยวกับ
เรื่ องของ” มานะ ตรี รยาภิวฒั น์ (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)
“การกระทํา ผิดกฎหมายมันมีเยอะแยะอยูแ่ ล้ว เอาอย่างเคสเรื่ องการพนัน มันไม่ได้
ใช้กฏหมายออนไลน์ มันไปใช้กฎหมายออฟไลน์ในการควบคุ ม การออกกฎหมาย
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ควบคุมในออนไลน์มนั ออกไม่ได้ สมมุติผมอยากจะเปิ ด โปรโมท เฟซบุก๊ เพจ แล้ว
ให้ผมไปขออนุญาต กบว. ผมว่ามันเป็ นเรื่ องตลกแล้วแบบนี้ เพราะ กบว. เขาก็ไม่ได้
รู ้เรื่ องอะไรเลยเกี่ยวกับออนไลน์ ไม่ได้เชี่ยวชาญ ประเด็นคือหากเราจะทําเรื่ องนี้ เรา
จะต้องไม่ดูการควบคุมของต่างประเทศไทยว่ามีไหม หากไม่มี ประเทศไทยก็คงจะมี
ไม่ได้ หรื อยังมีไม่ได้เหมือนกัน” อุดมธิ ปก ไพรเกษตร (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)

4.3 การสร้ างแนวทางการรู้ เท่ าทันสื่ อต่ อการโฆษณาบนเว็บไซต์ เครือข่ ายสั งคมประเภท
เฟซบุ๊ก
สําหรับคําถามในข้อนี้ สามารถแบ่งเป็ นประเด็นคําถามย่อยได้อีก 2 ข้อคื อ ความสําคัญ
เกี่ยวกับ การรู ้เท่าทันสื่ อ ในการเปิ ดรับโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย และการ
กําหนดแนวทางเพื่อสร้ างการรู ้ เท่าทันสื่ อ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผูเ้ ปิ ดรั บสารโฆษณาบนสื่ อสังคม
ประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
4.3.1 ความสํ าคัญเกีย่ วกับ การรู้ เท่ าทันสื่ อ ในการเปิ ดรับโฆษณาบนสื่ อสั งคมประเภท
เฟซบุ๊กในประเทศไทย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักทุกท่านได้ให้ความเห็นสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันในประเด็นคําถาม
ในข้อนี้ เกี่ ยวกับ การรู ้ เท่าทันสื่ อ ในการเปิ ดรับโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมประเทศเฟซบุ๊กนั้นมี
ความสําคัญต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากจะเป็ นวิธีการที่คาดว่าจะได้ผลในการแก้ปัญหาจาก
การถูกเอาเปรี ยบ และถูกหลอกลวง รวมถึ งผลกระทบต่างๆ ต่อการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภค โดย
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางท่านยังให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ว่าเห็นสมควรให้มีการนํา
องค์ความรู ้เกี่ ยวกับความรู ้ เท่าทันสื่ อเพิ่มเติมเข้าไปในหลักสู ตรการศึกษาของเยาวชน เนื่ องจากสื่ อ
ออนไลน์รวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ในปั จจุบนั มีความนิ ยมเป็ นอย่างมาก พฤติกรรมการใช้สื่อ
ของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีแนวโน้มที่ใช้จะสื่ อออนไลน์มากกว่าสื่ อหลักทั้งในแง่ของการสื่ อสาร การ
เสพข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงการเผยแพร่ โฆษณาของผูป้ ระกอบธุ รกิจรายต่างๆ ดังนั้นควรมี
การเพิ่มองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับการรู ้ เท่าทันสื่ อให้กบั ประชาชนตั้งแต่เป็ นเยาวชน เพื่อสร้ างภูมิคุม้ ใน
การใช้สื่อให้กบั ประเทศไทย นอกจากนั้นผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางท่านยังให้ความคิดเห็ นเพิ่มเกี่ยวกับ
ประเด็นความสําคัญของการรู ้ เท่าทันสื่ อ โดยอ้างถึ งสถานการณ์ ปัจจุ บนั ที่ สื่อต่างๆ ล้วนแล้วแต่
มุ่งเน้นที่จะแย่งความสนใจจากผูบ้ ริ โภค ดังนั้นองค์กรที่มีหน้าที่ในการทํางานในเรื่ องดังกล่าวควรที่
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จะสร้างกลยุทธ์การสื่ อสารที่สามารถดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจ เพื่อสร้างองค์ความรู ้เกี่ยวกับ
การรู ้เท่าทันให้บรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
“การรู ้ เท่าทันเปรี ยบเสมือนภูมิคุม้ กันให้กบั ประชาชน เหมื อนกับเรามีโรคระบาด
คือประเทศหนึ่งหรื อสังคมหนึ่งอาจมีวธิ ี เยียวยาได้ แต่ในอดีตเวลาเจ็บไข้เราจะนึ กถึง
แพทย์ พยาบาล แต่ออนไลน์เป็ นอะไรที่มากกว่านั้นตรงที่มนั เข้าถึงทุกคน แล้วเราไม่
จําเป็ นจะต้องหาหมอมารักษาถ้าเรามีภูมิคุม้ กันในที่นี่ก็คือ พฤติกรรมการเสพ การ
บริ โภค ซึ่ งเหมือนการรับประทานอาหาร ทุกวันนี้ คนเราก็ตอ้ งกินข้าวกินอาหาร เรา
ยัง รู ้ ว่า จะกิ น อะไรเลย ก็ เ หมื อ นกับ ที่ เ ราเปิ ดคอมพ์ เปิ ดโทรศัพ ท์ข้ ึ น มา เราเข้า
ออนไลน์ ถ้าเราไม่มีการรู ้เท่าทัน เราก็เสพไปเรื่ อย บางทีส่ิ งที่เราสะสมมันก็ให้เกิ ด
ทัศนคติ บางอย่าง พอมันตกผลึ กแล้วนําไปสู่ พฤติ ก รรมบางอย่าง พฤติ กรรมนั้น
อาจจะบวกลบ ไม่รู้ มันก็สะท้อนมาที่จุดตั้งต้น หากทุ กคนมี พฤติ กรรมการรับสื่ อ
ออนไลน์มากอยู่แล้ว มันก็ควรจะเป็ นไปด้วยการรู ้ เท่าทัน” อัศวิน เนตรโพธิ์ แก้ว
(สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559)
“มีความสําคัญมากกว่าการสร้ างกฎระเบี ยบด้วยซํ้าไป เพราะการรู้ เท่าทันสื่ อเป็ น
สร้ างความตระหนักในระดับตัวบุคคล เพราะว่าเรื่ องสื่ อออนไลน์เฟซบุ๊ก มันเป็ น
เรื่ องของตัวบุคคลมากๆ มากกว่าองค์กร หรื อกลุ่ม เพราะทุกคนใช้ และยังเป็ นผูส้ ่ ง
สื่ อ ผูแ้ ชร์ บางกรณี ก็ยงั เป็ นผูโ้ ฆษณาด้วยตนเองด้วย เพราะบางกรณี เราก็แชร์ สิ่งที่
เป็ นโฆษณาด้วยซํ้า หากเราไม่ตระหนัก ไม่มีการรู ้ เท่าทันว่าสื่ อมันกําลัง จะสร้ า ง
อะไร เราจะไม่รู้ ต ัว เราจะกลายเป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของปั ญ หา” เข็ม พร วิรุ ณ ราพัน ธ์
(สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
“มันเป็ นสิ่ งจําเป็ น เราต้องรู ้จะเสพสื่ ออย่างไร ด้วยความเข้าใจ เราเห็นข่าวบ่อยครั้งที่
มีคนถูกหลอกลวงในเฟซบุก๊ ผมเองไม่อยากโทษสื่ อเพียงอย่างเดียว แต่ผมมองไปถึง
สถาบัน ครอบครั ว การศึ ก ษา สิ่ ง เหล่ า นี้ จะต้องดู ว่า เขาให้ค วามร่ ว มมื อกับ การ
ผลักดัน ความรู ้ตรงนี้รึเปล่า…เราจะรอให้คนไปดาวน์โหลดความรู ้ ความเท่าทันสื่ อ
มาอ่านเองมันก็ไม่ใช่ แต่ควรจะบรรจุเข้าไปเป็ น Part หนึ่ งในการศึกษาของเขา หรื อ
ในระดับเด็กๆ ประถม มัธยม มหาลัย ก็อาจจะสอนความรู ้ กฎ กติกาให้เขาเข้าใจว่า
การเสพสื่ ออย่างไรที่ควรจะทํา หรื อไม่ทาํ ไม่อย่างนั้นธรรมชาติของคนอาจมีความ
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โลภ อยากได้ของฟรี มาง่ายๆ ซึ่ งถูกกระตุน้ ให้สื่อออนไลน์ เฟซบุ๊ก ก็ทาํ ให้ตกเป็ น
เหยือ่ โดยง่าย…ปลูกฝังเรื่ อง เสพสื่ อให้ถูกแล้ว ก็ตอ้ งเพิ่มเรื่ องการกํากับดูแลด้วย ให้
คนทําเป็ น ตรวจสอบสื่ อที่ผิดเองได้” อดิศกั ดิ์ อมรฉัตร (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม
2559)
“สําคัญมาก ควรจะต้องมีการปลูปฝังในโรงเรี ยน ในวิชาคอมพิวเตอร์ ควรมี สําคัญ
กว่าการใช้โปรแกรม เวิร์ด เอกเซลล์เบื้องต้นซะอีก เราควรสอนเกี่ยวกับการรู ้เท่าทัน
สื่ อให้เยาวชน ที่เขาจะได้มีภูมิคุม้ กันตัวเอง ให้รู้จกั พึงระวัง ความอันตรายของสื่ อ
ตรงนี้ เพราะคนที่ จะเอาเปรี ยบจากช่องทางตรงนี้ มนั มีเยอะ และยังควบคุมไม่ได้”
วุฒินนั ท์ นาคพรหม (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2559)
“อันนี้ก็เป็ นสกิลสําคัญ สําหรับยุคนี้ที่มนั จะต้องมีการปลูก ถ้าถามว่าเราจะต้องรอให้
เกิ ดขึ้นเองไหม ก็คงไม่ใช่ แต่ว่าพอพูดเรื่ องนี้ มนั จะต้องโยงไปหลายๆ เรื่ อง ก็คือ
ระบบสั ง คม ตอนนี้ จะพู ด ภาพใหญ่ ว่า สิ่ ง ที่ ค วรจะเป็ น ว่ า ระบบสั ง คม มัน มี
ครอบครัว โรงเรี ยน สถาบันการศึกษา ที่เป็ นจุดเริ่ มต้น ตอนนี้จะมีหลายประเทศที่
บรรจุ Digital Media literacy เข้าไปในระบบการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ
เพราะประเทศเหล่านั้นมีการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตที่สูงมาก และประเทศเราก็กาํ ลังจะ
ก้าวเข้าสู่ จุดนั้น” ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยาล (สัมภาษณ์, 12 พฤษภาคม 2559)
“มีก็ดีแล้ว แต่ตอ้ งทําด้วยวิธีการที่ดึงดูดคน และทําให้ถึง สื่ อที่จะมาบอกต้องจับคน
ได้ เพราะการเปลี่ ยนค่านิ ยม ความเชื่ อของคนเป็ นเรื่ องที่ทาํ ได้ยาก ต้องใช้กลยุทธ์
และความเข้าใจ” รพีรุจ เที่ยงธรรม (สัมภาษณ์, 23 พฤษภาคม 2559)
4.3.2 การกําหนดแนวทางเพือ่ สร้ างการรู้ เท่ าทันสื่ อ เพือ่ เป็ นแนวทางให้ ผ้ ูเปิ ดรับสาร
โฆษณาบนสื่ อสั งคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย
ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การรวบรวมความคิดเห็นจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักมาจัดทําเป็ นแนวทาง (Guideline)
ในการสร้ างการรู ้เท่าทันสื่ อให้ผเู ้ ปิ ดรับสารโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย
โดยแบ่งออกเป็ น 9 แนวทางได้แก่
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4.3.2.1 แยกแยะความเป็ นโฆษณา
ด้วยค่านิยมของการผลิตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ที่มกั จะแฝงตัวไปกับ
เนื้อหาส่ วนอื่นๆ เช่น ข้อความ ภาพ หรื อวีดีโอ ทําให้บ่อยครั้งที่ผบู ้ ริ โภคไม่สามารถแยกแยะได้ว่า
สิ่ งที่ รับชมคือโฆษณา ดังนั้นหากผูบ้ ริ โภคมีทกั ษะที่สามารถจําแนกสิ่ งที่ ได้รับชมว่าเป็ นโฆษณา
หรื อไม่ ก็จะทําให้การถูกหลอกลวงจากการชวนเชื่อที่มาในรู ปแบบต่างๆ ลดลง “ต้องมีการประเมิน
ก่อนว่าเป็ นโฆษณามั้ย พอเป็ นโฆษณาเราจะต้องประเมินความเชื่อให้อยูใ่ นระดับตํ่าก่อน ต้องมีการ
ตรวจสอบ” อุดมธิ ปก ไพรเกษตร (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)
“เท่ า ทัน สื่ อ นี่ คื อ รู ้ ไ หมว่า ที่ เ ราดู อยู่ม ันคื อโฆษณา คิ ด ได้ว่า เขาใช้ข้ ัน ตอนอะไร
เครื่ องมืออะไร หวังอะไรจากเรา ใครเป็ นเจ้าของโฆษณา เนื้ อหาตรงนี้ อันนี้ คือการ
รู ้เท่าทันสื่ อ” เข็มพร วิรุณราพันธ์ (สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
4.3.2.2 รับชมเนื้อหาให้ครบถ้วน
พฤติกรรมบ่อยครั้งของผูบ้ ริ โภคที่มกั จะอ่านข้อความเพียงแต่หัวข้อการโฆษณา
และรับชมวีดีโอโฆษณาเพียงแต่ตอนเริ่ มต้น หรื อแม้กระทัง่ เลื อกรับชมแค่บางส่ วน ทําให้เกิดการ
รับข้อมูลข่าวสาร หรื อรับทราบจุดประสงค์ในการโฆษณาผิด หรื อคลาดเคลื่อน ส่ งผลให้เกิดความ
เชื่ อที่ ผิด และคลาดเคลื่ อนต่ อโฆษณาที่ไ ด้รับ ชมเช่ นเดี ย วกัน “โดยพฤติก รรมของผูค้ นที่เล่ น
อินเทอร์ เน็ตบางครั้ง พวกเขาอยากที่จะแชร์ เป็ นคนแรก ทําให้ดูเนื้ อหาเหล่านั้นยังไม่จบ เป็ นไปได้
ว่าสิ่ งเหล่านั้นอาจจะเป็ นการแฝงที่ไม่ดี” กรชนก ชิดฉัยสุ วรรณ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559)
4.3.2.3 ไตร่ ตรองความเป็ นจริ ง
บ่อยครั้งที่เนื้อหาโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จะมีเสริ มเติมแต่ง
เนื้อเรื่ องลงไปในการโฆษณา เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่ อได้ง่ายขึ้น หากผูบ้ ริ โภคมีทกั ษะ
ในการคัดกรองความเป็ นจริ ง ออกจากเรื่ องที่แต่งขึ้นได้แล้ว ก็จะส่ งผลให้การประเมินความเชื่ อจาก
การรับชมโฆษณามีความเป็ นจริ งมากขึ้นไปด้วย “คือตอนนี้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มกั จะใช้ส่ิ งหนึ่ ง
เพื่อที่จะทําให้เหมือนกับว่าการโฆษณเหล่านั้นเป็ นความจริ ง ก็คือการใช้ Story หรื อ Case Study”
ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)
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4.3.2.4 รับรู ้จุดประสงค์
ผูบ้ ริ โภคมัก เกิ ดความเชื่ อ ที่ ผิด หรื อถู ก โฆษณาหลอกลวงจากอรรถรสต่า งๆที่
โฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์สร้างขึ้นมา เช่นการใช้เนื้ อเรื่ องที่ส่งผลกระทบต่อเรื่ องราวใน
จิตใจ ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้ผูบ้ ริ โภคเกิดความคล้อยตาม และหลงเชื่ อได้ง่าย ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจําเป็ น
จะต้องทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริ งของโฆษณาเพื่อให้สามารถแยกแยะความรู ้สึกที่ได้รับจากการ
รับชมโฆษณา กับความรู ้สึกการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การ “เท่าทันสื่ อนี่ คือรู ้ไหมว่า ที่เรา
ดูอยู่มนั คือโฆษณา คิดได้ว่าเขาใช้ข้ นั ตอนอะไร เครื่ องมืออะไร หวังอะไรจากเรา ใครเป็ นเจ้าของ
โฆษณา เนื้ อหาตรงนี้ อันนี้ คือการรู้เท่าทันสื่ อ” เข็มพร วิรุณราพันธ์(สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
“เราต้องตระหนักด้วยการโฆษณาเขาจะเปลี่ยนความเชื่ อของเราจาก Want Need เป็ น Expectation
ดังนั้นจะต้องวิเคราะห์ว่า สื่ อโฆษณาที่ได้รับ ต้องการอะไรจากเราให้ชดั เจน และเราต้องการอะไร
จากสิ่ งที่ได้รับ” เกื้อ วงศ์บุญสิ น (สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
4.3.2.5 ตรวจสอบแหล่งที่มา
เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจในสิ นค้า หรื อบริ การจากการรับชมโฆษณา การค้นหา
หาแหล่งที่มาของสิ นค้า หรื อบริ การดังกล่าวจะช่วยทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถทราบได้วา่ สิ นค้า หรื อ
บริ การดังกล่าวมีความน่าเชื่ อถือแค่ไหน เพราะสิ นค้า หรื อบริ การที่มีความน่าเชื่ อถือย่อมจะมีแหล่ง
ที่ ที่น่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ที่เป็ นทางการ ที่มีขอ้ มูลสิ นค้าครบถ้วน และมีสถานที่ที่ติดต่อได้
ชัดเจน
“หากดูโฆษณาแล้วเกิ ดความสนใจเราก็ตอ้ งหาความรู้ เพิ่มเติ ม คราวนี้ ทุกโฆษณา
โดยเฉพาะออนไลน์จะมี Reference ของข้อมูลเพิ่มเติม อย่างเช่นดูคลิ ป ดูแบรนด์
เนอร์ อะไรก็แล้วแต่ ถ้าสนใจเขาก็จะมีลิงค์ ก็คลิกไปดูลิงค์ของ Product แล้วก็เข้าไป
หาข้อมูลเพิ่มเติม” นรสิ ทธิ์ สิ ทธิ เวชวิจิตร (สัมภาษณ์, 9 พฤษภาคม 2559)
“การเลือกดูตน้ ตอของสื่ อโฆษณาที่เชื่อถือได้ เช็คได้ เรี ยกง่ายๆว่าแหล่งที่มาขอ
โฆษณานั้นๆ ควรจะต้องเชื่อถือได้มีความสําคัญในสังคมระดับหนึ่ง ความน่าเชื่ อถือ
จริ งๆ ตรงนี้ควรมาเป็ นเป็ นอันดับหนึ่งก่อน หากเป็ นโฆษณาที่สุ่มเสี่ ยง เฉพาะทางก็
ต้องดูที่มาว่า เขาเชี่ยวชาญจริ งๆ ความเป็ นองค์กรจริ งๆ รับรองได้ ยืนยันได้ สามารถ
เช็คที่มาที่ถูกต้องได้ คราวนี้เนื้อหาที่อออกมาก็จะมีความน่าเชื่อถือระดับหนึ่ง”
กรชนก ชิดฉัยสุ วรรณ (สัมภาษณ์, 3 พฤษภาคม 2559)
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4.3.2.6 แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
โฆษณาบนทุกรู ปแบบสื่ อ มักจะให้ขอ้ มูลของสิ นค้าในด้านบวกด้านเดี ยว แต่จะ
ไม่ได้ให้ขอ้ มูลที่เป็ นด้านลบ หรื อผลเสี ยจากการใช้สินค้า โดยเฉพาะโฆษณาที่มาจากเว็บไซต์สื่อ
สังคมออนไลน์ดว้ ยแล้วยิ่งมีความล่อแหลมต่อการถูกหลอกลวงจากข้อมูลมากขึ้นด้วย ดังนั้นการ
แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่มาอื่นๆ ย่อมเป็ นการช่วยเหลือให้ผบู ้ ริ โภค สามารถประเมินได้
มากขึ้นว่า ควรที่จะเลือกซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การเหล่านั้นหรื อไม่
