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กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัย เรื่อง คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟูุงกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส 
COVID-19 ระยะที่ 1 ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะหน่วย
บริหารจัดการและส่งมอบผลลัพธ์ (ODU) แผนงานคนไทย 4.0 ปีที่ 1 โดยการสนับสนุนจากส านักงาน
การวิจัยแห่งชาติ (วช.) และยังได้รับค าแนะน าจาก และข้อชี้แนะจาก ศ.ดร.มิ่งสรรพ์  ขาวสอาด 
ประธานคณะกรรมการอ านวยการแผนงานยุทธศาสตร์เปูาหมาย (Spearhead) ด้านสังคม แผนงานคน
ไทย 4.0 และคณะผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นอย่างดียิ่ง ท าให้นักวิจัยได้พัฒนาแนวคิด และการด าเนินการวิจัยใน
หลากหลายรูปแบบ 

นอกจากนี้ ยังได้รับความกรุณาจาก อ.ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์  วิทยาลัยพยาบาล       
บรมราชชนนี เชียงใหม่ สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข  ที่กรุณาในเรื่องการ
ติดต่อประสานงานกับตัวแทน อสม. และให้ค าปรึกษาและค าแนะน าด้วยความเอาใจใส่ และ ได้รับความ
กรุณาจาก ดร.อัครพงค์ อ้ันทอง คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ให้ค าแนะน าในเรื่อง
การพัฒนาแบบสอบถาม เพ่ือให้สามารถใช้เก็บข้อมูลได้จริง ตลอดจนช่วยปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง ผู้วิจัยตระหนักถึงความทุ่มเท และความเอาใจใส่ ขอขอบพระคุณที่
ปรึกษาเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 
 ผู้วิจัยขอขอบคุณตัวแทน อสม. ทุกๆท่าน ที่เสียสละเป็นกลุ่มตัวอย่างและให้การสนับสนุน 
ความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการท าวิจัยในครั้งนี้ ขอขอบคุณผู้ท าแบบสอบถามทุกท่านที่ให้
ข้อมูลที่เอ้ือต่อการท าวิจัยรวมทั้งให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามจนท าให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี 
 ท้ายที่สุดคุณประโยชน์ใดที่ได้จากงานวิจัยฉบับนี้  ผู้ศึกษาขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน           
และขอขอบพระคุณผู้ที่เป็นเจ้าของแนวคิด และทฤษฎีต่างๆ ข่าว วารสาร และบทความ ที่ผู้ศึกษาน ามา
อ้างอิงในการท าวิจัยฉบับนี้ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

 

 

 

        คณะผู้วิจัย 

        ตุลาคม 2563 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟูุงกระจายของข่าวสารในช่วง
วิกฤติไวรัส COVID-19 (ระยะที่ 1)” เป็นการศึกษาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยก าลังก้าวเข้าสู่ยุค
ดิจิทัล ภายใต้นโยบายรัฐบาล “ไทยแลนด์ 4.0” ท าให้วิถีชีวิตของประชาชนเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมการใช้ชีวิต ประชาชนครอบครองอุปกรณ์สื่อสารส่วนตัว
มากขึ้น จึงสามารถเข้าถึงข้อมูลและข่าวสารได้อย่างแพร่หลายและทันต่อเหตุการณ์ วิถีชีวิตและ
ประเพณีรวมทั้งความเชื่อของประชาชนถึงถูกท้าทายด้วยการก่อกวนของเทคโนโลยีเหล่านี้  การพัฒนา
ด้านสื่อสังคมออนไลน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การสื่อสารและระบบอินเทอร์เน็ต ส่งผลกระทบ
อย่างมากต่อพฤติกรรมการเสพข่าวสารของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายทิศทาง 
ผู้คนเสพข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น และก่อให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบและค่านิยมแปลก
ไปจากเดิม เฟคนิวส์จึงกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่ เกิดขึ้นจากเจตนาของผู้สร้างข่าวเพ่ือท าให้
ผู้อ่านเข้าใจผิด (Adnan et al, 2019) เฟคนิวส์มีผลกระทบร้ายแรงต่อทัศนคติ และความคิด ที่ส่งไปถึง
การกระท าของคนในสังคมได้ แต่การสกัดกั้นเฟคนิวส์ไม่ให้ออกเผยแพร่นั้นต้องอาศัยเทคโนโลยี 
กฎหมายและกระบวนการทางการปกครองที่ร่วมมือกันหลายฝุาย วิธีการพัฒนาสังคมและยับยั้งเฟคนิวส์
ที่ยั่งยืนที่สุดคือการติดอาวุธทางปัญญาแก่คนไทยให้รู้เท่าทัน และสามารถใช้ทักษะส่วนตนในการคัด
กรอง วิเคราะห์ข้อเท็จจริงเพ่ือเลือกรับข่าวสารที่ถูกต้องได้  จึงมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยและ
องค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อข่าวสารของคนไทยที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาของวิกฤต COVID-19 
เพ่ือวิเคราะห์เชิงลึกว่ามีเหตุปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการเชื่อเฟคนิวส์ของคนไทยในทุกสาขาอาชีพ มี
ปัจจัยที่สามารถยับยั้งหรือพัฒนาการเลือกบริโภคข่าวสารถูกต้องแก่คนไทยได้ และเพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านการรับเลือกบริโภคข่าวสารของประชาชนไทย รวมไปถึงเพ่ือพัฒนานวัตกรรม ( Innovation 
process) ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกเชื่อฟังข่าวสาร เนื่องจากในช่วง
วิกฤตนี้เกิดข่าวสารและปรากฏการณ์ผิดปกติชัดเจนหลายประการ  ที่สามารถน ามาศึกษาและถอด
บทเรียนเพื่อพัฒนาสังคมในอนาคตได้ โดยมุ่งหวังว่าจะเข้าใจปรากฏการณ์นี้และสามารถค้นหาแนวทาง
เพ่ือพัฒนาอาวุธทางปัญญาให้คนไทย มุ่งสู่การเป็น “คนไทย 4.0” ที่พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนาประเทศในยุคสมัยใหม่นี้ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศได้อย่างมั่นคง ประชากร
กลุ่มเปูาหมายในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1) ตัวแทน อสม. ในเมืองและชนบทผู้รับข่าวสารและ
ข้อมูลต่างๆ ผ่านช่องทางการกระจายข่าว เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ 2) ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในชุมชนเมืองและชนบท ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 103 คน 
 ผลการศึกษาในครั้งนี้พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 28.2 และเป็น                
เพศหญิง ร้อยละ 71.8  ส่วนใหญ่ได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19 จากช่องทางโทรทัศน์ และสื่อสังคม
ออนไลน์ Facebook บอกเล่าแบบปากต่อปาก เสียงตามสายในชุมชน วิทยุ และ Twitter ตามล าดับ 
เมื่อรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ส่วนใหญ่มักจะพินิจพิจารณาข่าวก่อนและโดยทั่วไปที่ไม่เชื่อ
ในเนื้อข่าวนั้น และหากต้องการส่งต่อมักส่งต่อให้ครอบครัวและญาติพ่ีน้องเป็นส่วนใหญ่ เมื่อน าข่าว
ปลอมมาทดสอบพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้เชื่อว่าเป็นข่าวจริง ร้อยละ 55.3 ไม่เชื่อในข่าว 
ร้อยละ 42.7 แต่เมื่อน าข่าวจริงมาทดสอบพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่ามีผู้ตอบที่เชื่อว่า
เป็นข่าวจริง ร้อยละ 48.5 และมีผู้ที่ไม่เชื่อในข่าว ร้อยละ 51.5 ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการรับข่าวสาร
ในช่วงของวิกฤต COVID-19 คือร้อยละ 53.4 โดยใช้จ่ายเงินเพ่ือหน้ากากอนามัย กักตุนอาหาร และ           
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เจลแอลกอฮอล์ ค่าท าประกันภัย COVID-19 ค่าตรวจ COVID-19 ตามล าดับ จากการรวบรวมข่าวผ่าน
ช่องทางต่างๆ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในประเทศไทยสามารถรวบรวมข่าวได้
ทั้งหมด 109 ข่าว และจากการวิเคราะห์พบว่าเป็นข่าวปลอม 51 ข่าว เป็นข่าวจริง 58 ข่าว ผลของการ
วิเคราะห์ประเภทข่าวพบว่า ประเภทของข่าวที่พบมากที่สุดคือ Misleading หรือ ท าให้เข้าใจผิด ซึ่งข่าว
ปลอมประเภทนี้ได้มักใช้ค าหรือประโยคชวนเชื่อที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามไปกับเนื้อหาของข่าว และ
ท าให้หลงเชื่อข่าวนั้น แม้ว่าข่าวจะไม่มีมูลความจริงอยู่ก็ตาม 
 ข้อค้นพบจากงานวิจัยข้างต้น จึงมีข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย คือ ภาครัฐบาลและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องควรจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ที่เกี่ยวกับไวรัส
COVID-19 ให้แก่ อสม. หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัดอบรม ภาครัฐจะต้องเปิดกว้าง โดยจัดให้
มีช่องทางที่ประชาชนสามารถส่งค าถามเข้ามาถามและตอบข้อสงสัย กรณีที่เกิดข่าวปลอมที่เกี่ยวกับ
ไวรัส COVID-19 ที่สร้างความแตกตื่นและสร้างความเข้าใจผิด หากรัฐบาลต้องการที่จะจัดการปัญหา 
เฟคนิวส์ ที่เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ รัฐบาลต้องเร่งรัดให้หน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ น าข้อมูลข่าวสารทั้งหมดใส่ไว้ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน
และเปิดให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถเข้าถึงข้อมูลนั้นได้ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งก าชับหัวหน้า
หน่วยงานต่างๆ ให้รีบตอบสนองกรณีที่มีข้อสงสัยต่อข้อมูลข่าวสารใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ 
สื่อมวลชนก็จะมีหน้าที่น าข้อมูลข่าวสารนั้นไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนอีกต่อหนึ่ง  
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บทคัดย่อ 

 ข่าวปลอมหรือเฟคนิวส์ (Fake News) ก าลังจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่เกิดขึ้น
จากเจตนาของผู้สร้างข่าวเพ่ือท าให้ผู้อ่านเข้าใจผิด ซึ่งมีผลกระทบร้ายแรงต่อทัศนคติ และความคิด         
ที่ส่งไปถึงการกระท าของคนในสังคมได้ การวิจัย เรื่อง คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟูุง
กระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ในครั้งนี้จึงมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยและ
องค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อข่าวสารของคนไทยที่ เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาของวิกฤต                 
COVID-19 เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย และองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อข่าวสารของคนไทย 3.0 
และเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเชื่อ การส่งต่อ และการใช้ประโยชน์จาก
เฟคนิวส์ โดยในระยะที่หนึ่งนี้คาดว่าจะได้ องค์ความรู้ด้านความเข้าใจในกระบวนการเลือกรับและ           
การเชื่อข่าวสารของคนไทย และองค์ความรู้ด้านวงจรและกระบวนการการกระจายข่าวลวง ขอบเขต
ของการวิจัยด้านเนื้อหา ประกอบด้วย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับและเชื่อข่าวสาร เช่น ประเภทของ
แหล่งข่าว ผู้ส่ง ฯลฯ และประเด็นเนื้อหา เฟคนิวส์ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 
โดยท าการทดสอบการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก และประชุมระดมสมอง 
ขอบเขตทางด้านประชากรคือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนเมืองและชนบท ในจังหวัดเชียงใหม่           
จ านวน 103 คน 
 ผลการทดสอบพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย ร้อยละ 28.2 และเป็นเพศหญิง           
ร้อยละ 71.8  ส่วนใหญ่ได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19 จากช่องทางโทรทัศน์ และสื่อสังคม Line 
Facebook บอกเล่าแบบปากต่อปาก เสียงตามสายในชุมชน วิทยุ และ Twitter ตามล าดับ เมื่อรับรู้
ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ส่วนใหญ่มักจะพินิจพิจารณาข่าวก่อนและโดยทั่วไปที่ไม่เชื่อในเนื้อ
ข่าวนั้น และหากต้องการส่งต่อมักส่งต่อให้ครอบครัวและญาติพ่ีน้องเป็นส่วนใหญ่ เมื่อน าข่ าวปลอมมา
ทดสอบพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้เชื่อว่าเป็นข่าวจริง ร้อยละ 55.3 ไม่เชื่อในข่าว ร้อยละ 
42.7 แต่เมื่อน าข่าวจริงมาทดสอบพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ปรากฏว่ามีผู้ตอบที่เชื่อว่าเป็นข่าว
จริง ร้อยละ 48.5 และมีผู้ที่ไม่เชื่อในข่าว ร้อยละ 51.5 ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากการรับข่าวสารในช่วง
ของวิกฤต COVID-19 คือร้อยละ 53.4 โดยใช้จ่ายเงินเพ่ือหน้ากากอนามัย กักตุนอาหาร และ           
เจลแอลกอฮอล์ ค่าท าประกันภัย COVID-19 ค่าตรวจ COVID-19 ตามล าดับ จากการรวบรวมข่าวผ่าน
ช่องทางต่างๆ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในประเทศไทยสามารถรวบรวมข่าวได้
ทั้งหมด 109 ข่าว และจากการวิเคราะห์พบว่าเป็นข่าวปลอม 51 ข่าว เป็นข่าวจริง 58 ข่าว ผลของการ
วิเคราะห์ประเภทข่าวพบว่า ประเภทของข่าวที่พบมากที่สุดคือ Misleading หรือ ท าให้เข้าใจผิด ซึ่งข่าว
ปลอมประเภทนี้ได้มักใช้ค าหรือประโยคชวนเชื่อที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามไปกับเนื้อหาของข่าว และ
ท าให้หลงเชื่อข่าวนั้น แม้ว่าข่าวจะไม่มีมูลความจริงอยู่ก็ตาม 
 
ค าส าคัญ : คนไทย 3.0, คนไทย 4.0, ข่าวปลอม, การคัดกรอง,  ข่าวลวง, เฟคนิวส์ 
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Abstract 

 Fake news is going to become a huge problem for Thai society, arising from the 
intent of the news creators to mislead readers. This has had a serious impact on 
attitudes and thoughts that could affect the actions of people in society. A research of 
‘Improving Fake News Classification Ability for Thai people to cope with the Spreading 
of News during the COVID-19 Crisis; Phase I’ therefore, aimed to study and analyze the 
factors and components of the Thai people's news-believing decisions those had 
occurred during the COVID-19 crisis (March to September 2020) in order to study the 
behavior, factors, and decision-making components of the 3.0 Thai people, and to 
analyze the synthesize models of behavior, decision making, belief, referral and the 
use of fake newsมin which phase I was expected to gain the knowledge of 
understanding in the process of adopting and believing in the news of the 3.0 Thai 
people, and the knowledge of the cycle and process of spreading the fake news. The 
scope the research included factors affecting news reception and trust, such as type of 
news source, sender, etc., and the fake news content issues related to the COVID-19 
outbreak. The in-depth interviews, brainstorming and a set of questionnaires were 
conducted to 103 stakeholders in Chiang Mai, both in urban and rural area. 
 The results showed that, the populations were 28.2% male and 71.8% female. 
Most of them received news about COVID-19 via television channels, social media 
(Facebook and Line), word-of-mouth, the community’s public address broadcasting 
and Twitter, respectively. When receiving and information or news during the COVID-19 
virus crisis, they were most likely to examine the news first and generally did not 
believe in the news. And if one wanted to pass on the news, they usually passed it to 
family and relatives. When using the selected fake news to test the behavior, there 
were 55.3% of them who did not believe in the news and 42.7% of them who 
believed that it was genuine, But when testing with the genuine news, it turned out 
that there were 48.5% of them who believed that the news was genuine, and 51.5 % 
who believed that the news was fake. They had increased expenses after receiving the 
news and they had spent money on storing food, medical face masks, ethyl alcohol 
and alcoholic gel, COVID-19 insurance fee and COVID-19 medical test fee, respectively. 
By collecting news in Thailand through various channels from February to October 
2020, a total of 109 news was collected, and it could be categorized as 51 fake news 
and 58 genuine news. The most common type of the fake news was ‘Misleading’. This 
type of the fake news often uses words or phrases that made readers feel in tune with 
the content of the news. It also made them believed in that news even if the news 
was totally unfounded. 

Keywords:  Fake News, Classification Ability, Spreading of News 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา  

 ในยุคที่การสื่อสารมีความสะดวกสบายและรวดเร็วมากขึ้นเช่นในปัจจุบันนี้ การส่งต่อข้อมูล
ข่าวสารไม่ได้เป็นอุปสรรคระหว่างปฏิสัมพันธ์ของคนอีกต่อไป จึงเกิดกระแสของข้อมูลหลั่งไหลไปมา
ระหว่างบุคคลตลอดเวลา ซึ่งในกระแสของข้อมูลอันมหาศาลนั้นมีทั้งข้อมูลจริงและข้อมูลลวงหลั่งไหล
ปะปนกันไปมา เกิดข่าวปลอมหรือข่าวลวงที่กลายเป็นปัญหาทางสังคมอีกประการหนึ่งที่ส่งผลให้ผู้คน
เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดหลายประการ ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง (เว็บไซต์ 
wearecp, 2020)  ท าให้ผู้รับและส่งข่าวสารต้องตรวจสอบข่าวสารอย่างรอบครอบก่อนจะส่งต่อหรือ
แชร์ออกไปยังผู้อ่ืน  
 การเข้ามาของสื่อสังคมออนไลน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสารและระบบ
อินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบอย่างหนักต่อพฤติกรรมการเสพข่าวสารของผู้บริโภคในยุคปัจจุบันที่
เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้คนส่วนใหญ่รับข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้น และเกิดการส่งต่อข่าวปลอม 
หรือ เฟคนิวส์ (Fake News) เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะข่าวปลอมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพมัก
ถูกส่งต่อกันแบบผิด ๆ สูงกว่าร้อยละ 80 จากบรรดาข่าวปลอมทั้งหมด (ณัฐนันท์ อิทธิยาภรณ์, 2563) 
โดยผลกระทบของข่าวปลอมส่งผลกระทบต่อผู้รับข่าวสารในด้านทัศนคติความเชื่อ เช่น เรื่องการเมืองมี
การสร้างความรู้ความเข้าใจที่ผิดเพ้ียน เรื่องยาและข้อมูลสมุนไพรต่าง ๆ น าไปสู่การเอารัดเอาเปรียบ
ผู้บริโภค เช่น เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามคุณลักษณะด้านพฤติกรรมการค้นคว้าหา
ข้อมูล (Information seeking behavior) และด้านการใช้ความคิดวิจารณญาณ (Critical thinking) 
เป็นความสามารถที่คนไทยยังไม่สามารถท าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยพบว่าพฤติกรรมการค้นคว้า
หาข้อมูลเพ่ือการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลข่าวสารเป็นสิ่งที่คนไทยละเลย ซึ่งสามารถพบได้จากใน
ปัจจุบันที่คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตในชีวิตส่วนตัวและการท างานเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะการใช้ใน
เครือข่ายและสื่อสังคม (Social network media) ที่มักใช้เพ่ือเผยแพร่และแชร์ข่าวที่ไม่เป็นจริง หรือ
ข่าวสารที่มีแหล่งอ้างอิงไม่น่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น ข้อมูลว่าแพทย์ศิริราชยืนยันว่าน้ ามะนาวผสมโซดา
รักษามะเร็งได้ เป็นต้น แต่เมื่อจะต้องใช้ในการค้นคว้าหาข้อมูลจริง เช่น การค้นหาความจริงเรื่องการ
ประกาศราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่กฎกระทรวงก าหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 11)              
พ.ศ. 2563 เกี่ยวกับการลดอัตราภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงเครื่องบินภายในประเทศ ลงวันที่ 9 เมษายน           
พ.ศ. 2563 (เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา, 2563) ประชาชนไทยกลับเลือกไม่ปฏิบัติ หรือปฏิบัติไม่เป็น 
เนื่องจากไม่รู้จักแหล่งค้นคว้า หรือไม่ทราบวิธีการว่าควรเริ่มอย่างไร ไม่ทราบค าค้น (Key word) ในการ
ค้นหาข้อมูล หรืออีกนัยหนึ่งคือคนไทยไม่ใส่ใจที่จะค้นหาความจริงและความถูกต้อง 
 เมื่อเฟคนิวส์กลายเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นจากเจตนาของผู้สร้างข่าวเพ่ือท าให้
ผู้อ่านเข้าใจผิด (Adnan et al, 2019) เฟคนิวส์มีผลกระทบร้ายแรงต่อทัศนคติ และความคิด ที่ส่งไปถึง
การกระท าของคนในสังคมได้ แต่การสกัดกั้นเฟคนิวส์ไม่ให้ออกเผยแพร่นั้นต้องอาศัยเทคโนโลยี 
กฎหมายและกระบวนการทางการปกครองที่ร่วมมือกันหลายฝุาย วิธีการพัฒนาสังคมและยับยั้งเฟคนิวส์
ที่ยั่งยืนที่สุดคือการติดอาวุธทางปัญญาแก่คนไทยให้รู้เท่าทัน และสามารถใช้ทักษะส่วนตนในการคัด
กรอง วิเคราะห์ข้อเท็จจริงเพื่อเลือกรับข่าวสารที่ถูกต้องได้  

https://www.wearecp.com/
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ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา เกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม่จากเชื้อไวรัสสายพันธุ์โคโร
น่าที่องค์การอนามัยโลกได้ก าหนดชื่อว่า COVID-19 (World Health Organization, 2020) ประชาชน
ทั่วโลกเกิดการตื่นตัวและแตกตื่นเป็นอย่างมาก ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 นี้ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ได้จัดท าแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือ
ส ารวจผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 (เมษายน, 
2563) และได้สอบถามคนไทยถึงการรับข้อมูลข่าวสาร COVID-19 ผลการสอบถามพบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามถึง ร้อยละ 98.5 ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่อง COVID-19 จากสื่อออนไลน์ อาทิ Line, 
Twitter, Facebook และ Instagram ซึ่งข่าว และข้อมูลจากสื่อออนไลน์ มาจากหลากหลายแหล่ง   
บางแหล่งไม่มีการอ้างอิงข้อมูล  
 ลักษณะเช่นนั้นจึงเกิดข่าวลือ ข่าวเล่า และข่าวปลอม หรือ เฟคนิวส์ มากมายในกลุ่มผู้ใช้สื่อ
ออนไลน์ชาวไทย อาทิ เกิดข่าวลือเกี่ยวกับเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ส่งในสื่อสังคมออนไลน์ 
Facebook ในรูปแบบคลิปเสียงอ้างเป็นเสียงของแพทย์หญิงโรงพยาบาลราชวิถีกล่าวห้ามประชาชน
เดินทางไปที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 9 กรุงเทพมหานคร โดยมีรูปยืนยันคือเป็นรูปของสตรีวัย
กลางคนท่านหนึ่งสื่อความหมายว่าเป็นแพทย์หญิงท่านนั้น ซึ่งต่อมาปรากฏว่าทั้งรูปที่น ามาอ้าง             
คลิปเสียง และเนื้อหาของข่าวไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด แม้กระทั่งเฟคนิวส์เตือนภัยเรื่องมีผู้มาแจก
หน้ากากอนามัยปูองกัน COVID-19 แล้วปูายยาสลบเพ่ือประสงค์ร้ายต่อผู้รับ ที่อาจท าให้ผู้รับหมดสติได้ 
(Jessada Denduangboripant, 2020) ก็ท าให้ผู้คนแตกตื่นเรื่องการใช้หน้ากากอนามัยได้เช่นกัน 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาคือ มีการส่งต่อเฟคนิวส์ (Fake News) เป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะที่มีเนื้อหา
เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพและไวรัส COVID-19 ซึ่งล้วนแต่เป็นการส่งต่อข้อมูลที่ผิด กระทบต่อผู้บริโภคสื่อ 
ทั้งในแง่ทัศนคติ ความเชื่อ เช่น สุขภาพ ยาปลอม ความรู้ความเข้าใจที่ผิดเพี้ยน ยา ข้อมูลสมุนไพรต่างๆ           
บางเรื่องน าไปสู่การเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค เช่น เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ นอกจากนี้หากผู้บริโภคสื่อ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์แต่กลับส่งต่อเรื่องราวที่เป็นเท็จดังกล่าว ก็อาจผิดกฎหมายหมิ่นประมาท เข้าข่าย
ความผิดทางอาญาได้ (ณัฐนันท์ อิทธิยาภรณ์, 2562)  
 โจทย์การวิจัยการศึกษาเรื่องคนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟูุงกระจายของข่าวสาร
ในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 คือ เฟคนิวส์ ท าให้คนตัดสินใจเชื่อ โดยขาดเหตุและผล ส่งผลกระทบท า
ให้ต้นทุนการด ารงชีพของประชาชนเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะเฟคนิวส์ในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ทั้งเรื่อง
สุขอนามัยและเรื่องแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับทางราชการ ท าให้เกิดความระส่ าระสาย ความไม่เข้าใจ
กัน ความวุ่นวายทางสังคม และอาจก่อให้เกิดผลอ่ืนๆ ตามมา เช่น ผลทางจิตวิทยาของประชาชนใน
สังคม ผลทางเศรษฐกิจ ผลทางการเมืองและความขัดแย้ง ผลทางการบริหารราชการแผ่นดิน ผลทาง
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผลทางการแพทย์และสาธารณสุข และอาจส่งผลไปถึงชีวิต สุขอนามัย
และความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย 
 ดังนั้น การศึกษาวิจัย เรื่อง คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟูุงกระจายของข่าวสาร
ในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ในครั้งนีจ้ึงมุ่งศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบของการตัดสินใจ
เชื่อข่าวสารของคนไทยที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาของวิกฤต COVID-19 เพ่ือวิเคราะห์เชิงลึกว่ามีเหตุ
ปัจจัยใดที่มีอิทธิพลต่อการเชื่อเฟคนิวส์ของคนไทยที่ข้อมูลทางประชากรในรูปแบบต่างๆ และมีปัจจัยใด
ที่อาจสามารถพัฒนาการเลือกบริโภคข่าวสารถูกต้องแก่คนไทยได้ รวมถึงเพ่ือพัฒนาทักษะด้านการรับ
เลือกบริโภคข่าวสารของประชาชนไทย โดยมุ่งหวังว่าจะเข้าใจปรากฏการณ์นี้และสามารถค้นหา
แนวทางเพ่ือพัฒนาอาวุธทางปัญญาให้คนไทย มุ่งสู่การเป็น “คนไทย 4.0” ที่พร้อมรับมือกับการ
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เปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาประเทศในยุคสมัยใหม่นี้ให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศได้อย่าง
มั่นคง 
  
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย และองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อข่าวสารของคนไทย 3.0 
2. เพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเชื่อ ส่งต่อการใช้ประโยชน์                 

ของเฟคนิวส์ 
 
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

1) องค์ความรู้ด้านความเข้าใจในกระบวนการเลือกรับและการเชื่อข่าวสารของคนไทย 
2) องค์ความรู้ด้านวงจรและกระบวนการการกระจายข่าวลวง  

 
1.4 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมายเมื่อสิ้นสุดการวิจัย 

 13.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการประชุมระดมสมอง 
 13.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ชุมชน สถาบัน หน่วยงาน และผู้สนใจทั่วไป 
 13.3 การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น เว็บไซต์ บทความ หนังสือ เป็นต้น 
 13.4 การเผยแพร่ในวารสารวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูล TCI 
 13.5 การเผยแพร่ผ่านการน าเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
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บทที่ 2  
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
2.1 การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (Information) ที่เกี่ยวข้อง 

  การทบทวนวรรณกรรม สารสนเทศ เพ่ือประกอบการศึกษา เรื่อง “คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และ
รับมือภาวะฟูุงกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19” ได้ทบทวนวรรณกรรม การศึกษา 
และสารสนเทศเก่ียวกับ 
 2.1.1 คนไทย 
 ประเทศไทยมกีารพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่อง ในยุค Thailand 3.0พัฒนา
ประเทศโดยใช้อุตสาหกรรมหนักเป็นตัวขับเคลื่อน เร่งรัดการผลิตเพ่ือเป็นการส่งเสริมการส่งออก              
จวบจนปัจจุบัน  ปัจจัยส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศไทย คือ “คนไทย” ซึ่งคนไทย 3.0 และคน
ไทย 4.0 มีพัฒนาการของ “คนไทย” ดังนี้ 

ตารางท่ี 2.1 ลักษณะนิสัยของ “คนไทย” 
ประเภท ลักษณะนิสัย 

คนไทย 
3.0 

เป็นบุคคลผู้เข้าใจโลกและสังคม สามารถใช้ชีวิตด้วยวิทยาการและเทคโนโลยีแต่ยังต้อง
พัฒนาด้านการใช้เหตุและผลทางวิทยาศาสตร์ บุคคลสามารถใช้วิทยาการวิเคราะห์เหตุและ
ผลได้แต่ยังเลือกเชื่อบุคคลอ่ืนหรือสื่อที่มีความน่าเชื่อถือโดยไม่ไตร่ตรอง บุคคลมี
ความสามารถในการใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่แต่ยังขาดความสามารถและ
แรงจูงใจในการค้นหาความจริงด้วยตนเอง มักเลือกเชื่อในความเชื่อตามกันมา และเชื่อ
บุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่คิดว่าน่าเชื่อถือโดยยังไม่ค้นหาความจริง  

คนไทย 
4.0 

เป็นบุคคลที่มีทักษะทางการค้นหาความจริง มีความสามารถในการเรียนรู้ตลอดชีพ เข้าใจ
ขนบธรรมเนียมประเพณีในลักษณะของการสร้างสรรค์สังคม แต่ไม่เชื่อเรื่องที่ยังพิสูจน์ไมได้ 
เรื่องทางไสยศาสตร์ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ หรือข่าวสารว่าตามกันมา โดยที่ยังไม่ได้สืบ
เสาะหาความจริง บุคคลมีความสามารถหาเหตุผลเพ่ืออธิบายปรากฏการณ์ต่างๆได้อย่าง
เป็นระบบ มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์ทางเทคโนโลยี และสามารถพยากรณ์แนวโน้ม
ของเหตุการณ์ทางสังคมได้ด้วยหลักของเหตุและผล 

ที่มา: ดร.เผชิญวาส ศรีชัย, 2563 ปรับปรุงจาก กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา, Thailand 4.0 
โมเดลขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน, 2560. 