“จากนั้นก็ควรไปหาข้อมูลเองจากเว็บต่างๆ แหล่งความรู ้รอบตัวที่เราหาได้ หรื อทาง
ที่ดีเข้าไปถามผูร้ ู ้ ในเว็บต่างๆ ที่เชี่ยวชาญในจุดนั้นเลยก็ได้ มันมักจะมีผเู ้ ชี่ ยวชาญที่
ทําแฟนเพจ หรื อทําเว็บกลุ่มเฉพาะที่เขาน่าจะให้คาํ แนะนําได้ดี และมีประโยชน์กบั
เรา” วุฒินนั ท์ นาคพรหม (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2559)
“เมื่อเป็ นโฆษณาแล้ว คุ ณก็ตอ้ งตรวจสอบว่าเราควรจะเชื่ อโฆษณานั้นหรื อไม่ จาก
การวิเคราะห์ โดยควรจะต้องตรวจสอบ ฐานข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ใช่จากตัว เฟซบุ๊กเอง
เพื่อเป็ นหลักฐานในการคานนํ้าหนัก โดยหากมีแหล่งข้อมูลตรวจสอบจากหลายๆ ที่
การวิเคราะห์” อุดมธิปก ไพรเกษตร (สัมภาษณ์, 7 มีนาคม 2559)
4.3.2.7 ตรวจสอบความคิดเห็นจากผูใ้ ช้ท่านอื่น
การตรวจสอบความคิดเห็น (Comment) จากประการณ์ของผูใ้ ช้สินค้า หรื อบริ การ
จะเป็ นอีกวิธีการในการประเมินที่จะเลือกซื้ อ หรื อเลือกใช้บริ การที่ได้ผล เนื่ องจากในโลกสื่ อสังคม
มีการเปิ ดรับให้ผเู ้ ข้าใช้ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างแพร่ หลาย ทําให้ผบู้ ริ โภคสามารถทราบ
เกี่ยวกับประสบการณ์หลักการใช้สินค้า หรื อบริ การ
“การตรวจสอบเสี ย งของผูบ้ ริ โ ภคที่ ใ ช้สิ น ค้า พิ ม พ์เ ขาไปถามกัน หรื อ เช็ ค จาก
เว็บไซต์อย่าง Pantip หรื อช่องทางอื่นๆ กับคนที่เขามีประสบการณ์ที่ดี และไม่ดี มัน
ก็จ ะเป็ นข้อ มู ล ที่ เ ราจะนํา มาวิ เคราะห์ ไ ด้อ ย่า งดี ” อดิ ศ ัก ดิ์ อมรฉัตร (สั ม ภาษณ์ ,
12 พฤษภาคม 2559)
“วิธีง่ายๆ คือ ไปเช็ค คอมเม้นท์ ว่ามีคนเขาพูดถึงว่าอะไรบ้าง แต่หากมีคนเข้ามาชม
อย่างเดียวก็ตอ้ งพึงคิดไว้วา่ เป็ นการจ้างมา หรื อตัวปลอมมาคอมเม้นท์ยอกันเอง อย่า
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เพิ่งเชื่อในทุกคอมเม้นท์ วิธีดูหน้าม้าง่ายๆ คืออาจะจะมีการตอบเป็ น dialog มันจะดี
เกินไป ใช้คาํ เป็ นทางการ และสวยหรู อาจจะไปเช็ค คอมเมนท์จากพวก Pantip หรื อ
ช่องทางอื่นๆ ด้วย เพื่อชัง่ ใจ” วุฒินนั ท์ นาคพรหม (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2559)
4.3.2.8 ใช้ขอ้ ความที่เป็ นจริ ง และไม่ละเมิดผูอ้ ื่นในการแชร์ หรื อส่ งต่อ
ในการส่ งต่อ หรื อแชร์ ขอ้ ความต่างๆ บนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเนื้ อหาที่ เป็ น
โฆษณาด้วยแล้ว หากผูบ้ ริ โภคเลือกใช้ขอ้ ความที่เกินความเป็ นจริ งที่อาจก่อให้เกิดความต้องการใน
การใช้สินค้า หรื อบริ การ จะถื อว่าการส่ งต่อดังกล่าวเป็ นการชักชวนให้ผอู ้ ื่นเกิ ดความเชื่ อตามไป
ด้วย ดัง นั้นผูบ้ ริ โภคจึ ง จํา เป็ นจะต้องคําถึ ง ข้อความที่ ตนเองจะส่ ง ต่อออกไปว่า ควรจะต้องเป็ น
ข้อความที่เป็ นข้อเท็จจริ ง ไม่มีการส่ งเสริ มที่มากเกินกว่าเหตุ หรื อละเมิดสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น เช่นการแชร์
หรื อส่ งต่อโฆษณาที่มีเนื้อหา เหยียดเรื่ องเพศที่สาม หรื อเรื่ องศาสนา “การส่ งต่อสิ่ งต่างๆ ควร
จะต้องคํานึงถึง ความจริ ง เป็ นสิ่ งสําคัญ ไม่ควรจะแต่งเติมอะไรให้มากเกินไปหากจะโพสต์ หรื อส่ ง
ต่ออะไร” เกื้อ วงศ์บุญสิ น (สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2559)
“การแชร์ หรื อใช้คาํ พูด เราควรจะต้องเป็ นคนกรองตัวเองด้วย ว่าเป็ นจริ ง ไม่มีการ
เชี ยร์ ทําไมถึงสําคัญ เพราะหากเราแชร์ โดยไม่ไตร่ ตรอง ก็เท่ากับเราแชร์ ในสิ่ งไม่ดี
หรื อเป็ นเหยือ่ การตลาดโดยไม่รู้ตวั หรื ออาจทําให้คนเดือดร้อน ตกเป็ นเหยื่อต่อไป”
วุฒินนั ท์ นาคพรหม (สัมภาษณ์, 8 พฤษภาคม 2559)
4.3.2.9 การกดถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็ นการแชร์
ในกระบวนการการเข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก การเลือกกดฟั งชัน่ ถูกใจ หรื อ
การแสดงความคิ ดเห็ นในเนื้ อหาบนกระดานข้อความ จะส่ ง ผลให้ผูอ้ ื่ นที่ เข้า ใช้เห็ นการกระทํา
เหล่านั้นด้วย การกดฟังชัน่ ถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่เป็ นโฆษณาก็ยอ่ มถือว่าเป็ น
การแชร์ หรื อส่ งต่อเช่ นเดี ยวกัน ดังนั้นผูบ้ ริ โภคควรจะต้องคํานึ งถึ งการกดฟั งชัน่ ถูกใจ หรื อการ
แสดงความคิดเห็นบนโฆษณาที่ล่อแหลมต่อการชักจูง หรื อหลอกลวงผูบ้ ริ โภคด้วย
“แม้ก ระทัง่ การคอมเมนท์ หรื อกดไลค์ ก็ถือว่า เป็ นการแชร์ แล้วในสัง คมเฟซบุ๊ก
ดังนั้นการกระทําใดๆ เหล่านี้ จะต้องมี ก ารไตร่ ตรองให้มากกว่าปกติ และมี ความ
เข้าใจในกระบวนการ การทํางานของเฟซบุก๊ ให้ดีดว้ ย
อุดมธิปก ไพรเกษตร (สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2559)

บทที่ 5
การสรุ ปผลและอภิปรายผลการวิจยั
การวิจยั ในครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาจากการให้ขอ้ มูล
ของผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักจํานวน 15 คน แบ่งออกเป็ นตัวแทนกลุ่มนักวิชาการด้านสื่ อมวลชนจํานวน 5
คน ตัวแทนกลุ่มผูท้ ี่ทาํ งานเกี่ยวข้องกับการผลิตสื่ อโฆษณาจํานวน 5 คน และตัวแทนกลุ่มผูบ้ ริ โภค
และเฝ้ าระวังสื่ อจํานวน 5 คน โดยมีจุดประสงค์ของการวิจยั เพื่อศึกษาปั ญหา และผลกระทบจาก
โฆษณาบนเว็บ ไซต์เครื อข่ า ยสั ง คมประเภท เฟซบุ๊ก ต่ อการดํา เนิ น ชี วิต ผูบ้ ริ โ ภค ศึ ก ษาปั ญหา
เกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊ก
ในประเทศไทย และ เพื่อสร้ างแนวทางสร้างการรู้ เท่าทันสื่ อต่อการโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่าย
สังคมประเภทเฟซบุก๊

5.1 การสรุปผลการวิจัย
ผูว้ ิจยั ได้ใช้ระยะเวลาในการดําเนิ นการเพื่อเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ เชิ งลึก (In-depth Interview) แก่ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
จํานวน 15 คน ซึ่ งมีแนวคําถามทั้งหมด 3 แนวทางได้แก่ปัญหา และผลกระทบจากโฆษณาบน
เว็บไซต์เครื อข่ายสังคมประเภท เฟซบุ๊ก ต่อการดําเนิ นชีวิตผูบ้ ริ โภค กฎหมาย จรรยาบรรณ และ
จริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย และการสร้างแนว
ทางการรู ้ เท่าทันสื่ อต่อการโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมประเภท เฟซบุ๊ก โดยสามารถสรุ ป
ผลการวิจยั ได้ดงั นี้
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5.1.1 ปัญหา และผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บไซต์ เครือข่ ายสั งคมประเภทเฟซบุ๊กต่ อการ
ดําเนินชีวติ ผู้บริโภค
ประเด็ นคํา ถามเกี่ ย วกับ ปั ญหา และผลกระทบจากโฆษณาบนเว็บ ไซต์เ ครื อข่ า ยสั ง คม
ประเภท เฟซบุ๊ก ต่อการดําเนิ นชี วิตผูบ้ ริ โภคสามารถแบ่งเป็ นคําถามข้อย่อยออกเป็ น 2 ข้อได้แก่
สภาวะปั ญหาต่างๆ และผลกระทบทางด้านลบของโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศ
ไทย และประเภทของการโฆษณาบนสื่ อ สั ง คมประเภทเฟซบุ๊ก ที่ มี ปั ญ หา และผลกระทบต่ อ
ผูบ้ ริ โภค
5.1.1.1 สภาวะปั ญหาต่างๆ และผลกระทบทางด้านลบของโฆษณาบนสื่ อสังคม
ประเภท เฟซบุก๊ ในประเทศไทย
ผูว้ จิ ยั สามารถแบ่งแนวความคิดเห็นจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักออกเป็ น 3 แนวความดังนี้
1) สภาวะปั ญหาเกี่ยวกับความสามารถการแยกแยะโฆษณาของผูบ้ ริ โภค
ที่เข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊
ปั ญหาเกี่ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้
เว็บไซต์สืสังคมเฟซบุก๊ มีตน้ เหตุมาจากการโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่มกั จะถูกสร้างให้
อยูใ่ นรู ปแบบของการเล่าเรื่ อง หรื อบอกต่อจากสังคม หรื อบุคคล เมื่อผูบ้ ริ โภคไม่สามารถแยกแยะ
เนื้อหาที่ตนเองได้รับออกจากการโฆษณาได้ และเกิดความเชื่อต่อข้อความ หรื อสารที่ได้รับชมโดย
ปราศจากการกลัน่ กรอง วิเคราะห์ขอ้ เท็จจริ งอย่างเหมาะสม ส่ งผลต่อการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคที่
ถูกหลอกลวงให้ใช้สินค้าอุปโภคบริ โภคที่ไม่มีคุณภาพ มาตรฐาน และอาจเกิดผลเสี ยต่อชีวติ
2) สภาวะปั ญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่
ขาดความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
สภาวะปั ญหาของกลุ่มคนที่ผลิตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่ขาด
ความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค เกิดขึ้นเนื่ องด้วยความสะดวกสบายต่อการเข้าใช้ รวมกับความรวดเร็ ว
ในการแพร่ กระจายข่าวสาร ทําให้กลุ่มคนที่ขาดความรับผิดชอบจากสังคมผลิตโฆษณาที่มีขอ้ ความ
เป็ นเท็จ และมีเนื้อหาทางด้านอบายมุข เช่น เรื่ องของการพนัน เหล้า บุหรี่ รวมถึงการหลอกลวงให้
ซื้ อสิ นค้าที่ ไ ม่ได้ม าตรฐาน หรื อไม่มีคุณภาพ เผยแพร่ ล งบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ส่ ง ผลให้
ผูบ้ ริ โภค โดยเฉพาะเยาวชนที่ยงั ขาดวิจารณญาณเกิดความลุ่มหลวง และถูกหลอกลวงได้โดยง่าย
3) ปั ญหาในการสร้างค่านิยมจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊
เนื่ องด้วยสภาวะการสร้างเนื้ อหาโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่
นิ ยมใช้บุคคลที่มีอิทธิ พลในสังคมออนไลน์ หรื อบุคคลที่มียอดการติดตามจํานวนมากที่ผบู้ ริ โภคมี
ความชื่นชอบบวกกับปั จจัยการใช้พฤติกรรมชักชวนให้ซ้ื อสิ นค้าที่ไม่สามารถทําได้ในสื่ อหลัก หรื อ
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สื่ อปกติ เช่ นการแต่งตัวให้ล่อแหลมในการขายสิ นค้า ทําให้ผูบ้ ริ โภคที่ได้รับชมโฆษณาดังกล่าว
ได้รับแรงกระตุน้ ให้เกิดค่านิยมการลอกเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้นตามไปด้วย
5.1.1.2 ประเภทของการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ที่มีปัญหา และ
ผลกระทบต่อผูบ้ ริ โภค
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปแนวความคิดจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักออกมาเป็ นแนวทางเดียว ก็คือ
แหล่งที่มาประเภทผูป้ ระกอบธุ รกิจรายย่อย และแหล่งที่มาประเภทบุคคล
การกําหนดประเภทของโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กไม่ใช่ ปัจจัย
ที่สาํ คัญ แต่ปัจจัยที่ควรจะต้องคํานึงถึงก็คือประเภทของแหล่งที่มาของโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคม
เฟซบุก๊ โดยแหล่งที่มาที่มีแนวโน้มในการสร้างพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการโฆษณามากที่สุดก็
คือ แหล่ ง ที่ ม าประเภทผูป้ ระกอบธุ รกิ จรายย่อย และแหล่ ง ที่ ม าประเภทบุ ค คล ด้วยเหตุ ผลจาก
กระบวนการการผลิตสื่ อโฆษณาของแหล่งที่มาดังกล่าวที่ขาดความรู ้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ
และจริ ยธรรมที่ ถูกต้องโดยจะคํานึ งถึ งเพียงแต่กระแสตอบรั บที่ดี ของโฆษณาเพียงเท่านั้น และ
ค่านิยมที่ไม่มีการว่าจ้างตัวแทนผลิตโฆษณา เนื่องจากปั จจัยทางด้านงบประมาณ ส่ งผลให้โฆษณาที่
ถู ก ผลิ ต หรื อนํา เสนอจากแหล่ ง ที่ ม าดัง กล่ า วจะมี รูป แบบการใช้ข ้อความ ภาพ หรื อวีดีโอที่ ไ ม่
เหมาะสม
5.1.2 กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมทีเ่ กีย่ วข้ องกับการโฆษณาบนสื่ อสั งคมประเภท
เฟซบุ๊กในประเทศไทย
ประเด็นคําถามเกี่ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาบน
สื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทยแบ่งเป็ นคําถามข้อย่อยออกเป็ น 2 ข้อได้แก่ ปั ญหาของ
กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรม ที่ควบคุมผูผ้ ลิ ตสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กใน
ประเทศไทย และพฤติกรรมการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่ละเมิดกฎหมายการควบคุ ม
การผลิตโฆษณา หรื อไม่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกันการโฆษณา
5.1.2.1 ปั ญหาของกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรม ที่ควบคุมผูผ้ ลิตสื่ อ
โฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
ผูว้ จิ ยั สามารถแบ่งความคิดเห็นของกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักออกเป็ น 3 แนวทางดังนี้
1) ปั ญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย
สภาวะปั ญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายกับโฆษณาที่อยู่บนเว็บไซต์
สื่ อสังคมเฟซบุ๊กเกิดขึ้นจากการที่เว็บไซต์เฟซบุ๊กเป็ นสื่ อใหม่ที่ได้รับความนิ ยมได้ไม่นาน ทําให้ยงั
ไม่มีการออกกฎหมายที่ครอบคลุมชัดเจนเกี่ยวกับสิ่ งที่พึงกระทําได้ หรื อไม่ได้ในการผลิตโฆษณา
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บนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ แม้วา่ จะมีพระราชบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรื อกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตเนื้อหาโฆษณา แต่เนื้อหาของกฎหมายทั้ง 2 ฉบับก็ยงั ไม่ได้ครอบคลุม
ถึ ง พื้ นที่ บ นเว็บ ไซต์สื่ อ สั ง คมเฟซบุ๊ก อย่า งชัด เจน การบัง คับ ใช้จึง เป็ นเพี ย งการตี ค วามเท่ า นั้น
นอกจากนั้นเว็บ ไซต์เ ฟซบุ๊ก ยัง มี ต้นกํา เนิ ดเครื อข่า ย และที่ ต้ งั บริ ษ ทั อยู่ที่ ต่า งประเทศทํา ให้อ ยู่
นอกเหนื ออํานาจกฎหมายไทยที่จะบังคับใช้ได้ ด้วยเหตุน้ ีจึงทําให้เกิดพฤติกรรมต่างๆ รวมถึงการ
ผลิ ตโฆษณาที่มีแนวโน้มที่เป็ นการกระทําที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่างแพร่ หลาย ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภค
เป็ นจํานวนมากตกเป็ นเหยือ่ แก่พฤติกรรมการโฆษณาดังกล่าว
2) การขาดความรู ้ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมของ
ผูผ้ ลิตโฆษณา
สภาวะปั ญหาเกี่ยวกับการไม่รู้กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมของ
ผูผ้ ลิ ตโฆษณาเกิดขึ้นจากความสะดวกสบาย และการเปิ ดกว้างในการเช้าเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก
ทําให้ผผู ้ ลิ ตสิ นค้า หรื อบริ การที่เป็ นบริ ษทั รายเล็ก หรื อบุคคลธรรมดาที่ไม่จาํ เป็ นจะต้องมีความรู ้
เกี่ ยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อจริ ยธรรมในการผลิ ตโฆษณา สามารถผลิ ตเนื้ อหาโฆษณา
ออกมาสื่ อสารกับกลุ่มผูบ้ ริ โภคทัว่ ไปได้ดว้ ยตนเอง ทําให้เนื้ อโฆษณาเหล่านั้นอาจมีเนื้อหาที่ผิดต่อ
กฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อจริ ยธรรมในการโฆษณา และด้วยปั จจัยในความรวดเร็ วของการส่ งต่อ
ข้อมูลของเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ทําให้เนื้อหาโฆษณาดังกล่าวถูกส่ งต่อออกไปอย่างแพร่ หลายจน
ในบางกรณี อาจมีจาํ นวนผูร้ ับชมมากกว่าโฆษณาในสื่ อหลัก ด้วยเหตุน้ ี ส่งผลให้ผบู ้ ริ โภคจํานวน
มากที่ได้รับชมโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ถูกเอาเปรี ยบ หรื อถูกหลอกลวงจากเนื้ อโฆษณา
ที่เกินจริ ง หรื อมีเนื้อหาที่เป็ นเท็จ และพฤติกรรมดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะเพิม่ ขึ้น และควบคุมไม่ได้
3) การใช้กฎหมาย หรื อจรรยาบรรณที่ไม่ได้ผล
เนื่ อ งจากประเด็ นเกี่ ย วกับ ความล่ า ช้า ในการดํา เนิ นกระบวนการทาง
กฎหมายที่ไม่สามารถตามทันความเร็ วของข้อมูล เนื้ อหา หรื อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีของ
เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กได้ อีกทั้งยังมีปัจจัยในเรื่ องของความไม่เข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความเป็ น
สื่ อสังคมของเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กของผูเ้ ขียนบทกฎหมายในปั จจุบนั อีกด้วย ในส่ วนของเรื่ อง
จรรยาบรรณโฆษณาที่มีเนื้อหาที่เฉพาะเจาะจงต่อผูท้ ี่เรี ยนทางด้านสาขาที่เกี่ยวกับสื่ อเท่านั้น ทําให้
บุคคลอื่นที่ไม่ได้จบการศึกษาจากสาขาดังกล่าว แต่ผลิตสื่ อโฆษณาบนเฟซบุ๊กซึ่ งมีอยู่เป็ นจํานวน
มากในปั จจุ บ นั ยากที่ จะทํา ความเข้า ใจ หรื อไม่มี ค วามสนใจที่ จะศึ ก ษา ดัง นั้นการมุ่ ง เน้นที่ จะ
แก้ปัญหาโดยวิธีการอื่นสมควรที่จะเป็ นทางออกที่ดีกว่า
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5.1.2.2 พฤติกรรมการโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่ละเมิดกฎหมายการ
ควบคุมการผลิตโฆษณา หรื อไม่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณ และจริ ยธรรมที่เกี่ยวข้องกันการโฆษณา
ผูว้ ิจยั สามารถแบ่งแนวทางความคิดเห็นที่ผใู ้ ห้ขอ้ มูลหลักเสนออกเป็ น 3 แนวทาง
ดังนี้
1) การโฆษณาสิ นค้าไม่ผา่ นการรับรอง หรื อไม่มีมาตรฐานบนเว็บไซต์
สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊
ด้ ว ยเหตุ ผ ลเกี่ ย วกับ ความไม่ ชั ด เจนเกี่ ย วกับ บทกฎหมายที่ ค วบคุ ม
พฤติกรรมการผลิต และเผยแพร่ โฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ทําให้ผผู้ ลิตโฆษณาเจ้าต่างๆ
อาศัยช่ องว่างทางกฎหมายดังกล่าว ผลิ ตโฆษณาเกี่ ยวกับสิ นค้า หรื อบริ การต่างๆ ที่ไม่ได้รับการ
รับรอง หรื อไม่ได้มาตรฐานออกมาในสื่ อออนไลน์กนั อย่างแพร่ หลาย
2) การโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริ ง
ประเด็นเกี่ ยวกับพฤติ กรรมการโฆษณาที่ กล่ าวอ้างสรรพคุ ณเกิ นจริ ง มี
ต้นเหตุมาจากความไม่ชดั เจนของกฎหมายที่ควบคุมการโฆษณาในสื่ อออนไลน์ซ่ ึ งรวมถึ งเว็บไซต์
สื่ อสังคมเฟซบุ๊ก รวมถึ งปั จจัยจากผูผ้ ลิตโฆษณาที่ ขาดความรับผิดชอบ หรื อขาดความรู้ เกี่ ยวกับ
กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ย ธรรมของการโฆษณา ทํา ให้ผูผ้ ลิ ตโฆษณาบางรายผลิ ตเนื้ อหา
โฆษณาที่มุ่งเน้นแต่ที่จะจูงใจให้ผบู ้ ริ โภคซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การของตนเอง โดยใช้ขอ้ ความ หรื อ
วิธีการนําเสนอข้อมูลที่เป็ นกล่าวอ้างสรรพคุณเกินความจริ ง หรื อในบางกรณี อาจเป็ นข้อความเท็จ
3) การโฆษณาสิ นค้าหรื อบริ การที่ผดิ กฎหมาย
การขาดความรับผิดชอบของผูผ้ ลิตโฆษณา โดยมีพฤติกรรมการผลิต หรื อ
เผยแพร่ โฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การที่ผิดกฎหมายอย่างตั้งใจ อาทิเช่ น การโฆษณาเกี่ยวกับเรื่ องการ
พนัน การโฆษณาเกี่ยวกับการขายบริ การทางเพศ หรื อการโฆษณาเกี่ยวกับสิ่ งเสพติด
5.1.3 การสร้ างแนวทางการรู้ เท่ าทันสื่ อต่ อการโฆษณาบนเว็บไซต์ เครือข่ ายสั งคมประเภท
เฟซบุ๊ก
ประเด็ น คํา ถามเกี่ ย วกับ การสร้ า งแนวทางการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ต่ อ การโฆษณาบนเว็บ ไซต์
เครื อข่ายสังคมประเภทเฟซบุก๊ แบ่งเป็ นคําถามข้อย่อยออกเป็ น 2 ข้อได้แก่ ความสําคัญเกี่ยวกับ การ
รู ้ เท่าทันสื่ อ ในการเปิ ดรั บโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย และการกําหนด
แนวทางเพื่อสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผเู ้ ปิ ดรับสารโฆษณาบนสื่ อสังคมเฟซบุ๊กใน
ประเทศไทย
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5.1.3.1 ความสําคัญเกี่ยวกับ การรู ้เท่าทันสื่ อ ในการเปิ ดรับโฆษณาบนสื่ อสังคม
ประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
ผูว้ จิ ยั สามารถสรุ ปแนวความคิดจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักออกมาเป็ นแนวทางเดียว ก็คือ
การรู ้ เท่าทันสื่ อ ในการเปิ ดรั บโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมประเทศเฟซบุ๊กนั้นมีความสําคัญต่อ
ผูบ้ ริ โภค
เนื่องจากจะเป็ นวิธีการที่คาดว่าจะได้ผลในการแก้ปัญหาจากการถูกเอาเปรี ยบ และ
ถูกหลอกลวง รวมถึงผลกระทบต่างๆ ต่อการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภค โดยผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักบางท่าน
ยังให้คาํ แนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว ว่าเห็นสมควรให้มีการนําองค์ความรู ้เกี่ยวกับความ
รู ้เท่าทันสื่ อเพิ่มเติมเข้าไปในหลักสู ตรการศึกษาของเยาวชน เนื่ องจากสื่ อออนไลน์รวมถึงเว็บไซต์
สื่ อสังคมเฟซบุ๊กในปั จจุบนั มีความนิ ยมเป็ นอย่างมาก พฤติกรรมการใช้สื่อของผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั
มีแนวโน้มที่ใช้จะสื่ อออนไลน์มากกว่าสื่ อหลักทั้งในแง่ของการสื่ อสาร การเสพข้อมูลข่าวสารต่างๆ
รวมไปถึ ง การเผยแพร่ โฆษณาของผูป้ ระกอบธุ รกิ จรายต่ า งๆ ดัง นั้นควรมี ก ารเพิ่ ม องค์ค วามรู ้
เกี่ ย วกับ การรู ้ เท่า ทันสื่ อให้กบั ประชาชนตั้งแต่เป็ นเยาวชน เพื่ อสร้ า งภู มิ คุ ้มในการใช้สื่ อให้ก ับ
ประเทศไทย นอกจากนั้ น ผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล หลัก บางท่ า นยัง ให้ ค วามคิ ด เห็ น เพิ่ ม เกี่ ย วกับ ประเด็ น
ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื่ อ โดยอ้างถึงสถานการณ์ ปัจจุบนั ที่สื่อต่างๆ ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นที่จะ
แย่งความสนใจจากผูบ้ ริ โภค ดังนั้นองค์กรที่มีหน้าที่ในการทํางานในเรื่ องดังกล่าวควรที่จะสร้างกล
ยุทธ์การสื่ อสารที่สามารถดึงดูดให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความสนใจ เพื่อสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการรู ้เท่า
ทันให้บรรลุจุดประสงค์อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
5.1.3.2 การกําหนดแนวทางเพื่อสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อ เพื่อเป็ นแนวทางให้ผเู ้ ปิ ดรับ
สารโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การรวบรวมความคิ ดเห็ นจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล หลักมาจัดทํา เป็ นแนวทาง
(Guideline) ในการสร้ างการรู ้ เท่าทันสื่ อให้ผูเ้ ปิ ดรั บสารโฆษณาบนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุ๊กใน
ประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็ น 9 ขั้นตอนได้แก่
1) แยกแยะความเป็ นโฆษณา
ด้วยค่านิ ยมของการผลิตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ที่มกั จะแฝง
ตัวไปกับ เนื้ อหาส่ วนอื่ นๆ เช่ น ข้อความ ภาพ หรื อวีดีโอ ทํา ให้บ่ อยครั้ งที่ ผูบ้ ริ โภคไม่ส ามารถ
แยกแยะได้วา่ สิ่ งที่รับชมคือโฆษณา ดังนั้นหากผูบ้ ริ โภคมีทกั ษะที่สามารถจําแนกสิ่ งที่ได้รับชมว่า
เป็ นโฆษณาหรื อไม่ ก็จะทําให้การถูกหลอกลวงจากการชวนเชื่อที่มาในรู ปแบบต่างๆ ลดลง
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2) รับชมเนื้อหาให้ครบถ้วน
พฤติกรรมบ่อยครั้ งของผูบ้ ริ โภคที่มกั จะอ่านข้อความเพียงแต่หัวข้อการ
โฆษณา และรับชมวีดีโอโฆษณาเพียงแต่ตอนเริ่ มต้น หรื อแม้กระทัง่ เลือกรับชมแค่บางส่ วน ทําให้
เกิ ดการรับข้อมูลข่าวสาร หรื อรับทราบจุดประสงค์ในการโฆษณาผิด หรื อคลาดเคลื่อน ส่ งผลให้
เกิดความเชื่อที่ผดิ และคลาดเคลื่อนต่อโฆษณาที่ได้รับชมเช่นเดียวกัน
3) ไตร่ ตรองความเป็ นจริ ง
บ่อยครั้งที่เนื้อหาโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก จะมีเสริ ม
เติมแต่งเนื้อเรื่ องลงไปในการโฆษณา เพื่อกระตุน้ ให้ผบู ้ ริ โภคเกิดความเชื่อได้ง่ายขึ้น หากผูบ้ ริ โภค
มีทกั ษะในการคัดกรองความเป็ นจริ ง ออกจากเรื่ องที่แต่งขึ้นได้แล้ว ก็จะส่ งผลให้การประเมินความ
เชื่อจากการรับชมโฆษณามีความเป็ นจริ งมากขึ้นไปด้วย
4) รับรู ้จุดประสงค์
ผูบ้ ริ โภคมักเกิ ดความเชื่ อที่ ผิด หรื อถู ก โฆษณาหลอกลวงจากอรรถรส
ต่างๆ ที่โฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์สร้ างขึ้นมา เช่ นการใช้เนื้ อเรื่ องที่ส่งผลกระทบต่อ
เรื่ อ งราวในจิ ตใจ ซึ่ งอาจจะส่ ง ผลให้ ผูบ้ ริ โ ภคเกิ ด ความคล้อ ยตาม และหลงเชื่ อ ได้ง่ า ย ดัง นั้น
ผูบ้ ริ โภคจําเป็ นจะต้องทราบถึงจุดประสงค์ที่แท้จริ งของโฆษณา เพื่อให้สามารถแยกแยะความรู ้สึก
ที่ ได้รับจากการรับชมโฆษณา กับความรู ้สึกที่จะเชื่อข้อความชักชวนของโฆษณาที่ได้รับชม
5) ตรวจสอบแหล่งที่มา
เมื่อผูบ้ ริ โภคเกิดความสนใจในสิ นค้า หรื อบริ การจากการรับชมโฆษณา
การค้นหาแหล่งที่มาของสิ นค้า หรื อบริ การดังกล่าวจะช่วยทําให้ผบู ้ ริ โภคสามารถทราบได้วา่ สิ นค้า
หรื อบริ การดังกล่าวมีความน่าเชื่ อถื อแค่ไหน เพราะสิ นค้า หรื อบริ การที่มีความน่ าเชื่ อถือย่อมจะมี
แหล่งที่ ที่น่าเชื่ อถื อ ตัวอย่างเช่ น เว็บไซต์ที่เป็ นทางการ ที่มีขอ้ มูลสิ นค้าครบถ้วน และมีสถานที่ที่
ติดต่อได้ชดั เจน
6) แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
โฆษณาบนทุกรู ปแบบสื่ อ มักจะให้ขอ้ มูลของสิ นค้าในด้านบวกด้านเดียว
แต่จะไม่ได้ให้ขอ้ มูลที่เป็ นด้านลบ หรื อผลเสี ยจากการใช้สินค้า โดยเฉพาะโฆษณาที่มาจากเว็บไซต์
สื่ อสังคมออนไลน์ดว้ ยแล้วยิง่ มีความล่อแหลมต่อการถูกหลอกลวงจากข้อมูลมากขึ้นด้วย ดังนั้นการ
แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งที่มาอื่นๆ ย่อมเป็ นการช่วยเหลื อให้ผบู ้ ริ โภค สามารถประเมินได้
มากขึ้นว่า ควรที่จะเลือกซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การเหล่านั้นหรื อไม่

92
7) ตรวจสอบความคิดเห็นจากผูใ้ ช้ท่านอื่น
การตรวจสอบความคิ ดเห็ น (comment) จากประการณ์ ของผูใ้ ช้สินค้า
หรื อบริ การจะเป็ นอีกวิธีการในการประเมินที่จะเลื อกซื้ อ หรื อเลื อกใช้บริ การที่ได้ผล เนื่ องจากใน
โลกสื่ อสังคมมีการเปิ ดรับให้ผเู ้ ข้าใช้ได้มีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างแพร่ หลาย ทําให้ผบู ้ ริ โภค
สามารถทราบเกี่ยวกับประสบการณ์หลักการใช้สินค้า หรื อบริ การ
8) ใช้ขอ้ ความที่เป็ นจริ ง และไม่ละเมิดผูอ้ ื่นในการแชร์ หรื อส่ งต่อ
ในการส่ งต่อ หรื อแชร์ ขอ้ ความต่างๆ บนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเนื้ อหา
ที่ เป็ นโฆษณาด้วยแล้ว หากผูบ้ ริ โภคเลื อกใช้ข ้อความที่ เกิ นความเป็ นจริ ง ที่ อาจก่อให้เกิ ดความ
ต้องการในการใช้สินค้า หรื อบริ การ จะถือว่าการส่ งต่อดังกล่าวเป็ นการชักชวนให้ผอู ้ ื่นเกิดความเชื่อ
ตามไปด้วย ดังนั้นผูบ้ ริ โภคจึงจําเป็ นจะต้องคําถึ งข้อความที่ตนเองจะส่ งต่อออกไปว่าควรจะต้อง
เป็ นข้อความที่เป็ นข้อเท็จจริ ง ไม่มีการส่ งเสริ มที่มากเกินกว่าเหตุ หรื อละเมิดสิ ทธิ์ ของผูอ้ ื่น เช่นการ
แชร์ หรื อส่ งต่อโฆษณาที่มีเนื้อหา เหยียดเรื่ องเพศที่สาม หรื อเรื่ องศาสนา
9) การกดถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็ นการแชร์
ในกระบวนการการเข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก การเลื อกกดฟั งชัน่
ถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาบนกระดานข้อความ จะส่ งผลให้ผอู ้ ื่นที่เข้าใช้เห็ นการ
กระทําเหล่านั้นด้วย การกดฟั งชัน่ ถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นในเนื้ อหาที่เป็ นโฆษณาก็ย่อม
ถือว่าเป็ นการแชร์ หรื อส่ งต่อเช่ นเดี ยวกัน ดังนั้นผูบ้ ริ โภคควรจะต้องคํานึ งถึ งการกดฟั งชัน่ ถูกใจ
หรื อการแสดงความคิดเห็นบนโฆษณาที่ล่อแหลมต่อการชักจูง หรื อหลอกลวงผูบ้ ริ โภคด้วย เพราะ
อาจจะส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคท่านอื่นถูกหลอกลวงเช่นเดียวกัน

5.2 การอภิปรายผล
งานวิจยั เรื่ องผลกระทบจ และแนวทางการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก เป็ นงานวิจยั เชิง
คุณภาพมีเป้ าหมายเพื่อแสวงหาข้อมูล หรื อแนวทางให้แก่ ผูบ้ ริ โภค หรื อประชาชนในสังคมในการ
สร้ างความสามารถในการตระหนักรู ้ การคิด วิเคราะห์ และการแยกแยะสื่ อโฆษณาบนเว็บไซต์
เครื อข่ายสังคมประเภทเฟซบุ๊ก และเพื่อเป็ นข้อมูลให้แก่ สถานศึกษาที่สนใจถึ ง พฤติ กรรม และ
ผลกระทบการโฆษณาบนเว็บไซต์เครื อข่ายสังคมประเภทเฟซบุ๊กที่มีผลกระทบต่อการดําเนิ นชี วิต
ของผูบ้ ริ โภค และสามารถนําไปประยุกต์ในการสอนต่อนักเรี ยน หรื อนักศึกษาในสถานบันได้ซ่ ึ งมี
ข้อมูลพื้นฐานดังนี้
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จากข้อมูลที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆ ระบุว่าสื่ อสังคมที่ได้รับความ
นิ ยมมากที่ สุดจากทัว่ โลกรวมไปถึ งประเทศไทยก็คือ เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ซึ่ งแนวโน้มของ
จํา นวนผูใ้ ช้ก็เพิ่ ม ขึ้ นๆ เรื่ อ ยๆ ทุ ก ปี โดยพฤติ ก รรมการเข้า ใช้สื่ อ สั ง คมออนไลน์ ม ากขึ้ น โดยมี
จุดประสงค์เพื่อการสื่ อสารข้อมูลถึ งกันระหว่างผูค้ นในสังคมจนเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้มีการใช้สื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อมาประยุกต์ใช้สู่ ภาคธุ รกิจซึ่ งก็ได้รับการตอบรับที่ดีจากผูค้ นทั้งที่เป็ นผูป้ ระกอบ
ธุ ร กิ จ และผูบ้ ริ โ ภคเนื่ อ งจากปั จ จัย ต่ า งๆ เช่ น การเข้า ใช้ที่ ส ะดวกสบาย ความก้า วหน้ า ของ
เทคโนโลยี และค่านิ ยมในการเสพสื่ อของมนุ ษย์ที่เปลี่ยนไป สุ ดท้ายแล้วการประกอบธุ รกิจบนสื่ อ
สังคมกลายเป็ นระบบเศรษฐกิ จรู ปแบบใหม่ที่เป็ นการแข่งขันกันอย่างสู งซึ่ งเครื่ องมือหนึ่ งที่สําคัญ
ในการประกอบธุ รกิจบนสื่ อสังคมนั้นก็คือการโฆษณา
นักการตลาดในปั จจุบนั จึงมีแนวโน้มที่จะใช้ สื่ อสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เว็บไซต์เฟซบุ๊ก
ในการเป็ นหนึ่ งในช่องทางการสื่ อการตลาด หรื อนําเสนอโฆษณาเพื่อสร้างการรับรู้ ข่าวสาร ความ
เป็ นไปแก่กลุ่มเป้ าหมาย หรื อผูบ้ ริ โภคของธุ รกิจ หรื อกิจการเหล่านั้น โดยข้อมูลจากปี ค.ศ. 2013
ระบุ ว่าพฤติกรรมการลงทุ นในสื่ อโฆษณาทัว่ โลกพบว่างบประมาณในการใช้ สื่ อสังคม เพื่อเป็ น
ช่องทางในการสื่ อสารการตลาด หรื อโฆษณา เป็ นจํานวนร้อยละ 10 จากจํานวนงบประมาณการใช้
สื่ อต่างๆ เพื่อสื่ อสารการตลาดหรื อโฆษณาทั้งหมด โดยเฟซบุ๊ก คือสื่ อสังคมที่มีการทุ่มงบประมาณ
เพื่ อการสื่ อสารการตลาดมากที่ สุ ด ซึ่ งเป็ นจํา นวนถึ ง ร้ อยละ 57 ของสื่ อสัง คมทั้ง หมด ในความ
สอดคล้องที่เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกันประเทศไทยมีงบประมาณการใช้สื่อที่ ผ่านมาช่ วงปี พ.ศ.