 การพัฒนาทุนมนุษย์ที่ดี มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จะเป็นรากฐานในการเสริมสร้าง
คุณภาพและความเข้มแข็งให้กับสังคมไทย ความมั่นคงของประเทศในทุกด้าน คนไทยที่มีปัญญาที่เฉียบ
แหลม (Head) มีทักษะที่ เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) 
การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นเงื่อนไขในการเตรียมคนไทย 4.0 สู่โลกที่หนึ่ง (กองบริหารงานวิจัยและ
ประกันคุณภาพการศึกษา, 2560) ซึ่งจะครอบคลุมการปรับเปลี่ยนใน 4 มิติดังต่อไปนี้  

1. เปลี่ยนจากคนไทยที่มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่จ ากัด เป็นคนไทยที่มีความรู้ และ
ทักษะสูง มีความสามารถในการรังสรรค์นวัตกรรม  



5 

 

 
 

2. เปลี่ยนจากคนไทยที่มองเน้นประโยชน์ส่วนตน เป็นคนไทยที่มีจิตสาธารณะ และมีความ  
รับผิดชอบต่อส่วนรวม  

3. เปลี่ยนจากคนไทยแบบ Thai-Thai เป็น คนไทยแบบ Global Thai มีความภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยและสามารถยืนอย่างมีศักดิ์ศรีในเวทีสากล  

4. เปลี่ยนจากคนไทยที่เป็น Analog Thai เป็น คนไทยที่เป็น Digital Thai สามารถด ารงชีวิต 
เรียนรู้ท างาน และประกอบธุรกิจได้อย่างเป็นปกติสุขในโลกยุคดิจิตอล 

การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ แนวคิด Growth for People/ People for Growth 
น ามาสู่ประเด็นท้าทาย คือ จะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนที่มีแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพ่ือให้มี
ชีวิตอยู่อย่างมี พลังและมีความหมาย (Purposeful People) จะพัฒนาอย่างไรให้คนไทยเป็นคนที่มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการรังสรรค์ นวัตกรรม (Innovative People) จะพัฒนาอย่างไร
ให้คนไทยเป็นคนที่มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful People) จะพัฒนาอย่างไร
ให้คนไทยเป็นคนที่มุ่งการท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Action-Based People) จากประเด็นท้าทายนี้ 
น ามาสู่ “การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้” ของคนไทยทั้งระบบ 1. การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือ
เสริมสร้างแรงบันดาลใจ มีความมุ่งมั่น เพ่ือให้มีชีวิตอยู่อย่างมีพลังและมี  ความหมาย (Purposeful 
Learning) 2. การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ และความสามารถในการรังสรรค์
นวัตกรรม ใหม่ๆ (Generative Learning) โดยเฉพาะปรับเปลี่ยนการเรียนจากข้อเท็จจริง                     
(Fact-Based) เป็นการเรียนที่เริ่มจากการ ใช้ความคิด (Idea-Based) และปรับเปลี่ยนจากการคิดใน
กรอบ (In the Box) เป็น การคิดนอกกรอบ (Out of the Box) 3. การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือปลูกฝัง
จิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง (Mindful Learning) 4. การปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือมุ่งการ
ท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Result-Based Learning)  

2.1.2 ประเภทของข่าว 
มาลี บุญศิริพันธ์ (2537) จ าแนกประเภทของข่าว ได้ 2 ประเภท ได้แก่  
(1) ข่าวหนัก (Hard News) ได้แก่ ข่าวที่มีคุณสมบัติของความส าคัญ มีผลกระทบต่อชีวิต

เป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าข่าวที่มีองค์ประกอบของความน่าสนใจเพียงอย่างเดียว เช่น ข่าวการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ข่าวเหล่านี้ เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบโยงใยต่อปัจจัยอ่ืนอีกมากมาย 
ข่าวเศรษฐกิจมักจะมีผลกระทบจากภาวะทางการเมือง สะท้อนถึงสะภาพความเป็นอยู่ ค่าครองชีพของ
ประชาชน ข่าวหนักเป็นข่าวที่ให้ความส าคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ในสังคม ให้ความรู้ความเข้าใจและ
ข้อคิดแก่ประชาชน ก่อให้เกิดความคิดต่อเนื่องแก่ผู้อ่านมากกว่าจะเป็นเพียงสนองอารมณ์ความอยากรู้ 
อยากเห็นเพียงอย่างเดียว  

(2) ข่าวเบา (Soft News) ได้แก่ ข่าวที่มีองค์ประกอบของความน่าสนใจมากกว่าความส าคัญ
มักจะเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสนใจให้แก่ผู้อ่านในช่วงเวลาเดียว แล้วจางหายไปจากความสนใจของ
ประชาชน เช่น ข่าวอาชญากรรม ตีรันฟันแทง บันเทิง เหตุการณ์ที่เป็นข่าวจะไม่มีผลกระทบต่อเนื่องกับ
ความเป็นอยู่ของประชาชนเท่าไรนัก แต่จะให้อารมณ์สนองความอยากรู้อยากเห็นแก่ผู้อ่านต่อเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นประจ าวัน ข่าวประเภทนี้จึงมักมีองค์ประกอบของความน่าสนใจ กระตุ้นอารมณ์ตื่นเต้นเร้าใจ
มากกว่าข่าวหนัก 
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2.1.3 เฟคนิวส์ (Fake News)  
เฟคนิวส์ (Fake News) คือข่าวปลอม ข่าวลวง หรือข่าวที่ไม่เป็นความจริง ความหมายของ 

Fake News ขึ้นอยู่กับการนิยามของแต่ละคน เนื่องจากเป็นค าใหม่ (Neologism) Michael Radutzk 
โปรดิวเซอร์รายการ 60 Miniutes นิยาม Fake News ไว้ว่า “Stories that are provably false, 
have enormous traction in the culture, and are consumed by millions of people” หรือ 
เรื่องราวที่ถูกพิสูจน์ได้ว่าไม่จริง และมีผลกระทบในระดับความเชื่อ และเข้าถึงคนหลักล้าน 

Claire Wardle จาก First Draft News ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือต่อสู้กับเฟคนิวส์ ร่วมกับ 
Social Media และ Publisher อีกกว่า 30 ราย รวมถึง Facebook, Twitter, New York Times หรือ 
BuzzFeed ได้ ให้นิยาม 7 รูปแบบของเฟคนิวส์ เรียงตามความรุนแรง ดังนี้ 

 

 

 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.1: 7 รูปแบบของเฟคนิวส์ 
ที่มา: https://www.rainmaker.in.th/7-type-of-fake-news/, 2563 

1. Satire or Parody เสียดสีหรือตลก 
 น าเหตุการณ์มาวิพากษ์วิจารณ์เพ่ือให้เกิดความตลก แต่ไม่ตั้งใจให้เกิดความเสียหาย อาจท าขึ้น
เพียงความสนุกเท่านั้น ในช่วงที่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19  (COVID-19) จะก าลัง
แพร่ระบาด ยกตัวอย่างข่าวเสียดสีหรือตลก ได้แก่  

- จากกรณีที่มีการแชร์ข่าว “คณะสงฆ์เจ้าอาวาสทั่วราชอาณาจักรขอความร่วมมือให้งดหรือ
เลื่อนการตาย” ทางส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ทางมหาเถรสมาคม 
คณะสงฆ์ และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ไม่ได้มีการออกหนังสือหรือเอกสารที่ปรากฏตามสื่อ
สังคมออนไลน์นั้น และข้อมูลดังกล่าวไม่ได้เป็นไปตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด ซึ่งเป็นการแอบอ้างโดย
ใช้โลโก้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด 
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2. False connection โยงมั่ว 
การโยงมั่วคือการที่เรื่องของสองสิ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกัน แต่ถูกน ามากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือ

ท าให้มาเชื่อมโยงกัน เกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจของคนเขียนข่าวหรือท าคอนเทนต์ (Poor Journalism) 
หรือเกิดจากการพยายามหารายได้จากข่าว ตัวอย่างของคอนเทนต์ที่เป็น False Connection  

- จากกรณีที่มีการพาดหัวข่าวว่า “แพทย์แนะกินใบเหมียงหรือใบเหลียง สร้างภูมิคุ้มกันต้าน 
COVID-19” ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ให้ข้อมูลว่า จากรายงานมีการ
พบว่าใบเหมียง หรือใบเหลียง มีสารต้านอนุมูลอิสระประเภทเบต้าแคโรทีนสูง สามารถใช้เป็นอาหาร
บ ารุงสุขภาพให้แข็งแรงได้ แต่เนื่องจากยังไม่มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในการต้านโรค 
COVID-19 ดังนั้นการเสนอข่าวจึงต้องระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดได้ แต่อย่างไรก็ตาม False 
Connection ยังไม่เป็นการหวังผลหรือชวนเชื่อในระดับสังคม วัฒนธรรมหรือการเมือง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มีการแชร์รูปภาพ พร้อมข้อความระบุว่า                

สธ.ประกาศให้สารแอดโดรกราโฟไลด์ที่มีอยู่ในฟูาทะลายโจร สามารถช่วยรักษาผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19          
ได้ ทางสธ.ได้ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
องค์การเภสัชกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการวิจัยยาสมุนไพรฟูาทะลายโจรกับ
ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือศึกษาวิจัยประสิทธิผลของยาสมุนไพรฟูาทะลายโจรในการต้านเชื้อไวรัส             
ซึ่ง "ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ" ยังไม่มีการประกาศตามท่ีเป็นข่าว  

 

ภาพที่ 2.3: แพทย์แนะกิน ใบเหมียงหรือใบ 
เหลียง สร้างภูมิคุ้มกัน ต้าน COVID-19  
 
ที่มา : https://web.facebook.com/AntiFakeNewsCenter/ 

photos/a.113638500070332/211432280290953/,2563 

ภาพที่ 2.2: ขอความร่วมมือให้งดหรือ
เลื่อนการตาย 

ที่มา : https://www.antifakenewscenter.com/ข่าว
ปลอม-อย่าแชร-์คณะสง/ 
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3. Misleading ท าให้เข้าใจผิด 
Misleading คือการเขียนข่าวหรือท าคอนเทนต์โดยจงใจให้เข้าใจผิด หรือการใช้ค าอย่างหนึ่ง

เพ่ืออธิบายอีกอย่างหนึ่ง เมื่อโดนจับได้ก็จะแก้ตัวว่าเข้าใจผิดเองทั้งๆ ที่ตอนแรกคือหวังให้เกิดการเข้าใจ
ผิดอยู่แล้ว ข่าวแบบนี้วัตถุประสงค์คือ ชวนเชื่อ หรือหวังผลทางการเมือง ตัวอย่างของเนื้อหา 
Misleading พบเห็นได้บ่อยในข่าวการเมือง เช่น 

- จากกรณีเรื่องการรับออเดอร์ขายอุปกรณ์ชุดตรวจ COVID-19 ที่สามารถตรวจเชื้อได้ด้วย
ตนเอง คณะกรรมการอาหารและยา ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนชุดตรวจ COVID-19 ของ
ยี่ห้อใดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- กรณ ีการเผยแพร่ข่าวระบุว่า โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ มีค าสั่งปิด
โรงเรียน 1 สัปดาห์ หลังมีผู้ปกครองติดเชื้อ COVID-19 ทางส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวมีการบิดเบือนเกินความเป็นจริง โดยชื่อ        
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรปราการตามที่ปรากฏนั้นไม่ถูกต้อง ชื่อที่ถูกต้องคือ  โรงเรียนสารสาสน์
วิเทศศึกษา อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ส าหรับผู้ปกครองของนักเรียน ที่มีผลยืนยัน
การติดเชื้อ COVID-19 ผู้ปกครองดังกล่าว ได้ลงมาส่งบุตรเข้าห้องเรียน เมื่อวันที่ 25 ส.ค.63 ซึ่งนักเรียน
ได้เข้ารับการตรวจ จ านวน 2 ครั้ง ไม่พบเชื้อไวรัส COVID-19  

ภาพที่ 2.4: สธ.ประกาศให้สารแอดโดรกราโฟ
ไลด์ ที่มีอยู่ในฟูาทะลายโจร สามารถช่วยรักษา
ผู้ที่ติดเชื้อ COVID-19 ได้   
 
ที่มา : https://web.facebook.com/AntiFakeNewsCenter/ 

photos/a.113638500070332/211432280290953/,2563 

ภาพที่ 2.5: ชุดตรวจเชื้อ COVID-19 
ด้วยตนเอง 
 
ที่มา : https://web.facebook.com/AntiFakeNews 

Center/photos/a.113638500070332/1996938247
98132/,2563 
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4. False Context ผิดที่ผิดทาง 
 กรณี False Context หรือ Quoting out of context คือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เช่น               

รูป ข้อความ ค าพูด แต่เอามาใช้ผิดวัตถุประสงค์ และพูดถึงอีกเรื่องแทน ความแตกต่างของ False 
Context กับ Misleading ว่า False Context อาจเกิดจาก Passion (หมายถึงว่า การที่เรายึดติดกับ
สิ่งใดสิ่งหนึ่ง) เนื้อหาที่เป็น False Context เช่น การเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศมาแล้วเขียน
บอกว่าเกิดข้ึนที่ประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 2.7: รูปแบบข้อมูลที่ผิด 

ที่มา: https://www.rainmaker.in.th/7-type-of-fake-news/, 2563 

 - ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง นายกฯ ลงพ้ืนที่ปลุกคน                      
สู้ COVID-19 กลางถนน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมประชาสัมพันธ์ 
ส านักนายกรัฐมนตรี พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูล เท็จ ภาพดังกล่าวเป็นภาพเก่าเมื่อครั้งที่ 
นายกรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ถนนคนเดินเยาวราชรณรงค์กระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนพร้อมร่วมร้องเพลงอวย
พรปีใหม่ขอคนไทยรักและสามัคคีซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของโรค     
COVID-19  

ภาพที่ 2.6: สั่งปิด 1 อาทิตย์หลังพบ
ผู้ปกครองติดเชื้อ COVID-19 

ที่มา : https://www.antifakenewscenter.com/ข่าว

บิดเบือน-รร-สารสาสน/,2563 
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 - ตามที่ได้มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ ในประเด็นเรื่อง ด่านท่าฉัตรไชย สะพานสารสิน 
พบแรงงานแห่กลับบ้านจ านวนมาก ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย ส านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ จากการตรวจสอบเพ่ิมเติมพบว่า 
ภาพเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นของวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่บริเวณด่านพรมแดนแม่สอดแห่งที่ 2 ซึ่งเป็น
เหตุการณ์ที่แรงงานชาวเมียนมารอข้ามพรมแดนก่อนที่จะมีการปิดด่านชั่วคราว เพ่ือเป็นการปูองกันการ
ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19  

 

5. Impostor มโนที่มา 
 การมโนที่มาคือการรายงานข่าวแบบปกติ ถ้าไม่ตรวจสอบดีๆ จะไม่รู้เลยว่าเป็นเฟคนิวส์ 
รูปแบบคือการอ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าว เช่น คนนี้กล่าวไว้ว่า... นายกกล่าวไว้ว่า... แต่จริงๆ แล้วมี
คนท าเนื้อหา หรือคนเขียนข่าวคิดหรือมโนขึ้นมาเอง Imposter เป็นความรุนแรงระดับที่ 5 คือสร้าง
ความเข้าใจผิดและความขัดแย้งในระดับวงกว้างได้ 
 - กรณอ้ีางทางการสหรัฐฯ จับกุมศาสตราจารย์จากฮาร์วาร์ดท าไวรัส COVID-19 หลุดกระจาย
ที่อู่ฮ่ันจนระบาดทั่วโลก วันที่ 5 เมษายน 63 ได้มีการสืบพบและเข้าจับกุมผู้ผลิตและขายเชื้อ Corona 
virus ให้กับจีนที่อู่ฮ่ัน ชื่อ ดร.ชารส์ ลีเบอร์ ( Dr Charles Lieber) หัวหน้าภาควิชาเคมีและชีววิทยา 
มหาวิทยาลัย Harvard University, USA สหรัฐอเมริกา  แต่การจับกุมไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับโคโรนา
ไวรัสสายพันธุ์ใหม่ รวมถึงไม่มีข้อมูลยืนยันว่าเชื้อไวรัสถูกพัฒนาหรือประดิษฐ์ขึ้นโดยบุคคลใด ไม่ว่าจะใน
จีนหรือประเทศอ่ืน 
 
 
 

ภาพที่ 2.8: นายกฯ ลงพ้ืนที่ปลุกคน สู้     
COVID-19 กลางถนน 
 
ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail 

/9630000029358,2563 

ภาพท่ี 2.9: ด่านท่าฉัตรไชย สะพานสาร
สิน พบแรงงานแห่กลับบ้านจ านวนมาก 
 
ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail 

/9630000032071,2563 
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 - จากกรณีที่มีเพจใช้ชื่อกรมศุลกากร ขายเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยระบุว่า ศุลกากรสนามบิน
กรุงเทพยึดปืนวัดอุณหภูมิจ านวนมาก ตอนนี้ขายต่ ากว่าราคาตลาดในเวลาปัจจุบัน ทางกรมศุลกากรได้
ชี้แจงถึงประเด็นนี้ว่า ไม่เป็นความจริง เพจดังกล่าวมิได้อยู่ภายใต้การก ากับดูแลของกรมศุลกากร 
เครื่องวัดและภาพที่น ามาใช้ก็ไม่ใช่ภาพจากกรมศุลกากร 

 

6. Manipulated ปลอม ตัดต่อ 
 Manipulated คือการปลอมหรือตัดต่อข่าว ความรุนแรงคือถ้าไม่สังเกต จะดูไม่ออก การตัดต่อ 
อาจรวมถึงการตัดต่อภาพ เสียง วิดีโอ หรือแม้กระทั่งการน า Logo ของส านักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่ 
ตัวอย่างของ Manipulated Content เช่น การตัดต่อสร้างเรื่อง ตัดแปะ เช่น 
 - จากกรณีที่มีการส่งคลิปเสียงให้ทางศูนย์ฯ ตรวจสอบ โดยเป็นคลิปเสียงของแพทย์หญิง 
โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ที่เตือนประชาชนว่า ห้ามไปห้างดังย่านพระราม 9 สนามบิน และ จ.ภูเก็ต เพราะ
มีคนติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากการตรวจพบว่า คลิปเสียงดังกล่าวเป็นคลิปเสียงที่เคยถูกส่งต่อกันเมื่อ
ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขได้ชี้แจงว่าขณะนั้นยังไม่มี
รายงานการพบผู้ปุวยที่ติดเชื้อไวรัส COVID-19 เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 2.12: คลิปเสียงแพทย์หญิง ระบุห้าง
ดังย่านพระราม9 สนามบิน และจ.ภูเก็ต มีผู้
ติด COVID-19 
 
ที่มา : https://web.facebook.com/AntiFakeNewsCenter 

/photos/a.113638500070332/317369379697242/,2563 

ภาพที่ 2.10: อ้างอเมริกาจับนักวิทยาศาสตร์
อเมริกันท า “ไวรัส COVID-19” หลุดกระจาย
ที่อู่ฮ่ันจนระบาดทั่วโลก 
 
ที่มา : https://mgronline.com/onlinesection/detail/ 

9630000035523,2563 

ภาพที่ 2.11: ขายเครื่องวัดอุณหภูมิที่ยึด
มาได้ต่ ากว่าราคาตลาด 

ที่มา : https://www.antifakenewscenter.com/ข่าว

ปลอม-อย่าแชร-์เพจกร/,2563 
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7. Fabricated มโนทุกอย่าง 
 Fabricated คือขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์ ตัวอย่างเช่น การปลอมทั้งเว็บ เช่น การปลอม
เป็น ข่าวสด ปลอมเป็นไทยรัฐ หรือการปลอมเป็นบุคคล แล้วรายงานข่าว ซึ่งมีความร้ายแรงมาก 
เนื่องจากผู้คนจะเข้าใจว่าเป็นส านักข่าวนั้นจริงๆ และไม่ได้เป็นการล้อเลียนหรือ Parody ถ้าคนที่ไม่รู้ก็
จะดูไม่ออกว่าเป็นเว็บเฟคนิวส์ ซึ่งประเทศไทยเคยมีกรณีนี้เกิดขึ้นหลายครั้ง 
 - จากกรณีที่มีการแชร์ภาพ พร้อมข้อความว่า “เชื้อ COVID-19 เมื่อเข้าสู่ร่างกายจะไปอยู่ที่
ล าคอเป็นเวลา 4 วันก่อนเข้าสู่ปอด หากกลั้วคอด้วยน้ าอุ่นผสมเกลือทุกวันจะช่วยท าลายเชื้อได้”           
นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความคิดเห็นเชิงวิชาการว่า ข้อมูลนี้ไม่
ถูกต้องตามหลักการท างานของร่างกาย กรณีที่เชื้อไวรัสเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจหรือหลอดลม       
การดื่มน้ า กลั้วคอ จะไม่สามารถช่วยก าจัดเชื้อในคอไม่ให้รุกล้ าต่อไปเข้าสู่หลอดลม และเนื้อปอดของ
คนได้มากนัก เพราะน้ าจะลงไปตามหลอดอาหาร ซึ่งเป็นคนละส่วนกัน ส่วนเชื้อ COVID-19  จะอยู่ที่คอ 
4 วันนั้นยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันถึงเรื่องดังกล่าว 
 

 

 เฟคนิวส์กลายเป็นปัญหาใหญ่ในยุคที่สื่อสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยการแพร่กระจายเนื้อหา
ในลักษณะไวรัล ซึ่งอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายสังคมออนไลน์ท าให้ข้อมูลส่งต่อถึงกันได้รวดเร็ว            
และเชื่อมโยงไปยังการรับรู้ของคนอ่ืนๆ ได้ เมื่อส่งต่อ (แชร์) สิ่งที่รับรู้ออกไป ผู้อื่นก็จะรับรู้ไปด้วย 
 ฮิวเบิร์ต เดรย์ฟัส (Hubert Dreyfus) นักปรัชญา กล่าวถึงลักษณะของเว็บ 2.0 ไว้ว่า
อินเทอร์เน็ตท าให้ความคิดเห็นของผู้ใช้อยู่ในระนาบเดียวกันกับข่าวที่มาจากส านักข่าว ดังเช่นเพจดังที่
สามารถแสดงความเห็นกับสังคมได้ราวกับเป็นส านักข่าวมืออาชีพ ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเว็บ 2.0 คือการ
ที่ผู้ใช้สามารถน าเข้าข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นของตัวเองเข้าไปในระบบได้ เมื่ออยู่บนอินเทอร์เน็ต
แล้ว ผู้เชี่ยวชาญ หรือมือสมัครเล่นก็สามารถเผยแพร่ข้อมูลของตนเองได้เท่ากัน (เจิด บรรดาศักดิ์, 2563 
ออนไลน์ (https://themomentum.co/philosophy-of-fake-news/) 
 “ฟองข้อมูล” (Filter Bubble) ท าให้เฟคนิวส์เป็นเรื่องวุ่นวายมากยิ่งขึ้น อัลกอริทึมจะท า
หน้าที่จัดสรรเนื้อหาที่เหมาะกับแต่ละบุคคล (Personalised Algorithm) โดยเฉพาะจากการใช้
เครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่หน้าฟีดของเราจะมีแต่เรื่องที่เราสนใจ และเรามักจะได้รับการแนะน าเรื่องที่
คล้ายๆ กันมาให้ หรือแนะน าเรื่องท่ีเพ่ือนเราสนใจมาให้เรา โดยคิดว่าเราน่าจะชอบเหมือนเพื่อนของเรา  
 แม้ Facebook จะพยายามปรับอัลกอริทึมในหน้าข่าวเพ่ือแก้ปัญหาเฟคนิวส์ แต่ไม่ได้ยืนยันว่า          
Facebook จะดูแลข่าวได้ทุกภาษา เพราะการคัดกรองข่าวที่ท าโดยอัลกอริทึมและปัญญาประดิษฐ์           

ภาพที่ 2.13: เชื้อ COVID-19 เมื่อเข้าสู่
ร่างกายจะไปอยู่ที่ล าคอเป็นเวลา 4 วันก่อน
เข้าสู่ปอด หากกลั้วคอด้วยน้ าอุ่นผสมเกลือ
ทุกวันจะช่วยท าลายเชื้อได้ 
 