2557 พบว่างบประมาณสําหรับสื่ ออินเตอร์ เน็ตซึ่ งรวมถึงสื่ อสังคมออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่ องสู งสุ ด 8.31 เปอร์ เซ็ นต์ซ่ ึ งเป็ นการเพิ่มขึ้นสู งที่สุดจากแนวโน้มของงบประมาณการใช้สื่อ
ประเภทอื่นๆ กลับลดลง
สื่ อสังคม ได้กลายมาเป็ นส่ วนหนึ่งในชีวติ ประจําวันของมนุษย์อย่างรอบด้านในการสื่ อสาร
ทั้งในด้า นการเปิ ดรั บข่า วสาร การเผยแพร่ ขอมูล ต่างๆ การตอบสนองความบันเทิง รวมถึ ง เป็ น
เครื่ องมื อในการสื่ อสารการตลาดอีกด้วย แม้ว่าประชาชนจากทัว่ โลก และประเทศไทยจะได้รับ
ความสะดวกสบาย และอรรถประโยชน์มากมายจาก สื่ อสังคม แต่ผลกระทบจากการใช้สื่อประเภท
นี้ ก็เกิ ดขึ้นมากมาย เช่ น การศึกษาวิจยั ที่ แสดงให้เห็ นว่ามีความเข้าใจผิดต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
เกิดขึ้นบ่อยครั้งหลังจากที่กลุ่มเป้ าหมายได้รับสารที่ถูกส่ งต่อจากสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก รัญชนา รัช
ตะนาวิน (2558) นอกจากนั้นยังมีผลสํารวจจาก สพธอ. (2557) ซึ่ งพบว่ามีจาํ นวนคนไทยในอัตรา
ร้ อ ยละ 9.9 หรื อร้ อ ยละ 10 ที่ มี พ ฤติ ก รรมสุ่ ม เสี่ ย งที่ จ ะไม่ ตรวจสอบการแชร์ ส่ ง ต่ อ ภาพ หรื อ
ข้อความจําพวกข่าว บทความ โฆษณา หรื อความคิดเห็นของผูใ้ ช้บญั ชี อื่นในระบบ ซึ่ งหากคิดเป็ น
จํา นวนจากผูท้ ี่ ใ ช้สื่ อสั ง คมทั้ง หมดจะพบว่า มี ป ระชาชนจํา นวนใกล้เคี ย งกับ 1,725,000 คนที่ มี
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พฤติ กรรมสุ่ มเสี่ ยงเกี่ ยวกับการรับสารในสื่ อสังคมเช่ นนี้ ข้อมูลข้างต้นแสดงให้เห็ นว่าการใช้สื่อ
สังคมเป็ นเครื่ องมือในการสื่ อสารการตลาดมีแนวโน้มที่จะสร้างปั ญหา และผลกระทบด้านลบต่อ
การดําเนินชีวติ ของผูบ้ ริ โภค
จากสภาวะปั ญหาจากการพัฒนาการเทคโนโลยีก ารสื่ อสารอย่า งรวดเร็ ว แต่ ข าดความ
รับผิดชอบจากผูค้ นในสังคม ทําให้ผเู ้ ชี่ยวชาญในระดับนานาชาติได้มีการจัดประชุ ม เพื่อถกเถียงถึง
ต้นเหตุ และวิธีการการแก้ปัญหาที่ถูกต้องที่ประเทศเยอรมันในปี ค.ศ. 2002 ซึ่ งมติในที่ประชุ ม
ก่อให้เกิ ดข้อสรุ ปเรื่ องการศึกษาว่าสื่ อมีความสําคัญมากขึ้นทุกวัน และมีอิธิพลอย่างมากต่อสังคม
ปั จจุบนั และชี้ เห็ นว่า รู ปแบบการศึ กษาสื่ ออย่างมีเหตุ ผล และเป็ นระบบ จะเป็ นส่ วนประกอบที่
พลเมืองยุคใหม่จาํ เป็ นต้องมี นอกจากจะมีขอ้ สรุ ปเกี่ยวกับการศึกษาสื่ อที่เป็ นการศึกษาเกี่ยวกับสื่ อ
ทุกชนิดที่มีความหมาย ยังมีการกําหนดโครงสร้างที่สาํ คัญที่เป็ นเครื่ องมือในการแก้ไขสภาวะปั ญหา
จากการใช้สื่อนั้นก็คือ การกําหนดแบบจําลองแนวคิดหลักการรู ้เท่าทันสื่ อ (Media Literacy : Key
Concept Model) ในเวลาต่อได้มีการพัฒาแบบจําลองดังกล่าวเพื่อมุ่งเน้นจุดประสงค์ในการสร้าง
ความเข้าใจ และการสร้ างภูมิคุม้ กันให้กบั ผูบ้ ริ โภคจากผลกระทบของการสื่ อสารเรี ยกว่า การรู้ เท่า
ทันสื่ อ โดยมีจุดเริ่ มต้นจากสมาชิ กของ Aspen Media Literacy Leadership Institute ได้ให้คาํ จํากัด
ความไว้ว่า หมายถึ งความสามารถในการเข้าถึ ง วิเคราะห์ประเมิ น และสร้ างสรรค์สื่อในหลายๆ
รู ปแบบ จนเวลาต่อมาคํา ว่า การรู ้ เท่า ทันสื่ อ ก็ก ลายมาเป็ นสิ่ งสําคัญในวงการการสื่ อสาร และ
การศึ ก ษาเพื่ อ เป็ นการผลัก ดัน สื่ อให้ เ ป็ นสื่ อที่ มี คุ ณ ภาพ และเป็ นสื่ อที่ ส มบู ร ณ์ ใ นระบอบ
ประชาธิ ปไตย
ในประเทศไทยเองก็ มี ก ารให้ค วามสํ า คัญ เกี่ ย วกับ การรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อในระบบการศึ ก ษา
เช่นเดียวกัน ณัฐนันท์ ศิริเจริ ญ (2558) ได้ทาํ การเรี ยบเรี ยงองค์ประกอบความรู ้เกี่ยวกับการรู ้เท่าทัน
สื่ อและสารสนเทศโดยวางไว้เป็ นแนวทางว่า การจะขับเคลื่ อนสื่ อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
ควรให้ค วามสํา คัญกับ การศึ ก ษาที่ หลัก สู ต รการสอน มี ก ารออกแบบเครื่ องมื อ และกิ จกรรมที่
สร้ า งสรรค์ โดยสรุ ป แล้ว การให้ค วามสํา คัญเกี่ ย วกับ การรู้ เท่า ทันสื่ อในการศึ ก ษาเพื่ อเยาวชน
นัก วิช าการต่า งๆ ได้มุ่งหวัง ที่ จะสร้ า งประโยชน์ ต่อคนกลุ่ มที่ จะเป็ นอนาคตของสั งคม ซึ่ ง ก็คื อ
เยาวชน ในการที่ จะเป็ นภูมิคุม้ กันต่อสื่ อชนิ ดต่างๆ ทั้งในปั จจุ บนั และสื่ อใหม่ที่กาํ ลังเกิ ดขึ้ นใน
อนาคต
ด้วยเหตุ ผ ลข้า งต้น ที่ ก ล่ า วมาทั้ง หมดผูว้ ิจยั จึ ง มี แ นวคิ ดที่ จ ะทํา การวิจยั เพื่อให้ท ราบถึ ง
สภาวะปั ญหาที่เกิ ดขึ้นเกี่ยวกับสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กในแง่มุมต่างๆ ทั้งมุมมอง
ปั ญหาที่กระทบต่อการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภค และมุมมองเกี่ ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และ
จริ ยธรรมเกี่ ยวกับการโฆษณา นอกจากนั้นผูว้ ิจยั ยังมีแนวคิดที่จะสร้างแนวทางการรู ้เท่าสื่ อในสื่ อ
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โฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊ก ซึ่ งคาดว่าจะแก้ไขสภาวะปั ญหาจากโฆษณาบนสื่ อสังคม
ออนไลน์เฟซบุก๊ ที่กระทบต่อการดําเนินชีวิตของผูบ้ ริ โภค และสร้างประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู ้
เกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กจากมุมมองมิติของทางนิ เทศศาสตร์
โดยมี จุดประสงค์ในการสร้ าง และพัฒนาคุ ณภาพชี วิตของประชาชนในสัง คมที่ มี การเข้าใช้สื่ อ
ออนไลน์ในชีวติ ประจําวัน และเป็ นการยกระดับของศักยภาพของการสื่ อสารในประเทศไทย จึงได้
มีสรุ ปผลการวิจยั ที่ได้ทาํ การศึกษาในเชิงคุณภาพออกมาได้ดงั นี้
5.2.1 สภาวะปัญหาเกีย่ วกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของผู้บริโภคทีเ่ ข้ าใช้
เว็บไซต์ สื่อสั งคมเฟซบุ๊ก
โฆษณาที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อการเผยแพร่ ในสื่ อออนไลน์รวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กมักจะ
มี ก ารผลิ ต เนื้ อ หาให้ แ ตกต่ า งจากรู ปแบบโฆษณาในสื่ อหลัก อาทิ เ ช่ น วิ ท ยุ โทรทัศ น์ หรื อ
หนังสื อพิมพ์ เพื่อหลี กเลี่ ยงความรู ้ สึกเบื่อหน่าย หรื อจําเจในการรับชมโฆษณาจากผูบ้ ริ โภค ด้วย
เหตุ น้ ี รูป แบบโฆษณาที่ ผลิ ตขึ้ นบนสื่ อออนไลน์ โดยเฉพาะเว็บ ไซต์สื่ อสั ง คมเฟซบุ๊ก จะมี ค วาม
กลมกลื นไปกับเนื้ อหา หรื อเรื่ องราวที่ถูกนําเสนอ ตัวอย่างของรู ปแบบโฆษณาดังกล่าว เช่น การ
นําเสนอเนื้ อหารายการ Lovelypet ที่ตวั ละครในรายการมีการพูดถึงสิ นค้าชนิ ดหนึ่ งในบทสนทนา
รายการ การนําเสนอคลิปวีดีโอการเต้นประกอบเพลงของเน็ตไอดอลในท่าทางยัว่ ยวนโดยมีการใส่
ข้อความที่พดู ถึงสบู่ที่ทาํ ให้ผวิ ขาวบริ เวณด้านล่างวิดีโอ หรื อการใช้ภาพรวมกับข้อความที่เกี่ยวเนื่ อง
กับความรักโดยมีการตราสิ นค้าอยูบ่ นบริ เวณมุมล่างขวาของภาพ ซึ่ งด้วยรู ปแบบการโฆษณาเช่นนี้
ส่ ง ผลให้ผูบ้ ริ โภคไม่ สามารถตระหนัก ถึ ง สิ่ ง ที่ ได้รับ ชมว่าคื อโฆษณา ด้วยเหตุผลข้างต้นทํา ให้
ผูบ้ ริ โภคบางรายที่ได้รับชมรู ปแบบโฆษณาในสื่ อออนไลน์หรื อเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กขาดการ
ตระหนักที่จะวิเคราะห์ หรื อประเมินเนื้ อหาที่ได้รับชมอย่างเหมาะสม และเกิดความเชื่ อ หรื อถูกจูง
ใจจากเนื้อหาการโฆษณาเหล่านั้นโดยไม่รู้ตวั โดยในบางกรณี อาจจะมีการส่ งต่อเนื้อหาเหล่านั้นทํา
ให้ผูบ้ ริ โภคเกิ ดท่า นอื่ นๆได้รับ ผลกระทบในทํา นองเดี ยวกัน ด้วยเหตุ น้ ี ก ารที่ ผูบ้ ริ โภคขาดการ
พิจารณาอย่างเหมาะสมจากการรั บชมโฆษณาโดยไม่รู้ตวั ทําให้เกิ ดความต้องการเลื อกซื้ อสิ นค้า
หรื อใช้บริ การที่ไม่มีคุณภาพ หรื อมาตรฐานที่เหมาะสม
ในความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาวะปั ญหาเกี่ ยวกับความสามารถในการแยกแยะโฆษณาของ
ผูบ้ ริ โภคที่เข้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กไม่สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่ องผลกระทบจากการ
โฆษณาผ่านระบบอินเทอร์ เน็ตที่ผวู ้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาโดย Pierre (1996) ได้กล่าวว่า การเพิ่มขีด
ความสามารถของคอมพิ ว เตอร์ ท ํา ให้ ต ัว สื่ อ เองโดยธรรมชาติ เ ปลี่ ย นไป ความก้า วหน้า ทาง
เทคโนโลยีและความต้องการที่เปลี่ยนไปของคนในสังคมทําให้สื่อลดความเป็ นมวลชนลงในขณะที่
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มี การปรั บเปลี่ ย นเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของผูบ้ ริ โภคมากขึ้ นความสามารถในการส่ ง
เนื้ อหาข่าวสารที่เฉพาะเจาะจงไปยังกลุ่มผูบ้ ริ โภคเฉพาะกลุ่ มทําให้เปลี่ ยนแปลงพื้นฐานเกี่ ยวกับ
ผูบ้ ริ โภค กล่าวคือมีความพยายามมากขึ้นในการแสวงหาข้อ มูลข่าวสารที่ตนเองสนใจจริ งๆ หรื อ
เลื อกสรรแล้ว และเช่นเดี ยวกันการป้ องกันตนเองไม่ให้รับสารที่ตนไม่ตอ้ งการซึ่ งสื่ ออินเทอร์ เน็ต
สามารถเข้ามาแทนที่ตรงนี้ ได้อย่างดีและน่าจะเป็ นเหตุผลที่ทาํ ให้เข้าใจถึงอิทธิ พลของสื่ อโฆษณา
บนอินเทอร์ เน็ต ได้ดีระดับหนึ่ง
นอกจากนั้น ประเด็ นความคิ ดเห็ น นี้ ยัง สอดคล้อ งกัน ผลวิจยั ของ รั ญ ชนา รั ช ตะนาวิ น
(2557) ที่สรุ ปว่า ปั จจัยทางด้าน ครอบครัว เป็ นปั จจัยที่สําคัญค่อนข้างมากสําหรับความเสี่ ยงในการ
เข้า ใจผิดต่อสิ นค้าอุ ปโภคบริ โภคที่ ถู กผ่านต่อในสื่ อสั งคมออนไลน์ เฟซบุ๊ก เป็ นปั จจัยในระดับ
สังคมที่มีบทบาทในการฟูกฟักเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให้มีแนวทาง ความคิด และวิถีการดําเนิน
ชี วิตที่ ค ล้า ยๆ กัน จนสามารถทํา ให้บุ ค คลในแต่ล ะครอบครั วนั้นมี ท ศั นคติ วิจารณญาณในการ
ตัดสิ นใจในเรื่ องที่ต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยระดับสังคม และวัฒนธรรมมีปัจจัยย่อยๆ หลายปั จจัยที่มี
ผลกระทบต่อความเสี่ ยงของความเข้าใจผิดต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ถูกผ่านต่อในสังคมออนไลน์
เช่น เพศ และความรู ้สึกส่ วนตัวต่อตราสิ นค้า
5.2.2 สภาวะปัญหาของกลุ่มคนทีผ่ ลิตโฆษณาในเว็บไซต์ สื่อสั งคมเฟซบุ๊กทีข่ าดความ
รับผิดชอบต่ อผู้บริโภค
ปั จจัยที่ เปิ ดกว้างต่อผูเ้ ข้าใช้ของสื่ อสังคมโดยเฉพาะอย่า งยิ่งเว็บไซต์สื่ อสังคมเฟซบุ๊ก ที่
สะดวกสบายต่อการเข้าใช้ มี ความรวดเร็ วในการส่ งต่อหรื อเผยแพร่ เนื้ อหาข่าวสารต่างๆ และอี ก
ปั จจัยหนึ่ งที่สําคัญก็คือการที่ผเู ้ ข้าใช้ไม่จาํ เป็ นจะต้องแสดงตัวตนที่แท้จริ ง ทําให้ผปู้ ระกอบธุ รกิจ
หรื อบุคคลที่มีความต้องการที่จะดําเนิ นธุ รกิจบนสื่ อสังคมที่ขาดความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคผลิต
โฆษณาที่มีเนื้ อหาข้อความที่เกิ นความจริ ง หรื อเป็ นเท็จเกี่ ยวกับการกล่าวถึ งสรรพคุ ณของสิ นค้า
หรื อบริ การ เช่น การโฆษณายารักษาโรคที่รักษาได้ทุกอาการ ครี มบํารุ งผิวขายรวดเร็ วภายใน 7 วัน
หรื อยาลดความอ้วนที่ให้ผลในระยะเวลาที่รวดเร็ ว นอกจากนั้นเนื้ อหาในโฆษณาในบางกรณี อาจ
เป็ นเรื่ องที่เกี่ยวกับอบายมุข เช่น เรื่ องของการพนัน เหล้า บุหรี่ ซึ่ งพฤติกรรมดังกล่าวถือว่าเป็ นการ
หลอกลวง และเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค
ในประเด็นความคิดเห็ นเกี่ ยวกับสภาวะปั ญหาของกลุ่มคนที่ ผลิ ตโฆษณาในเว็บไซต์สื่อ
สังคมเฟซบุ๊กที่ขาดความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่ องผลกระทบจากการ
โฆษณาประเภทการโฆษณาหลอกลวงผูบ้ ริ โภคโดย พจนา สัจจาศิ ลป์ (2554) กล่ าวว่าโฆษณา
ลัก ษณะนี้ ส่วนใหญ่ จะเป็ นการโฆษณาเกิ นจริ ง วิธี การของผูจ้ าํ หน่ า ยสิ นค้า ประเภทนี้ มัก จะใช้
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วิธีการขายตรง จัดประชุ มสัมมนา หรื อโฆษณาทางแผ่นผับไปปลิ ว เพื่อเชิ ญชวนผูบ้ ริ โภคให้เกิ ด
ความสนใจสมัครเป็ นตัวแทน ซึ่ งสิ นค้าที่โฆษณา และนํามาจําหน่ายนั้นมีอนั ตรายอย่างยิ่งในการ
บริ โภค สํา นัก งานคณะกรรมการอาหาร และยา ได้เ ข้า มามี บ ทบาทในการตรวจสอบโฆษณา