ที่มา : https://www.facebook.com/AntiFakeNews 

Center/posts/200336004733914,2563 
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มีความแตกต่างกันไปตามเนื้อหาข่าวของแต่ละสังคม ซึ่งมีทั้งเรื่องฟองข้อมูลบวกกับคุณสมบัติของ
โซเชียลมีเดียที่เนื้อหาอาจกระจายไปได้ไกล สิ่งเหล่านี้ท าให้เฟคนิวส์กลายเป็นปัญหาใหญ่ในยุคดิจิทัล  
 ผลเสียที่ตามมาจากข่าวปลอมกระทบต่อตัวบุคคลที่เชื่อหรือผู้ที่ถูกถูกพาดพึงหรือกล่าวถึง 
สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงอย่างมากจนไปกระทบระดับประเทศ ในระยะหลังมีข่าวปลอมที่
เกี่ยวกับประเด็นสุขภาพและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสท าให้มีผลกระทบในแง่ทัศนคติความเชื่อและ
ความเข้าใจที่ผิดเพ้ียนไป ส าหรับกับคนบางกลุ่มข่าวปลอมยังส่งกระทบต่อในชีวิตประจ าวันอีกด้วย 
อย่างเช่น ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับยา การใช้ยา สรรพคุณสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ
อ่ืนๆ จนบางเรื่องเป็นข้อมูลเท็จน ามาหลอกขายหรือให้ผู้บริโภคเชื่อท าให้น าไปสู่การเอารัดเอาเปรียบกับ
ผู้บริโภคได้ ท าให้ผู้บริโภคเข้าใจในเรื่องผิดๆ ในการรักษาโรค หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ (AIS Design 
Center Blog, 2563) 
 ช่องทางการแพร่ข่าวมีส่วนส าคัญอย่างมาก ที่จะท าให้เกิดข่าวปลอมขึ้นได้ ส่งผลให้เกิดผล
กระทบรุนแรงมากขึ้น อย่างการเปิดเป็นสาธารณะให้บุคคลเห็นข่าวนี้ด้วย ไม่ว่าจะเป็นช่องทาง 
Facebook, Instagram และ Twitter จะมีผลกระทบมาก กว่า Private Group หรือกลุ่มปิดที่มีความ
เป็นส่วนตัว เช่น การสนทนาผ่านไลน์ แชทในFacebook ท าให้ก่อนที่จะแชร์หรือได้รับข่าวปลอม ควร
จะมีคนที่ช่วยกรอง หรือแนะน าข่าวที่มีการแชร์และพูดถึงในโลกโซเชียลก่อนที่บุคคลจะเชื่อกับข่าวสาร
นั้นได้อย่างแท้จริง 
 วิธีรับมือที่ดีกับข่าวปลอมส าหรับผู้บริโภคสื่อผ่านทางโซเชียลนั้น ต้องเรียนรู้และเข้าใจในการ
บริโภคสื่อทุกช่องทาง ไม่เชื่อข้อมูลที่เห็นจากครั้งแรก ต้องเสพข่าวจากหลายๆ ช่องทางก่อน หรือควรรอ
ให้มีผู้เชี่ยวชาญออกมาให้ข้อมูลที่เป็นจริงมากขึ้น การหาข้อมูลข่าวที่ถูกต้องไม่ใช่การโยนภาระหรือ
ผลักดันให้สื่อช่องทางข่าวต้องกรองข่าวอยู่ฝุายเดียว ผู้บริโภคสื่อต้องเข้าใจและเรียนรู้ที่ จะเสพสื่อด้วย
ตัวเอง ต้องให้ความร่วมมือกัน ต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดกับผู้ที่กระจายข่าวปลอม เนื่องจาก
ในปัจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน์เยอะมากขึ้น บุคคลยิ่งต้องเรียนรู้กับการรับเนื้อหาข่าวจากนิวส์ฟีดในทุกๆ 
วัน ไม่เช่นนั้นจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงที่จะได้รับข่าวสารที่ผิดหรือได้รับข้อมูลเพียงด้านเดียว 
 ในประเทศไทยมีกฎหมายด้าน พรบ.คอมพิวเตอร์ ดังนั้นบุคคลควรร่วมมือกับส านักข่าวสื่อ
ต่างๆ ในการช่วยหาข้อมูลที่เป็นความจริงเพ่ือต่อสู้กับข่าวปลอมในโลกโซเชียล (ชยพล ธานีวัฒน์, 2562) 
องค์กรสื่อ หรือส านักข่าวต่างๆ ต้องให้ความส าคัญกับเรื่องการตรวจสอบข่าวปลอมมากยิ่งขึ้น เพราะถือ
เป็นประโยชน์สาธารณะที่สร้างผลกระทบต่อผู้คนในวงกว้างและเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระจาย
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่ผู้บริโภคข่าวสารในปัจจุบัน (ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2561)  
 ทั้งนี้การพิจารณาข่าวปลอม การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ ข่าวที่เป็นกระแสในโลก      
โซเชียล มีหลักเกณฑ์การพิจารณาข่าวปลอมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง เช่น ข่าวปลอมที่
เกี่ยวกับโรคระบาด ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ข่าวที่สร้างความแตกแยกในสังคม ตลอดจนข่าวที่
ท าลายภาพลักษณ์ต่อประเทศ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ (วิลาสิณี ฉายรัตน์ตระกูล ในสถานี
วิทยุกระจายเสียงรัฐสภา, 2563 ) 

1. ข่าวกลุ่มภัยพิบัติ เช่น ข่าวน้ าท่วม แผ่นดินไหว เขื่อนแตก สึนามิ ไฟไหม้ เป็นต้น 
2. ข่าวกลุ่มเศรษฐกิจ เช่น ข่าวการเงิน การธนาคาร หุ้น เป็นต้น 
3. ข่าวกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น วัตถุอันตราย เครื่องส าอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิด

กฎหมาย 
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4. ข่าวกลุ่มนโยบายรัฐบาล/ข่าวสารทางราชการ/ข่าวการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม/
ข่าวที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี และข่าวความมั่นคงภายในประเทศ 

2.1.4 ข่าวปลอมและการอ้างความรู้ 
เจิด บรรดาศักดิ์ (2563) ได้แสดงความคิดเห็นอีกว่า ความน่าสนใจของปรัชญาสารสนเทศ

ในประเด็นเฟคนิวส์ก็คือ ข่าวที ่ดีคือข่าวที ่ให้สารสนเทศที่เป็นจริง และข่าวที ่ไม่ดีก็คือข่าวที ่ไม่
น าเสนอความจริง แต่ตามแนวความคิดของฟลอริดิแล้ว สารสนเทศที่ประกอบด้วยความจริง                
มันช่วยให้เราสามารถเห็นความแตกต่างระหว่าง Misinformation ซึ่งเป็นการได้รับสารสนเทศที่
คลาดเคลื่อนจากความจริง และ Disinformation ซึ่งก็คือสารสนสนเทศที่ไม่มีค่าความจริง  
  ถ้านับจากมุมมองของสื่อ Misinformation คือการให้สารสนเทศ (ข้อมูล) ที่คลาดเคลื่อน 
เช ่นข ้อเท ็จจร ิง ไม ่ช ัดเจน โดยอาจไม ่ได ้ตั ้ง ใจที ่จะน าเสนอให ้ผู ้ร ับเข ้าใจผ ิด ส ่วนกรณีของ 
Disinformation ก็คือกรณีที่ผู้ส่งสารจงใจให้ผู้รับเข้าใจความเท็จ  

ยังมีค าเรียกสารสนเทศที่ไม่เป็นความจริงอีกค าหนึ่ง คือ mal-information หมายถึงการ
ส่งสารที่มุ่งหมายให้เกิดผลเสียบางอย่างตั้งแต่ต้น ถ้าจะใช้ค าเรียกให้ตรงกับสถานการณ์ในบ้านเราก็
คือ IO (Information Operation) แต่ส าหรับ mal-information ไม่ได้จ ากัดว่าจะต้องมาจากฝุาย
ผู้มีอ านาจหรือไม่ แต่ปัญหาของมันก็คือ mal-information หวังผลที่เกิดจากข่าวที่เผยแพร่ออกไป
ด้วย 
 ลักษณะของเฟคนิวส์ 

ลักษณะของเฟคนิวส์ เกิดข้ึนได้หลายรูปแบบ เช่น 1) การพาดหัวข่าวหรือหัวเรื่องเพ่ือหลอกให้
คนเข้าไปอ่านต่อ (Clickbait) หรืออาจเป็นการพาดหัวข่าวแบบ Mislead heading ซึ่งเมื่อเปิดเข้าไป
แล้วอาจพบเนื้อหาที่ไม่ตรงกับหัวข้อข่าวนั้น 2) การน าเสนอข่าวเพ่ือ ให้เกิดความสับสนหรือเข้าใจผิด 
(Misleading Content) โดยในบางกรณีอาจมีการหลอกเพ่ือให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคลด้วย เช่น         
การหลอกให้ชิงโชค หรือหลอกให้กรอกข้อมูลเพ่ือรับบัตรก านัล หรือ 3 )น าเสนอข่าวในลักษณะเสียดสี
และล้อเลียน (Parody) อาจไม่ได้น าเสนอหัวข่าวอันเป็นเท็จ แต่ เป็นการน าเสนอภาพตัดต่อหรือ
ข้อความบิดเบือนเพ่ือความสนุกสนาน 

ปัจจัยที่ท าให้เฟคนิวส์ แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเกิดจากรูปแบบการน าเสนอข่าวที่นิยม
น าเสนอในรูปแบบ Digital News และเทรนด์ในการท าการตลาดแบบ Viral Marketing (การตลาด
แบบไวรัส) ที่ใช้เทคนิคเลียนแบบการแพร่กระจายของไวรัล โดยใช้โชเชียลมีเดียเป็นตัวกลางในการสร้าง
กระแสการตลาดเพื่อช่วยเผยแพร่ข้อมูล/ข่าวสารให้คนพูดถึงและแชร์ต่อกันออกไปอย่างไม่จ ากัด 

ในยุคที่มีข้อมูลข่าวสารมากมาย การค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเพื่อท าให้รับรู้ว่าข่าวที่เราอยากจะ
เชื่อมีน้ าหนักมากขึ้น ที่พูดถึงจากมุมของผู้ใช้มากกว่าส านักข่าว เนื่องจากผู้ใช้ควรมีภูมิคุ้มกันให้กับ
ตัวเองในการสืบเสาะหาความรู ้ ข่าวจะปลอมหรือไม่ปลอม ขึ ้นอยู ่กับผู ้ร ับข่าวที ่จะไม่ตกเป็น
เครื่องมือของการชวนเชื่อ หรือไม่ไหลไปตามกระแสความคิดเห็นของผู้อื่น ในกรณีที่ข่าวมีความเห็น
เป็นฝักฝุาย จึงไม่ควรเริ่มต้นด้วยการมองว่า มีฝุายที่ถูกหรือผิดตั้งแต่ต้น   

สิ่งที่จะช่วยในการรับข่าวสารที่มีความคิดเห็นหลากหลาย คือการแยกแยะข้อเท็จจริงออก
จากความคิดเห็น ซึ่งเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝน เพราะการที่จะเข้าใจข่าวที่ได้รับและรู้ว่าข้อเท็จจริงของ
ข่าวคืออะไร ส่วนใดคือการวิเคราะห์หรือการแสดงความคิดเห็นของผู้เขียนหรือแหล่งข่าวนั้น วิธีที่
ง่ายที่สุดคือ การเปรียบเทียบข่าวเดียวกันจากหลายๆ แหล่งข้อมูล ซึ่งจะช่วยให้เห็นข่าวเดียวกัน
จากหลากหลายแง่มุมได้มากขึ้น (https://themomentum.co/ philosophy-of-fake-news/) 
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2.1.5 ข้อห้ามเฟคนิวส์ ในพระราชก าหนด (พ.ร.ก.) ฉุกเฉิน 
พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ได้ก าหนดห้ามการน าเสนอเฟคนิวส์ เกี่ยวกับ “สถานการณ์COVID-19 ”  ไว้ใน

สองลักษณะ (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873773) 
คือ  

1) ห้ามน าเสนอข่าวที่ไม่เป็นความจริงท าให้ประชาชนหวาดกลัว หรือ  
2) ห้ามน าเสนอข่าวโดยมีเจตนาบิดเบือนข้อมูลจนท าให้เกิดความเข้าใจผิด  
ซึ่งการสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าวมีผลกระทบต่อการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยหรือ

ศีลธรรมอันดีของประชาชน หากฝุาฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ได้ก าหนดให้ผู้น าเสนอเฟคนิวส์ มีความผิดตาม
กฎหมายหลายฉบับ ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คอมพิวเตอร์ 2) พ.ร.ก.การบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (จ าคุกไม่เกิน 2 ปี/ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท) 3) พ.ร.บ.โรคติดต่อ จ าคุกไม่
เกิน 1 ปี/ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท) 4) หากการน าเสนอเฟคนิวส์ กระทบต่อราคาสินค้าหรือบริการ 
เป็นไปได้ว่า อาจเข้าข่ายเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งมีโทษสูงสุดถึง 7 ปี 
หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท  

2.1.6 ข้อห้ามเฟคนิวส์ ในกฎหมายไทย (กรณีปกติ) 
ในกรณีปกต ิการน าเสนอเฟคนิวส์ มีความผิดตามกฎหมายในปัจจุบันอยู่แล้ว ซึ่ง พ.ร.ก. ฉุกเฉิน

ได้ก าหนดให้ความผิดในการน าเสนอเฟคนิวส์ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้อยู่ในกรณีปกติ (ซึ่งได้แก่ 
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์) ผู้ที่ผลิต น าเสนอ และเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จ หรือบิดเบือน โดยได้ใช้ระบบ
คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ และผลจากการกระท าดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ประเทศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หรือก่อให้เกิดความตื่นตระหนกต่อประชาชนย่อมมีความผิดตาม 
พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ (ม.14) ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

กฎหมาย ได้ ก า หนด โทษส าห รั บ  “ผู้ ส่ ง ต่ อ ”  ( ผู้ แ ช ร์ )  ข้ อมู ล อั น เ ป็ น เ ท็ จ  โ ดยผู้                            
ส่งต่อจะผิดก็ต่อเมื่อ “รู้อยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลเท็จ” แต่ยังส่งต่อข้อความนั้น ซึ่งกฎหมายก าหนด             
ให้ “ผู้ส่งต่อ” มีความผิดและได้รับโทษเช่นเดียวกันกับผู้น าเสนอข่าวเท็จดังกล่าวด้วย และหาก                 
การน าเสนอและส่งต่อเฟคนิวส์ นั้นๆ ท าให้บุคคล (บุคคลธรรมดา หรือองค์กร/ หน่วยงาน)                    
เสื่อมเสียชื่อเสียง หรือถูกดูหมิ่นเกลียดชัง ยังอาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาทตามกฎหมาย                    
อาญา ซึ่งมีโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท (กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/873773) 

หากการส่งหรือแชร์เฟคนิวส์ มีการระบุให้ผู้ได้รับต้องกรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์
โทรศัพท์ หรืออีเมล์ เพ่ือส่งบัตรก านัลหรือเพ่ือส่งต่อโปรโมชั่นส่งเสริมการขายในรูปแบบต่างๆ 
พฤติกรรมเหล่านี้อาจขัดต่อกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การส่งข้อมูลลวงให้กรอกข้อมูลเพ่ือรับ
เงิน/บัตรก านัลจ านวนมากผ่าน Social Media รวมถึงการลงทะเบียนเพ่ือรับเงิน 5,000 บาท            
ตามมาตรการเยียวยาของกระทรวงการคลังผ่านเว็บไซต ์www.เราไม่ทิ้งกัน.com  ได้มีการสร้างเว็บไซต์
ปลอมเพ่ือลวงให้คนลงทะเบียนเป็นจ านวนมาก และยังมีรายงานว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพรับจ้าง             
การลงทะเบียนแทนเพื่อหลอกน าข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในทางทุจริตอีกด้วย  

2.1.7 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรับและเชื่อข่าวสาร  
การรับรู้ข่าวสาร (News Perception) หมายถึง การแสดงออกถึงการรับรู้ หรือความสามารถที่

จะเข้าใจเกี่ยวกับสาระที่สื่อต่างๆ น าเสนอออกมา โดยวิธีการแสดงออกทางความรู้สึก (Sense) ความ
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ตระหนัก (Awareness) และความเข้าใจ (Comprehension) ของผู้รับสารโดยมีความส าคัญคือท าให้
เกิดการเรียนรู้ และมีผลต่อการรับรู้ครั้งใหม่ ซึ่งส่งผลไปถึงคนรอบข้างและสถานการณ์รอบตัวของบุคคล
ผู้นั้นด้วย เนื่องจากความรู้เดิมจะช่วยแปลความหมายให้ทราบว่าคืออะไร เช่น หากบุคคลรับรู้และเข้าใจ
เนื้อหาข่าวจากประกาศของสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส COVID-19  จากทางรัฐบาล เรื่องการงด
เดินทางข้ามจังหวัดแต่ยังมีบริการของสายการบินภายในประเทศอยู่ อาจะตีความได้หลายความหมาย 
เช่น บุคคลที่ 1 เข้าใจว่ารัฐบาลเลือกปฏิบัติและเอ้ือประโยชน์ต่อคนบางกลุ่ม ในขณะที่บุคคลที่ 2 อาจ
เข้าใจว่ารัฐบาลประกาศนโยบายเชิงขอความร่วมมือ ไม่ได้ห้ามเด็ดขาดแต่หากจ าเป็นสามารถเดินทางได้
โดยต้องปฏิบัติตามแนวทางปูองกันการระบาดของเชื้อโรค เป็นต้น 

ดังนั้น การรับรู้และการตีความข่าวสารของบุคคล มีความส าคัญเป็นอย่างมากจ่อการจัดการ
วิกฤตและการคลี่คลายสถานการณ์ วิลเบอร์ ชแรมม์ (Schramm, 1973) ได้ศึกษาถึงองค์ประกอบที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกรับข่าวสารของบุคคล ดังนี้ 

1. ประสบการณ์เป็นปัจจัยที่ท าให้ผู้รับส่งสาร หาข่าวสารที่แตกต่างกัน 
2. การประเมินข่าวสารประโยชน์ของข่าวสารที่ผู้รับสารแสวงหาเพ่ือตอบสนองจุดประสงค์

ของตนเอง 
3. ภูมิหลังที่แตกต่างกันท าให้บุคคลมีความสนใจแตกต่างกัน 
4. การศึกษาและสภาพแวดล้อมท าให้มีความแตกต่างในพฤติกรรมการเลือกรับสาร 
5. ความสามารถในการรับข่าวสาร ด้านสภาพร่างกายและจิตใจที่ท าให้พฤติกรรมการเปิดรับ

สารแตกต่างกัน 
6. บุคลิกภาพมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และพฤติกรรมของผู้รับสาร 
7. อารมณ์ สภาพทางอารมณ์ของผู้รับสาร จะท าให้เข้าใจความหมายของข่าวสารหรืออาจ

เป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมายของข่าวสารได้ 
8. ทัศนคติ จะเป็นตัวก าหนดท่าทีของการรับและตอบสนองต่อสิ่งเร้า หรือ ข่าวสารที่ได้พบ

เกี่ยวกับการเปิดรับข่าวสารนั้น 

วิลเบอร์ ชแรมม์ (Wilbur Scharm, 1973) กล่าวถึงหลักการทั่วไปของการเลือกความส าคัญ
ของข่าวสารว่า ขึ้นอยู่กับการใช้ความพยายามน้อยที่สุด (Least effect) และผลที่จะได้ (Promise of 
reward) โดยคนมีแนวโน้มที่จะเปิดรับข่าวสารที่ใช้ความพยายามน้อย เช่น ข่าวสารต่างๆที่อยู่ใกล้ตัว 
สามารถเลือกรับได้ง่ายและมีสารประโยชน์ต่อตนเอง ในการเลือกนั้นอาจมีสาเหตุอ่ืนๆอีก เช่น 
ประสบการณ์ต่างกัน ความสามารถในการประเมินสารประโยชน์ของข่าวสารตลอดจนสภาวะทางสังคม
และจิตใจของแต่ละบุคคลอีกด้วย  

ในความหมายของการเปิดรับข่าวสารนั้น แซมมวล เบคเกอร์ (Becker,1972) ได้ให้ความหมาย
ของการเปิดรับข่าวสารโดยจ าแนกตามพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารคือ  

1. การแสวงหาข้อมูล (Information Seeking) กล่าวคือ บุคคลที่จะแสวงหาข้อมูลเมื่อต้องการ
ให้มีความคล้ายคลึงกับบุคคลอ่ืนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเรื่องทั่วๆ ไป 

2. การเปิดรับข้อมูล (Information Receptivity) กล่าวคือ บุคคลจะเปิดรับข่าวสารเพ่ือทราบ
ข้อมูลที่ตนเองสนใจ อยากรู้ สนใจ หากมีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตนเองก็จะให้ความ
เอาใจใส่ในการอ่านหรือดูหรือฟังเป็นพิเศษ 

3. การเปิดรับประสบการณ์ (Experience Receptivity) กล่าวคือ บุคคลที่จะเปิดรับข่าวสาร
เพราะต้องการกระท าในสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเพ่ือผ่อนคลายอารมณ์ 
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สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2546) ได้กล่าวถึงกระบวนการของการรับรู้ว่าประกอบด้วย ขั้นตอน
ดังนี้  

1. การเลือก (Selection) เป็นกระบวนการเลือกเพ่ือที่จะรับรู้สิ่งเร้า 
2. การจัดระบบ (Organization) บุคคลจัดระบบสิ่งเร้าเป็น 2 วิธี คือ 

 บุคคลเลือกรับสิ่งเร้า และแยกสิ่งเร้าที่เลือกออกมาเป็นส่วนที่ตนเองสนใจ แล้วมุ่ง
ความสนใจไปยังส่วนนั้นเป็นพิเศษ 

 การจัดสิ่งเร้านั้น ๆ ให้อยู่ในรูปที่ง่ายขึ้น ตัดสิ่งที่ละเอียดซับซ้อนหรือสับสนทิ้งไป  
ซึ่งมักเป็นแนวโน้มของคนไทยทั่วไป 

3. การแปลความหมาย (Interpretation) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการรับรู้ โดย
บุคคลจะอาศัยคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัว เช่น ทัศนคติ ประสบการณ์ ความต้องการ ค่านิยม 
เพ่ือช่วยในการพิจารณาสิ่งเร้าภายนอก ผสมผสานสิ่งเร้าเดียวกัน  

พิจิตรา สึคาโมโต้ (2559) กล่าวว่า ข่าวลือและเฟคนิวส์เป็นสิ่งที่ไม่มีวันหายไปจากสารบบอย่าง
สิ้นเชิง ซ้ ายังเป็นการด ารงอยู่เพ่ือรอเวลาหวนกลับมาเป็นกระแสอีก เพราะนอกจากจะลือไปได้อย่าง
รวดเร็วแล้ว ยังสามารถไหลข้ามภูมิทัศน์สื่อ (Platform) จนผสมกลมกลืนเป็นเนื้อเดียวซึ่งหากไม่มีการ
ตรวจสอบให้   ถี่ถ้วนก็มิอาจรู้ได้เลยว่า ข่าวนั้นถูกต้อง หรือเป็นข่าวครึ่งท่อน เป็นข่าวบิดเบือน หรือเป็น
เฟคนิวส์ที่มีผู้จงใจสร้างข้ึนและยังยากต่อการก าจัดให้หมดไปจากระบบ  ปัญหาเฟคนิวส์สร้างผลกระทบ
มหาศาลตั้งแต่การสร้างความเข้าใจผิดส่วนบุคคล ไปจนถึงเรื่องระดับชาติในแง่การก าหนดทิศทาง
การเมือง แต่ส าหรับสังคมไทยผลกระทบอาจรุนแรงยิ่งกว่าเพราะจากการตรวจสอบโดยศูนย์ชัวร์ก่อน
แชร์ ส านักข่าวไทย อสมท. (2560) พบว่า ข้อมูลที่มีความถี่ในการแชร์บนโลกโซเชียลมากที่สุดคือ              
เฟคนิวส์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ “อาหารและสุขภาพ” ซึ่งถือเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงสูงเพราะระดับความ
เสียหายสูงสุดจากการแชร์ต่อข้อมูลที่ผิดคือ “ชีวิต” ของผู้รับข่าวสาร ปัญหาเรื่องคนไทยเชื่อใจโซเชียล
มากกว่าแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงเป็นอีกปัญหาที่บุคลากรในวงการสาธารณสุขไทยมีความกังวล 

ประวีณา พลเขตต์ และเจษฎา ศาลาทอง (2561) พบว่า การรับรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อของ
ประชาชนทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการเข้าถึง  ทักษะการวิเคราะห์  ทักษะการประเมิน
ค่า ทกัษะการสร้างสรรค์ ซึ่งแต่ละบุคคลมีทักษะเหล่านี้ไม่เท่ากัน จึงก่อให้เกิดการตีความหมายแตกต่าง
กัน และแสดงปฏิกิริยาต่อข่าวหรือสถานการณ์แตกต่างกันด้วย ดังนั้น  การจะกระตุ้นให้บุคคลเข้าใจ
หรือตอบสนองต่อเหตุการณ์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องเริ่มที่การเข้าใจทักษะ และพัฒนาทักษะ
การรับสารและการตีความของสารให้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกันเสียก่อน 

 แนวคิดความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร (Source Credibility) 
 ปริณดา แก้วทอง และ พนม คลี่ฉายา (2558) ได้กล่าวถึงความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร 
(Source credibility) แม้ว่าเรื่องที่ผู้เขียนเป็นผู้ซื้อสินค้า หรือเสียค่าบริการในกิจกรรมใดๆ จะได้รับ
ความนิยมมากกว่า มีความทันสมัย มีรูปภาพประกอบที่สวยงาม บ่งบอกถึงรายละเอียดอย่างชัดเจน           
จึงท าให้มีผู้บริโภคที่ยังคงเข้ามาหาข้อมูล และสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง ความเป็นเหตุเป็น
ผล และความน่าเชื่อถือของผู้เขียนน่าจะมีผลต่อการยอมรับ บทวิจารณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน
ประเภทของโรงแรม ที่พักซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่เน้นการได้ทดลองใช้อันเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้บริโภคในการประเมิน และตัดสินใจซื้อในล าดับต่อไป ดังนั้น ความเป็นเหตุเป็นผลของข้อมูล และ
ความน่าเชื่อถือของแหล่งสาร จะเป็นประโยชน์ต่อวิธีการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ในรูปแบบใหม่  
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ที่มีประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงผู้บริโภค และเผยแพร่ แนวคิดการยอมรับข้อมูลให้เป็นที่รู้จักและ
สามารถน าไปปรับใช้กับงานวิจัยอื่นๆ ต่อไปในอนาคต 
 ทั้งนี้ ผู้รับสารจะไม่สนใจในสิ่งเร้านั้นหากไม่รับรู้ถึงความมีประโยชน์ แต่หากผู้รับสารรับรู้ถึง
ความมีประโยชน์ของสิ่งเร้าก็จะท าการเลือกสิ่งเร้านั้นมาแก้ปัญหา การรับรู้เกี่ยวกับความมีประโยชน์
ของข้อมูล (Information usefulness) ที่ได้รับจะส่งผลต่อความตั้งใจในการยอมรับข้อมูลหรือ
ค าแนะน า ความมีประโยชน์ของข้อมูล จะท าให้เข้าใจถึงความตั้งใจในการยอมรับค าแนะน า  

2.1.8 เฟคนิวส์ : วิกฤตความเชื่อม่ันของข่าวยุคสื่อดิจิทัล           
  สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ (2561) กล่าวว่า นับจากความเสื่อมถอยของงานข่าวในยุคอุตสาหกรรมงาน

ข่าวที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริการาวต้นศตวรรษที่ 20 ภายหลังได้รับอิสรภาพจากอาณานิคมอังกฤษแล้ว  
ที่วงการข่าวของสหรัฐอเมริการุ่งเรืองถึงขีดสูงสุด จนผู้ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์ต่างพากันผลิต
หนังสือพิมพ์ราคาถูก เพ่ือตอบสนองตลาดผู้ใช้แรงงาน และกรรมกรซึ่งต่างอพยพมุ่งหน้าเข้าสู่ เมืองใหญ่
อย่างกรุงนิวยอร์ก ท าให้การแข่งขันกันในอุตสาหกรรม หนังสือพิมพ์ในระยะนั้นเป็นไปอย่างดุเดือด       
จนน าพาวงการหนังสือพิมพ์อเมริกันเข้าสู่ห้วงเวลาที่ตกต่ าลงอย่างที่สุด นักประวัติศาสตร์เรียก
ระยะเวลานี้กันว่า “ยุคหนังสือพิมพ์น้ าเน่า” (Yellow Newspaper) จนวอลเตอร์ ลิปป์มันน์ (Walter 
Lippmann, 2008 : 47) นักปรัชญาวารสารศาสตร์ ระบุในหนังสือ “Liberty and the News” ว่า 
“ประเด็นที่น่ากังวล คือ หนังสือพิมพ์เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่อ่านทุกวัน จึงส่งผลต่อสังคมประชาธิปไตย
อย่างมาก” มาถึงยุคสื่อดิจิทัลในต้นศตวรรษที่ 21 นี้ ข้อมูลข่าวสารในสังคมมีความรวดเร็ว สังคมโลกได้
รู้จักกับค าว่า “เฟคนิวส์” ซึ่งหมายถึง ข่าวปลอม ข่าวลวง ข่าวบิดเบือน ฯลฯ ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์
ในการรณรงค์เลือกตั้งประธานาธิบดีสมัยโรนัลด์ ทรัมป์ (Donald J. Trump) ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา ขณะที่ปริมาณเนื้อหาที่ผลิตโดยผู้บริโภคสื่อ (User-Generated 
Content : UGC) ซึ่งเรียก ย่อๆ ว่า “UGC” นี้เกิดขึ้นในยุคสื่อดิจิทัลที่เทคโนโลยีการสื่อสารได้การ
เปลี่ยนแปลง และการเพ่ิมบทบาทผู้รับสารมีส่วนร่วมการผลิตข้อมูลข่าวสารได้เองโดยอิสระมากยิ่งขึ้น 
ในหลายรูปแบบ เช่น วิดีโอ, บล็อก, เว็บบอร์ด, รูปภาพดิจิทัล, ไฟล์เสียง และสื่อรูปแบบอ่ืนๆ           
เรียกเนื้อหาที่บริการและเผยแพร่ต่อสาธารณชนให้กับผู้บริโภค และผู้ใช้ปลายทาง (end-users)             
รายอื่นๆ ได้เองว่า “Consumer Generated Media” หรือ “CGM” ส่งให้เกิดสภาพข้อมูลในสื่อดิจิทัล
มีการปล่อยข่าว (Leak News) การสร้างข่าวปลอม (เฟคนิวส์) การปั่นกระแสข่าว (Spin) ของ
นักการเมือง นักรณรงค์ (Activist) เกิดขึ้นจ านวนมาก ซึ่งนิโคลัส เลมันน์ (Nicholas Lemann) คณบดี
ผู้ ก่อตั้ งคณะวารสารศาสตร์  มหาวิทยาลัย โคลัมเบีย  เ รียกว่ า  “คอร์รั ปชันแห่ งข่ าวสาร”                             
(the corruption of information) (Petterson, 2013 : 11) สภาวะข้างต้นเป็นปัญหากับทั้งต่อผู้
ประกอบวิชาชีพสื่อ ผู้บริโภคข่าว มีประเด็นปัญหาทางจริยธรรม ในด้านความเชื่อมั่นต่อข่าวที่องค์กร
น าเสนอผ่านแพลตฟอร์มที่หลากหลาย อย่างไรก็ตาม หลายกรณีผู้บริโภคข่าวหรือนักข่าวมือสมัครเล่น 
(Amateur) และนักข่าวพลเมือง (Citizen Journalist) ก็ได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของ
ข้อมูลและคุณค่าของข่าวโดยใช้ “คลาวด์ซอร์สซิ่ง” (Crowdsourcing) เป็นการตรวจสอบยืนยันข้อมูล
ข่าว (Verification) ยืนยันข้อเท็จจริง (Fact Checking) เพ่ือความถูกต้องและความแม่นย าของข้อมูล
ข่าวได้ในขณะเดียวกัน จึงกล่าวได้ว่า โลกของข่าวในยุคดิจิ ทัลจึงเปรียบเสมือนเหรียญสองด้าน           
อย่างกรณี การรายงานข่าวเชิงสืบสวนนั้น การตรวจสอบข้อมูลข่าวอย่างมีระบบถือเป็นเกราะคุ้มกัน 
นักข่าวเชิงสืบสวนและองค์กรข่าวอย่างได้มาก ถ้าไม่มีข้อมูลที่จะพิสูจน์ชัดว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นได้
อย่างไร ผลที่ตามมาอาจถูกฟูองร้องฐานหมิ่นประมาท ความล้มเหลวเกิดจากนักข่าวเหล่านั้นไม่ได้
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ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านอย่างที่ผู้อ่านต้องการทราบ เพราะนักข่าวส่วนหนึ่งเข้าใจว่าเมื่อได้รับ
ข้อเท็จจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประจ าวันมาแล้วก็ต้องรีบเร่งเขียนข่าวที่น่าตื่นตาตื่นใจนั้นทันที (Paul 
N. Williams, as cited in Houston, 2002 : 9-10)  

งานข่าวมีพันธะกรณีประการแรกต่อการน าเสนอความจริง ข้อมูลข่าวและข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง 
เทีย่งตรง น่าเชื่อถือ และมีความส าคัญต่อความเป็นประชาธิปไตย แม้อาจข่าวไม่ได้น าเสนอความจริงอัน 
สมบูรณ์ (Absolute Truth) หรือความจริงเชิงปรัชญาก็ตาม แต่ก็มุ่งหมายในการน าเสนอ “ความจริง
เชิงวารสารศาสตร์” (Journalistic Truth) ที่สามารถรวบรวมได้ ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการข่าว        
ที่เริ่มต้นด้วยการ ตรวจสอบความน่าเชื่อถือในหลักฐานของข้อมูล เพ่ือประกอบกันขึ้นก่อนน าเสนอ 
(Kovach and Rosenstiel, 2014 : 49-68) ถ้าหากขาดความสมดุลของข่าวและความเที่ยงธรรมของ
ข่าวก็มักจะขาดความเป็นกลางของข่าวตามมา การสร้างข่าวบิดเบือน (เฟคนิวส์) ขององค์กรข่าว 
แหล่งข่าว นักรณรงค์ นักการเมือง นักธุรกิจ และผู้บริโภคข่าวที่ผลิตข่าวขึ้นเองน าเสนอกันเอง รวมทั้ง 
นักข่าวพลเมืองในสื่อดิจิทัลอาจมาจากหลายๆ สาเหตุและส่งผลตามมาในหลายๆ ด้าน ซึ่งทั้งผู้บริโภค
ข่าวและนักข่าวพึงตระหนัก อาทิ  

1. ข่าวอาจตกเป็นเครื่องมือการโฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) นักข่าวต้องตระหนักว่า
แหล่งข่าว ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะนักการเมืองพยายามที่จะอาศัยสื่อเป็นช่องทางสนับสนุนวาระของพวก
เขา ในหลายกรณี เบาะแสข่าวจากแหล่งข่าวที่กับนักข่าวเป็นเพียงข่าวเจตนาจะปล่อยข่าวให้เป็นข่าวรั่ว 
(Leak news) ออกมา โดยคาดหวังจะสนับสนุนผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้กับตัวเอง ดังนั้น แม้
ต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจ และความใกล้ชิดกันระหว่างแหล่งข่าวกับนักข่าว แต่นักข่าวก็ต้องไม่ลืม
บทบาทหน้าที่และพันธะกิจแห่งวิชาชีพ จึงต้อง “รักษาระยะห่าง” ที่เหมาะสมกับแหล่งข่าวไว้เสมอ  

2. ปูองกันการบิดเบือนข้อมูลอย่างอคติ (Bias) รายงานข่าวมักเป็นการเปิดโปงการกระท า
ความผิดของบุคคลหรือองค์กร ดังนั้น การให้สัมภาษณ์ข้อมูลข่าวของแหล่งข่าวบุคคลจึงอาจเต็มไปด้วย
การกล่าวหา และความอคติของแหล่งข่าวได้ จึงนับเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักข่าวจะต้องมีการ
ตรวจสอบยืนยันข้อมูลข่าว เชิงลึกที่ได้จากการสัมภาษณ์แหล่งข่าวบุคคลเพ่ือไม่เป็นเครื่องมือของ
แหล่งข่าว  

3. ปูองกันการปั่นกระแสข่าว (Spin) โดยการให้สัมภาษณ์ข้อมูลข่าวที่ล าเอียงของแหล่งข่าว
บุคคล ซึ่งมักจะเป็นความพยายามที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้ดูเป็นคนดี ดังนั้น นักข่าวส่วนใหญ่จึงต้องการ
เห็นข้อมูลดั้งเดิม (Original information) เพ่ือน ามาตรวจสอบหาความจริง เพราะแหล่งข่าวบุคคลส่วน
ใหญ่มักเลือกหยิบหรือเลือกข้อมูลที่จะกล่าวให้สัมภาษณ์ด้วยการปั่นกระแส (Spin) หรือบิดเบือนข้อมูล
อย่างอคติ (Bias) และนักข่าวจะตรวจพบได้ยาก (Houston, 2015 : 7)   

4. วาทกรรมแห่งความเกลียดชังในข่าว (Hate Speech) ข่าวเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
สร้าง วาทกรรม (Discourse) มีการคดิค้นวาทกรรมใหม่ๆ ให้ผู้บริโภคข่าวจดจ าและผลิตซ้ าทางความคิด
กันอยู่ตลอดเวลา นักข่าวและผู้บริโภคข่าวจึงจ าเป็นต้องมีการตรวจสอบยืนยันข้อมูลปูองกันไม่เป็นส่วน
หนึ่งของ กระบวนการสร้างวาทกรรมความเกลียดชังขึ้นในสังคม   

5. การโฆษณาแฝงในข่าว (Advertorial) การตรวจสอบยืนยันข้อมูลข่าวจากแหล่งข่าวบุคคลยัง
ช่วยในการปูองกันหาให้สัมภาษณ์ข้อมูลข่าวที่หวังผลเพ่ือการโฆษณาแฝงในข่าวอีกด้วย   

6. การท้าให้ข่าวเป็นเหมือนละคร (Dramatization) องค์กรข่าวเกิดจากการลงทุนทางธุรกิจ 
ข่าวจึงนับเป็นผลผลิตของอุตสาหกรรมชนิดหนึ่ง ถือเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับข่าวสาร จึงมักมีการ
ประกอบสร้างข่าวให้มีลักษณะสร้างอารมณ์ความรู้สึกร่วมที่เกินจริงต่อผู้บริโภคข่าว หรือ “ดราม่า” 
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(Drama) ลักษณะเช่นนี้ จึงเสมือนการท าให้ข่าวเป็นละคร เพ่ือสร้างกระแสเพ่ิมปริมาณการติดตาม  
การกดไลค์ กดแชร์ การตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริงยิ่งมีความส าคัญยิ่งขึ้นในยุคสื่อดิจิทัล (Digital 
Media) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อโซเชียลมีเดีย (Social Media) ทั้ง Twitter, Facebook, Intragram, 
Blog, Youtube ฯลฯ ท าให้ ให้ผู้คนสามารถถ่ายทอด “ข่าวลือ” (Rumor) โดยไม่จ าเป็นต้องด าเนินการ
แม้แต่การตรวจสอบความเป็นจริง ขั้นพ้ืนฐานการตรวจสอบยืนยันข้อมูลข่าวในการรายงานข่าวที่
รวบรวมมาได้จากการหาข้อมูลข่าว (News Gathering) มาได้ ทั้งโดยการสังเกตโดยการลงพ้ืนที่
ภาคสนาม (Observations) การสัมภาษณ์ข่าว (Interviews) หรือการวิเคราะห์เอกสาร (Documents) 
นี้ ไมลส์ แมคไควร์ (Miles Maguire, 2015 : 7) ศาสตราจารย์สาขาวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน-โอโคช (University of Wisconsin-Oshkosh) สหรัฐอเมริกา ระบุว่าเป็นสิ่งที่นักปรัชญา
เรียกกันว่า “ญาณวิทยา”  

ดังนั้น กระบวนตรวจสอบข้อมูลข่าวเชิงลึก ในการรายงานข่าวของนักข่าวจึงสอดคล้องกับ 
“ทฤษฎีการแสวงหาความรู้และความจริงของมนุษย์” (Epistemology) และ “ระเบียบวิธีทาง
วิทยาศาสตร์” (Scientific Method) การสร้างความเชื่อมั่นในงาน ข่าวโดยการตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลข่าวก่อนการน าเสนอข่าวนับว่าเป็นจริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ ข่าวอีกด้วย องค์กรข่าวและ
นักข่าวจะต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภคข่าวแล้ว ยังต้องมีความรับผิดชอบต่อ
แหล่งข่าว ผู้อุปถัมภ์หรือผู้สนับสนุนโฆษณา (advertisers or sponsor) และความรับผิดชอบต่อ 
องค์กรข่าวอีกด้วย การตรวจสอบข้อมูลจึงถือเป็นความรับผิดชอบต่อท้ัง ผู้อ่าน แหล่งข่าว ผู้อุปถัมภ์หรือ 
ผู้สนับสนุนโฆษณา และองค์กรข่าวในฐานะต้นสังกัดอีกด้วย มาร์ค ลี ฮันเตอร์ (Mark lee Hunter) 
(2011 : 76) ผู้เขียนหนังสือ “Story-Based Inquiry : A Manual for Investigative Journalists” 
ตีพิมพ์โดยฝุายงานการสื่อสารและสารสนเทศ องค์การ การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่ง
สหประชาชาติ หรือยูเนสโก (the United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization : UNESCO) ระบุว่า นักข่าวต้องแน่ใจว่าก าลังสื่อสารเรื่องจริงไม่ใช่เพียงแค่เรื่องราว
เท่านั้น ซึ่งแต่ละข้อเท็จจริงเป็นความจริง แต่กระนั้นข้อมูลเหล่านี้จะมีความจริงมากยิ่งขึ้น หากนักข่าว
ได้แสวงหาค าอธิบายทางเลือกอ่ืนๆ ที่มีความหมายมากกว่าด้วยตัวนักข่าวเอง หลังจากนั้นนักข่าวต้อง
ยืนยันให้ได้ว่าทราบถึงแหล่งข่าวและแหล่งข้อมูลข่าวทั้งหมดที่มีการยืนยันข้อเท็จจริงในข่าว และใน 
ระหว่างการยืนยันแหล่งข่าวนั้น นักข่าวสามารถระบุและแก้ไขข้อผิดพลาดในข้อเท็จจริงตามได้ตามที่
ระบุไว้ และประการสุดท้าย ถ้าไม่สามารถยืนยันความถูกต้องของข้อเท็จจริงใดๆ ได้ต้องตัดรายละเอียด
เหล่านั้นออกจากงานข่าว ดังนั้น ในยุคสื่อดิจิทัลที่มีเว็บไซต์ปลอม (Fake Website) ระบาดไปทั่ว           
ทั้งนักข่าวและผู้บริโภคข่าวจึงต้องมีส่วนร่วมในการสร้างความเชื่อมั่นให้ เกิดกับข่าวทั้งที่องค์กรข่าว
น าเสนอและข่าวที่ผู้บริโภคข่าวผลิต และน าเสนอเองผ่านสื่อดิจิทัล อันจะส่งผลดีต่อสังคมประชาธิปไตย 
ที่ถือว่าสิทธิการสื่อสารเป็นสิทธิมนุษยชนอันส าคัญยิ่ง  

กรมควบคุมโรค (Department of Disease Control) 
 กรมควบคุมโรค (Department of Disease Control) อยู่ภายในสังกัดของกระทรวงสาธารณะ
สุข (Ministry of Public Health) หน้าที่หลักคือ รับผิดชอบการปูองกันและควบคุมโรครวมถึงสิ่งอ่ืนใด
ที่เป็นภัยต่อสุขภาพทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ มีวิธีการท างานทั้งแบบเชิงรับและเชิงรุกซึ่ง
เป็นการท างานร่วมกับทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
 



21 

 

 
 

  ในช่วงการระบาดของเชื้อ COVID-19  มีบทบาทส าคัญดังนี ้ 
 ออกมาตรการปูองกันและควบคุมการระบาดของไวรัส COVID-19   
 ให้ค าแนะน าและแนวทางการปฏิบัติแก่หน่วยงานต่าง ๆ และประชาชน 

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy and Society) 
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Ministry of Digital Economy and Society) 
รับผิดชอบการวางแผน ส่งเสริม พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม การ
อุตุนิยมวิทยา การสถิติ และหน้าที่อ่ืน ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
  ในช่วงการระบาดของเชื้อCOVID-19  มีบทบาทส าคัญดังนี ้

 ส่งเสริมความมันคงทางด้านดิจิทัล มุ่งเน้นด้านการเผยแพร่ข่ าวสารที่ถูกต้อง มีการท างาน
ร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ด าเนินงานเกี่ยวกับการรับมือข่าวปลอม 

 จัดตั้งคณะกรรมการประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอมที่กระทบต่อความปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สินประชาชน โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องมกกว่า 25 หน่วยงาน 

 จัดตั้งคณะท างานด้านวิชาการสร้างการรับรู้และคณะท างานวิเคราะห์และคัดเลือกข่าว 
 จัดตั้งหน่วยงานศูนย์เฟคนิวส์เซ็นเตอร์ (Anti-Fake News Center) สื่อสารข่าวการเตือนภัย

พิบัติและข่าวลวงที่กระทบต่อความปลอกภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพ่ือให้ประชาชนได้รับและ
แชร์ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ลดการแพร่กระจายของข่าวปลอมหรือข้อมูลเท็จ และลดความ
เข้าใจที่ไม่ถูกต้อง 

 เปิดช่องทางการสื่อสารกับประชาชน ได้แก่ เว็บไซต์ Line และเพจ Facebook ของศูนย์          
เฟคนิวส์ ส าหรับการรับแจ้งข่าวปลอม/ ข้อมูลเท็จ และชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องซึ่งเป็นช่องทางที่
สอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคปัจจุบันเพ่ือให้เกิดการสื่อสารแบบ 2 ทิศทางและสามารถ
น าข่าวไปแชร์ต่อในวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว ช่วยเป็นเครือข่ายในการขยายผลได้ โดยจะมีการ
ตรวจสอบข่าวจากหน่วยการที่มีความเกี่ยวข้องกับข่าวนั้น ๆ 

2.2 การทบทวนการตรวจสอบข่าวปลอมของประชาชน 
 ข่าวปลอมคือเรื่องราวที่ไม่เป็นความจริงที่ถูกคิดค้นขึ้นเพ่ือท าให้ผู้คนเชื่อ บางข่าวอาจมี
เรื่องราวความเป็นจริงอยู่บ้างแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ตัวอย่างเช่น ข่าวลือเรื่องการเมือง ข่าวปลอมเรื่อง
ภาวะเศรษฐกิจ ฯลฯ ในบางครั้งอาจเป็นการจงใจโน้มน้าวผู้อ่านให้มีมุมมองบางอย่างให้คล้อยตาม          
แต่ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม ข่าวปลอมสามารถดึงดูดผู้คนได้อย่างรวดเร็วและบางครั้งก็สร้างความ
เสียหายแก่ผู้เชื่อฟังข่าวได้ 
 ข่าวปลอมไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สิ่งใหม่คือวิธีการและช่องทางการแบ่งปันข้อมูล ทั้งข้อมูลจริง
และข้อมูลเท็จ โดยเฉพาะในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่สามารถท าให้ทุกคนเผยแพร่ความคิดหรือ
แบ่งปันเรื่องราวของตนไปทั่วโลกได้ แต่บางครั้งก่อให้เกิดปัญหาคือผู้คนส่วนใหญ่ไม่ตรวจสอบแหล่งที่มา
ของเนื้อหาที่ได้รับทางออนไลน์ก่อนที่จะเชื่อและส่งต่อ ซึ่งอาจท าให้ข่าวปลอมแพร่กระจายอย่างรวดเร็ว 
และส่งผลต่อบุคคลและต่อส่วนรวมได้ 
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 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (2563) ได้จัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศ
ไทย หรือ Anti-Fake News Center ขึ้น โดยจัดท าทั้งเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้อยู่ ได้แก่เว็บไซต์ และ
สื่อโซเชียลมีเดีย Facebook ก าหนดที่อยู่ของช่องทางได้แก ่
 1. https://www.antifakenewscenter.com/tag/covid-19 
 2. https://www.facebook.com/AntiFakeNewsCenter 
 โดยประชาชนทั่วไปสามารถติดตามเพ่ือตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าวได้ และมีหัวข้อ
ข่าวปลอมที่สามารถค้นหาตามหมวดหมู่ได้ ดังนี้ 
 1. หัวข้อข่าวปลอมเรื่องการเงิน-หุ้น 
 2. หัวข้อข่าวปลอมเรื่องความสงบและความม่ันคง 
 3. หัวข้อข่าวปลอมเรื่องนโยบายรัฐบาล-ข่าวสาร 
 4. หัวข้อข่าวปลอมเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
 5. หัวข้อข่าวปลอมเรื่องภัยพิบัติ 
 6. หัวข้อข่าวปลอมเรื่องยาเสพติด 
 7. หัวข้อข่าวปลอมเรื่องเศรษฐกิจ 
 8. หัวข้อข่าวปลอมเรื่องอ่ืนๆที่ไม่ได้ระบุไว้ตามหัวข้อข้างต้น  
 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย หรือ Anti-Fake News Center (2563) ก าหนด
หลักเกณฑ์การวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลโดยการพิจารณาข่าวปลอมที่มีผลกระทบต่อสังคมในวง
กว้าง ดังนี้ 
 1. ข่าวปลอมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินต่อประชาชนโดยตรง เช่น โรคระบาด         
ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม 
 2. ข่าวปลอมที่สร้างความแตกแยกในสังคม 
 3. ข่าวปลอมที่สร้างความเชื่อที่ผิดต่อสังคม เช่น น้ ามะนาวรักษามะเร็ง 
 4. ข่าวปลอมที่ท าลายภาพลักษณ์ต่อประเทศ 
ทั้งยังได้แนะน าประชาชนให้ทบทวนข่าวปลอมด้วยตนเองอีกครั้ง หากได้รับข่าวสาร  ดังนี้ 
 1. พิจารณาความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ที่เผยแพร่ข่าว หากเป็นเว็บไซต์ข่าวที่มีไม่กี่หน้า            
ไม่ระบุที่อยู่ส าหรับติดต่อ ก็อาจเป็นไปได้ว่า เป็นเว็บไซต์ที่ถูกสร้างเพ่ือเผยแพร่ข่าวปลอม 
 2. ตรวจสอบว่ามีเว็บไซต์หรือแหล่งข่าวอ่ืนที่เผยแพร่ข่าวเดียวกันหรือไม่ หากมีเพียง
แหล่งข่าวเดียว ก็อาจเป็นไปได้ว่าเป็นข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือ 
 3. สอบถามบนเว็บบอร์ดหรือติดต่อส านักข่าวที่น่าเชื่อถือ ให้ช่วยตรวจสอบ 
 4. บ่อยครั้งที่ข่าวปลอมมักจะใส่ภาพจากข่าวเก่า เพ่ือท าให้ดูน่าเชื่อถือ ผู้ใช้อาจพิจารณาใช้
งานบริการของ TinEye หรือ Google Reverse Image Search 
 5. ตรวจสอบโดยการน าชื่อข่าว หรือเนื้อความในข่าวมาค้นหาใน Google อาจพบเว็บไซต์
แจ้งเตือนว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวปลอม หรือดูวันที่เผยแพร่ข่าว อาจพบว่าเป็นข่าวจริงแต่เผยแพร่แล้ว
เมื่ออดีต 
 แต่อย่างไรก็ตามประชาชนหลายคนก็ยังไม่เชื่อถือแหล่งข่าวศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศ
ไทย หรือ Anti-Fake News Center แต่เพียงแหล่งเดียว จึงมีผู้เสนอแนวคิดการทบทวนข่าวปลอมด้วย
ตนเองโดยประชาชนทั่วไปสามารถแยกแยะข่าวปลอมด้วยตนเองได้ หากได้รับการฝึกฝนหรือบอกกล่าว 



23 

 

 
 

โดยการแยกแยะหรือระบุข่าวปลอมนั้นสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวของประชาชนแต่ละคนเอง โดยสามารถ
พัฒนาตนเองเพ่ือทบทวนข่าวปลอมได้ (The Mind Tools Content Team, 2020) ดังนี้ 
 1. สร้างแนวความคิดส่วนตนที่ส าคัญ (Critical Mindset) ขึ้นมา โดยจดจ าเอาไว้ว่าสาเหตุ
หลักที่ข่าวปลอมมักแพร่ไปในวงกว้างคือมักมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น ข่าวปลอมจ านวนมากจึงถูกสร้าง
ขึ้นมาโดยผสมผสานกับหลักฐานบางอย่าง หรืออ้างอิงแหล่งที่น่าเชื่อถือ เพ่ือสร้างน้ าหนักความน่าเชื่อ  
ดังนั้น แนวความคิดส่วนตนที่ส าคัญ (Critical Mindset) ที่ประชาชนพึงมีคือให้สงสัยหรือไม่เชื่อไว้ก่อน 
 2. ตรวจสอบแหล่งที่มาของแหล่งข่าว โดยหากได้รับข่าวหรือเรื่องราวจากแหล่งที่ตนเองไม่
เคยได้ยินมาก่อน ให้ศึกษาและค้นหาความจริงด้วยตนเองอีกครั้ง อาทิ ตรวจสอบที่อยู่เว็บไซต์ โดยต้อง
สามารถยืนยันแหล่งที่ชัดเจนแน่นอนได้ ซึ่งในบางครั้งอาจถูกหลอกด้วยการสะกดชื่อที่ไม่ถูกต้อง เช่น 
เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย ".infonet" หรือ ".offer" จากปกติเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ คือ ".com" หรือ ".co.uk" 
เป็นต้น เมื่อทราบว่าแหล่งที่มาน่าสงสัย ก็ให้พิจารณาชื่อเสียงและประสบการณ์ในวิชาชีพของแหล่งนั้นๆ
ว่ามีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นหรือไม่ หรือ แหล่งนั้นไม่เป็นที่รู้จักและยอมรับของสังคมท่ัวไป ในบางครั้ง 
ผู้ที่เผยแพร่ข่าวปลอมมักสร้างหน้าเว็บภาพ หรือเลียนแบบข่าวที่ดูเป็นทางการ ตัวอย่าง การเลียนแบบ
เว็บไซต์ของเช่นองค์การอนามัยโลก (WHO) ประชาชนจ าเป็นต้องตรวจสอบเว็บไซต์ของ WHO เพ่ือ
ยืนยันถูกต้องแน่นอน และไม่ได้ถูกสร้างเพ่ือเลียนแบบขึ้นมา 
 3. พิจารณาว่าผู้ส่งข่าวและคนรอบข้างมีการด าเนินการเกี่ยวกับข่าวอย่างไร แหล่งข้อมู ล
อ่ืนๆกล่าวถึงข่าวนี้อย่างไร โดยประชาชนต้องระงับการสรุปและทึกทักเอาเอง จากการรายงานของ
สื่อมวลชนหลักรายเดียว  หรือจากแหล่งข่าวเพียงแหล่งเดียว เพราะแม้แต่ส านักข่าวมืออาชีพระดับโลก 
อาทิ ส านักข่าวรอยเตอร์ ส านักข่าวซีเอ็นเอ็น หรือส านักข่าวบีบีซี ที่มีหลักเกณฑ์และควบคุมโดยกอง
บรรณาธิการที่เข้มงวดและมีเครือข่ายผู้สื่อข่าวที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี ก็ยังสามารถท าผิดพลาด
ได้ ดังนั้นควรค้นหาความจริงต่อไปก่อนเชื่อถือ 
 4. ตรวจสอบหลักฐาน จากหลากหลายแหล่ง เช่น สถิติ ภาพ บันทึก รายงานข่าวโทรทัศน์ 
การน าเสนอในสื่อทั้งสื่อหลักและสื่อโซเชียลมีเดีย ฯลฯ  
 5. ไม่เชื่อถือภาพถ่ายทุกรูป เนื่องจากปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ด้านการตัดต่อสมัยใหม่ ที่ช่วยให้
สามารถสร้างภาพปลอมที่ดูเหมือนจริงได้ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพ่ือตรวจสอบ
ภาพถ่ายได้ เช่น Google Reverse Image Search เพ่ือตรวจสอบที่มาของภาพและว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงหรือไม่ เป็นต้น 
 6. ตรวจสอบว่าข่าวนั้นถูกต้องโดยใช้วิจารณญาณของแต่ละคน โดยประชาชนต้องจดจ าไว้
ว่า ข่าวปลอมถูกปล่อยออกมาเพ่ือให้มีผลกระทบต่อความกลัวของคน ดังนั้น หากเรากลัวและเชื่อถือ
โดยไร้ข้อสงสัย ก็จะเป็นการเอ้ือต่อผู้ไม่ประสงค์ดีในการสร้างความวุ่นวายและความเสียหายแก่ผู้อ่ืน 