ดังกล่าว เช่น การโฆษณาเครื่ องดื่ม สมุนไพร ที่ใช้ชื่อ ภาษาจีน และอ้างว่าสามารถรักษาโรคหัวใจ
ความดันโลหิ ตสู ง เบาหวาน โรคอัมพฤกษ์อมั พาต ช่วยเสริ มสร้างฮอร์ โมน แก้ปวดตามไขข้อ โรครู
มาติซม่ั โรคเกาต์ ป้ องกันโรคมะเร็ ง ทําให้ผบู้ ริ โภคเข้าใจผิดว่ายาจีนมีคุณสมบัติมากมาย ถือเป็ น
การหลอกลวงผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้สุขภาพของร่ างกายเสื่ อมโทรม
5.2.3 ปัญหาในการสร้ างค่ านิยมจากโฆษณาบนเว็บไซต์ สื่อสั งคมเฟซบุ๊ก
เนื่องด้วยการเปิ ดกว้างของสื่ อสังคมรวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กทําให้บุคคลธรรมดาผู ้
ซึ่งมิใช่ดารา หรื อนักแสดงแต่มียอดจํานวนผูต้ ิดตาม หรื อเพื่อนในบัญชีอยูใ่ นจํานวนมากซึ่ งจะเรี ยก
บุคคลประเภทนี้ ว่า บุคคลที่ผซู ้ ่ ึ งมีอิทธิ พลต่อสังคมออนไลน์ (Influencer) สามารถใช้ตนเอง หรื อ
ได้รั บ การว่า จ้า งจากตราสิ น ค้า ให้ เ ป็ นตัว แทนสิ น ค้า (Presenter) หรื อ ทู ต ของสิ น ค้า (Brand
Ambassador) ในการนํา เสนอโฆษณาให้ ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความต้อ งการที่ จะซื้ อ สิ นค้า หรื อ บริ ก าร
ดังกล่าว โดยรู ปแบบการโฆษณาของบุคคลที่ผซู ้ ่ ึ งมีอิทธิ พลต่อสังคมออนไลน์น้ ีจะไม่เหมือนกับรู ป
แบบเดิมในการโฆษณาจากสื่ อหลักอย่าง โทรทัศน์ หรื อวิทยุ แต่จะเป็ นการโฆษณาที่มุ่งเน้นให้เกิด
ยอดจํานวนผูช้ ม หรื อผูก้ ดปุ่ มถูกใจมากที่สุดเพื่อโฆษณาเหล่านั้นถูกพูดถึงบนสังคมออนไลน์ ด้วย
เหตุน้ ี ทาํ ให้การโฆษณาบนสื่ อสังคมออนไลน์มกั จะมีการนําเสนอโดยมี การแสดงพฤติ กรรมจาก
บุคคลที่ ผูซ้ ่ ึ งมี อิทธิ พลต่อสังคมออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมอยู่บ่อยครั้ งเช่ น การปล่ อยวิดีโอตัวแทน
สิ นค้าที่เป็ นผูห้ ญิงการแต่งตัวที่ล่อแหลม หรื อแสดงท่าเต้นที่ยวั่ ยวนระหว่างการพูดถึงสิ นค้าที่ขาย
วิดีโอตัวแทนสิ นค้าผูช้ ายที่ พูดคําไม่สุภาพขณะอธิ บายสรรพคุ ณสิ นค้า ส่ ง ผลให้ผูบ้ ริ โภคที่ขาด
วิจารณญาณในการไตร่ ตรองสิ่ งที่ได้รับชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผูท้ ี่เป็ นเยาวชนเกิดค่านิ ยมที่จะลอก
เลียนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเหล่านั้น
ประเด็นแนวความคิดเห็นเรื่ องปั ญหาในการสร้างค่านิ ยมจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคม
เฟซบุก๊ สอดคล้องกับแนวความคิดเรื่ องผลกระทบจากการโฆษณาประเภทการโฆษณาทําให้เยาวชน
เกิ ด พฤติ ก รรมที่ รุ นแรงก้า วร้ า วโดย พจนา สั จจาศิ ล ป์ (2554) ได้ก ล่ า วถึ ง แนวความคิ ดเรื่ อ ง
ผลกระทบจากการโฆษณาประเภทการโฆษณาทําให้เยาวชนเกิดพฤติกรรมที่รุนแรงก้าวร้าวว่า การ
เปิ ดรับภาพยนตร์ โฆษณาทางสื่ อวิทยุโทรทัศน์ที่มีความรุ นแรง จะก่อให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่
ก้าวร้ าวได้ตามสารโฆษณานั้นได้ โดยเฉพาะในเด็ก และเยาวชนซึ่ งขาดวุฒิภาวะทางอารมณ์ จึง
คล้อยตามสารโฆษณาได้ง่าย และรวดเร็ ว เช่น การโฆษณาสเปรย์เอ็กซิ ส การดําเนิ นเรื่ องหญิงสาว
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ตบตีกนั อย่างรุ นแรงเพื่อแย่งผูช้ ายที่ใช้สเปรย์ยี่ห้อดังกล่าว เป็ นการแสดงถึ งพฤติกรรมที่กา้ วร้าวที่
ซึ่ งอาจส่ งผลให้เกิดการเลียนแบบได้ จนอากลายเป็ นเรื่ องปกติธรรมดาของสังคม หรื อกลายเป็ นสิ่ ง
ที ยึดถื อปฏิ บ ตั ิ ก ัน ถื อได้ว่า นัก โฆษณาขาดความรั บ ผิดชอบต่ อสัง คม ฉะนั้นนัก โฆษณาควรจะ
ตระหนักอย่างยิง่ ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาออกสู่ สายตาผูบ้ ริ โภค
นอกจากนั้นประเด็นความคิ ดเห็ นนี้ สอดคล้องกับ แนวความคิ ดเรื่ องผลกระทบจากการ
โฆษณาประเภทการโฆษณาขาดความเคารพศักดิ์ศรี คุณค่าความเป็ นมนุ ษย์โดย พจนา สัจจาศิลป์
(2554) ได้กล่าวว่าปั จจุบนั การนําสิ่ งเร้าทางเพศ ได้แก่ การนําผูห้ ญิง และผูช้ ายมาแสดงแบบโฆษณา
ที่ ล่อแหลมในงานโฆษณาเป็ นที่ นิยมอย่างกว้างขวางเพื่อเรี ยกร้ องความสนใจจากผูบ้ ริ โภค การ
โฆษณาลักษณะเหล่ านี้ ส่งผลกระทบต่อสถานภาพ และการพัฒนาสิ ทธิ มนุ ษย์ชน โดยเฉพาะใน
ประเทศไทยผูห้ ญิงจะถูกนํามาเป็ นเครื่ องมือในการโฆษณาอย่างมากมาย ทําให้กลุ่มองค์กรที่ทาํ งาน
ด้า นเด็ ก และผูห้ ญิ ง อาทิ คณะทํา งานส่ ง เสริ ม มิ ติ หญิ ง ชายเพื่ อ การพัฒนา เครื อ ข่ า ยผูห้ ญิ ง กับ
รั ฐธรรมนู ญ มู ล นิ ธิ เพื่ อนหญิ ง มู ล นิ ธิ ผูห้ ญิ ง และอี ก หลายสมาคม เห็ นพ้องต้องกันว่า โฆษณา
ประเภทนี้เป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งต่อวัฒนธรรมไทย ขาดการเคารพศักดิ์ศรี คุณค่า
ความเป็ นมนุ ษย์ และเป็ นอุปสรรคที่ขดั ต่อการเสริ มสร้างความสัมพันธ์อนั เท่าเทียมกัน ของหญิง
ชายในสังคมรวมทั้งส่ งผลกระทบต่อการสร้างค่านิยมผิดๆ ในสังคม
5.2.4 แหล่ งทีโ่ ฆษณาประเภทผู้ประกอบธุรกิจรายย่ อย และแหล่ งทีม่ าประเภทบุคคลมี
แนวโน้ มพฤติกรรมไม่ เหมาะสม
แหล่งที่มาโฆษณาสําหรับสื่ อสังคมโดยเฉพาะเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กประเภทผูป้ ระกอบ
ธุ รกิจรายย่อย และแหล่งที่มาประเภทบุคคลมักจะไม่นิยมว่าจ้างตัวแทนผูผ้ ลิตโฆษณา (Agency) ที่มี
ความเชี่ยวชาญ ความรู ้ และประสบการณ์ในการผลิตโฆษณาเป็ นผูผ้ ลิตโฆษณาให้ดว้ ยปั จจัยในเรื่ อง
ของงบประมาณ ดังนั้นแหล่งที่มาดังกล่าวมักจะดําเนิ นการผลิ ตโฆษณาด้วยตนเอง หรื อว่าจ้าง
ตัวแทนผูผ้ ลิตโฆษณารายเล็กเพื่อเป็ นผูผ้ ลิตโฆษณาให้ ซึ่ งบุคคลเหล่านั้นมักจะขาดความรู ้ที่ชดั เจน
เกี่ ยวกับกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมในการผลิ ตโฆษณาที่ถูกต้อง รู ปแบบการนําเสนอ
โฆษณาจะมุ่งเน้นเพียงแต่กระแสตอบรั บที่ดีของโฆษณาเพียงเท่านั้นส่ งผลให้บ่อยครั้งที่โฆษณา
ที่มาจากแหล่งที่ มาประเภทผูป้ ระกอบธุ รกิจรายย่อย และแหล่งที่มาประเภทบุคคลมีการนําเสนอ
ภาพ หรื อข้อความในการชักจูงที่ผดิ กฎหมาย หรื อไม่เหมาะสมต่อจรรยาบรรณ หรื อจริ ยธรรม
ประเด็ น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ แหล่ ง ที่ โ ฆษณาประเภทผู ้ป ระกอบธุ ร กิ จ รายย่อ ย และ
แหล่งที่มาประเภทบุคคลที่มีแนวโน้มพฤติกรรมไม่เหมาะสมนี้ ไม่ได้สอดคล้องกับแนวคิดในเรื่ อง
ประเภทโฆษณาบนเว็บไซต์ที่ผวู ้ จิ ยั กําหนดไว้เพื่อสร้างแนวทางคําถามเกี่ยวกับประเภทของโฆษณา
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ที่ มี แ นวโน้ ม การนํา เสนอพฤติ ก รรมที่ ไ ม่ เ หมาะสม ซึ่ งแนวความคิ ด นี้ มาจาก Kansapat
Asawarujanon (2557) โดยมีการแบ่งประเภทโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมไว้ 9 ประเภทได้แก่ การ
มีส่วนร่ วมกับโพสจากเพจ โฆษณาสนับสนุ นสําหนับแฟนเพจโฆษณาสนับสนุ นสําหรับเว็บไซต์
โฆษณาสนับสนุนสําหรับเว็บไซต์แบบมีส่วนร่ วม โฆษณาสนับสนุ นสําหรับแอฟพลิเคชัน่ โฆษณา
สนับ สนุ นสํา หรั บ แอฟพลิ เคชั่นแบบมี ส่วนร่ วม โฆษณาสําหรั บ การตอบสนองอีเวนท์ โฆษณา
สําหรับการสร้างขอเสนอ และโฆษณาสําหรับวีดีโอเนื่ องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้เสนอแนะแนวทาง
ในการแบ่งประเภทของโฆษณาที่มีแนวโน้มที่จะนําเสนอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะจากแหล่งที่มาโดย
แบ่งเป็ น 3 ประเภทได้แก่ 1) แหล่งที่มาประเภทผูป้ ระกอบธุ รกิจขนาดใหญ่ 2) แหล่งที่มาประเภทผู ้
ประกอบธุ รกิจขนาดกลาง 3) แหล่งที่ประเภทบุคคลทัว่ ไป เพื่อเป็ นเกณฑ์ในการตัดสิ นใจโฆษณาที่
มีความเสี่ ยงที่จะนําเสนอพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
5.2.5 ปัญหาเกีย่ วกับการบังคับใช้ กฎหมาย
สื่ อสังคมรวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ถือว่าเป็ นรู ปแบบการใช้สื่อที่มีระยะเวลาเริ่ มต้น
ในการใช้ได้ไม่นานในประเทศไทย ทําให้การควบคุมในแง่ของกฎหมายยังไม่ได้มีการพัฒนาให้เท่า
ทันกับความเป็ นไปของสื่ อสังคมได้อย่างเหมาะสม แม้วา่ จะมีการประกาศใช้พรบ.คอมพิวเตอร์ แต่ก็
เป็ นเพียงกฎหมายว่าด้วยการกระทําผิดเกี่ยวกับการนําข้อมูลที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ หน่ วยความจําของ
คอมพิวเตอร์ หรื อพื้นที่บนอินเทอร์ เน็ ตพื้นฐานไม่ใช่ การระบุการกระทําความผิดบนเว็บไซต์สื่อ
สังคมที่มีการพัฒนารู ปแบบของการสื่ อสารที่ซบั ซ้อนมากกว่าเว็บไซต์พ้ืนฐานบนอินเทอร์ เน็ตแต่
อย่างใด และเนื่องจากความแพร่ หลายในการใช้สื่อสังคมเพื่อการเผยแพร่ โฆษณาของธุ รกิจต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็ นสิ นค้า หรื อบริ การชนิดต่างๆ จากผูป้ ระกอบธุ รกิจขนาดใหญ่จนไปถึงขนาดเล็ก แต่ก็ยงั ไม่
มีการกําหนดว่าภาครั ฐ หรื อองค์กรส่ วนใดที่ จะมี หน้าที่ ในการรั บผิดชอบการกระทําผิดจากการ
เผยแพร่ โฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมอย่างชัดเจน นอกจากนั้นด้วยความที่เว็บไซต์สื่อสังคมรวมถึง
เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ มีตน้ ตอของการปฏิบตั ิการอยูท่ ี่ต่างประเทศทําให้อาณาเขตของการควบคุม
กฎหมายของประเทศไทยไม่สามารถครอบคลุมถึ ง หรื อเป็ นไปได้ยากหากจะบังคับใช้ ด้วยเหตุผล
ข้างต้นทั้งหมดทําให้มีพฤติกรรมในการเผยแพร่ โฆษณาที่ละเมิดกฎหมายเกิดขึ้นอย่างแพร่ หลายใน
ปั จจุบนั และการจับกุม หรื อเอาผิดเป็ นเพียงแค่การตีความจากกฎหมายพรบ.คอมพิวเตอร์ ฉบับเดิ ม
ทําไห้เกิดความเหลื่อมลํ้า และสับสนในการใช้กฎหมายเพื่อควบคุมสื่ อสังคม
ความคิ ด เห็ น เรื่ อ งปั ญ หาเกี่ ย วกับ การบัง คับ ใช้ก ฎหมายจากผู ้ใ ห้ ข ้อ มู ล หลัก ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับต้นกําเนิ ด และต้นต้อของการปฏิบตั ิการของเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กซึ่ งสอดคล้องกับ
แนวความคิดเรื่ องสื่ อสังคม และเว็บไซต์เฟซบุ๊กโดย @mimee, @tuirung (2553) ซึ่ งได้กาํ หนดว่า
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เฟซบุก๊ (Facebook) คือ เว็บไซต์สังคมออนไลน์ที่ก่อตั้งโดยกลุ่มนักศึกษาที่มาจากมหาวิทยาลัยฮาร์
วาร์ ด ณ ประเทศสหรั ฐอเมริ กา และมี สถานที่ ต้ งั ในการปฏิ บตั ิการอยู่ที่ต้ งั ประเทศสหรัฐอเมริ กา
เช่นเดี ยวกันทําให้อาํ นาจการควบคุมของกฎหมายสําหรับการโฆษณาในประเทศไทยไม่สามารถ
บังคับใช้ได้
นอกจากนั้นแนวความคิดเรื่ องแนวความคิดเรื่ องปั ญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายจาก
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักยังสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่ องแนวความคิดเกี่ยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ และ
จริ ยธรรมสําหรับการโฆษณาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการควบคุมกฎหมายในศตวรรษที่ 21
โดย พจนา สัจจาศิลป์ (2554) ได้กล่าวว่าทิศทางของผูบ้ ริ โภคในศตวรรษที่ 21 ก็คือ ทิศทางที่กา้ ว
ไปสู่ พลังผูบ้ ริ โภคสี เขียว นัน่ คือ ผูบ้ ริ โภคจะต้องใช้วิจารณญาณมากขึ้นในการบริ โภค การเลื อก
บริ โภคจะต้องคํานึงถึงว่าผูผ้ ลิตมีจริ ยธรรมหรื อไม่ และมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์โดยรวมหรื อไม่
รวมทั้งการใช้พลังต่อต้านโดยการไม่บริ โภคผลิตภัณฑ์หรื อบริ การใดๆ ที่ไม่รับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภค
และต่อสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งแนวความคิ ดดัง กล่ า วเป็ นการคาดเดาว่า ในอนาคตอันใกล้ก ฎหมายการ
ควบคุมโฆษณาจะมีประสิ ทธิ ภาพลดน้อยลง และประชาชนผูบ้ ริ โภคจะต้องมีหน้าที่ในการพิจารณา
สื่ อโฆษณาที่ได้รับชมมากขึ้น
ทั้งนี้ แนวความคิ ดเรื่ องแนวความคิ ดเรื่ องปั ญหาเกี่ ย วกับ การบัง คับใช้ก ฎหมายจากผูใ้ ห้
ข้อมูลหลักนั้นไม่สอดคล้องกันแนวความคิดในเรื่ องเกี่ยวกับสื่ อสังคม และเว็บไซต์เฟซบุ๊กในหัวข้อ
นโยบายการโฆษณาของเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก (Facebook, 2558) เนื่ องจากผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลักได้มี
การอ้า งถึ ง กฎหมายในการควบคุ ม ในการโฆษณาที่ ม าจาก กฎหมายไทย และกฎหมาย พรบ.