2.3 การทบทวนวรรณกรรมการออกแบบสอบถาม 
ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสร้างข่าวลวง (เฟคนิวส์) ทั้งในและต่างประเทศ 

โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลออนไลน์ และ
ฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมตัวอย่างข้อมูลข่าวลวงและข่าวที่ถูกต้องที่เกิ ดขึ้นในยุค
ปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศเพ่ือออกแบบแบบสอสบถาม 

สรชัย พิศาลบุตร (2550) กล่าวว่า ข้อมูลที่มีคุณภาพได้มาจากแบบสอบถามที่ดีซึ่งส่งผลถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงคุณภาพของงานวิจัย 
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อุทุมพร (ทองอุไร) จามรมาน (2530) กล่าวว่า แบบสอบถามที่ดีสร้างได้ยาก ต้องมีการค านึงถึง
เนื้อหาที่ตรงประเด็น กระชับ รูปลักษณ์ท่ีมีความน่าสนใจ สวยงามและเหมาะสม เป็นองค์ประกอบ 

พิทักษ์พงษ์ พลสิทธิ์ และ ญาดา ชวาลกุล (2560) ท าการวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบแบบสอบถาม
เพ่ือคุณภาพของข้อมูล:กรณีศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความปลอดภัยในการข้ามถนน จากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 400 คน โดยมีขั้นตอนการออกแบบแบบสอบถาม 4 ขั้นตอนดังนี้ 

1. คัดกรองประเด็น เป็นการทบทวนวรรณกรรมและลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือให้ได้มาซึ่งประเด็นด้าน
การรับรู้ความปลอดภัยของคนเดินเท้า และปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ความปลอดภัยขณะข้ามถนน 
จากนั้นประเมินแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย การออกแบบ และด้านความปลอดภัยทาง
ถนน เพ่ือคัดเลือกเฉพาะรายการที่มีความเกี่ยวข้องโดยค านึงถึงวัตถุประสงค์ และขอบเขตการวิจัย 
น าไปใช้เป็นข้อค าถามโดยใช้ปัจจัยเป็นค าถามหลักและใช้ประเด็นเป็นค าถามย่อย 

2. การวางแผนเก็บข้อมูล วางแผนเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเลือกเก็บข้อมูลกับกลุ่มคนวัย
ท างาน บริเวณอาคารส านักงานที่มีระยะห่างจากทางข้ามไม่เกิน 50 เมตร เนื่องจากเป็นระยะที่
คาดการณ์ว่าผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้งานทางข้ามและต้องการให้กลุ่มตัวอย่างตั้งใจตอบอย่างไม่เร่งรีบ 
จึงได้มีการท าหนังสือขอความนุเคราะห์ไปยังบริษัทต่าง ๆ ท ากล่องรับแบบสอบถามคืน และก าหนด
ระยะเวลาในการรับแบบสอบถามคืน 

3. การออกแบบรูปเล่มและพัฒนา มีการออกแบบ 4 รูปแบบ คือ 
 1) รูปแบบที่ 1 มีลักษณะเป็นกระดาษขนาด A4 เย็บลวดมุมซ้ายบน แบบสอบถามรูปแบบ

นี้สามารถพบได้ท่ัวไป มีการใส่ภาพถ่ายลงบนแบบสอบถามหน้าแรกเพ่ือชี้ชัดถึงพ้ืนที่ที่ถูกกล่าวถึง 
 2) รูปแบบที่ 2 มีลักษณะเหมือนแผ่นพับหรือแผนที่ มีการเพิ่มเครื่องหมายภาพเพ่ือให้เข้าใจ

ค าถามได้ง่ายขึ้น เครื่องหมายภาพถูกออกแบบโดยตัดทอนรายละเอียด ใช้น้อยสี เพ่ือให้การสื่อ
ความหมายมีความชัดเจน ตรงประเด็น อีกท้ังยังมีการปรับแก้ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 3) รูปแบบที่ 3 มีลักษณะเป็นกระดาษ A4 พับครึ่งตามทางยาวแล้วเย็บลวด หรือแบบเปิด
ข้าง มีการใช้แถบสีเพื่อท าให้รู้สึกของค่าน้ าหนักค าตอบที่ต่างกัน แต่ละข้อใช้สีแยกตามกลุ่มปัจจัยให้เห็น
ความแตกต่างและเพ่ือให้มีความน่าสนใจ อีกท้ังยังมีการใส่เครื่องหมายภาพทุกข้อเพ่ือให้เกิดความเข้าใจ
ในทันท ี

 4) รูปแบบที่ 4 มีขนาดเท่ากับกระดาษ A6 เปิดขึ้นบน ใช้วิธีพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 แบบ
หน้าหลัง ตัดและพับครึ่ง เย็บเล่มด้วยลวด มีการใช้ภาพกราฟิกเพ่ือแสดงวัตถุประสงค์และท าให้เกิด
ความรู้สึกมีส่วนร่วม 

4. การทดลองใช้ ในขั้นต้นเป็นการท าการทดลองใช้แบบสอบถามกับนักศึกษาในชั้นเรียนระดับ
ปริญญาโท และขอค าแนะน าจากอาจารย์ที่ปรึกษา ขั้นทดลองใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 5 คน 
ในพ้ืนที่การวิจับโดยลงพ้ืนที่ 4 ครั้ง โดยผู้วิจัยได้ท าการชี้แจงคร่าว ๆ ก่อนให้กลุ่มตัวอย่างท า
แบบสอบถามพร้อมกับจับเวลา หลังจากนั้นจึงสัมภาษณ์ถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับรูแบบและอุปสรรคใน
การตอบแบบสอบถาม 

2.4 กรอบแนวความคิดของการวิจัย  
2.4.1 กรอบแนวคิด 
ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนา

คุณภาพชีวิต เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ท าให้เกิดมีข้อมูลมากมาย ที่เรียกกันว่า “Big data” หรือ           
อภิมหาข้อมูล และด้วยเทคโนโลยีที่ท าให้การสื่อสารที่รวดเร็ว ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ
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เปลี่ยนไป ที่มีทั้ง ดี และ ไม่ดี ซึ่งงานวิจัยนี้สนใจประเด็นพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อของคนไทยยุค 3.0      
ที่พบว่า ส่วนใหญ่ คนไทย 3.0 นี้ ไม่สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ สื่อที่ถูก และไม่ถูก สื่อที่ดี และไม่ดีได้ 
จึงเป็นที่มาของแนวคิดของโครงการวิจัยนี้ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อ
ข่าวสารของคนไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรับเลือกบริโภคข่าวสารของประชาชนไทย และเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation process) ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกเชื่อฟัง
ข่าวสาร 

 

ภาพที่ 2.14: Conceptual Framework 
ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารมีบทบาทและความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและพัฒนา

คุณภาพชีวิต เป็นยุคแห่งข้อมูลข่าวสาร ท าให้เกิดมีข้อมูลมากมาย ที่เรียกกันว่า “Big data” หรือ           
อภิมหาข้อมูล และด้วยเทคโนโลยีที่ท าให้การสื่อสารที่รวดเร็ว ที่ท าให้เกิดพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อ
เปลี่ยนไป ที่มีทั้ง ดี และ ไม่ดี ซึ่งงานวิจัยนี้สนใจประเด็นพฤติกรรมของผู้บริโภคสื่อของคนไทยยุค 3.0  
ที่พบว่า ส่วนใหญ่ คนไทย 3.0 นี้ ไม่สามารถวิเคราะห์ แยกแยะ สื่อที่ถูก และไม่ถูก สื่อที่ดี และไม่ดีได้ 
จึงเป็นที่มาของแนวคิดของโครงการวิจัยนี้ เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยและองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อ
ข่าวสารของคนไทย เพื่อพัฒนาทักษะด้านการรับเลือกบริโภคข่าวสารของประชาชนไทย และเพ่ือพัฒนา
นวัตกรรม (Innovation process) ที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือช่วยประกอบการตัดสินใจเลือกเชื่อฟัง
ข่าวสาร 
 ตามภาพที่ 2.14 Conceptual framework ขอบเขตศึกษาชุดพฤติกรรมของประชาชน            
ทีเ่กี่ยวข้องกับข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ความเชื่อเกี่ยวกับยา สมุนไพร เป็นต้น สอดคล้องกับสถานการณ์
การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยแบ่งตามภูมิภาค ท้องถิ่น จังหวัด และชุมชน เช่น ข่าวลือว่ากิน
ฟูาทะลายโจรแล้วปูองกัน COVID-19 ได้ ณ ปัจจุบัน  ยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันว่าปูองกันได้ โดยทางอภัย
ภูเบศน์ก าลังวิจัยอยู่ ซึ่งตอนนี้ก าลังอยู่ในขั้นหลอดทดลอง กว่าจะทดลองในสัตว์ ส่วนในคนจะต้องรอ
การด าเนินการอีกต่อไป ตามล าดับขั้นตอนการวิจัยยา ดังนั้นข่าวลือที่ว่าประชาชนซื้อ กักตุน และจะกิน
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ฟูาทะลายโจร ซึ่งประชาชนไม่ควรไปซื้อมากินเองโดยไม่เข้าใจหลักการ และเชื่อตามข่าวลือ เพราะแม้
จะเป็นสมุนไพร หากกินฟูาทะลายโจรไม่ถูกต้อง ก็อาจเกิดผลข้างเคียงจากการใช้ฟูาทะลายโจรได้ เช่น 

1. ฟูาทะลายโจรอาจท าให้เกิดอาการปวดท้อง ท้องเดิน ปวดเอว หรือวิงเวียนศีรษะ ใจสั่น ใน
ผู้ปุวย บางราย หากมีอาการดังกล่าว ควรหยุดใช้ฟูาทะลายโจร 

2. หากใช้ติดต่อกันเป็นเวลานาน อาจท าให้แขนขามีอาการชาหรืออ่อนแรง 
3. หากใช้ฟูาทะลายโจรติดต่อกัน 3 วัน แล้วไม่หาย หรือมีอาการรุนแรงขึ้นระหว่างใช้ยา ควร

หยุดใช้ และไปพบแพทย์ 
4. สตรี มีครรภ์ไม่ควรใช้ฟูาทะลายโจร การที่ห้ามใช้ในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร เนื่องจากมี

การศึกษาในหนูทดลองพบว่าน้ าต้มฟูาทะลายโจรมีผลท าให้หนูแท้งได้ 
5. แม้ว่าฟูาทะลายโจรจะมีประโยชน์ในการรักษาโรคอย่างกว้างขวาง และดูเหมือนจะมีพิษน้อย 

แต่เนื่องจากเป็นยาเย็นจัด การกินฟูาทะลายโจรรักษาโรคนานๆ ติดต่อกันหลายปีอาจจะท าให้เกิด
อาการข้างเคียงได้ เช่น มีอาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย แขนขาไม่มีแรง เป็นต้น (คณะการแพทย์แผน
ไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2563)   
 วิเคราะห์ข้อมูล โดยวิธีการต่างๆ เช่น Data mining, Text mining การวิเคราะห์เชื่อมโยง
ความหมาย Semantic annotation การสร้างออนโทโลยี เพื่อการวิเคราะห์ เป็น Specification of 
Conceptualization ของข่าว / ข้อมูล / สารสนเทศ โดยจะวิเคราะห์ในกรอบแนวคิดการนิยามของ Claire 
Wardle จาก First Draft News ซึ่งเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือต่อสู้กับเฟคนิวส์ ร่วมกับ Social Media และ 
Publisher อีกกว่า 30 ราย รวมถึง Facebook, Twitter, New York Times หรือ BuzzFeed ซึ่ง ให้
นิยาม 7 รูปแบบของเฟคนิวส์ เรียงตามความรุนแรง ตามภาพที่ 11 รูปแบบของเฟคนิวส์ เพ่ือจ าแนก และ
ให้ทราบถึงประเภท Satire or Parody เสียดสีหรือตลก, False connection โยงมั่ว, Misleading ท าให้
เข้าใจผิด, False Context ผิดที่ผิดทาง, Impostor มโนที่มา, Manipulated ปลอม ตัดต่อ, Fabricated 
มโนทุกอย่าง / รูปแบบ platform ของเฟคนิวส์ เช่น video clip, infographic, facebook, Puntip หรือ 
กลุ่มไลน์ เป็นต้น รวมทั้งเนื้อหาของข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ  
 

 

 

 

 
 

 

 
ภาพที่ 2.15: รูปแบบของเฟคนิวส์ 
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บทที่ 3  
วิธีด าเนินการกิจกรรม 

  เนื้อหาของบทเป็นการอธิบายถึงวิธีการวิจัยส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ ซึ่งใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ ประกอบด้วย ขอบเขตของการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย ดังนี้ 

3.1 ขอบเขตของการวิจัย  
     3.1.1 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา ประกอบด้วย  

•  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับและเชื่อข่าวสาร (เช่น ประเภทของแหล่งข่าว ผู้ส่ง ฯลฯ) 
•  ประเด็นเนื้อหาเฟคนิวส์ ที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  ในประเด็น

ต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
1. วิธีการแพร่ระบาด 
     เช่น การน าเสนอข่าว ไปรษณีย์เตือน! มีผู้ติดเชื้อ COVID-19  จากจดหมายหรือพัสดุ 
2. พื้นที่แพร่ระบาด 
    เช่น การน าเสนอข่าว  ลือ ภูเก็ตพบผู้เสียชีวิต 1 รายแรก จากเชื้อ COVID-19, พบผู้ปุวย         

COVID-19  ล้มในห้างดังกลางเมืองระยอง 
3. ยารักษา/วิธีการรักษา 
    เช่น การน าเสนอข่าว แนะ น้ ามันกัญชาสามารถปูองกันไวรัส COVID-19 ,น้ ากระเทียมคั้น

สดรักษา COVID-19 , กินใบกะเพราสดวันละครึ่งขีด ช่วยต้าน COVID-19 , แชร์สูตรปูองกันและรักษา                
COVID-19  ด้วยการทานเนื้อดิบ, กาแฟสารสกัดจากธรรมชาติ ต้าน COVID-19 , ยาจีนเหลียนฮัวชิง         
เหวินแคปซูลรักษา COVID-19  

4. บุคคลผู้ติดเชื้อ 
    เช่น การน าเสนอข่าว ธนาคารกรุงไทยสาขาเซนหลุยส์ปิดท าการ หลังพบพนักงานติดเชื้อ   

COVID-19  หลายคน, ลือ พนักงานคัดแยกพัสดุของบริษัทจัดส่งพัสดุแห่งหนึ่งติดเชื้อ COVID-19  
5. การขอรับบริจาคเงิน 
     เช่น การน าเสนอข่าว  รพ.วชิระภูเก็ต ประกาศขอรับบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ติดเชื้อจ านวน

มาก, รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เปิดรับบริจาค เพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
6. การแจกจ่ายเงินโดยภาครัฐ 
     เช่น การน าเสนอข่าว  มัคคุเทศก์ตกงานจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท จาก พมจ. 
7. ข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาล 
    เช่น การน าเสนอข่าว  พรก.สถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ิมโทษ ออกนอกบ้านไม่ใส่หน้ากากอนามัย 

ปรับ 2,000 บาท, ขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพราะเงินหมดคลัง เป็นต้น  

 การรวบรวมเฟคนิวส์ที่เกี่ยวกับไวรัส COVID-19  
• ต้นตอของข่าว / แหล่งที่เกิด 
• ช่องทางของเฟคนิวส์ (Twitter, Line, Facebook, Website, ปากต่อปาก ฯลฯ) 
• จ านวนกลุ่ม Line / เพื่อน/ Followers ในช่องทางต่างๆ 
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• แหล่งข่าว (Source) ใครเป็นผู้สร้างเฟคนิวส์ และท าไปเพื่ออะไร 
• ประเภทของผู้ส่ง (Sender)  
• วิธีการการส่งต่อ 
• ประเภทของผู้รับ รู้ได้อย่างไรว่าอะไรคือเฟคนิวส์ เกณฑ์ในการตัดสินใจรับข่าว             

(เป็นงานวิจัย เชื่อถือผู้ที่ส่ง) 
• พฤติกรรมของผู้รับข่าว (ได้ทราบข่าวแต่ไม่ส่งต่อ ส่งต่อ เพราะอะไร) 
• แรงจูงใจในการส่งต่อ (มีประโยชน์ รู้ว่าเป็นเฟคนิวส์แต่อยากส่งต่อ เพราะเอามันส์

อยากปุวน) 
• ความรุนแรงของเฟคนิวส์ 
• ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการส่งต่อ 

 -ทางสังคม 
 -ทางเศรษฐกิจ 
 -ด้านอื่นๆ 

• เหตุผลของการสร้างเฟคนิวส์ 
• ฯลฯ 

 ประเภทของเฟคนิวส์ที่เก่ียวกับไวรัส COVID-19  
• Satire or Parody เสียดสีหรือตลก 
• False connection โยงมั่ว 
• Misleading ท าให้เข้าใจผิด 
• False Context ผิดที่ผิดทาง 
• Impostor มโนที่มา 
• Manipulated ปลอม ตัดต่อ 
• Fabricated มโนทุกอย่าง 

 สื่อและอิทธิพลต่อการตัดสินใจของประชาชน 

3.1.2  ขอบเขตทางด้านพ้ืนที่ 
 พ้ืนที่ที่จะท าการศึกษา ประกอบด้วยพ้ืนที่เมืองและชนบท ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยท าการ
ทดสอบการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม และสัมภาษณ์เชิงลึก และประชุมระดมสมอง  

3.1.3  ขอบเขตทางด้านประชากร 
  ประชากรที่จะท าการศึกษา แบ่งเป็น 
1) ตัวแทน อสม. ในเมืองและชนบทผู้รับข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ผ่านทางช่องทางการกระจายข่าว 

เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์  
     2) ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชนเมืองและชนบท ในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 103 คน 
 การเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นประชากรที่จะท าการศึกษา 
เพราะเป็นบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากชาวบ้านในแต่ละกลุ่มบ้านและได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด โดยมีบทบาทหน้าที่ส าคัญในฐานะผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม
สุขภาพอนามัย (Change agents) การสื่อข่าวสารสาธารณสุข การแนะน าเผยแพร่ความรู้ การวางแผน 
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และประสานกิจกรรมพัฒนาสาธารณสุข ตลอดจนให้บริการสาธารณสุขด้านต่าง ๆ เช่น การส่งเสริม
สุขภาพ การเฝูาระวังและปูองกันโรค การช่วยเหลือและรักษาพยาบาลขั้นต้น โดยใช้ยาและเวชภัณฑ์
ตามขอบเขตที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด การส่งต่อผู้ปุวยไปรับบริการการฟ้ืนฟูสภาพ และการ
คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

ตัวแปรต้น:  
 ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ภูมิล าเนา เป็นต้น  

 ตัวแปรด้านดิจิทัล ได้แก่ ช่องทางการส่งสาร เช่น Line Facebook Twitter เป็นต้น รูปแบบ
ของข่าวสาร เช่น (7 ประเภท) เป็นต้น   

 ปัจจัยทางสังคม ได้แก่ ความสัมพันธ์ต่อผู้ส่งข่าวสารและรับข่าวสาร ความน่าเชื่อถือของผู้ส่ง
ข่าวสาร สถานะของผู้ส่งข่าวสาร เป็นต้น และ 

 ปัจจัยทางเศรษฐกิจ ได้แก่ รายได้ อาชีพ เป็นต้น รวมถึงประเภทของเฟคนิวส์ 

ตัวแปรตาม:  
  พฤติกรรมการบริโภคข่าวสาร ขอบเขตศึกษาชุดพฤติกรรมประชาชน ด้าน ที่เกี่ยวข้องกับ

ข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพ ความเชื่อเกี่ยวกับยา สมุนไพร สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยแบ่งตามภูมิภาค ท้องถิ่น จังหวัด และชุมชน  
 

 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ในการท าวิจัยเป็นแบบสอบถามเพ่ือรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
แบ่งเป็น 4 ส่วนดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก 
   รายได ้สถานะทางเศรษฐกิจ  ปัจจุบันอาศัยอยู่กับใคร 

 ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19   
 ส่วนที่ 3 พฤติกรรมทั่วไป เมื่อรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19  
 ส่วนที่ 4 ข่าวที่เกี่ยวกับ COVID-19  

 ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป            
โดยมีการแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบค าอธิบาย ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ(Percentage) 
ความถี่ (Frequency)  และค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) หรือ ค่าเฉลี่ยถ่วง
น้ าหนัก เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการให้น้ าหนักของแต่ละข้อมูล โดยน้ าหนัก (Weight) ของแต่ละข้อมูลจะ
สะท้อนถึงความส าคัญของข้อมูลแต่ละตัวที่น ามาค านวณ ซึ่ง Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ยที่จะใช้
ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละตัวมีความส าคัญไม่เท่ากัน 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการเก็บแบบสอบถามตามขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
    1.1 ผู้วิจัยได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาภายในแบบสอบถามและวิธีตอบแก่ตัวแทน
และทีมงาน        
             1.2 ผู้วิจัยหรือตัวแทนและทีมงานแจกแบบสอบถามในกลุ่มเปูาหมายและรอจนกระทั่งตอบ
ค าถาม ครบถ้วนซึ่งในระหว่างนั้นถ้าผู้ตอบมีข้อสงสัยเกี่ยวกับค าถามผู้วิจัยหรือทีมงานจะตอบข้อ          
สงสัยนั้น 
 2) ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร รายงาน 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลออนไลน์ และฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมตัวอย่าง
ข้อมูลข่าวลวงและข่าวที่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ 
 
3.4 วิธีการด าเนินการวิจัย และสถานที่ท าการทดลอง/เก็บข้อมูล 

คณะผู้วิจัยก าหนดขอบเขตและวิธีการศึกษาในแต่ละประเด็น เป็น 2 ระยะ ดังนี้ 
  3.4.1 ระยะที่ 1 (2 เดือน) 

ศึกษา ปัจจัย และองค์ประกอบประเภท รูปแบบ และเนื้อหาของเฟคนิวส์ 
โดยแบ่งวิธีการศึกษา ดังนี้ 
Knowledge audit / knowledge Identification 

(1) ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับองค์ประกอบของการสร้างข่าวลวง ( เฟคนิวส์) ในประเทศ              
โดยการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร รายงาน งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แหล่งข้อมูลออนไลน์ และ
ฐานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมตัวอย่างข้อมูลข่าวลวงและข่าวที่ถู กต้องที่เกิดขึ้นในยุค
ปัจจุบัน ทั้งในและต่างประเทศ 

(2) ศึกษาและรวบรวมเฟคนิวส์เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 และการจัดกลุ่ม (Clustering)  
 ต้นตอของข่าว / แหล่งที่เกิด 
 ช่องทางและวิธีการการส่งต่อ 
 ประเภทของผู้ส่ง 

(3) จัดประเภทของเฟคนิวส์ที่เกี่ยวกับไวรัส COVID-19  (Classification) จากความสอคล้อง                 
      ของเนื้อหา 
 Satire or Parody เสียดสีหรอืตลก 
 False connection โยงมั่ว 
 Misleading ท าให้เข้าใจผิด 
 False Context ผิดที่ผิดทาง 
 Impostor มโนที่มา 
 Manipulated ปลอม ตัดต่อ 
 Fabricated มโนทุกอย่าง 
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(4) วิเคราะห์หา Keyword ของเนื้อข่าวที่เกี่ยวข้องกับ COVID-19  
 ยา 
 ต้าน 
 พบ  
 รักษา  
 ปูองกัน 

(5) ออกแบบสอบถาม ทดสอบแบบสอบถาม (ทอดแบบสอบถาม) 
 5.1 ออกแบบสอบถาม โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพหลัก รายได้ สถานะทางเศรษฐกิจ ปัจจุบันอาศัยอยู่กับใคร  
ส่วนที่ 2 ความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19  เพ่ือทดสอบความรู้ด้านการแพทย์ของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนที่ 3 พฤติกรรมทั่วไป เมื่อรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19  และ ส่วนที่ 4 ข่าว
ที่เก่ียวกับ COVID-19  
 5.2 ทดสอบแบบสอบถาม โดยน าไปทดสอบกับกลุ่ม อสม. เพ่ือปรับปรุงแบบสอบถามให้เข้าใจ
ง่าย และตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 5.3 ทอดแบบสอบถาม โดยขอความร่วมมือจาก อสม. ที่มาร่วมทดสอบแบบสอบถาม ไปเก็บ
แบบสอบถามเพ่ิมในชุมชนของตนเอง ซึ่ง อสม. กลุ่มนี้จะเข้าใจแบบสอบถาม และสามารถตอบข้อมูลได้ 

 
3.5 ระยะเวลาท าการวิจัย และแผนการด าเนินงานตลอดโครงการวิจัย  

กิจกรรม 
เดือน 

1 2 
1. ประชุมทีมวิจัย    
2. ทบทวนวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง   
3.  ประสานงานเครือข่าย อสม. ผสส.   
4. ระดมสมอง (Focus Group) กลุ่มเปูาหมาย   
5. ออกแบบและทดสอบเครื่องมือในการวิจัย (แบบสอบถาม และแนวค าถาม                 

การสัมภาษณ์) 
  

6. การค้นหา และจัดการข้อมูล COVID-19 (Data mining) ครั้งที่ 1   
7.  รายงานผลการศึกษาระยะที่ 1   
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3.6 Focus Group กลุ่มตัวอย่าง อสม.  

 กิจกรรมการประชุมศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย และองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อข่าวของคน
ไทย 3.0 
 กิจกรรมการประชุมศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย และองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อข่าวของคน
ไทย 3.0 ร่วมกับภาคีเครือข่าย วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Convention 2 โรงแรมวินทรี 
ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมประชุม อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.) ในจังหวัด
เชียงใหม่ จ านวน 23 คน ได้สรุปประเด็นส าคัญดังนี้ 

1. ข่าวเกี่ยวกับ COVID-19 ที่ได้รับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารที่ผ่านทาง Line, Facebook ได้มีการเช็ค
ว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงอย่างไร  
 การเช็คข่าวว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวลวงมีการสอบถามจากผู้รู้ อย่างในกรณีข่าวพม่า ก็ได้มีการ
ถามผู้รู้ เช่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  การเช็คข่าวจะดูจากหลาย ๆ สื่อและเช็คแหล่งที่มาของข่าว 
อย่างเช่น การดูว่าประกาศนั้นเป็นหนังสือราชการที่มีตราครุฑหรือไม่ ถ้าเป็นเพจที่แชร์ต่อกันมาก็จะไม่
เชื่อ เนื่องจากคนในยุคปัจจุบันเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีจึงท าให้มีความสามารถในการสร้างเพจเองได้ 
และอาจจะมีการแชร์ข่าวปลอมได้ง่าย ดังนั้นข่าว COVID-19 ใดหรือประกาศใดที่ไม่มีตราราชการมา
ยืนยันในข่าวนั้น ๆ ก็จะไม่น่าเชื่อถือ 

2. ท าอย่างไรจึงจะลดการรับรู้เรื่องข่าวลวง  
 คือการเลือกที่จะติดตามข่าวผ่านทางโทรทัศน์ และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายจาก
ผู้ใหญ่บ้านที่มีการประสานงานกับโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งจะมีความแน่นอนมากกว่าที่จะติดตามข่าวจาก
ช่องทางอ่ืน ๆ   

3. การปูองกันปัญหาข่าวปลอมในชุมชน 
 เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อน ซึ่งองค์ประกอบของชุมชนก็จะมีความหลากหลาย ชุมชนจะมี
พลังอ านาจ บางครั้งมองดูแค่ผิวเผินจะไม่มีอะไรซับซ้อน หากได้ไปสัมผัสจะรู้ว่ามีความละเอียดและ
ความลึกซึ้งมากที่ให้ศึกษา และท าความเข้าใจ โดยที่ไม่จ าเป็นจะต้องไปหลาย ๆ ชุมชน ไปเพียงแค่
ชุมชนเดียวและใช้เวลาศึกษาให้ถ่องแท้ ค าว่าเข้าใจต้องเข้าใจทั้งสองฝุาย เราเข้าใจเขา เขาเข้าใจเรา 
หรือถ้ามีความเข้าใจที่ไม่เหมือนกันก็ต้องปรับให้ตรงกัน โดยการรับฟังซ่ึงกันและกัน 
 ในด้านการพัฒนา หากพัฒนาแล้วจะดีขึ้นในรูปแบบไหนและจะสูญเสียในรูปแบบไหน อาจจะ
พัฒนาจากกลุ่มเล็กก่อน และค่อยพัฒนาไปสู่วัยกลางคนและผู้สูงอายุ จากนั้นก็ต้องเป็นการพัฒนาไป
แบบยาวขึ้นว่า พัฒนาแล้วดีขึ้นยังไง และช่วยอธิบายให้ชาวบ้านฟังจะได้เข้าใจกันทั้งสองฝุาย ซึ่งผู้ให้
ความรู้และผู้รับฟังต้องเป็นไปตามข่าวสารเอามาประมวลวิเคราะห์บอกว่ามันเป็นจริงหรือไม่ แล้วน ามา
วิเคราะห์ แยกแยะ 
 ในเรื่องจิตวิทาชุมชนการเข้าหาชุมชนเรื่องการบริการชุมชนในช่วง COVID-19  การช่วยเหลือ
ประชาชนในการกรองข่าว อสม.จะเป็นเสาหลักของชุมชนในเรื่องของการสาธารณสุข สุขภาพ การอยู่
การกิน ความกินดีอยู่ดีของชาวบ้านให้ดีขึ้นโดยการท างานของกลไกของ อสม . ซึ่งน่าสนใจมาก 
ต่างประเทศไม่มี อสม. เหมือนในประเทศไทย อสม.เป็นกลไกที่ตั้งขึ้นเมื่อนานมาแล้ว แต่ตอนนี้จะมี
ความท้าทายใหม่ขึ้นมาตั้งแต่โลกเปลี่ยนไป ข่าวสารที่ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จก็จะเชื่อไปก่อน บางคนมี
ความสามารถในการกรองข่าวสารแต่ชาวบ้านบางคนก็ไม่สามารถกรองข่าวได้  
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4. การอธิบายและทดสอบแบบสอบถาม 
ตัวแบบสอบถามนี้ ต้องการอยากทราบว่าพฤติกรรมการรับข่าวสารในช่วง COVID-19             

อสม. มีพฤติกรรมอย่างไร หากได้รับข่าวลวงจะท าอย่างไร ตั้งแต่เริ่มต้นการรับข่าวสาร ก็จะมีข้อมูล เช่น  
1.  ส่งมาจากช่องทางไหน จากกลุ่ม Line หรือแชร์ใน Facebook และติดตามจากโทรทัศน์ 
คนส่งข่าวเป็นใคร อาจจะเป็นเพื่อน คนในครอบครัว หรือคนรู้จักและคนที่ไม่รู้จัก ส่งข่าวเข้ามา
ในกลุ่มแต่เราอยู่กลุ่มนั้นด้วย  
2. แหล่งข่าว เช่น เพจใน Facebook เป็นเพจที่ไม่น่าเชื่อถือ รัฐบาลแถลงสถานการณ์              

COVID-19 จะมีพฤติกรรมที่ต่างกันหรือไม่  
3.  เนื้อหาสาระในข่าว อ่านแล้วข่าวนี้มันเกินจริง อย่างเช่น เชียงรายพม่าทะลักมา 5,000            

เกินจริง ไม่น่าเชื่อถือ แต่ข่าวไหนที่มีความเป็นไปได้สูงท าให้เชื่อ พฤติกรรมก็จะแตกต่างกัน  
ต้องการแบบสอบถามที่สมบูรณ์ หมายถึง อ่านแล้วเข้าใจตอบได้ เพราะการทอดแบบสอบถาม 

จะไม่มีใครอธิบายให้ผู้ตอบ และจะท าการส ารวจออนไลน์  ซึ่งผู้ตอบจะเป็นคนตอบเอง สิ่งส าคัญคือเขา
ต้องอ่านแล้วต้องเข้าใจว่า ค าถามต้องการค าตอบอะไร  

ส่วนที่ 1 จะเป็นส่วนของข้อมูลทั่วไป จะเป็นเรื่องของ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา
อาชีพ และรายได้ จะสะท้อนว่าผู้ตอบแต่ละ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ 
เป็นต้น ข้อมูลที่ได้รับจะสะท้อนกับพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามที่แตกต่างกันอย่างไร อยากจะ
ทราบในส่วนนี้ และน าค าแนะน ามาปรับปรุงแบบสอบถาม   

ความคิดเห็นของ อสม.  
อาชีพมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเพราะบางอาชีพก็อยู่กับบริบทที่ต่างกัน อยากให้เพ่ิมช่อง

เรื่องของอาชีพ เพ่ิมอาชีพนักการเมือง รายได้ มีรายได้หรือไม่มีรายได้ หรืออาจจะเปลี่ยนเป็นรายได้
ครัวเรือน  การประเมินตนเองว่าฐานะทางเศรษฐกิจ แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ยากจน พอกินพอใช้ และ
ร่ ารวย แต่ปัญหาคือบางคนอาจจะเลือกเช็คยากจนไว้ก่อน รวยมากแต่เวลาใครถาม จะตอบว่ายากจน  

ส่วนที่ 2   เป็นส่วนที่ทดสอบความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19  อยากให้ช่วยดูว่าเป็น
ค าถามท่ีเหมาะสมหรือไม่ตัวอย่างเช่น 1.ข้อแตกต่างระหว่างข้อแตกต่างผู้ปุวยไข้หวัดใหญ่กับผู้ปุวยโควิด
คือมีไข้ ให้ตอบว่าไม่ใช่ ไม่ใช่คือค าตอบที่ถูก เพราะที่มันมีไข้ เหมือนกัน 2. เชื้อ COVID-19  สามารถ
แพร่กระจายได้ในระยะ ไม่เกิน 3 เมตร ให้ตอบว่าใช่ ใช่คือค าตอบที่ถูก เพราะหากมีการ ไอ จาม ใน
ระยะไม่เกิน 3 เมตรจะได้รับเชื้อ COVID-19  

ความคิดเห็นของ อสม.  
เชื้อ COVID-19  สามารถแพร่ได้ในระยะ 3 เมตร จะติดเชื้อได้ในระยะ 3 เมตร ถ้ามีการมีจาม

ใส่กัน และขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วย ถ้าในห้องเป็นเครื่องปรับอากาศความเสี่ยงทีจะติดเชื้อจะสูง 
 ส่วนที่ 3 เป็นการศึกษาพฤติกรรมทั่วไปของผู้ตอบ เมื่อรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส           
COVID-19 เลือกเชื่อหรือไม่เชื่อ หากเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วท าอย่างไรต่อ ส่งต่อหรือไม่ส่งต่อ ส่ง
ต่อเพราะอะไร เช่น ส่งข่าวปลอมไปให้เพ่ือสร้างความแตกตื่น หรือเพ่ือแจ้งเตือน หรือไม่ส่งเพราะอะไร          
จะมีสาเหตุอะไรบ้าง เช่น ที่ไม่ส่งต่อเพราะกลัวจะเป็นขัดต่อ พรบ. คอมพิวเตอร์  
 ส่วนที่ 4 ข่าวที่เกี่ยวกับ COVID-19 จะยกตัวอย่างข่าวเพ่ือการศึกษาพฤติกรรมทั่วไปของผู้ตอบ 
เมื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19  เมื่ออ่านข่าวแล้วผู้ตอบจะมีพฤติกรรมอย่างไร 
พิจารณาหรือไม่พิจารณาเนื่องจากอะไร เช่น เชื่อเพ่ือนที่ส่งหรือเนื้อหาข่าว คิดว่าเป็นข่าวจริงหรือ         
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ข่าวปลอม เพราะอะไร หลังจากนั้นท าอย่างงไรต่อไป เช่น กลับไปสอบถาม ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ี
น้อง ส่งต่อให้เพ่ือนสนิท/เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก หรือไม่สนใจ 

3.7 การออกแบบแบบสอบถาม 

 แบบสอบถามพฤติกรรม ปัจจัย และองค์ประกอบ ของการตัดสินใจเชื่อข่าวภายใต้โครงการคน
ไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟูุงกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 (ระยะที่ 1)  
ได้ออกแบบค าถามโดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย และใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย เหมาะสมกับ
ผู้ตอบ ใช้ข้อความที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ แต่ละความถามควรมีนัย เพียงประเด็นเดียว และค าตอบที่
มีให้เลือกต้องชัดเจนและครอบคลุมค าตอบที่เป็นไปได้ หลังจากนั้นได้น าแบบสอบถามไปปรึกษา
ผู้ เชี่ยวชาญ เมื่อได้รับค าแนะน าจากผู้ เชี่ยวชาญก็น ามาปรับปรุงแก้ไข และน าไปทดสอบกับ
กลุ่มเปูาหมาย และน าผลและค าแนะน าจากกลุ่มเปูาหมายมาพัฒนาแบบสอบถามให้สามารถใช้เก็บ
ข้อมูลได้จริง หลังจากนั้นท าเป็นแบบสอบถามออฟไลน์และแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือการเก็บข้อมูลที่
รวดเร็วและสะดวก 

ขั้นตอนการออกแบบแบบสอบถาม ดังต่อไปนี้ 
1. พิจารณาชนิดของแบบสอบถาม  

 เป็นแบบสอบถามท่ัวไปหรือแบบทดสอบ  
2. พิจารณาโครงร่างของแบบสอบถาม  

 ส่วนที่แรก เป็นขอ้มูลส่วนตัวทางด้านประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ส่วนที่สอง ประกอบด้วย ข้อมูลตัวแปรที่ส าคัญในการวิจัย ตัวแปรในวัตถุประสงค์ 

สมมติฐาน และในกรอบแนวคิดการวิจัย 
3. พิจารณาประเภทของค าถามและหลักเกณฑ์ในการสร้างค าตอบ 

 ค าถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง (fact Questions) ได้แก่ ค าถามที่เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อมูล
ทั่วไป เช่น ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ อันได้แก ่เพศ อายุ รายได้ และระดับการศึกษา  

 ค าถามเก่ียวกับความรู้ (Knowledge Questions) เป็นค าถามเพ่ือจะรู้ว่าผู้ตอบรู้เรื่องหรือ
เนื้อหาที่ศึกษาหรือไม่ รู้มากน้อยเพียงใด รู้อย่างไร เมื่อไหร่ เป็นต้น  

 ค าถามที่เป็นความคิด,เจตคติ/ทัศนคติ (Opinion, Attitude Questions) อารมณ์ 
ความรู้สึกได้แก่ ค าถามท่ีเกี่ยวข้องกับความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ความยึดมั่น และอ่ืนๆ 
ในเรื่องที่ศึกษาว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไร  

 ค าถามเกี่ยวกับพฤติกรรม หรือ การปฏิบัติ (Behavior, Practice Questions)           
เป็นค าถาม เพ่ือจะรู้ว่าผู้ตอบมีพฤติกรรม หรือมีการปฏิบัติในเรื่องที่ศึกษาหรือไม่มากน้อย
เพียงไร เป็นต้น 

4. ร่างแบบสอบถามครั้งแรก  
5. ขัดเกลาและปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม  
6. ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม  
7. การทดสอบแบบสอบถาม  
8. การแก้ไขและจัดพิมพ์ 
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โครงของแบบสอบถาม 
1. หัวข้อแบบสอบถาม 

ก. เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ของการสอบถาม 
ข. ใช้วิธีใดในการเก็บ สัมภาษณ์/ทอดแบบ 

2. ส่วนที่ 1 ลักษณะส่วนบุคคล ต้องการน าไปใช้ท าอะไร หรือมีเปูาหมายของการสอบถามเพ่ือ
อะไร 

3. อายุ ควรเป็นปลายเปิด หรืออาจถามปี พ.ศ. เกิดได้ครับ หากต้องการสอบถามเป็นช่วงมี
หลักการแบ่งช่วงว่ามีเหตุผลอย่างไร และจะน าไปใช้ท าอะไร (เช่น Gen) 

4. สถานภาพ มีเปูาหมายของการสอบถามอย่างไร เช่น บางครั้งเราต้องการทราบว่า อยู่คนเดียว
หรือเป็นคู่ ฯลฯ 

5. ระดับการศึกษาสูงสุด ต้องการทราบอะไร 
6. รายได้  

ก. รายได้รวม/หลัก 
ข. หน่วยคืออะไร ต่อปี /ต่อเดือน 
ค. รายได้ของผู้ตอบ/ครัวเรือน 

7.    ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่กับใคร เปูาหมายของการสอบถาม มีเหตุผลอะไรไม่สอบถามพ านักอาศัย
หลักอยู่กับใคร 

8. ท่านประกอบอาชีพ หมายถึง อาชีพหลักหรืออาชีพอะไร  
9. ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19 ได้เรียนรู้จาก 
 ก. ควรจะแต่งค าถามว่า ต้องการถามอะไร เช่น ท่านมีความรู้ (หรือเรียนรู้) ... 
 ข. ตอบได้ก่ีค าตอบครับ 
10. ส่วนที่ 3 การรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19  
 ก. หากเป็นไปได้ควรระบุช่วงเวลา เนื่องจากมีเข้มข้นของข่าวสาร และความตื่นตระหนก

แตกต่างกันครับ 
 ข. ออกแบบสอบถามเป็นโครงสร้าง 3 ประเด็น คือ พิจารณา เชื่อ ส่งต่อ แต่ละข้อตอบได้กี่

ค าตอบ 
11. ส่วนที่ 4 ข่าวที่เก่ียวกับ COVID-19 ต้องการวัดอะไร และ/สอบถามเพ่ือมาท าอะไร 
 
3.7.1 ออกแบบแบบสอบถามออฟไลน์ 

  จะน าแบบสอบถามท่ีมีการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาแล้วมาท าเป็นแบบสอบถามออฟไลน์ เพ่ือ
ใช้เก็บข้อมูล จ าแนกเป็น 4 ส่วน ตามล าดับ 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
 ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19  
 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมทั่วไป เมื่อรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19  
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับข่าวที่เกี่ยวกับ COVID-19    
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 3.7.2 ออกแบบแบบสอบถามออนไลน์ 
 แบบสอบถามออนไลน์ (Online Survey) เป็นวิธีการส ารวจความคิดเห็นบนแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเปูาหมายได้อย่างรวดเร็วและแม่นย า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยเฉพาะในยุคดิจิทัล การออกแบบแบบสอบถามออนไลน์จะน าแบบสอบถามที่มีการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาแล้วมาท าเป็นแบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือใช้เก็บข้อมูลอย่างรวดเร็วและสะดวก  
 

 
ภาพที่ 3.1: แบบสอบถามออนไลน์ 

     ที่มา : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh1onxgP3W_BDutB9   
              qrbZn9YgQ_fuanppZ16PoD0rafmdfhA/viewform 

 
3.8 ทดสอบแบบสอบถาม 
     3.8.1 ทดสอบแบบสอบถามออฟไลน์ 
 จากกิจกรรมการประชุมศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย และองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อข่าวของ
คนไทย 3.0 ร่วมกับภาคีเครือข่าย วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ  ห้องประชุม Convention 2 โรงแรม           
วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือจาก อสม. เป็นตัวแทนในการเก็บแบบสอบถามจาก
บุคคลทั่วไปในชุมชน ได้ข้อมูลดิบจากการทดสอบแบบสอบถาม จ านวน 99 ชุด 
 
     3.8.2 ทดสอบแบบสอบถามออนไลน์ 
 ใช้แบบสอบถามออนไลน์ ในการ เก็บรวบรวมข้อมูล  ได้ ข้อมูลดิบจากการทดสอบ                    
แบบสอบถาม 4 ชุด  
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บทที่ 4 
ผลการด าเนินงาน 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย และองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อ
ข่าวของคนไทย 3.0 ซึ่งได้ท าการรวบรวมข่าวที่เกี่ยวกับไวรัส COVID-19  ทั้งข่าวจริงและข่าวลวงแล้ว
ท าการแยกตาม 7 ประเภท ได้แก่ เสียดสีหรือตลก โยงมั่ว ท าให้เข้าใจผิด ผิดที่ผิดทางมโนที่มา ปลอม
หรือตัดต่อ  และมโนทุกอย่าง (ดังตาราง 4.1) เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงได้ออกแบบ
แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์เบื้องต้น  

4.1 ประเภทของเฟคนิวส์ที่เกี่ยวกับไวรัส COVID-19  

ตารางที่ 4.1 ข่าวจริงและเฟคนิวส์ที่เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 จ าแนกตาม 7 รูปแบบ จากความ     
          สอดคล้องของเนื้อหา ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ - ตุลาคม 2563 

ช่วงที่พบข่าว ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับโควิด-19 จ านวน ร้อยละ 
ข่าวท้ังหมด 109 100.0 
รวมข่าวปลอม 51 46.8 

1. Satire or Parody เสียดสีหรือตลก 0 0 

2. False connection โยงมั่ว 9 17.6 
เมษายน รัฐบาลจีนปิดบังข้อมูล แท้จริงมีผู้ติดเชื้อ 90,000 ราย     
เมษายน ศบค. แถลงรัฐบาลไม่ผิด ทหารอียิปต์ติดโควิด-19 เป็นความผิด

ของโรงแรม 
    

เมษายน เตรียมตุน ยา Hydroxychloroquine รักษาผู้ปุวยโควิด-19 หาย
ทุกราย 

    

เมษายน พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัส COVID-19 เจ้าหน้าที่ได้หามตัวออก
จากร้านสะดวกซ้ือ ที่เขตปูอมปราบศัตรูพ่าย 

    

เมษายน แชร์สนั่น! รัฐบาลเตรียมประกาศเคอร์ฟิวห้ามออกนอกบ้าน 24 
ชม. ภายในสัปดาห์หน้า 

    

เมษายน ธนาคารออมสินออกมาตรการช่วยมนุษย์เงินเดือนที่ไม่ได้รับเงิน
เยียวยา จากการลงทะเบียนเว็บ “เราไม่ทิ้งกัน 

    

เมษายน จุฬาราชมนตรีส่งเอกสารบังคับผู้ว่าฯ ทั่วประเทศไทย     
เมษายน แชร์ว่อน คลิปวิดีโอวิธีตรวจสอบแอลกอฮอล์เจล โดยการเอาไปถู

กับใบเสร็จรับเงิน 
    

เมษายน ระยองผวา ผู้ว่าฯ สั่งปิดโรงแรม 2 ชั้นบนสุดที่พักทหารอียิปต์ติด
โควิด-19 

    

3. Misleading ท าให้เข้าใจผิด 26 51.0 

มีนาคม ไวรัสโคโรนา : 6 ความเชื่อไร้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ในการ
ปูองกันโรคโควิด-19 
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ช่วงทีพ่บข่าว ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับโควิด-19 จ านวน ร้อยละ 
มีนาคม น้ ามันกัญชาปูองกันโควิด     
มีนาคม มันเทศญี่ปุุนต้มน้ าขิง ช่วยต้านโควิด     
มีนาคม ค าแนะน าสุขภาพไวรัส COVID-19     
เมษายน ยืนตากแดด ช่วยฆ่าเชื้อ COVID-19     
เมษายน ประเทศไทยมีการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19 อยู่ในระยะที่ 3     
เมษายน เตือนคนไทยไปลอนดอนอาจโดนกักตัว 14 วัน     
เมษายน 44 เว็บไซต์ เชิญชวนประชาชนลงทะเบียน รับเงิน 5,000 บาท 

เยียวยา COVID-19 
    

เมษายน ต้าน COVID-19 ด้วยอาหารไทยปักษ์ใต้และข้าวหมาก     
เมษายน ต้าน COVID-19 ด้วยอาหารไทยปักษ์ใต้และข้าวหมาก     
เมษายน กลั้นหายใจ เช็คอาการไอ-แน่นหน้าอก ตรวจการติดเชื้อไวรัสโค

โรนาด้วยตัวเอง 
    

เมษายน น้ าสมุนไพรสูตร 100 ปี ต้านโควิด-19     
เมษายน อ้างยาสมุนไพรต้านเชื้อโควิด-19 รักษาหายแล้วจริง     
เมษายน สมุนไพรไทยใกล้ตัว รักษาโควิด–19     
เมษายน ปูองกันโควิด-19 ด้วยผ้าอนามัยประกบกับหน้ากาก     
เมษายน กินอาหารที่เป็นด่างสามารถ ฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้     
เมษายน น้ าใบมะละกอปั่นสดช่วยปูองกันและรักษาCOVID-19     
เมษายน ดื่มน้ าปัสสาวะปูองกันไวรัสโควิด-19     
เมษายน รับประทานไข่ต้มต้าน COVID-19     
เมษายน สูตรน้ ามะนาวผสมน้ าส้มสายชูและโซดาดื่มฆ่าเชื้อโควิด-19     
เมษายน ห้ามกิน! เห็ดเข็มทองเพราะมีพิษโควิด-19 อันตรายถึงชีวิต     
เมษายน ยาจีนเหลียนฮัวชิงเหวินแคปซูลรักษาโควิด-19     
เมษายน กาแฟสารสกัดจากธรรมชาติ ต้านโควิด-19     
เมษายน สูตรน้ าขิงผสมน้ ากระชาย แก้โควิด-19     

พฤษภาคม น้ าใบมะละกอปั่นสดช่วยปูองกันและรักษาCOVID-19     
พฤษภาคม กินยาต้านมาลาเรียปูองกัน โควิด-19     

4. False Context ผิดที่ผิดทาง 0 0 
5. Imposter มโนที่มา 2 3.9 

เมษายน โรคปอดบวมที่ยังไม่ทราบที่มา     
เมษายน ไทม์ไลน์เด็ก 9 ขวบลูกคณะทูต เดินห้าง-ขึ้นบีทีเอส     

6. Manipulated ปลอม ตัดต่อ 8 15.7 
เมษายน จีนสามารถคิดค้นวัคซีน COVID-19 ได้ส าเร็จเป็นประเทศแรก

ของโลกและผู้คิดค้นได้ทดลองฉีดให้แก่ตนเอง 
    

เมษายน ไวรัสโคโรน่า ท าคนล้มทั้งยืนในอู่ฮ่ัน เตรียมปิดก าแพงเมืองจีน     



39 

 

 
 

ช่วงที่พบข่าว ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับโควิด-19 จ านวน ร้อยละ 
เมษายน รัฐบาลจีนสั่งยิงผู้ปุวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ที่หนีออก

จาก รพ. อ้างจ ากัดเขตพื้นที่กักกันผู้ปุวย 
    

เมษายน คลิปเสียงปลอมคณบดีแพทย์ศิริราชให้ความรู้โควิด     
เมษายน อย่าหลงเชื่อ! บุคคลแอบอ้างรับท าวีซ่า-จัดเที่ยวบินพิเศษเข้าไทย     
เมษายน อ.เจษฏา ยันมั่วอย่าไปเชื่อ เช็กแอลกอฮอล์ปลอมถูสลิป     

กรกฎาคม อย่าหลงเชื่อ! บุคคลแอบอ้างรับท าวีซ่า-จัดเที่ยวบินพิเศษเข้าไทย     
มีนาคม อ.เจษฏา ยันมั่วอย่าไปเชื่อ เช็กแอลกอฮอล์ปลอมถูสลิป     

7. Fabricated มโนทุกอย่าง 6 11.8 

เมษายน ลูกจ้างที่เฝูาระวังอาการติดเชื้อ COVID-19 ถูกกักตัว 14 วัน ไม่มี
สิทธิได้รับค่าจ้าง 

    

เมษายน งานวิจัยชี้! พืชกระท่อมยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้     
เมษายน COVID-19 ระบาด! ยอดผู้เสียชีวิตในกรุงเทพฯ ถึง 1,000 คน     
เมษายน แผ่นห้อยคอปูองกัน COVID-19     
เมษายน เรือนจ าอุดรธานีขาดแคลนทุกอย่าง ขอความช่วยเหลือด่วน     
เมษายน พบผู้ปุวยโควิด-19 ล้มในห้างดังกลางเมืองระยอง     

รวมข่าวจริง 58 53.2 

เมษายน 5 วิธ ีเสริมภูมิต้านทาน ช่วยต้านโควิด     

เมษายน โควิด-19 แพร่กระจายในอากาศไกล 10 เมตร     

เมษายน ระยองวุ่น ทหารอียิปต์ ปุวย 'โควิด-19' ไปเดินห้าง จ.ระยอง     
เมษายน ชาวระยอง" ตรวจโควิด-19ฟรี พรุ่งนี้! หลังทหารอียิปต์ติดเชื้อ     
เมษายน ด่วน! สั่งปิด 10 สถานศึกษาระยอง หลังพบผู้ติดโควิด     
เมษายน โรงแรมดังระยอง”ยันไม่มีพนักงานติดเชื้อโควิด-19     
เมษายน ภาคธุรกิจระยองหวั่นพิษทหารอียิปต์ท าถูกล็อกดาวน์รอบ 2 ชี้

เศรษฐกิจพังยับแน่ 
    

เมษายน แสงสว่างท่ามกลางวิกฤต!! วัคซีนต้านโควิด เตรียมปล่อยปีหน้า
ถ้าทดสอบในคนได้ผล 

    

เมษายน โฆษกศบค. ยืดอกรับผิดชอบ ปมทหารอียิปต์-ลูกทูต ติดโควิด 
เผยที่ประชุมชุดเล็กมีมติยกเลิกสิทธิพิเศษ 3 ข้อ ของ VIP 

    

เมษายน หวั่นลามซ้ า! พิษณุโลก หลังพบกลุ่มคนไประยอง     
เมษายน โรงแรม ดีวารี ดีว่า เซ็นทรัล ระยอง ประกาศปิดบริการไม่มี

ก าหนด 
    

เมษายน คนระยองแห่ตรวจโควิด คิวทะลักออกมานอกห้างแพชชั่น สธ.
ขยายตรวจเพิ่ม 
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ช่วงที่พบข่าว ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับโควิด-19 จ านวน ร้อยละ 
เมษายน อนุทิน' จ่อถกนายกฯ พร้อมกลับไป 'ล็อคดาวน์' หลังพบ ทหาร

อียิปต์ ติดโควิด-19 
    

เมษายน เข้มผู้ประกอบการชายแดน หวั่นโควิดระบาดซ้ า รับแรงงานเถื่อน
เจอข้อหาหนัก 

    

เมษายน เหตุเกิดท่ีระยอง กรณี ทหารอียิปต์และลูกทูต     
เมษายน แบงก์ชาติ” เผย ไม่มี "พักหนี้" หากไทยเจอโควิด-19 ระลอกสอง     
เมษายน ข่าวดี สิงคโปร์พบจุดอ่อนไวรัสโควิด-19 ในร่างกายมนุษย์     
เมษายน กทม.เตือน คนกลับจากระยอง นอน รร. เดินห้างเสี่ยง ไม่

รายงานตัวปรับ 2 หมื่น! 
    