คอมพิวเตอร์ ในการควบคุ มปั ญหา หรื อพฤติกรรมที่ไม่เหมาสะมแก่ผบู ้ ริ โภคในเว็บไซต์สื่อสังคม
รวมไปถึงเว็บไซต์สื่อสังคมประเภทเฟซบุ๊ก แต่ไม่ได้มีการอ้างถึงนโยบายการโฆษณาของเว็บไซต์
สื่ อสั ง คมเฟซบุ๊ก ที่ เป็ นหนึ่ ง เครื่ องมื อ ที่ เว็บ ไซต์สื่ อสั ง คมเฟซบุ๊ ก เป็ นผูก้ าํ หนดเองในการสร้ า ง
มาตรการในการป้ องการโฆษณาที่สร้างผลกระทบในด้านลบต่อการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภครวมที่
เป็ นผูเ้ ข้าใช้เว็บไซต์ส่ื อสังคมประเภทเฟซบุก๊
5.2.6 การขาดความรู้ ทางด้ านกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริยธรรมของผู้ผลิตโฆษณา
ความสะดวกสบาย และการเปิ ดกว้างในการเช้าใช้เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กอย่างแพร่ หลาย
ทําให้ผูผ้ ลิ ตสิ นค้า หรื อบริ การที่ ไม่มีความรู ้ เกี่ ยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อจริ ยธรรมอย่าง
เพียงพอในการผลิตโฆษณาสามารถผลิ ตโฆษณาที่มีจุดประสงค์มุ่งเน้นเพียงเพื่อจูงใจผูบ้ ริ โภคเกิ ด
ความต้องการที่ จะซื้ อ หรื อ ใช้บ ริ ก ารของตนเองทํา ให้ บ่อ ยครั้ งเนื้ อโฆษณาเหล่ า นั้น อาจมี ก าร
นําเสนอที่ผดิ ต่อกฎหมาย จรรยาบรรณ หรื อจริ ยธรรมในการโฆษณา และด้วยปั จจัยในความรวดเร็ ว
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ของการส่ งต่อข้อมูลของเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กทําให้เนื้ อหาโฆษณาดังกล่ าวถู กส่ งต่อออกไป
อย่างแพร่ หลายจนในบางกรณี อาจมีจาํ นวนผูร้ ับชมมากกว่าโฆษณาในสื่ อหลัก ด้วยเหตุน้ ีส่งผลให้
ผูบ้ ริ โภคจํานวนมากที่ได้รับชมโฆษณาในเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กถูกเอาเปรี ยบ หรื อถูกหลอกลวง
จากเนื้ อโฆษณาที่เกิ นจริ ง หรื อมีเนื้ อหาที่เป็ นเท็จ และพฤติกรรมดังกล่าวก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น
และควบคุมไม่ได้
ความคิ ดเห็ นในเรื่ องการขาดความรู ้ ทางด้านกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ย ธรรมของ
ผูผ้ ลิ ตโฆษณาจากผูใ้ ห้ข ้อมู ล หลัก สอดคล้องกับ แนวความคิ ดเรื่ องกฎหมาย จรรยาบรรณ และ
จริ ยธรรมสําหรับการโฆษณา ในประเด็นที่เกี่ยวกับสิ ทธิ ของผูบ้ ริ โภคที่ถูกละเมิดจากผูผ้ ลิตโฆษณา
บนสื่ อสังคมออนไลน์จากการคุม้ ครองทางกฎหมายโดยสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
(2543) โดยได้กาํ หนดพระราชบัญญัติคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค พ.ศ. 2522 ไว้ 5 ประการ คือ 1) สิ ทธิ ที่จะ
ได้รับข่าวสารรวมทั้งคําพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้อง และเพียงพอเกี่ยวกับสิ นค้า หรื อบริ การ 2) สิ ทธิ
ที่จะมีอิสระในการเลื อกหาสิ นค้า หรื อบริ การ 3) สิ ทธิ ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้า
หรื อบริ การ 4) สิ ทธิ ที่จะได้รับความเป็ นธรรมในการทําสัญญา และ5) สิ ทธิ ที่จะได้รับการพิจารณา
และชดเชยความเสี ยหาย และความคิดเห็นในเรื่ องการขาดความรู ้ทางด้านกฎหมาย
ประเด็นความคิ ดเห็ นเรื่ องจรรยาบรรณ และจริ ยธรรมของผูผ้ ลิ ตโฆษณาจากผูใ้ ห้ขอ้ มูล
หลักยังสอดคล้องกับแนวความคิดเรื่ องเกี่ยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมสําหรับการ
โฆษณาในประเด็นเรื่ องการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านการโฆษณาของสํานักงานคณะกรรมการคุม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคโดย สุ ษม ศุภนิ ตย์ (2536) ซึ่ งกล่าวว่า การโฆษณาเป็ นกิ จกรรมทางการสื่ อสารมวลชนที่
เกิดขึ้นในสังคมที่มีระบบเศรษฐกิจแบบเสริ นิยมเพื่อให้ข่าวสาร และการจูงใจแก่ผบู ้ ริ โภค โดยใช้
กลยุทธ์ต่างๆ ทั้งในแง่ของความจริ ง และสิ่ งสมมติให้เกิดความพึงพอใจ สนใจ ไปจนกระทัง่ ถึงการ
ยอมรั บ และซื้ อสิ นค้าหรื อบริ การมาใช้ หรื อยอมรั บความคิ ดเห็นนโยบายของบริ ษทั โดยสิ นค้า
ประเภทเดี ยวกันแต่ต่างยี่ห้อกันมีมากมาย ทําให้การโฆษณาต้องแย่งชิ งส่ วนแบ่งทางการตลาดจน
บางครั้ งเกิ ดการกระทํา ที่ ไ ม่ เป็ นธรรมขึ้ นซึ่ ง เป็ นความผิดต้องห้า ม และมี โทษ การควบคุ ม การ
โฆษณากําหนดเพือ่ คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคให้ได้รับข่าวสารที่เป็ นจริ ง และขจัดการกระทําที่ไม่เป็ นธรรม
ทางการค้า จากแนวคิดนี้ จะสรุ ปได้วา่ ผูผ้ ลิตโฆษณาที่ขาดความรู ้เรื่ องจริ ยธรรมในการโฆษณาจะมี
แนวโน้มในการผลิตโฆษณาที่เป็ นการเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภค
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5.2.7 การใช้ กฎหมาย หรือจรรยาบรรณทีไ่ ม่ ได้ ผล
กระบวนการการดําเนิ นการเพื่อบังคับใช้ทางกฎหมายในประเทศไทยเกี่ยวกับการกระทํา
ผิดในการเผยแพร่ โฆษณาไม่เท่าทันรู ปแบบอันซับซ้อนของเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก เช่น การใช้
บัญชีปลอมของผูล้ ะเมิดกฎหมายการโฆษณา การใช้บุคคลอื่นเป็ นตัวแทนในการเผยแพร่ โฆษณาที่
ผิ ด กฎหมาย หรื อ การส่ ง ต่ อ โฆษณาที่ ผิ ด กฎหมายของผู ้บ ริ โ ภคโดยไม่ ท ราบว่ า ผิ ด กฎหมาย
นอกจากนั้นจรรยาบรรณเกี่ ย วกับ การโฆษณาเป็ นองค์ความรู้ เฉพาะทางของผูท้ ่ี ศึ ก ษาแนวทาง
เกี่ยวกับนิ เทศศาสตร์ เท่านั้น การทําความเข้าใจจากผูท้ ี่ไม่ได้ศึกษาแนวทางเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์ มา
ก่อนนั้นเป็ นไปได้โดยยาก และในปั จจุบนั ยังไม่มีองค์กรใดในปั จจุบนั ที่ผลักดันให้ประชาชนทัว่ ไป
ได้ศึ ก ษาเกี่ ย วกับ องค์ ค วามรู ้ น้ ี อย่ า งจริ ง จัง ด้ ว ยทั้ง สองเหตุ ผ ลข้า งต้น การใช้ ก ฎหมาย หรื อ
จรรยาบรรณเกี่ยวกับการโฆษณาในการแก้ปัญหาการถูกหลอกลวง หรื อการเอาเปรี ยบผูบ้ ริ โภคจึงมี
แนวโน้มที่จะไม่ประสบความสําเร็ จ หรื อทําได้อย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพ การมุ่งเน้นการแก้ปัญหา
โดยวิธีอ่ืนจึงเป็ นสิ่ งสมควรที่ผทู ้ ี่มีหน้าที่รับผิดชอบ หรื อองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับการโฆษณาบนสื่ อ
สังคมจําเป็ นจะต้องตระหนักถึง และคิดวิธีแก้ปัญหา
ความคิ ดเห็ นเกี่ ย วกับ การใช้ก ฎหมาย หรื อจรรยาบรรณที่ ไ ม่ ไ ด้ผ ลจากผูใ้ ห้ข ้อมู ล หลัก
สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ ยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมสําหรับการโฆษณาใน
ประเด็นเรื่ องของจรรยาบรรณสําหรับการโฆษณาที่เป็ นองค์ความรู ้ สําหรับนักผลิ ตโฆษณาอาชี พ
ไม่ใช่ องค์ความรู ้ ที่ประชาชนปกติพึงที่จะรับรู้ โดย สมเกียรติ อ่อนวิมล (2556) ได้อธิ บายว่าความ
เป็ นมืออาชีพ คือขีดความสามารถ ทักษะในการทํางานตามความต้องการของอาชีพนั้นๆ เมื่อเราเป็ น
สื่ อหนังสื อพิมพ์ก็ตอ้ งรู ้ว่าจะเขียนข่าว ผลิ ตข่าว กระบวนการออกแบบให้เป็ นมืออาชี พ หรื อถ้าทํา
โทรทัศน์ก็ตอ้ งรู ้เรื่ องกล้อง มุมกล้อง แสง การลงเสี ยง การออกเสี ยง การมิกซ์ภาพเสี ยง ลําดับเรื่ อง
ให้ส้ นั ยาวตามความเหมาะสมที่จะเอามาใช้ในข่าว คือทําอะไรให้ดีที่สุดตามที่เงื่อนไขของการผลิต
งานนั้นๆ เขาทํา ไม่ใช่ ทาํ อิเหละเขระขระ แต่ส่วนหนึ่ งของการเป็ นมืออาชี พ ก็มีกรอบการดําเนิ น
ชีวติ คือจรรยาบรรณหรื อจริ ยธรรมวิชาชีพ ดังนั้นหากจะสร้างการรับรู ้เกี่ยวกับองค์ความรู้น้ ี รวมถึง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับการโฆษณาโดยเฉพาะให้แก่ประชาชนทัว่ ไปที่หนั มาผลิตโฆษณาในสื่ อสังคม
ออนไลน์จะเป็ นเรื่ องที่เป็ นไปได้ยาก
5.2.8 การโฆษณาสิ นค้ าทีไ่ ม่ ผ่านการรับรอง หรือการไม่ มีมาตรฐานบนเว็บไซต์ สื่อสั งคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊ก
เนื่องจากความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับการกําหนดพฤติกรรมการนําเสนอโฆษณาบนสื่ อเว็บไซต์
สื่ อสังคมเฟซบุ๊กที่ ละเมิดกฎหมาย และความไม่ทวั่ ถึ งของอํานาจการครอบคลุ มของกฎหมายใน
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ประเทศไทยที่ควบคุมพฤติกรรมการโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก ด้วยเหตุผลนี้ทาํ ให้ผผู ้ ลิต
โฆษณาบางรายที่ไม่มีความรับผิดชอบอาศัยช่องว่างของการควบคุมพฤติกรรมการโฆษณาดังกล่าว
ผลิ ต และเผยแพร่ โฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การที่ ไม่ได้รับการรั บรองคุ ณภาพ หรื อไม่ได้มาตรฐาน
ออกมาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ทําให้เมื่อผูบ้ ริ โภคบางรายที่เลือกซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การดังกล่าว
อาจะส่ งผลให้เกิ ดความอันตรายต่อชี วิตในบางกรณี ตัวอย่างของพฤติ กรรมการโฆษณาที่ สินค้า
หรื อบริ การที่ ไม่ได้รับการรั บรองคุ ณภาพ หรื อไม่ได้มาตรฐานได้แก่ โฆษณาอาหารและยาที่ ยงั
ไม่ได้รับการจดทะเบียนจาก อย. สิ นค้าประเภทเครื่ องมือแพทย์ และบริ การเกี่ยวกับศัลยกรรมที่
ไม่ได้มาตรฐานการรับรองที่ถูกต้อง
ความคิดเห็ นในเรื่ องการโฆษณาสิ นค้าไม่ผ่านการรับรอง หรื อไม่มีมาตรฐานบนเว็บไซต์
สื่ อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ สอดคล้องกับแนวความคิดเกี่ยวกับผลกระทบจากการโฆษณาในประเด็น
การโฆษณาที่หลอกลวงผูบ้ ริ โภค โดย พจนา สัจจาศิลป์ (2554) กล่าวว่าโฆษณาลักษณะนี้ ส่วนใหญ่
จะเป็ นการโฆษณาเกิ น จริ ง วิ ธี ก ารของผูจ้ าํ หน่ า ยสิ นค้า ประเภทนี้ มัก จะใช้วิธี ก ารขายตรง จัด
ประชุมสัมมนา หรื อโฆษณาทางแผ่นผับไปปลิว เพื่อเชิญชวนผูบ้ ริ โภคให้เกิดความสนใจสมัครเป็ น
ตัวแทน ซึ่ ง สิ นค้า ที่ โฆษณา และนํา มาจํา หน่ า ยนั้นมี อนั ตรายอย่า งยิ่ง ในการบริ โภค สํา นัก งาน
คณะกรรมการอาหาร และยาได้เข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบโฆษณาดังกล่าว เช่น การโฆษณา
เครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพร ที่ ใ ช้ชื่ อ ภาษาจี น และอ้า งว่า สามารถรั ก ษาโรคหัว ใจ ความดัน โลหิ ต สู ง
เบาหวาน โรคอัมพฤกษ์อมั พาต ช่วยเสริ มสร้ างฮอร์ โมน แก้ปวดตามไขข้อ โรครู มาติซม่ั โรคเกาต์
ป้ องกันโรคมะเร็ ง ทํา ให้ผูบ้ ริ โภคเข้า ใจผิดว่ายาจี นมี คุ ณสมบัติม ากมาย ถื อเป็ นการหลอกลวง
ผูบ้ ริ โภค ส่ ง ผลให้สุ ขภาพของร่ า งกายเสื่ อมโทรม จากการโฆษณาในประเด็นการโฆษณาที่
หลอกลวงผูบ้ ริ โภค โดยโฆษณาลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการโฆษณาสิ นค้าที่ไม่ได้รับการรับรอง
หรื อไม่มีมาตรฐานบน แต่มกั จะใช้ขอ้ ความ รู ปแบบการนําเสนอ หรื อการจัดองค์ประกอบให้ดู
เหมือนสิ นค้าที่มีการรับรอง หรื อผ่านมาตรฐานจากองค์กรต่างๆ ส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคหลงเชื่ อ และเกิด
การบริ โภคสิ นค้าเหล่านั้น
นอกจากจากนั้น ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การโฆษณาสิ น ค้า ไม่ผ่า นการรั บ รอง หรื อ ไม่ มี
มาตรฐานบนเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุก๊ ยังสอดคล้องกับแนวความคิดในเรื่ องสื่ อสังคม และ
เว็บไซต์เฟซบุ๊กในเรื่ องพฤติกรรมการโฆษณาที่กล่าวมาข้างต้นที่ละเมิดข้อกําหนดนโยบายในการ
โฆษณาของเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ในข้อ 2.1 เกี่ยวกับเนื้ อหาต้องห้าม (Facebook, 2558) โดยได้มี
การกําหนดข้อห้ามในการโฆษณาโดยต้องไม่ก่อให้เกิด เอื้ออํานวย หรื อส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ บริ การ
หรื อกิ จกรรมที่ ผิดกฎหมาย โฆษณาที่มีการกําหนดเป้ าหมายไปยังผูท้ ี่ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต้องไม่
ส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรื อไม่ปลอดภัย หรื อที่เป็ นการ

104
หาประโยชน์ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อสร้างแรงกดดันอย่างไม่เหมาะสมต่อกลุ่มอายุเป้ าหมาย
และข้อ 2.2 โดยโฆษณาจะต้องไม่ส่งเสริ มการขายหรื อการใช้สิ่งต่อไปนี้ คื อ อาหารเสริ มที่ไม่
ปลอดภัย ตามที่กาํ หนดโดยดุลยพินิจของเฟซบุ๊กแต่เพียงผูเ้ ดียว และผลิตภัณฑ์ยาสู บและอุปกรณ์
การใช้ยาที่เกี่ยวข้อง
5.2.9 การโฆษณาทีก่ ล่ าวอ้ างสรรพคุณเกินจริง
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การโฆษณาที่ ก ล่ า วอ้า งสรรพคุ ณ เกิ น จริ ง มี เ หตุ ผ ลที่ ม าคล้า ยกับ
แนวความคิดเห็ นเกี่ ยวกับการโฆษณาสิ นค้าไม่ผ่านการรับรอง หรื อไม่มีมาตรฐานบนเว็บไซต์สื่อ
สังคมออนไลน์เฟซบุก๊ กล่าวคือเนื่องจากความไม่ชดั เจนเกี่ยวกับการกําหนดพฤติกรรมการนําเสนอ
โฆษณาบนสื่ อเว็บ ไซต์สื่ อสั ง คมเฟซบุ๊ก ที่ ล ะเมิ ด กฎหมาย และความไม่ ท ั่วถึ ง ของอํา นาจการ
ครอบคลุ ม ของกฎหมายในประเทศไทยที่ ค วบคุ ม พฤติ ก รรมการโฆษณาบนเว็บ ไซต์สื่ อสั ง คม
เฟซบุ๊ก ด้วยเหตุ ผ ลนี้ ท าํ ให้ผูผ้ ลิ ตโฆษณาบางรายที่ ไ ม่มี ค วามรั บ ผิดชอบอาศัย ช่ องว่า งของการ
ควบคุมพฤติกรรมการโฆษณาดังกล่าวผลิตโฆษณาที่การกล่าวอ้างสรรพคุณของสิ นค้า หรื อบริ การ
ที่เกิ นความเป็ นจริ ง เช่น พฤติกรรมการโฆษณาสิ นค้าประเภทยาที่กล่าวอ้างสรรพคุณรักษาโรคได้
ทุกชนิด พฤติกรรมการโฆษณาบริ การทางด้านศัลยกรรมโดยใช้บุคคลผูม้ ีอิทธิ พลทางสังคมที่ไม่ได้
รับการศัลยกรรมจากทางคลินิกเป็ นผูแ้ นะนําการบริ การ พฤติกรรมการโฆษณาครี มบํารุ งผิวที่อา้ งว่า
ผิดจะขาวใสได้ภายใน 1 อาทิตย์ ด้วยพฤติกรรมการกล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริ งจากการโฆษณาบน
เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กส่ งผลให้ผบู ้ ริ โภคที่รู้ไม่เท่าทันถูกเอาเปรี ยบ หรื อถูกหลอกลวง รวมไปถึง
การหลงเชื่อบริ โภคสิ นค้า หรื อบริ การเหล่านั้นจนกระทบต่อการดําเนิ นชี วิต หรื อเกิดความอันตราย
ถึงขั้นเสี ยชีวติ
ความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ การโฆษณาที่ ก ล่ า วอ้า งสรรพคุ ณ เกิ น จริ ง มี ค วามสอดคล้อ งกับ
แนวความคิ ดในเรื่ องแนวความคิ ดเกี่ ยวกับผลกระทบจากการโฆษณาในประเด็นการโฆษณาที่
หลอกลวงผูบ้ ริ โภค โดย พจนา สัจจาศิลป์ (2554) กล่าวว่าโฆษณาลักษณะนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นการ
โฆษณาเกิ นจริ ง วิธีการของผูจ้ าํ หน่ายสิ นค้าประเภทนี้ มักจะใช้วิธีการขายตรง จัดประชุ มสัมมนา
หรื อโฆษณาทางแผ่นผับไปปลิ ว เพื่อเชิ ญชวนผูบ้ ริ โภคให้เกิ ดความสนใจสมัครเป็ นตัวแทน ซึ่ ง
สิ นค้าที่โฆษณา และนํามาจําหน่ายนั้นมีอนั ตรายอย่างยิ่งในการบริ โภค สํานักงานคณะกรรมการ
อาหาร และยา (อย.) ได้เ ข้า มามี บ ทบาทในการตรวจสอบโฆษณาดัง กล่ า ว เช่ น การโฆษณา
เครื่ อ งดื่ ม สมุ น ไพร ที่ ใ ช้ชื่ อ ภาษาจี น และอ้า งว่า สามารถรั ก ษาโรคหัว ใจ ความดัน โลหิ ต สู ง
เบาหวาน โรคอัมพฤกษ์อมั พาต ช่วยเสริ มสร้ างฮอร์ โมน แก้ปวดตามไขข้อ โรครู มาติซมั่ โรคเกาต์
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ป้ องกันโรคมะเร็ ง ทํา ให้ผูบ้ ริ โภคเข้า ใจผิดว่ายาจี นมี คุ ณสมบัติม ากมาย ถื อเป็ นการหลอกลวง
ผูบ้ ริ โภค ส่ งผลให้สุขภาพของร่ างกายเสื่ อมโทรม
ทั้งนี้แนวความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริ งยังมีความสอดคล้อง
กับผลงานวิจยั ของ รั ญชนา รัชตะนาวิน (2557) ที่ ศึกษาในเรื่ องความเสี่ ยงของความเข้าใจผิดต่อ
สิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ถูกผ่านต่อในสังคมออนไลน์โดยมีผลการศึกษาได้อธิ บายไว้วา่ วิจารณญาณ
ส่ วนบุคคล เพศ การศึ กษา อาชี พ และที่ สําคัญครอบครั วมี ผลต่อความคิ ดและการกระทําในการ
ตัดสิ นใจในการใช้เหตุผล ไตร่ ตรองก่อนที่จะมีการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารของสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
อย่างมาก จากผลงานวิจยั จะสะท้อนให้เห็นถึ งกระบวนการการเลื อกที่จะเชื่ อโฆษณาที่เห็ นบนสื่ อ
ออนไลน์ดว้ ย หากผูบ้ ริ โภคมีปัจจัยที่ทาํ ให้ความคิดและการกระทําในการตัดสิ นใจในการใช้เหตุผล
ไตร่ ตรองก่ อนที่จะมีการส่ งต่อข้อมูลข่าวสารของสิ นค้าอุปโภคบริ โภคตํ่าแล้ว การเลื อกที่จะเชื่ อ
โฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริ งของผูบ้ ริ โภคเหล่านั้นย่อมเป็ นไปได้โดยง่ายตามไปด้วย
ทั้งนี้ แนวแนวความคิดเห็ นเกี่ยวกับการโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุ ณเกินจริ งยังสอดคล้อง
กับแนวความคิดเกี่ยวกับสื่ อสังคม และเว็บไซต์เฟซบุก๊ ในเรื่ องนโยบายการโฆษณาของเว็บไซต์สื่อ
สั ง คมเฟซบุ๊ ก โดยพฤติ ก รรมการโฆษณาที่ ก ล่ า วอ้า งสรรพคุ ณเกิ นจริ ง เป็ นการละเมิ ด นโยบาย
ดังกล่าวในข้อ 2.1 (Facebook, 2558) โดยได้มีขอ้ กําหนดว่าการโฆษณาต้องไม่ก่อให้เกิด เอื้ออํานวย
หรื อส่ งเสริ มผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โฆษณาที่มีการกําหนดเป้ าหมายไปยังผู ้
ที่ ยงั ไม่บรรลุ นิติภาวะต้องไม่ส่งเสริ ม ผลิ ตภัณฑ์ บริ การ หรื อเนื้ อหาที่ ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย
หรื อไม่ปลอดภัย หรื อที่เป็ นการหาประโยชน์ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อสร้างแรงกดดันอย่างไม่
เหมาะสมต่อกลุ่มอายุเป้ าหมาย และข้อ 2.3.5 ที่กาํ หนดว่าการโฆษณาต้องไม่มีเนื้ อหาที่หลอกลวง
เป็ นเท็จ หรื อทํา ให้เกิ ดความเข้า ใจผิด ซึ่ งรวมถึ ง การกล่ า วอ้า ง ข้อเสนอ หรื อวิธี ดาํ เนิ นธุ รกิ จที่
หลอกลวง
5.2.10 การโฆษณาสิ นค้ า หรือบริการทีผ่ ดิ กฎหมาย
ด้วยลักษณะของรู ปแบบในการสื่ อสารบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กที่เอื้อต่อพฤติกรรมการ
ละเมิดกฎหมายจากการเผยแพร่ โฆษณาทั้ง ความสะดวกสบายในการเข้าถึงได้จากทางเว็บไซต์ดว้ ย
คอมพิวเตอร์ หรื อโน้ตบุก๊ หรื อทางแอฟพลิเคชัน่ จากสมาร์ ตโฟน ความรวดเร็ วของการสื่ อสาร หรื อ
เผยแพร่ ของข้อความในสื่ อสังคม ความละหลวมของการเขียนข้อบทกฎหมายที่ไม่ชดั เจนต่อกรณี
การเผยแพร่ โฆษณา และความยากลํา บากในการดํา เนิ นการจับ กุม ผูก้ ระทํา ผิดจากการเผยแพร่
โฆษณาของเจ้าหน้าที่เนื่องจากการใช้บญั ชี ปลอม ดังนั้นพฤติกรรมการโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การที่
ละเมิ ดกฎหมายบนสื่ อสัง คมโดยเฉพาะเว็บไซต์สื่อสัง คมเฟซบุ๊กจึ งมี แนวโน้ม ที่ จะเพิ่ม มากขึ้ น
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เรื่ อยๆ และเห็ นได้ทวั่ ไปอย่างแพร่ หลายเสมื อนกับ การโฆษณาในสื่ อหลักทัว่ ไป โดยตัวอย่า ง
พฤติกรรมดังกล่าวเช่น การโฆษณาเกี่ยวกับเรื่ องการพนัน การโฆษณาเกี่ยวกับการขายบริ การทาง
เพศ หรื อการโฆษณาเกี่ยวกับสิ่ งเสพติด
โดยความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกับการโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การที่ผิดกฎหมายสอดคล้องกับแนว
ความเกี่ยวเรื่ องแนวความคิดเกี่ยวกับ กฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมสําหรับการโฆษณาใน
ประเด็นความผิดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.
2550 โดยพฤติ กรรมการโฆษณาสิ นค้าเกี่ ยวกับยาเสพย์ติด การพนัน หรื อบริ การทางเพศเป็ นการ
ละเมิ ด พรบ.ดัง กล่ า วในมาตรา 14 ในข้อ ย่อ ย 2 ที่ ก ล่ า วผูใ้ ดนํา เข้า สู่ ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ซ่ ึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ อนั เป็ นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสี ยหายต่อความมัน่ คงของประเทศหรื อ
ก่อให้เกิ ดความตื่ นตระหนกแก่ประชาชน ข้อ 3 ที่กล่าวว่าผูใ้ ดนําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใดๆ อันเป็ นความผิดเกี่ยวกับความมัน่ คงแห่งราชอาณาจักรหรื อความผิดเกี่ยวกับ
การก่อการร้ ายตามประมวลกฎหมายอาญา และ ข้อ 4 ที่กล่าวว่า นําเข้าสู่ ระบบคอมพิวเตอร์ ซ่ ึ ง
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ใดๆ ที่มีลกั ษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์ น้ นั ประชาชนทัว่ ไปอาจเข้าถึง
นอกจากนั้นความคิดเห็นเกี่ยวกับการโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การที่ผิดกฎหมายยังสอดคล้อง
กับแนวความคิดเกี่ยวกับสื่ อสังคม และเว็บไซต์เฟซบุก๊ ในเรื่ องนโยบายการโฆษณาของเว็บไซต์สื่อ
สังคมเฟซบุ๊ก โดยพฤติกรรมการโฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การที่ผิดกฎหมายเป็ นการละเมิดนโยบาย
การโฆษณาดังกล่ าวในข้อ (2.1) (Facebook, 2558) ซึ่ งกําหนดว่า การโฆษณาต้องไม่ก่อให้เกิ ด
เอื้ ออํา นวย หรื อส่ ง เสริ ม ผลิ ตภัณฑ์ บริ ก าร หรื อกิ จกรรมที่ ผิดกฎหมาย โฆษณาที่ มี การกํา หนด
เป้ าหมายไปยังผูท้ ี่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะต้องไม่ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสม
ผิดกฎหมาย หรื อไม่ปลอดภัย หรื อที่เป็ นการหาประโยชน์ ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรื อสร้างแรง
กดดันอย่างไม่เหมาะสมต่อกลุ่มอายุเป้ าหมาย
5.2.11 ความสํ าคัญเกีย่ วกับ การรู้ เท่ าทันสื่ อ ในการเปิ ดรับโฆษณาบนสื่ อสั งคมประเภท
เฟซบุ๊กในประเทศไทย
พฤติกรรมการใช้สื่อของผูบ้ ริ โภคในปั จจุ บนั มี แนวโน้มที่ ใช้จะสื่ อออนไลน์มากกว่าสื่ อ
หลักทั้งในแง่ ของการสื่ อสาร การเสพข้อมู ลข่า วสารต่างๆ รวมไปถึ งการเผยแพร่ โฆษณาของผู้
ประกอบธุ รกิจรายต่างๆ การรู ้เท่าทันสื่ อในการเปิ ดรับโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมประเทศเฟซบุ๊ก
นั้นมีความสําคัญต่อผูบ้ ริ โภคเป็ นอย่างมาก เนื่องจากจะเป็ นวิธีการที่คาดว่าจะได้ผลในการแก้ปัญหา
จากการถูกเอาเปรี ยบ และถูกหลอกลวง รวมถึ งผลกระทบต่างๆ ต่อการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภค
จากปั ญหาในเรื่ องผลกระทบของการดําเนิ นชี วิตของผูบ้ ริ โภคจากโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคม
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เฟซบุก๊ และปั ญหาในเรื่ องกฎหมาย จรรยาบรรณ และจริ ยธรรมเกี่ยวกับการโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อ
สังคมเฟซบุ๊ก อีกหนึ่ งวิธีในการที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยัง่ ยืนคื อ การนําองค์ความรู ้ เกี่ ยวกับ
ความรู ้ เท่าทันสื่ อเพิ่มเติมเข้าไปในหลักสู ตรการศึกษาของเยาวชน การเพิ่มองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
รู ้ เท่าทันสื่ อให้กบั ประชาชนตั้งแต่เป็ นเยาวชนจะเป็ นการสร้ างภูมิคุม้ ในการใช้สื่อให้กบั ประเทศ
ไทย ด้วยสถานการณ์ปัจจุบนั ที่สื่อต่างๆ ล้วนแล้วแต่มุ่งเน้นที่จะแย่งความสนใจจากผูบ้ ริ โภค ดังนั้น
องค์กรที่มีหน้าที่ในการทํางานในเรื่ องดังกล่าวควรที่จะสร้างกลยุทธ์การสื่ อสารที่สามารถดึงดูดให้
ผูบ้ ริ โภคเกิ ดความสนใจ เพื่ อสร้ า งองค์ความรู ้ เกี่ ย วกับ การรู้ เท่า ทันให้บรรลุ จุดประสงค์อย่า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ
ความคิดเห็นในเรื่ องความสําคัญเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อในการเปิ ดรับโฆษณาบนสื่ อสังคม
ประเภทเฟซบุ๊ก ในประเทศไทยสอดคล้องกับ แนวความคิ ดในเรื่ องการรู ้ เท่า ทันสื่ อในประเด็ น
ความสําคัญของการรู ้เท่าทันสื่ อที่จะทําให้ผบู ้ ริ โภคมีองค์ความรู ้ดว้ ยตนเองที่จะปกป้ องภัยจากต่างๆ
ที่มาจากการเสพสื่ อโดยเฉพาะสื่ อสังคมรวมไปถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กด้วยโดยในแนวความคิด
การ รู ้เท่าทันสื่ อ โดยเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ซึ่ งกล่าวว่า ความรู ้เท่าทันสื่ อหมายถึงสภาวะที่
บุคคลที่มีความสามารถในการคิดพินิจพิเคราะห์ในเรื่ องกระบวนการสื่ อสารมวลชน ที่ประกอบด้วย
ผูผ้ ลิตสื่ อ สถาบันหรื องค์กรสื่ อ ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตสื่ อกับอํานาจทางเศรษฐกิจ การเมืองใน
ระบบสั งคมที่ มีผลต่อกระบวนการผลิ ตสื่ อ เนื้ อหา รู ปแบบหรื อเนื้ อความสื่ อ การถ่ า ยทอดหรื อ
เผยแพร่ ตลอดจนการสสนับสนุนเนื้ อหาหรื อผลผลิตสื่ อ และบุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา (2539) ให้
คําจํากัดความว่า ความรู ้ เท่าทันสื่ อหมายถึ งความสามารถในการอนุ มานความตื้นลึ กหนาบางของ
ข้อมูลที่ปรากฏในสื่ อมวลชนอย่างมีหลักการ ซึ่ งจะช่วยป้ องกันการตกเป็ นเหยื่อให้สื่อมวลชนโดย
ไม่รู้สึกตัว และยังช่วยเป็ นรากฐานที่ตะล่อมให้สื่อมวลชนอยูใ่ นร่ องในรอยตามความปรารถนาของ
ผูบ้ ริ โภคสื่ อมวลชนมากยิง่ ขึ้น
นอกจากนั้นความคิดเห็นในเรื่ องความสําคัญเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันสื่ อในการเปิ ดรับโฆษณา
บนสื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ ในประเทศไทยยังสอดคล้องกับแนวความคิดในเรื่ องการรู ้เท่าทันสื่ อใน
ประเด็นในการนําองค์ความรู ้ในเรื่ องการรู ้เท่าทันสื่ อเพิ่มเติมเข้าไปในหลักสู ตรการเรี ยนการศึกษา
ของเยาวชนดังที่ โตมร อภิ วนั ทนากร (2552) ได้มี การคิ ดค้นแนวคิ ดสําหรั บ การออกแบบ และ
พัฒนาแผนกิจกรรม หรื อแผนในการเรี ยนรู้ เพื่อการศึกษาเพื่อให้เกิดการรู ้เท่าทันสื่ อโดยได้กาํ หนด
แบบแผนซึ่ งประกอบด้ว ย 4 ขั้น ตอนดัง นี้ 1) การตระหนัก ถึ ง ผลกระทบ (Awareness) 2) การ
วิเคราะห์การกระทํา (Analysis) 3) การไตร่ ตรอง และสะท้อนกลับ (Reaction) 4) ปฏิบตั ิการโต้ตอบ
หรื อสนับสนุนยอมรับ (Action)
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5.2.12 การกําหนดแนวทางเพือ่ สร้ างการรู้ เท่ าทันสื่ อ เพือ่ เป็ นแนวทางให้ ผ้ ูเปิ ดรับสาร
โฆษณาบนสื่ อสั งคมประเภทเฟซบุ๊กในประเทศไทย
แนวทาง (Guideline) ในการสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อให้ผบู ้ ริ โภคที่เข้าใช้สื่อสังคมโดยเฉพาะ
เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ที่เปิ ดรับโฆษณาในประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็ น 9 แนวทางได้แก่
1) แยกแยะความเป็ นโฆษณา
แยกแยะเนื้ อหาจําพวกภาพ ข้อความ หรื อวีดีโอที่มีลกั ษณะการนําเสนอที่มีการ
โฆษณาสิ นค้า หรื อบริ การต่างๆ แฝงอยูด่ ว้ ย
2) รับชมเนื้อหาให้ครบถ้วน
รับชมเนื้ อในโฆษณาให้เสร็ จสมบูรณ์ ครบถ้วน เช่ น การรั บชมคลิ ปวิดีโอจนจบ
หรื อการอ่านหัวข้อ และข้อความต่างๆ ให้ครบก่อนตัดสิ นใจบริ โภค
3) ไตร่ ตรองความเป็ นจริ ง
คัดกรองเนื้อในการโฆษณาที่มีการเสริ มเติมแต่งเนื้ อเรื่ องที่เกินความเป็ นจริ ง หรื อ
การใช้ขอ้ ความเท็จในการโฆษณา
4) รับรู ้จุดประสงค์
ทราบถึ งจุ ดประสงค์ที่แท้จริ ง ของโฆษณา เพื่ อให้สามารถแยกแยะความรู ้ สึก ที่
ได้รับจากการรับชมโฆษณา กับความรู ้สึกในการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า หรื อบริ การ
5) ตรวจสอบแหล่งที่มา
ค้นหาแหล่ ง ที่ ม าของสิ นค้า หรื อบริ ก ารดัง กล่ า วเพื่อยืนยันความน่ า เชื่ อถื อของ
สิ นค้า หรื อบริ การที่ได้รับชมผ่านการโฆษณา
6) แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
ค้นหาข้อมูล เพิ่มเติ มเกี่ ย วกับ สิ นค้า หรื อบริ การที่ ได้รับชมผ่านการโฆษณาจาก
แหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น Google Pantip หรื อ Wiki
7) ตรวจสอบความคิดเห็นจากผูใ้ ช้ท่านอื่น
ตรวจสอบความคิดเห็น (Comment) จากประการณ์ของผูใ้ ช้สินค้า หรื อบริ การจาก
โฆษณาที่ได้รับชม
8) ใช้ขอ้ ความที่เป็ นจริ ง และไม่ละเมิดผูอ้ ื่นในการแชร์ หรื อส่ งต่อ
ในการส่ งต่อ หรื อแชร์ โฆษณาบนสื่ อสังคมควรที่ จะใช้ขอ้ ความที่ เป็ นความจริ ง
ปราศจากการเสริ มเติมแต่งที่มากเกินไป รวมถึงการใช้ขอ้ ความที่ไม่ละเมิดสิ ทธิ ของผูอ้ ื่น
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9) การกดถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็ นการแชร์
คํานึ งถึงว่าการกดฟั งชัน่ ถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นในเนื้ อหาที่เป็ นโฆษณา
ก็ยอ่ มถือว่าเป็ นการแชร์ หรื อส่ งต่อเช่นเดียวกัน
โดยความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ เรื่ อ งการกํา หนดแนวทางเพื่ อ สร้ า งการรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ เพื่ อ เป็ น
แนวทางให้ ผู ้เ ปิ ดรั บ สารโฆษณาบนสื่ อ สั ง คมประเภทเฟซบุ๊ ก ในประเทศไทยสอดคล้อ งกับ
แนวความคิดเกี่ยวกับการรู ้ เท่าทันสื่ อในประเด็นเกี่ยวกับทักษะสําหรับการรู ้เท่าทันสื่ อโดยองค์กร
ยูเนสโก (2008) ซึ่ งกําหนดทักษะการรู ้เท่าทันสื่ อไว้ 4 ทักษะได้แก่ 1) การเข้าถึง (Access) 2) การ
วิเคราะห์ (Analyse) 3) การประเมิน (Evaluate) 4) การสร้างสรรค์ (Create) ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะการมี
ส่ วนร่ วมในสื่ อ โดยความสามารถเหล่ านี้ จะช่ วยพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในด้านความตระหนักของ
บุคคล และยังเป็ นการช่วยเพิ่มพัฒนาประสิ ทธิ ภาพในด้านความคิดที่มีวิจารณญาณ และการแก้ไข
ปั ญหาต่างๆ โดยความสอดคล้องเกี่ ยวกับทักษะ และแนวทางการรู ้เท่าทันสื่ อมีความเป็ นไปดังนี้
ทักษะในการเข้าถึ งสอดคล้องกับแนวทางการตรวจสอบแหล่งที่ มา แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม และ
ตรวจสอบความคิดเห็นจากผูใ้ ช้ท่านอื่น ทักษะในการวิเคราะห์สอดคล้องกับแนวทางการแยกแยะ
ความเป็ นโฆษณา รับชมเนื้ อหาให้ครบถ้วน ไตร่ ตรองความเป็ นจริ ง รับรู ้ จุดประสงค์ ตรวจสอบ
แหล่งที่มา แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบความคิดเห็ นจากผูใ้ ช้ท่านอื่น ทักษะในการประเมิน
สอดคล้องกับแนวทางการแยกแยะความเป็ นโฆษณา รับชมเนื้ อหาให้ครบถ้วน ไตร่ ตรองความเป็ น
จริ ง รับรู ้จุดประสงค์ ตรวจสอบแหล่งที่มา แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบความคิดเห็นจากผูใ้ ช้
ท่านอื่น ไม่ละเมิดผูอ้ ื่นในการแชร์ หรื อส่ งต่อ และกดถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็ น
การแชร์ และทักษะการสร้ างสรรค์สอดคล้องกับแนวทางการใช้ขอ้ ความที่เป็ นจริ ง และไม่ละเมิด
ผูอ้ ื่นในการแชร์ หรื อส่ งต่อ และกดถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็ นการแชร์
และความคิ ด เห็ นเกี่ ย วกับ เรื่ อ งการกํา หนดแนวทางเพื่ อ สร้ า งการรู ้ เท่ า ทัน สื่ อ เพื่ อ เป็ น
แนวทางให้ผูเ้ ปิ ดรั บ สารโฆษณาบนสื่ อสั ง คมประเภทเฟซบุ๊ก ในประเทศไทยยัง สอดคล้องกับ
แนวความคิดเกี่ยวกับแกนความคิดหลักของการศึกษาการรู ้เท่าทันสื่ อโดยศูนย์กลางเพื่อการรู ้เท่าทัน
(2004) โดยกําหนดเพื่อเป็ นแกนในการสร้ างการตระหนักรู ้ สําหรับศาสตร์ ในการรู ้เท่าทันสื่ อ การ
จากถกเถี ยง และประชุ มกันระหว่างผูศ้ ึกษาเช่น ผูแ้ นะนําหรื อตัวแทนรัฐบาลที่ทาํ งานเกี่ยวกับการ
สื่ อสาร โดยมีเป้ าหมายเพื่อที่จะเผยแพร่ แนวความคิดที่สร้างคุณประโยชน์เกี่ยวกับเรื่ องต่างๆ ของ
ผูร้ ั บ สารโดยได้ก ํา หนดแกนความคิ ด หลัก ของการศึ ก ษาการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ออกเป็ น 5 ข้อ ดัง นี้
1) เนื้ อหาสื่ อทั้งหลายที่ถูกสร้าง 2) เนื้อหาสื่ อถูกสร้างขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ ทําให้จดจํา และเข้าใจ
ตามที่สื่อต้องการ 3) การเลือกเปลี่ยนความคิดเห็นที่ต่างกันทําให้บุคคลอ่านเนื้อหาสื่ อ และรู้เท่าทัน
มากยิ่งขึ้น 4) มีค่านิ ยม และทัศนคติแฝงมากับสื่ อด้วย 5) เจตนาของเนื้ อหาสื่ อ คือ ผลประโยชน์
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และอํานาจ โดยมีความสอดคล้องระหว่างทักษะจากงานวิจยั และแกนความคิดเกี่ยวกับการรู ้เท่าทัน
สื่ อมีความเป็ นไปดังนี้ แนวทางการแยกแยะความเป็ นโฆษณาสอดคล้องกับแกนความคิดที่ 1 คื อ
เนื้ อหาสื่ อทั้งหลายที่ถูกสร้าง แนวทางการรับชมเนื้ อหาให้ครบถ้วนสอดคล้องกับแกนความคิดที่ 2
คือ เนื้อหาสื่ อถูกสร้างขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ แนวทางการไตร่ ตรองความเป็ นจริ งสอดคล้องกับแกน
ความคิดที่ 2 คือ เนื้ อหาสื่ อถูกสร้ างขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ และ แกนความคิดที่ 4 คือ มีค่านิ ยมและ
ทัศนคติแฝงมากับสื่ อด้วย แนวทางการรับรู้ จุดประสงค์สอดคล้องกับแกนความคิดที่ 5 คือ เจตนา
ของเนื้ อหาสื่ อ และ แกนความคิ ดที่ 4 คื อ มี ค่ านิ ยมและทัศ นคติ แฝงมากับ สื่ อด้วย แนวทางการ
ตรวจสอบแหล่ ง ที่ ม าสอดคล้องกับ แกนความคิ ดที่ 3 คื อการเลื อกเปลี่ ย นความคิ ดเห็ นที่ ต่า งกัน
แนวทางแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติมสอดคล้องกับแกนความคิดที่ 3 คือ การเลือกเปลี่ยนความคิดเห็นที่
ต่างกัน และแนวทางการกดถูกใจ หรื อการแสดงความคิดเห็นถือว่าเป็ นการแชร์ สอดคล้องกับแกน
ความคิดที่ 2 คือ เนื้ อหาสื่ อถูกสร้างขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ โดยรายละเอียดในความสอดคล้องที่ผา่ น
มาข้างต้นเป็ นไปตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องระหว่างแนวทางการรู ้เท่าทันโฆษณาบนสื่ อสังคมกับทักษะการรู ้เท่า
ทันสื่ อโดยยูเนสโก และ 5 แกนความเพื่อการรู ้เท่าทันสื่ อโดยศูนย์กลางเพื่อการรู ้เท่าทัน
สื่ อ
แนวทางในการรู้ เท่ าทันสื่ อ
โฆษณาเฟซบุ๊กจากการวิจัย
1) แยกแยะความเป็ นโฆษณา

ทักษะการรู้ เท่ าทันสื่ อ 5 แกนแนวความคิดของศูนย์ กลางเพือ่
จากยูเนสโก
การรู้ เท่ าทันสื่ อ
ทักษะในการวิเคราะห์, แกนความคิดที่ 1 เนื้อหาสื่ อทั้งหลาย
ประเมิน
ที่ถูกสร้าง
2) รับชมเนื้อหาให้ครบถ้วน
ทักษะในการวิเคราะห์, แกนความคิดที่ 2 เนื้อหาสื่ อถูกสร้าง
ประเมิน
ขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ
3) ไตร่ ตรองความเป็ นจริ ง
ทักษะในการวิเคราะห์, แกนความคิดที่ 2 เนื้อหาสื่ อถูกสร้าง
ประเมิน
ขึ้นโดยใช้กลวิธีต่างๆ
และ แกนความคิดที่ 4 มีค่านิ ยม และ
ทัศนคติแฝงมากับสื่ อด้วย
4) รับรู ้จุดประสงค์
ทักษะในการวิเคราะห์, แกนความคิดที่ 5 เจตนาของเนื้อหาสื่ อ
ประเมิน
และ แกนความคิดที่ 4 มีค่านิ ยมและ
ทัศนคติแฝงมากับสื่ อด้วย
5) ตรวจสอบแหล่งที่มา
ทักษะในการเข้าถึง,
แกนความคิดที่ 3 การเลือกเปลี่ยน
วิเคราะห์, ประเมิน
ความคิดเห็นที่ต่างกัน
6) แสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม
ทักษะในการเข้าถึง,
แกนความคิดที่ 3 การเลือกเปลี่ยน
วิเคราะห์, ประเมิน
ความคิดเห็นที่ต่างกัน
7) ตรวจสอบความคิดเห็นจาก
ทักษะในการเข้าถึง,
แกนความคิดที่ 3 การเลือกเปลี่ยน
ผูใ้ ช้ท่านอื่น
วิเคราะห์, ประเมิน
ความคิดเห็นที่ต่างกัน
8) ใช้ขอ้ ความที่เป็ นจริ ง และไม่
ทักษะในการ
แกนความคิดที่ 1 เนื้อหาสื่ อทั้งหลายที่
ละเมิดผูอ้ ื่นในการแชร์ หรื อส่ ง
สร้างสรรค์, ประเมิน
ถูกสร้าง
ต่อ
9) การกดถูกใจ หรื อการแสดง
ทักษะในการ
แกนความคิดที่ 2 เนื้อหาสื่ อถูกสร้าง
ความคิดเห็นถือว่าเป็ นการแชร์
สร้างสรรค์, ประเมิน
ขึ้นโดยใช้กลวิธีตา่ งๆ
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นอกจากนั้นความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่ องการกําหนดแนวทางเพื่อสร้างการรู ้เท่าทันสื่ อเพื่อเป็ น
แนวทางให้ผูเ้ ปิ ดรั บ สารโฆษณาบนสื่ อสั ง คมประเภทเฟซบุ๊ก ในประเทศไทยยัง สอดคล้องกับ
ผลงานวิจยั ของ รั ญชนา รั ช ตะนาวิน (2557) ที่ได้ทาํ การศึ ก ษาวิจยั ในเรื่ อง ความเสี่ ยงของความ
เข้า ใจผิดต่ อสิ นค้า อุ ป โภคบริ โภคที่ ถู ก ผ่า นต่ อในสั งคมออนไลน์ โดยผลงานวิจยั ได้แสดงว่า วิธี
ป้ องกันมิให้ความเสี่ ยงของความเข้าใจที่ผิดต่อสิ นค้าอุปโภคบริ โภคที่ถูกผ่านต่อในสังคมออนไลน์
เฟซบุ๊กคือองค์กรสามารถตอบโต้สนทนาในข้อมูลที่ถูกต้อง ซึ่ งสอดคล้องกับแนวทางการรู ้เท่าทัน
ในข้อแสวงหาข้อมูลเพิ่ม และตรวจสอบแหล่งที่มาเพื่อเป็ นการสร้างความรู ้ ความเข้าใจแก่ผบู ้ ริ โภค
เป็ นปั จจัยที่ช่วยเพิ่มการวิเคราะห์ในการการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้า หรื อบริ การต่างๆ

5.3 ข้ อเสนอแนะ
5.3.1 ข้ อเสนอแนะของงานวิจัย
1) การวิจยั ชิ้ นนี้ ค วรเพิ่ม การศึ กษาผลกระทบในด้า นบวกของการโฆษณาบน
เว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ เพื่อให้ขอบเขตผลการวิจยั ครอบคลุมสถานะของการโฆษณาดังกล่าวอย่าง
รอบด้านที่มีท้ งั ข้อดี และข้อเสี ยต่อกลุ่มเป้ าหมายผูเ้ ข้าใช้ และผูบ้ ริ โภค
2) ควรมีการศึกษา และวิเคราะห์กฎหมายในการควบคุมการเผยแพร่ โฆษณาบน
สื่ อสังคมออนไลน์ของประเทศต่างๆ ที่ประชาชนมีความนิ ยมในการใช้เว็บไซต์สื่อสังคม เพื่อให้
ทราบถึงวิธีการกัดการของประเทศอื่นๆ และนํามาเป็ นแนวทางในการแก้ไขสําปั ญหาเกี่ยวกับการ
ป้ องกันปั ญหาเกี่ยวกับสื่ อโฆษณาบนสื่ อสังคมรวมถึงเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุก๊ ในประเทศไทย
5.3.2 ข้ อเสนอแนะในการพัฒนา
1) ควรมีการผลักดันจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องการโฆษณา และการโฆษณา
บนสื่ อออนไลน์ในการเผยแพร่ แนวทางในการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊ก เพื่อ
เป็ นองค์ความรู ้ให้แก่ผบู ้ ริ โภคในการป้ องกันการถูกหลอก และเอาเปรี ยบจากโฆษณาบนสื่ อสังคม
ออนไลน์
2) ในการนําแนวทางในการรู้ เท่าทันสื่ อโฆษณาบนเว็บไซต์สื่อสังคมเฟซบุ๊กไป
เผยแพร่ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในกับผูบ้ ริ โภค ควรมีดดั แปลงองค์ความรู ้ดงั กล่าวให้เข้ากับสื่ อหลายๆ
ประเภทเพื่อนําเสนอแก่ ผูบ้ ริ โภค และควรมี ก ารนําเสนอโดยสื่ อให้หลากหลายช่ องทาง เพราะ
ผูบ้ ริ โภคในปั จจุบนั มีพฤติกรรมการรับสื่ อ หรื อเสพสื่ อที่แตกต่างกันมาก ดังนั้นการนําเสนอสื่ อให้
ตรงกับช่องทางที่ผบู ้ ริ โภคอยูจ่ ึงเป็ นสิ่ งสําคัญในการเผยแพร่ องค์ความรู ้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
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3) ผูว้ ิจยั ได้จดั ทําผลิ ตสื่ อประกอบองค์ความรู ้ (Infographics) เกี่ ยวกับ 9 แนว
ทางการรู ้ เท่า ทันสื่ อโฆษณาบนเฟซบุ๊ก ที่ ไ ด้จากผลงานวิจยั เพื่ อเป็ นสื่ อตัวอย่า งแก่ องค์ก ร หรื อ
สถาบันใดในการนําผลวิจยั ไปเผยแพร่ เพื่อสร้างองค์ความรู ้ในกับผูบ้ ริ โภค หรื อประชาชนที่เข้าใช้
สื่ อสังคมประเภทเฟซบุก๊ (ภาพที่ 5.1)

ภาพที่ 5.1 9 แนวทางการรู ้เท่าทันสื่ อโฆษณาบนเฟซบุก๊
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