เมษายน มาเท่ียวกันเถอะ #ระยองปลอดภัย     
เมษายน ด่วนมีคนติดเชื้อร่วมชุมนุม!!!! มีรายงานว่าอาจจะมีคนติดเชื้อ

covid-19 ร่วมชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 
    

เมษายน เชื้อโควิด-19 ติดอยู่บนแว่นได้     
เมษายน อภ.ร่วมองค์กรต่างชาติ ทดลองวัคซีนโควิด19 ในหนู คาดทราบ

ผล ต.ค.นี ้
    

เมษายน “หมออุดม” ชี้ระบาดโควิด19 เป็นศูนย์รายตลอดไม่ได้ แต่ต้อง
ควบคุมลดอัตราเสียชีวิต 

    

เมษายน ปุวยใหม่ 8 ราย!! มาจากอียิปต์ USA ซูดาน ผู้ปุวยรักษาอยู่ 106 
ราย 

    

เมษายน วิจัยอิสราเอล เผยหากร่างกายมีวิตามินดีในเลือดต่ า อาจเพ่ิม
โอกาสติดเชื้อโควิดได้มากข้ึน 

    

เมษายน อ.เจษฎา ตั้งค าถาม เคสใหม่โควิด 19 จากไต้หวัน ผิดปกติ
หรือไม่ ทั้งที่ไต้หวันไม่มีคนติดเชื้อ 

    

เมษายน คนไทยเจ๋ง สู้โควิดจนได้เป็นอันดับ 1 ฟื้นตัวดีสุดในโลก     
เมษายน ผลตรวจออกแล้ว!นักเรียนกลุ่มเสี่ยง พักโรงแรมเดียวกับทหาร

อียิปต์ติดโควิด 
    

เมษายน แนวทางปฏิบัติส าหรับผู้ปุวยโรคระบบทางเดินหายใจในยุคโควิด-
19 วิจัย “ฟูาทะลายโจร” ในผู้ปุวยโควิด-19 ได้ผลดี ลดไอ-เจ็บ
คอ-เสมหะ-ปวดหัว 

    

เมษายน ด่วน! ศบค.เผยคนใกล้ชิด 1 ใน 3 รายติด ‘โควิด-19’ ออกนอก
พ้ืนที่กักกันฯ สั่งสอบสวนโรค จ.ระยอง ใหม่ทั้งหมด 

    

เมษายน ศบค.เผยพบผู้ปุวยติดโควิดรายใหม่ 7 ราย ยืนยันยอดสะสม
ล่าสุด 3,246 ราย ผู้ปุวยก าลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 92 ราย 
ไม่มีผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้น 

    

เมษายน อัพเดท! กรณีทหารอียิปต์ติดเชื้อโควิดเข้าไทย   
เมษายน โควิด-19ในผู้อายุมากกว่า 70 ปี   
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ช่วงที่พบข่าว ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับโควิด-19 จ านวน ร้อยละ 
เมษายน สิ้นปีจะมีคนตาย 1.3 ล้านคนจากโควิด19 เท่ากับพลเมือง

เอสโตเนียทั้งประเทศ และมีผู้ติดเชื้อ 30 ล้านคน เท่ากับพลเมือง
ออสเตรเลียทั้งประเทศ 

    

เมษายน รับมือกับความเครียดในยุคโควิด-19     
เมษายน จริงหรือไม่ ? ผู้ปุวยโรคทางเดินหายใจ มีโอกาสติดโควิด-19 

รุนแรงมากกว่าคนทั่วไป 
    

เมษายน จัดการความเครียดในยุคโควิด-19     
กรกฎาคม วิจัย “ฟูาทะลายโจร” ในผู้ปุวยโควิด-19 ได้ผลดี ลดไอ-เจ็บคอ-

เสมหะ-ปวดหัว 
    

กรกฎาคม ด่วน! ศบค.เผยคนใกล้ชิด 1 ใน 3 รายติด ‘โควิด-19’ ออกนอก
พ้ืนที่กักกันฯ สั่งสอบสวนโรค จ.ระยอง ใหม่ทั้งหมด 

    

กรกฎาคม คุมเข้มผู้ประกอบการชายแดน หวั่นโควิดระบาดซ้ า รับแรงงาน
เถื่อนเจอข้อหาหนัก 

    

กรกฎาคม Second COVID-19 wave forces new travel curbs 
around the globe 

    

กรกฎาคม ศบค. ผ่อนปรน ‘เฟส 6’ รับต่างด้าว-ชาวต่างชาติ 4 กลุ่มเข้าไทย 
ที่ไหนพร้อมเริ่มได้เลย 

    

สิงหาคม นักระบาดวิทยาสวีเดนเผยยังไม่แนะประชาชนใส่แมสก์ ชี้ยังไม่มี
งานวิจัยรับรองเพียงพอ 

    

สิงหาคม ทหารมะกันมาถึงอู่ตะเภาแล้ว 71 นาย ใช้มาตการคัดกรองเข้ม 
ส่งกักตัวก่อนร่วมฝึกกับไทย 

    

- พิษโควิด-19 ปางช้างต้องปิดกิจการ-เลิกจ้าง     
สิงหาคม ธุรกิจท่องเที่ยวปางช้าง สูญ 4 พันล้าน รัฐประชุมช่วยเหลือด่วน     
สิงหาคม งดจัด โมโตจีพี บุรีรัมย์สูญ 2 พันล้าน โรงแรม-ร้านค้าส่อปิดเพ่ิม     
สิงหาคม “ท่องเที่ยวไทย” ท าใจ ! ทอท.คาดอีก 2 ปี ผู้โดยสารพลิกฟ้ืน     
สิงหาคม ศูนย์ควบคุมและปูองกันโรคของสหรัฐอเมริกา (US CDC) 

ประเมินไทยอยู่ในกลุ่มประเทศความเสี่ยงต่ าในการแพร่ระบาดโค
วิด-19 จาก 241 ประเทศทั่วโลก 

    

สิงหาคม ปูตินประกาศ รัสเซียผลิตวัคซีนโควิดได้แล้ว     
สิงหาคม ปูตินประกาศ วัคซีนรัสเซียผลิตเสร็จแล้ว ให้ลูกสาวทดลอง     

สิงหาคม สื่อแฉ! วัคซีนโควิด-19 รัสเซีย ทดสอบกับคนแค่38     
สิงหาคม ไทยจ่อลด "วันกักตัว" ต่างชาติมีภูมิกัน COVID-19 | TNN ข่าว

ดึก | 26 ส.ค. 63 
    

สิงหาคม โชว์มติครม.! ย้ าชัดรัฐ ‘ถังแตก’-เปิดวงเงินกู้เต็มเพดาน  
แต่อาจไม่พอ ‘ปิดหีบ’ งบปี 63 
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ช่วงที่พบข่าว ข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับโควิด-19 จ านวน ร้อยละ 
สิงหาคม จดหมายจากคุณลุงชาวเยอรมัน ถึงรัฐบาลไทยขอบคุณประเทศ

ไทยมาก .... ขออยู่ต่อได้ไหม 
    

สิงหาคม เตือนคนไทยตั้งรับ! โควิดอาจกลายพันธุ์ - ไวรัสตัวใหม่จาก
ค้างคาว 14 สิงหาคม 2563 12:56 พบว่า มีเชื้อไวรัสโคโรนาที่
ไม่ใช่ไวรัสโคโรนา 2019 ที่ก่อโรคติดเชื้อโควิด-19 ไม่ใช่ตัวที่ก่อ
โรคซาร์ส และไม่ใช่ตัวที่ก่อโรคเมอร์ส รวม 57 แห่ง แบ่งเป็น
ภัตตาคารที่น าหนูมาประกอบอาหาร 24 แห่ง ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ปุาฟันแทะ 17 แห่ง 

    

ตุลาคม โรงแรมหรู ออกหนังสือโต้ ศบค.ไม่ใช่ที่กักตัวทหารสหรัฐฯ 
จี้แก้ข้อมูล 

    

ตุลาคม วัคซีนโควิด-19 เดินหน้าทดลองขั้นสุดท้าย     
ที่มา: จากการรวบรวมข่าวผ่านช่องทางต่างๆ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม ปี พ.ศ.2563 

 จากตารางที่ 4.1 การรวบรวมข่าวที่พบเห็นในช่วงเวลาตั้งแต่ กุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม ปีพ.ศ.
2563 ในการรวบรวมข่าวครั้งนี้พบข่าวทั้งหมด 109 ข่าว สามารถสรุปได้เป็นข่าวปลอม 51 ข่าว            
คิดเป็นร้อยละ 46.8 ของข่าวทั้งหมด เป็นข่าวจริง 58 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 53.2 และสามารถจ าแนก
ประเภทของข่าวปลอมได้ดังนี ้ 

 Satire or Parody เสียดสีหรอืตลก 0 ข่าว  
 False connection โยงมั่ว 9 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 17.6 
 Misleading ท าให้เข้าใจผิด 26 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 51.0 
 False Context ผิดที่ผิดทาง 0 ข่าว 
 Impostor มโนที่มา 2 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 3.9 
 Manipulated ปลอม ตัดต่อ 8 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 15.7 
 Fabricated มโนทุกอย่าง 6 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 11.8 

 
ผลของการรวบรวมข่าวสารท าให้สรุปได้ว่า ประเภทของข่าวที่พบมากที่สุดคือ Misleading ท าให้

เข้าใจผิด ซึ่งข่าวปลอมประเภทนี้จะมีการใช้ค าหรือประโยคชวนเชื่อที่ท าให้ผู้อ่านรู้สึกคล้อยตามไปกับ
เนื้อหาของข่าว และท าให้หลงเชื่อข่าวนั้น แม้ว่าข่าวจะไม่มีมูลความจริงอยู่ โดยค าหรือประโยคที่พบ
บ่อยเป็น 5 อันดับแรกในข่าวสามารถน ามาจัดอันดับได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.2 ค าหรือประโยคที่พบบ่อยในข่าว 5 อันดับแรก  
ค า จ านวนที่พบ 

ในข่าวท้ังหมด 
จ านวนที่พบ 
ในข่าวจริง 

จ านวนที่พบ 
ในข่าวปลอม 

 (N=95) (N=49) (N=46) 
1. โควิท-19 43 (45.3) 29 (59.2) 14 (30.4) 
2. Covid-19 21 (22.1) 18 (36.7) 3 (6.5) 
3. ระยอง 14 (14.7) 12 (24.2) 2 (4.3) 
4. ติดเชื้อ 11 (11.6) 6 (12.2) 5 (10.9) 
5. ปูองกัน 8 (8.4) 1 (2.0) 7 (15.2) 
ที่มา: จากการรวบรวมข่าวผ่านช่องทางต่างๆ ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม ปี พ.ศ.2563 

 จากตารางที่ 4.2  เป็นค าหรือประโยคที่พบบ่อยในข่าว 5 อันดับแรก จ านวน 95 ข่าว เป็นข่าว
จริง 49 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 59.2 และข่าวปลอม 46 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 30.4 ค าหรือประโยคที่พบ
บ่อยในข่าว ในช่วงแรกของการระบาดของโรคจะใช้ค าว่า “โควิท-19” จ านวน 43 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 
45.3 พบเป็นข่าวจริง ร้อยละ 59.2 และข่าวปลอม ร้อยละ 30.4 “Covid-19” จ านวน 21 ข่าว คิดเป็น
ร้อยละ 22.1 พบเป็นข่าวจริง ร้อยละ 36.7และข่าวปลอม ร้อยละ 6.5 “ระยอง” จ านวน 14 ข่าว คิด
เป็นร้อยละ 14.7 พบเป็นข่าวจริง ร้อยละ 24.2 และข่าวปลอม ร้อยละ 4.3 “ติดเชื้อ” จ านวน 11 ข่าว 
คิดเป็นร้อยละ 11.6 พบเป็นข่าวจริง ร้อยละ 12.2 และข่าวปลอม ร้อยละ 10.9 และ“ปูองกัน” จ านวน 
8 ข่าว คิดเป็นร้อยละ 8.4 พบเป็นข่าวจริง ร้อยละ 2.0 และข่าวปลอม ร้อยละ 15.2 ตามล าดับ 

4.2  ผลการวิเคราะห์เบื้องต้น 

 ข้อมูลดิบที่เก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม จ านวน 103 ชุด ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึง ตุลาคม 
ปี พ.ศ.2563 ท าการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
โดยมีการแสดงผลการวิ เคราะห์ในรูปตารางประกอบค าอธิบาย ค่าสถิติที่ ใช้  ได้แก่  ร้อยละ 
(Percentage) ความถี่ (Frequency)  และค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) หรือ 
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการให้น้ าหนักของแต่ละข้อมูล โดยน้ าหนัก (Weight) ของแต่ละ
ข้อมูลจะสะท้อนถึงความส าคัญของข้อมูลแต่ละตัวที่น ามาค านวณ ซึ่ง Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ย
ที่จะใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละตัวมีความส าคัญไม่เท่ากัน  

 ในการวิเคราะห์ผลการศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

         ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
         ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19  
         ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมทั่วไป เมื่อรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19  
         ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับข่าวที่เก่ียวกับ COVID-19   
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ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล  

ตารางท่ี 4.3 จ านวนและร้อยละของข้อมลูลักษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามเพศ  
เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 

ชาย 29 28.2 
หญิง 74 71.8 

รวม 103 100.0 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในช่วงเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2563 
 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 28.2 
และเป็นเพศหญิง จ านวน 74 คน คิดเปน็ร้อยละ 71.8 

ตารางท่ี 4.4 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามอายุ  

อายุ จ านวน (คน) ร้อยละ 

 26 – 45 ปี  10 9.7 

 45 – 60 ปี  28 27.2 

 60 ปีขึ้นไป 45 43.7 

 ไม่ระบุ 5 4.9 

รวม 103 100.0 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในช่วงเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2563 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุ ระหว่าง  45 – 60 ปี มากที่สุด จ านวน 13 
คน คิดเป็นร้อยละ 65.0 รองลงมาคือ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และอายุระหว่าง  
26 – 45 ปี จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0  และผู้ที่ไม่ระบุ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ4.9 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.5 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามสถานภาพ 
สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 

โสด 38 36.9 
สมรส 50 48.5 
หม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ 13 12.6 
ไม่ระบุ 2 1.9 

รวม 103 100.0 
ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในช่วงเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2563 
 จากตารางที่ 4.5 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีสถานภาพสมรสมากที่สุด จ านวน 8 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 รองลงมาคือ สถานภาพหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 35.0 และ
สถานภาพโสด จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวนคน (คน) ร้อยละ 

ประถมศึกษา  11 10.7 

มัธยมศึกษาตอนต้น   14 13.6 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  25 24.3 

ปวส/อนุปริญญา 13 12.6 

ปริญญาตรี 35 34.0 

สูงกว่าปริญญาตรี 5 4.9 

รวม 103 100.0 
ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในช่วงเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2563 
 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  
จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช จ านวน 25 คน    
คิดเป็นร้อยละ 24.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 13.6 ระดับ                      
ปวส./อนุปริญญา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.6  ระดับประถมศึกษา จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อย
ละ 10.7 และระดับสูงกว่าปริญญาตรี คือ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 5.0 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.7 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามอาชีพหลัก 
อาชีพหลัก จ านวนคน (คน) ร้อยละ 

ข้าราชการ/พนักงานหน่วยงานเอกชน  11 10.7 

ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย 28 27.2 

รับจ้าง 40 38.8 

นักการเมืองท้องถิ่น 2 1.9 

เกษตรกร 1 1.0 

เกษียณอายุ/ไม่ได้ท างาน 3 2.9 
นักเรียน/นักศึกษา 5 4.9 

ว่างงาน 8 7.8 

อ่ืน ๆ   
   พนักงานรัฐบาล 1 1.0 
   แม่บ้าน 2 1.9 
   เย็บผ้า 1 1.0 

ไม่ระบุ 1 1.0 

รวม 103 100.0 
ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในช่วงเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2563 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้าง จ านวน 40 คน 
คิดเป็นร้อยละ 38.8 รองลงมาคือ อาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 27.2 
อาชีพข้าราชการ/พนักงานหน่วยงานเอกชน จ านวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 10.7 ผู้ที่ว่างงาน จ านวน 8 
คน คิดเป็นร้อยละ 7.8 นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 เกษียณอายุ/ไม่ได้ท างาน 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9 อาชีพนักการเมืองท้องถิ่นมีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากับอาชีพ
แม่บ้าน จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9  อาชีพพนักงานรัฐบาล เกษตรกร และไม่ระบุอาชีพมีจ านวน
ผู้ตอบแบบสอบถามเท่ากัน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.8 จ านวนและร้อยละของข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามรายได ้ 
รายได้ (บาท/เดือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 

กรณีไม่มีรายได้ 12 11.7 
      นักเรียน/นักศึกษา 5 4.9 
      แม่บ้าน 1 1.0 
      ว่างงาน 6 5.8 
รายได้ (บาท/เดือน) จ านวน (คน) ร้อยละ 
กรณีมีรายได้ 91 88.3 
        1 - 5,000 บาท/เดือน 18 17.5 
        10,001 - 15,000 บาท/เดือน 19 18.4 
        15,001 - 20,000 บาท/เดือน 2 1.9 
        20,001 - 25,000 บาท/เดือน 5 4.9 
        25,001 - 30,000 บาท/เดือน 1 1.0 
        30,001 - 35,000 บาท/เดือน 1 1.0 
        35,001 - 40,000 บาท/เดือน 2 1.9 
        40,001 - 45,000 บาท/เดือน 1 1.0 
        5,001 - 10,000 บาท/เดือน 38 36.9 
        มากกว่า 50,000 บาท/เดือน 4 3.9 

รวม 103 100.0 
ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในช่วงเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2563 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม กรณีไม่มีรายได้ จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 
11.7 ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 แม่บ้าน จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ          
1.0 และผู้ที่ว่างงาน จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดับ กรณีมีรายได้ จ านวน 91 คน            
คิดเป็นร้อยละ 88.3 ส่วนใหญ่จะมีรายได้ ตั้งแต่ 5,001 - 10,000 บาท/เดือน จ านวน 38 คน             
คิดเป็นร้อยละ 36.9 รองลงมาคือ รายได้ ตั้งแต่ 10,001 - 15,000 บาท/เดือน จ านวน 19 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.4 รายได้ รายได้ ตั้งแต่ 1- 5,000 บาท/เดือน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5                
และรายได้ ตั้งแต่ 20,001 - 25,000 บาท/เดือน จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 รายได้มากกว่า 
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50,000 บาท/เดือน จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 3.9 รายได้ ตั้งแต่ 15,001 - 20,000 บาท/เดือนมี
จ านวนคนเท่ากับรายได้ ตั้งแต่ 35,001 - 40,000 บาท/เดือน คือ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 
และรายได้ ตั้งแต่ 25,001 - 30,000 บาท/เดือน รายได้ ตั้งแต่ 30,001 - 35,000 บาท/เดือน และ
รายได้ ตั้งแต่ 40,001 - 45,000 บาท/เดือนซึ่งมีจ านวนคนเท่ากัน คือ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 
ตามล าดับ 

ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19  

 ค าถาม 
1. อาการหลักของผู้ปุวย COVID-19  คือ มีไข้ ไอแห้ง และอ่อนเพลีย   
2. ข้อแตกต่างระหว่างผู้ปุวย COVID-19  กับผู้ปุวยไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้  
3. อุณหภูมิร่างกายของผู้ปุวย COVID-19  สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส   
4. ระยะฟักตัวของเชื้อ COVID-19  มากกว่า 14 วัน   
5. เชื้อ COVID-19  สามารถแพร่กระจายได้ในระยะไม่เกิน 3 เมตร   
6. การใส่หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวสามารถปูองกัน COVID-19  ได้   
7. แอลกฮอล์ 65% สามาถฆ่าเชื้อ COVID-19  ได้ 

ตารางที ่4.9 จ านวนและร้อยละของความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19   

ตอบถูกจ านวน(ข้อ) จ านวน(คน) ร้อยละ 

0 1 1.0 
1 0 0.0 
2 4 3.9 
3 18 17.5 
4 30 29.1 
5 30 29.1 
6 18 17.5 
7 2 1.9 

รวม 103 100.0 
ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในช่วงเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2563 
 จากตารางที ่4.9 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามตอบค าถามถูกต้องโดยเรียงล าดับจากจ านวนข้อที่
ตอบถูกมากไปน้อย คือ ตอบถูก จ านวน 7 ข้อ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ของผู้ตอบทั้งหมด
รองลงมา คือ ตอบถูก จ านวน 6 ข้อ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของผู้ตอบทั้งหมด ตอบถูก 
จ านวน 5 ข้อ จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ของผู้ตอบทั้งหมด ตอบถูก 4 ข้อ ตอบถูก จ านวน 
30 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 ของผู้ตอบทั้งหมด ตอบถูก จ านวน 3 ข้อ จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.5 ของผู้ตอบทั้งหมด และตอบถูก จ านวน 0 ข้อ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 ของผู้ตอบ
ทั้งหมด ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมทั่วไป เม่ือรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19  

ตารางที ่4.10 ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เมื่อได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19  มาจากช่องทางไหนบ้าง   
ช่องทาง ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก 

Facebook 5.4 
ไลน์ 5.3 
โทรทัศน์ 5.7 
วิทยุ 3.0 
ทวิตเตอร์ 2.4 
บอกเล่าแบบปากต่อปาก 3.3 
เสียงตามสายในชุมชน 3.0 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในช่วงเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2563 
 จากตารางที ่4.10 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19  จาก
ช่องทางโทรทัศน์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักสูงสุด รองลงมาคือ Facebook  Line บอกเล่าแบบปากต่อ
ปาก เสียงตามสายในชุมชน วิทยุ และ Twitter ตามล าดับ 

ตารางที่ 4.11 จ านวนและร้อยละพฤติกรรมทั่วไป เมื่อรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19  
ล าดับ ค าถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 
3.2 เมื่อท่านได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19  

ท่านมีพฤติกรรมอย่างไร     

 
   ไม่พิจารณา  13 12.6 

 
   พิจารณา จาก 90 87.4 

 
      เนื้อหาสาระในข่าว 68 38.0 

 
      คนส่งข่าว 19 10.6 

 
      ช่องทาง  18 10.1 

 
      แหล่งที่มาของข่าว  74 41.3 

3.3 เมื่อท่านได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19 โดยทั่วไป  
ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อ     

    เชื่อ 57 55.3 

    ไม่เชื่อ 44 42.7 

    ไม่ระบุ 2 1.9 

3.4 เมื่อท่านได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19   ท่านส่งต่อหรือไม่     
    ส่งต่อ 52 50.5 

    ไม่ส่งต่อ 50 48.5 
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    ไม่ระบุ 1 1.0 

3.5 เมื่อท่านได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19  
ท่านส่งต่อให้ใครบ่อยที่สุด      

    ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง 83 80.6 

    เพ่ือนสนิท 3 2.9 

    เพ่ือนร่วมงาน 5 4.9 

    ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเนื้อหาข่าวนี้ 6 5.8 

    แชร์บนหน้าFacebookของตัวเอง 5 4.9 

    ไม่ระบุ 1 1.0 

3.6 ท่านได้รับข่าวปลอมเกี่ยวกับ COVID-19  บ่อยหรือไม่     
 ไม่เคยได้รับ 18 17.5 

 ได้รับทุกวัน 31 30.1 

 ได้รับอาทิตย์ละครั้ง 35 34.0 

 ได้รับเดือนละครั้ง 16 15.5 

 ไม่ระบุ 2 1.9 

3.7 ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่     

 
ไม่มี 47 45.6 

 
มี 55 53.4 

 
   กักตุนอาหาร   34 27.4 

 
   กักตุนหน้ากากอนามัย 35 28.2 

 
   กักตุนเจลแอลกอฮอล์  31 25.0 

    ค่าตรวจ COVID-19  3 2.4 

    ค่าท าประกันภัย COVID-19  14 11.3 

 
   อ่ืนๆ 7 5.6 

 ไม่ระบุ 34 27.4 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในช่วงเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2563 
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า พฤติกรรมทั่วไป เมื่อรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีการพิจารณา จ านวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 87.4 จากการค านวณมีการ
พิจารณาจากเนื้อหาสาระในข่าวมากที่สุด คือ จ านวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 ของคนที่พิจารณา
ทั้งหมด ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่มีการพิจารณา จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ  12.6 
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 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เมื่อได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19  โดยทั่วไปมีผู้ที่ไม่เชื่อ จ านวน 
44 คน คิดเป็น ร้อยละ 42.7 เพราะปัจจุบันมีข่าวปลอมมากมาย บางข่าวเขียนข่าวเกินจริง และผู้ตอบ
แบบสอบถามยังไม่แน่ใจ ต้องรอตรวจสอบให้แน่ชัด ส่วนผู้ที่เชื่อ มีจ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 55.3 
เพราะเพราะสถานการณ์ตอนนี้ก าลังมีโรคระบาด COVID-19  ทั่วโลก ทุกคนกลัวการติดโรคจึงต้อง
ปูองกันไว้ก่อนไม่ควรประมาท ติดตามข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หรือข่าวที่มาจากสาธารณสุขจริงๆ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ เมื่อได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19  ส่วนใหญ่จะไม่ส่งต่อ จ านวน 
50 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 เพราะไม่อยากให้ทุกคนแตกตื่น ยังไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม 
ต้องรู้ในแน่ชัดก่อนว่าเปลี่ยนข่าวปลอมถึงจะส่งไปเตือนผู้อ่ืน ผู้ที่ส่งต่อ จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 
50.5 ส่งต่อ เพราะอยากให้ทุกคนระมัดระวัง ปูองกันตนเองและครอบครัว และปูองกันการแพร่ระบาด
ของโรค   
 กลุ่มคนที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะส่งต่อข่าวเกี่ยวกับ COVID-19 ให้บ่อยที่สุด              
เมื่อได้รับข่าว คอื ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง จ านวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 80.6 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะได้รับข่าวปลอมเกี่ยวกับ COVID-19 อาทิตย์ละครั้ง จ านวน          
35 คน คิดเป็นร้อยละ 34.0 รองลงมาคือ ได้รับทุกวัน จ านวน 31 คน คิดเป็นร้อยละ 30.1 ไม่เคยได้รับ 
จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ได้รับเดือนละครั้ง จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 และ             
ไม่ระบุ จ านวน 2  คน คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดับ 
 ในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ผู้ตอบแบบสอบถามมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น จ านวน 55 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.4 ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นที่ผู้ตอบตอบเป็นจ านวนมาก คือ กักตุนหน้ากากอนามัย จ านวน 35        
คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมา คือ กักตุนอาหาร จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 กักตุนเจล
แอลกอฮอล์ จ านวน 31 คนคิดเป็นร้อยละ 25.0 ค่าท าประกันภัย COVID-19  จ านวน 14 คน คิดเป็น
ร้อยละ 11.3 ค่าตรวจ COVID-19 จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.4 อ่ืนๆ จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 
5.6 (ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 พาหนะ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
1.9 หน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ส่วนตัว จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.0 และไม่ระบุ จ านวน 
3 คน คิดเป็นร้อยละ 2.9) และผู้ที่ไม่ระบุ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 27.4 ตามล าดับ 

ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับข่าวท่ีเกี่ยวกับCOVID-19  

ตารางที ่4.12 จ านวนและร้อยละของพฤติกรรมการรับข่าวที่เกี่ยวกับ COVID-19  
ล าดับ ค าถาม จ านวน (คน) ร้อยละ 

1 ก. ท่านมีพฤติกรรมอย่างไร   
     พิจารณา จาก 84 81.6 

        เชื่อเพ่ือนที่ส่ง 12 11.7 
        เนื้อหาข่าว 72 69.9 
     ไม่พิจารณา 19 18.4 
 ข. ท่านเชื่อว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่   
     เชื่อ 25 24.3 
     ไม่เชื่อ 78 75.7 
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 ค. ท่านท าอย่างไร   
     กลับไปสอบถาม 43 41.7 
     ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง    15 14.6 
     ส่งต่อให้เพื่อนสนิท/เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก 6 5.8 
     ไม่สนใจ 37 35.9 
     ไม่ระบุ 2 2.0 
2 ก. ท่านมีพฤติกรรมอย่างไร   
     พิจารณา จาก 91 88.3 
        คนส่งข่าว 2 1.9 
        ที่มาของแหล่งข่าว 64 62.1 
        เนื้อหาข่าว 22.3 22.3 
        ไม่ระบุ 2 1.9 
     ไม่พิจารณา 12 11.7 
 ข. ท่านเชื่อว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่   
     เชื่อ 50 48.5 
     ไม่เชื่อ 53 51.5 
 ค. ท่านท าอย่างไร   
     กลับไปสอบถาม 54 52.4 
     ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง    13 12.7 
     ส่งต่อให้เพื่อนสนิท/เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก  5 4.9 
     ไม่สนใจ 29 28.2 
     ไม่ระบุ 2  
3 ก. ท่านมีพฤติกรรมอย่างไร   
     พิจารณา จาก 82 79.6 
        เพจที่แชร์ข่าว 9 8.7 
        ที่มาของแหล่งข่าว 43 41.7 
        เนื้อหาข่าว 28 27.2 
     ไม่พิจารณา 21 20.4 
     ไม่ระบุ 2 2.0 
 ข. ท่านเชื่อว่าเป็นข่าวจริงหรือไม ่   
     เชื่อ 22 21.4 
     ไม่เชื่อ 

 
81 78.6 
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 ค. ท่านท าอย่างไร   
     กลับไปสอบถาม 48 46.6 
     ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง    7 6.8 
     ส่งต่อให้เพื่อนสนิท/เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก  6 5.8 
     ไม่สนใจ 41 39.8 
     ไม่ระบุ 1 1.0 
4 ก. ท่านมีพฤติกรรมอย่างไร   
     พิจารณา จาก 82 79.6 
        ที่มาของแหล่งข่าว 45 43.7 
        เนื้อหาข่าว 25 24.3 
        คนส่งข่าว 9 8.7 
     ไม่พิจารณา 21 20.4 
     ไม่ระบุ 3 2.9 
 ข. ท่านเชื่อว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่   
     เชื่อ 18 17.5 
     ไม่เชื่อ 85 82.5 
 ค. ท่านท าอย่างไร   
     กลับไปสอบถาม 39 37.9 
     ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง    7 6.8 
     ส่งต่อให้เพื่อนสนิท/เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก 5 4.9 
     ไม่สนใจ 50 48.5 

ที่มา: จากการรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ในช่วงเดือน กันยายน ปี พ.ศ.2563 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า พฤติกรรมการรับข่าวที่เกี่ยวกับ COVID-19  ของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทั้ง 4 ข้อ มีการพิจารณามากกว่า ร้อยละ 50 จากการค านวณมีการ
พิจารณาจากที่มาของแหล่งข่าวและเนื้อหาข่าว 
 จากข่าวล าดับที่ 1 เป็นข่าวปลอมที่ผู้วิจัยน ามาทดสอบพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม       
มีผู้ตอบท่ีเชื่อว่าเป็นข่าวจริง จ านวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 24.3 และผู้ที่ไม่เชื่อ จ านวน 78 คน คิดเป็น
ร้อยละ 75.7 พฤติกรรมหลังจากการตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ตอบที่มีจ านวนคนมากที่สุด คือ              
กลับไปสอบถาม จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองลงมาคือ ไม่สนใจ จ านวน 37 ค น  คิ ด เ ป็ น         
ร้อยละ 35.9 ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 ส่งต่อให้เพ่ือนสนิท/
เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 และไม่ระบุ จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.0
ตามล าดับ  
 จากข่าวล าดับที่ 2 เป็นข่าวจริงที่ผู้วิจัยน ามาทดสอบพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม         
มีผู้ตอบท่ีเชื่อว่าเป็นข่าวจริง จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 และผู้ที่ไม่เชื่อ จ านวน 53 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 51.5 พฤติกรรมหลังจากการตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ตอบที่มีจ านวนคนมากที่สุด คือ
กลับไปสอบถาม จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 52.4 รองลงมาคือ ไม่สนใจ จ านวน 29 คน คิดเป็น     
ร้อยละ 28.2 ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 12.7 และส่งต่อให้เพ่ือน
สนิท/เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดับ 
 จากข่าวล าดับที่ 3 เป็นข่าวปลอมที่ผู้วิจัยน ามาทดสอบพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม       
มีผู้ตอบท่ีเชื่อว่าเป็นข่าวจริง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 21.4 และผู้ที่ไม่เชื่อ จ านวน 81 คน คิดเป็น
ร้อยละ 78.6 พฤติกรรมหลังจากการตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ตอบที่มีจ านวนคนมากที่สุด คือ         
กลับไปสอบถาม จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาคือ ไม่สนใจ จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อย
ละ 39.8 ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 6.8 ส่งต่อให้เพ่ือนสนิท/เพ่ือน
ร่วมงาน/ทุกคนที่เรา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดับ 
 จากข่าวล าดับที่ 4 เป็นข่าวปลอมที่ผู้วิจัยน ามาทดสอบพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม              
มีผู้ตอบท่ีเชื่อว่าเป็นข่าวจริง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และผู้ที่ไม่เชื่อ จ านวน 85 คน คิดเป็น
ร้อยละ 82.5 พฤติกรรมหลังจากการตัดสินใจเชื่อหรือไม่เชื่อของผู้ตอบที่มีจ านวนคนมากที่สุด คือ             
ไม่สนใจ จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 รองลงมาคือ กลับไปสอบถาม จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.9 ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ  6.8 และส่งต่อให้ เ พ่ือนสนิท/
เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 4.9 ตามล าดับ 
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บทที่ 5  
สรุปผลการการด าเนินงาน 

 
 การวิจัยเรื่อง คนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟูุงกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส 
COVID-19 ระยะที่ 1 มีวัตถุประสงคเ์พ่ือศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย และองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อ
ข่าวสารของคนไทย 3.0 และเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจเชื่อ ส่งต่อการใช้
ประโยชน์ของเฟคนิวส์ ซึ่งได้ท าการรวบรวมข่าวสารที่เก่ียวกับไวรัส COVID-19  ทั้งข่าวจริงและข่าวลวง
แล้วท าการแยกตาม 7 ประเภท ได้แก่ เสียดสีหรือตลก โยงมั่ว ท าให้เข้าใจผิด ผิดที่ผิดทางมโนที่มา 
ปลอมหรือตัดต่อ  และมโนทุกอย่าง เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงได้ออกแบบ
แบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล และน ามาวิเคราะห์เบื้องต้น 
 ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ข้อมูลดิบ จ านวน 103 ชุด และน ามา
วิเคราะห์เบื้องต้น โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
       สว่นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล 
       ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานด้าน COVID-19  
       ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมทั่วไป เมื่อรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19  
       ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับข่าวที่เกี่ยวกับ COVID-19   
 ในการวิเคราะห์เบื้องต้นจะใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลทั่วไป โดยมีการแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปตารางประกอบค าอธิบาย ค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ
(Percentage) ความถี่ (Frequency) และ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average) หรือ 
ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก เป็นค่าเฉลี่ยที่มีการให้น้ าหนักของแต่ละข้อมูล โดยน้ าหนัก (Weight) ของแต่ละ
ข้อมูลจะสะท้อนถึงความส าคัญของข้อมูลแต่ละตัวที่น ามาค านวณ ซึ่ง Weighted Average คือ ค่าเฉลี่ย
ที่จะใช้ในกรณีที่ข้อมูลแต่ละตัวมีความส าคัญไม่เท่ากัน 

5.1 สรุปผลการศึกษา 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของพฤติกรรมผู้ตอบแบบสอบถาม เมื่อรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติ
ไวรัส COVID-19  บุคคลทั่วไป จ านวน 103 คน พบว่า 
 ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
คิดเป็นร้อยละ 71.8 มีอายุ ระหว่าง 45 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 65.0 มีสถานภาพสมรสมาก คิดเป็น
ร้อยละ 40.0 มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 34.0 ประกอบอาชีพรับจ้าง     
คิดเปน็ร้อยละ 38.8 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.3 
 ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19 มีผู้ตอบถูกต้อง คะแนนเกินครึ่ง 
คิดเป็นร้อยละ 77.7 ของผู้ตอบทั้งหมด   
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 ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์พฤติกรรมทั่วไป เมื่อรับรู้ข่าวในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่ได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19  จากช่องทางโทรทัศน์ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก
สูงสุด รองลงมาคือ Facebook Line บอกเล่าแบบปากต่อปาก เสียงตามสายในชุมชน วิทยุ และTwitter
ตามล าดับ มีการพิจารณา คิดเป็นร้อยละ 87.4 ซึ่งพิจารณาจากเนื้อหาสาระในข่าวมากที่สุด มีผู้ที่ไม่เชื่อ 
คิดเป็นร้อยละ 42.7 เพราะปัจจุบันมีข่าวปลอมมากมาย บางข่าวเขียนข่าวเกินจริง และผู้ตอบ
แบบสอบถามยังไม่แน่ใจ ต้องรอตรวจสอบให้แน่ชัด ส่วนผู้ที่เชื่อ คิดเป็นร้อยละ 55.3 เพราะเพราะ
สถานการณ์ตอนนี้ก าลังมีโรคระบาด COVID-19 ทั่วโลก ทุกคนกลัวการติดโรคจึงต้องปูองกันไว้ก่อนไม่
ควรประมาท ติดตามข่าวจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้หรือข่าวที่มาจากสาธารณสุขจริงๆ ส่วนใหญ่จะไม่ส่งต่อ 
คิดเป็นร้อยละ 48.5 เพราะไม่อยากสร้างความแตกตื่น รวมทั้งยังไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอม 
ต้องรู้ในแน่ชัดก่อนว่าเปลี่ยนข่าวปลอมถึงจะส่งไปเตือนผู้อ่ืน ผู้ที่ส่งต่อ คิดเป็นร้อยละ 50.5 ส่งต่อ เพราะ
อยากให้ทุกคนระมัดระวัง ปูองกันตนเองและครอบครัว และปูองกันการแพร่ระบาดของโรค จะส่งต่อข่าว
เกี่ยวกับ COVID-19 ให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้องบ่อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.6 ได้รับข่าวปลอมเกี่ยวกับ
COVID-19 อาทิตย์ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 34.0 ผู้ที่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น คิดเป็นร้อยละ 53.4 ค่าใช้จ่ายที่
เพ่ิมข้ึนส่วนมากมาจากการกักตุนหน้ากากอนามัย  
 ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์พฤติกรรมการรับข่าวที่เกี่ยวกับ  COVID-19 พฤติกรรมการรับข่าวที่
เกี่ยวกับ COVID-19 ของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ทั้ง 4 ข้อ มีการพิจารณามากกว่า ร้อยละ 50 ซึ่ง
พิจารณาจากที่มาของแหล่งข่าวและเนื้อหาข่าว ข่าวล าดับที่ 1 เป็นข่าวปลอมที่ผู้วิจัยน ามาทดสอบ
พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม มีผู้ตอบที่เชื่อว่าเป็นข่าวจริง คิดเป็นร้อยละ 24.3 และผู้ที่ไม่เชื่อ คิด
เป็นร้อยละ 75.7 หลังจากเชื่อหรือไม่เชื่อ มีผู้ที่กลับไปสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 41.7 ข่าวล าดับที่ 2 เป็น
ข่าวจริง มีผู้ตอบท่ีเชื่อว่าเป็นข่าวจริง คิดเป็นร้อยละ 48.5 และผู้ที่ไม่เชื่อ คิดเป็นร้อยละ 51.5 หลังจาก
ที่เชื่อหรือไม่เชื่อ มีผู้ที่กลับไปสอบถาม คิดเป็นร้อยละ 52.4 ข่าวล าดับที่ 3 เป็นข่าวปลอม มีผู้ตอบที่เชื่อ
ว่าเป็นข่าวจริง คิดเป็นร้อยละ 21.4 และผู้ที่ไม่เชื่อ คิดเป็นร้อยละ 78.6 มีผู้ที่กลับไปสอบถาม คิดเป็น
ร้อยละ 46.6 ข่าวล าดับที่ 4 เป็นข่าวปลอม มีผู้ตอบที่เชื่อว่าเป็นข่าวจริง คิดเป็นร้อยละ 17.5 และผู้ที่ไม่
เชื่อ คิดเป็นร้อยละ 82.5 หลังจากท่ีเชื่อหรือไม่เชื่อ มีผู้ที่ไม่สนใจ คิดเป็นร้อยละ 48.5  

5.2 ข้อเสนอแนะ 
 1. ภาครัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการรับมือกับข่าว
ปลอมหรือ เฟคนิวส์ ที่เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 ให้แก่ อสม. หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการจัด
อบรม   
 2. ภาครัฐจะต้องเปิดกว้าง โดยจัดให้มีช่องทางที่ประชาชนสามารถส่งค าถามเข้ามาถามและ
ตอบข้อสงสัย กรณีที่เกิดข่าวปลอมที่เก่ียวกับไวรัส COVID-19 ที่สร้างความแตกตื่นและสร้างความเข้าใจ
ผิด  
 3. หากรัฐบาลต้องการที่จะจัดการปัญหาเฟคนิวส์ที่เกี่ยวกับไวรัส COVID-19 อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐบาลต้องเร่งรัดให้หน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐอ่ืนๆ น าข้อมูล
ข่าวสารทั้งหมดใส่ไว้ในระบบฐานข้อมูลของหน่วยงานและเปิดให้ประชาชนและสื่อมวลชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลนั้นได้ผ่านระบบออนไลน์ รวมทั้งก าชับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ให้รีบตอบสนองกรณีที่มีข้อ
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สงสัยต่อข้อมูลข่าวสารใดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานนั้นๆ สื่อมวลชนก็จะมีหน้าที่น าข้อมูลข่าวสารนั้นไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชนอีกต่อหนึ่ง  
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ภาคผนวก



 

แบบสอบถามพฤติกรรม ปัจจัย และองค์ประกอบ ของการตัดสินใจเชื่อข่าว  
ภายใต้โครงการคนไทย 3.0 สู้เฟคนิวส์และรับมือภาวะฟุ้งกระจายของข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส  

COVID-19 (ระยะท่ี 1) 
 

ส่วนที่  1  ลักษณะส่วนบุคคล 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
1. เพศ    ชาย  หญิง  
2. อายุ………ปี  
3. สถานภาพ   โสด    สมรส    หม้าย / หย่า / แยกกันอยู่ 
4. ระดับการศึกษาสูงสุด   
      ประถมศึกษา       มัธยมศึกษาตอนต้น     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช   
      ปวส/อนุปริญญา      ปริญญาตรี     สูงกว่าปริญญาตรี 
5. ท่านเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หรือไม่ 
  ไม่เป็น         เป็น ระยะเวลา…………ปี 

6. ท่านประกอบอาชีพหลักด้านใด 
 ข้าราชการ/พนักงานหน่วยงานเอกชน (สาขาอ่ืนๆ) (ระบุ)…………………………………………………. 
 ธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย   รับจ้าง    นักเรียน/นักศึกษา  
 เกษตรกร    เกษียณอายุ/ไม่ได้ท างาน  นักการเมืองท้องถิ่น 
 ว่างงาน     อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………  

7. ท่านปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการแพทย์ หรือสาธารณสุขหรือไม่? 
  ใช ่        ไม่ใช่    

8. รายได้ของท่านต่อเดือน 
  ไม่มีรายได้  
  กรณี เป็นแม่บ้านได้รับเงินจากคู่สมรส……………………บาท/เดือน 
  กรณี เป็นนักเรียน/นักศึกษาได้รับเงินจากผู้ปกครอง………………………บาท/เดือน 
  กรณีอ่ืนๆ ระบุ…………………...............................ได้รับเงิน………………...........บาท/เดือน 
 มีรายได้  
   1 >  5,000  บาท/เดือน      5,001 - 10,000 บาท/เดือน  
   10,001 - 15,000 บาท/เดอืน      15,001 - 20,000 บาท/เดือน 
   20,001 - 25,000 บาท/เดือน      25,001 - 30,000 บาท/เดือน 
   30,001 - 35,000 บาท/เดือน      35,001 - 40,000 บาท/เดือน 
   40,001 - 45,000 บาท/เดือน         45,001 - 50,000 บาท/เดือน  
   มากกว่า 50,000 บาท/เดือน

9. ในความเห็นของท่าน ท่านมีสถานะทางเศรษฐกิจเป็นอย่างไร 
 ยากจน     พอกินพอใช้         ร่ ารวย

ผู้เก็บแบบสอบถาม………............................... 
     พื้นที่ปฏิบัติงาน อสม.     
     ต าบล…………….อ าเภอ………….....     
     จังหวัด………………………............... 
 



10.ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่กับใคร 
 อยู่คนเดียว          อยู่กับเพ่ือน   
 อยู่กับครอบครัวเดี่ยว (คู่สมรส/ลูก)       อยู่กับครอบครัวขยาย (คู่สมรส/บิดามารดา/ลูก/ญาติพ่ี

น้อง) 
 อ่ืน ๆ โปรดระบุ………………………………………………………………........  

ส่วนที่ 2 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโรค COVID-19  
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างตามความเข้าใจของท่าน 
ข้อ ค าถาม ใช่ ไม่ใช่ ไม่แน่ใจ 

2.1 อาการหลักของผู้ปุวย COVID-19 คือ มีไข้ ไอแห้ง และอ่อนเพลีย    
2.2 ข้อแตกต่างระหว่างผู้ปุวย COVID-19 กับผู้ปุวยไข้หวัดใหญ่ คือ มีไข้    

2.3 อุณหภูมิร่างกายของผู้ปุวย COVID-19 สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส    
2.4 ระยะฟักตัวของเชื้อ COVID-19 มากกว่า 14 วัน    
2.5 เชื้อ COVID-19 สามารถแพร่กระจายได้ในระยะ ไม่เกิน 3 เมตร     
2.6 การใส่หน้ากากอนามัยเพียงอย่างเดียวสามารถปูองกัน COVID-19 ได้    
2.7 แอลกอฮอล์ 65% สามารถฆ่าเชื้อ COVID-19 ได้    

ส่วนที่ 3 พฤติกรรมทั่วไปของท่าน เมื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารในช่วงวิกฤติไวรัส COVID-19 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 

3.1  เมื่อท่านได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19 มาจากช่องทางไหนบ้าง (เรียงล าดับ 1-7 จากมากไปน้อย) 
…… Facebook …… ไลน์     …… โทรทัศน์      …… วิทยุ 
…… ทวิตเตอร์ …… บอกเล่าแบบปากต่อปาก …… เสียงตามสายในชุมชน 

3.2เมื่อท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ท่านมีพฤติกรรมอย่างไร 
  พิจารณา (ถ้าพิจารณาให้ตอบข้อ 3.3)   ไม่พิจารณาเพราะ……………………………………

             (ถ้าไม่พิจารณาให้ตอบข้อ 3.4)        
3.3จากข้อ 3.2 ท่านพิจารณาจากอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)   
  เนื้อหาสาระในข่าว   คนส่งข่าว   ช่องทาง(Facebook)  
  แหล่งที่มาของข่าว (ข่าวสารจากศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 /ส านักข่าว)   

3.4 เมื่อท่านได้รับข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 โดยทั่วไป ท่านเชื่อหรือไม่เชื่อ 
 เชื่อ    เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………  

     ไม่เชื่อ เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………   
3.5เมื่อท่านได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19 ท่านส่งต่อหรือไม่ 
 ส่งต่อ    เพราะ..……………………………………………………………………………………………………………….  
 ไม่ส่งต่อ เพราะ.………………………………………………………………………………………………………………..



 
3.6  เมื่อท่านได้รับข่าวเกี่ยวกับ COVID-19 ท่านส่งต่อให้ใครบ่อยที่สุด  
      ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง  เพ่ือนสนิท   แชร์บนหน้า Facebook ของตัวเอง 

  เพ่ือนร่วมงาน   ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเนื้อหาข่าวนี้ 
3.7 ท่านได้รับข่าวปลอมเกี่ยวกับ COVID-19 บ่อยหรือไม่ 
 ไม่เคยได้รับ   ได้รับทุกวัน    ได้รับอาทิตย์ละครั้ง  ได้รับเดือนละครั้ง 

3.8 จากข้อ 3.7 ท่านทราบได้อย่างไรว่าเป็นข่าวปลอม 
 ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย   สอบถามเพ่ือน/ผู้รู้ 
 ตรวจค้นจากแหล่งข่าวอื่น   ประกาศจากหน่วยงานรัฐ  อ่ืนๆ โปรดระบุ……………… 

3.9 เมื่อท่านได้รับข่าวปลอมเกี่ยวกับ COVID-19 โดยปกตทิ่านท าอย่างไร 
 สืบค้นข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร  ส่งไปเตือนเพ่ือน/คนรู้จัก/ญาติพ่ีน้อง  ไม่สนใจ  

3.10 ช่วงเดือนมีนาคม ถึง พฤษภาคม 2563 มีข่าวที่เก่ียวความตื่นตระหนกในสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อ COVID-19 เช่น การ lock down ประเทศไทย หน้ากากอนามัย/เจลแอลกอฮอล์ขาดแคลน  ความ
กังวลเกี่ยวกับการติดเชื้อ เป็นต้น ในขณะนั้น ท่านเชื่อข่าวในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ดังกล่าว
หรือไม่ 
  เชื่อ       ไม่เชื่อ  

3.11 จากข้อ 3.10 ท่านมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
  ไมมี่ 
  มี ใช้ส าหรับ 
 กักตุนอาหาร  ประมาณ………………………………………..บาท/เดือน 
 กักตุนหน้ากากอนามัย ประมาณ…………………………...บาท/เดือน 
 กักตุนเจลแอลกอฮอล์  ประมาณ…………………………..บาท/เดือน 
 ค่าตรวจ COVID-19 ประมาณ…………………….............บาท/เดือน 
 ค่าท าประกันภัย COVID-19 ประมาณ……………………บาท/เดือน 
 อ่ืนๆ โปรดระบุ………………………………. ประมาณ……………………….บาท/เดือน 



ส่วนที่ 4 ข่าวท่ีเกี่ยวกับ COVID-19 
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตรงตามความเป็นจริง 
4.1 เพื่อนร่วมงานที่สนิทของเราคนหนึ่งส่งข้อความมาทางไลน์กลุ่มที่ท างาน ดังนี้ 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าถาม 
ก. จากข้อความข้างต้น ท่านมีพฤติกรรมอย่างไร 
   พิจารณา เนื่องจาก   
              เชื่อเพ่ือนที่ส่ง       เนื้อหาข่าว 
   ไม่พิจารณา 
ข. จากข้อความข้างต้น ท่านเชื่อว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ 
   เชื่อ         ไมเ่ชื่อ 
ค. จากข้อความข้างต้น ท่านคิดว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่ 
   ใช ่         ไมใ่ช่ 
เพราะ……………………………………………………………………………………………………………………………………....... 
ง. จากข้อความข้างต้น ท่านท าอย่างไรต่อไป 
    กลับไปสอบถาม        ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง    
    ส่งต่อให้เพ่ือนสนิท/เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก     ไม่สนใจ 



4.2 สาม/ีภรรยา/คนในครอบครัวแชร์ข่าวมา ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค าถาม 
ก. จากข้อความข้างต้น ท่านมีพฤติกรรมอย่างไร 
  พิจารณา เนื่องจาก   
        คนส่งข่าว                ที่มาของแหล่งข่าว    เนื้อหาข่าว 
  ไม่พิจารณา 

ข. จากข้อความข้างต้น ท่านเชื่อว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ 
  เชื่อ          ไมเ่ชื่อ 

ค. จากข้อความข้างต้น ท่านคิดว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่ 
  ใช ่       ไมใ่ช่ 
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ง. จากข้อความข้างต้น ท่านท าอย่างไรต่อไป 
   กลับไปสอบถาม        ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง      
   ส่งต่อใหเ้พ่ือนสนิท/เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก   ไม่สนใจ 

 

 



4.3 เพจชื่อดังเพจหนึ่งใน Facebook แชร์ข่าวมา ดังนี้ 

     

 

 

 

 

 

ค าถาม 

 

ค าถาม 
ก. จากข้อความข้างต้น ท่านมีพฤติกรรมอย่างไร 
  พิจารณา เนื่องจาก   
        เพจที่แชร์ข่าว           ที่มาของแหล่งข่าว   เนื้อหาข่าว 
  ไม่พิจารณา 

ข. จากข้อความข้างต้น ท่านเชื่อว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ 
  เชื่อ         ไมเ่ชื่อ 

ค. จากข้อความข้างต้น ท่านคิดว่าเป็นข่าวปลอมหรือไม่ 
  ใช ่      ไมใ่ช่ 
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ง. จากข้อความข้างต้น ท่านท าอย่างไรต่อไป 
   กลับไปสอบถาม        ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง      
   ส่งต่อให้เพ่ือนสนิท/เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก   ไม่สนใจ 



4.4 เพื่อนใน Facebook แชร์ข่าวมาหน้าฟีด ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

                ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=1LmIz1R4Nok&feature=youtu.be 

ค าถาม 
ก. จากข้อความข้างต้น ท่านมีพฤติกรรมอย่างไร 
  พิจารณา เนื่องจาก   
     คนส่งข่าว      ที่มาของแหล่งข่าว    เนื้อหาข่าว 
  ไม่พิจารณา 

ข. จากข้อความข้างต้น ท่านเชื่อว่าเป็นข่าวจริงหรือไม่ 
  เชื่อ         ไมเ่ชื่อ 

ค. จากข้อความข้างต้น ท่านคิดว่าเป็นข่าวลวงหรือไม่ 
  ใช ่         ไมใ่ช่ 
เพราะ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ง. จากข้อความข้างต้น ท่านท าอย่างไรต่อไป 
   กลับไปสอบถาม        ส่งต่อให้ครอบครัว/ญาติพ่ีน้อง    
   ส่งต่อให้เพ่ือนสนิท/เพ่ือนร่วมงาน/ทุกคนที่เรารู้จัก     ไม่สนใจ 

4.5 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 **************ขอขอบคุณที่ร่วมตอบแบบสอบถาม************** 



 กิจกรรม Focus Group กลุ่มตัวอย่าง อสม. วันที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต าบลบ้านตลาด อ าเภอสันก าแพง จังหวัดเชียงใหม่     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กิจกรรมการประชุมศึกษาพฤติกรรม ปัจจัย และองค์ประกอบของการตัดสินใจเชื่อข่าวของคนไทย 3.0 
ร่วมกับภาคีเครือข่าย วันที่ 9 กันยายน2563 ณ  ห้องประชุม Convention 2 โรงแรมวินทรี ซิตี้                    
รีสอร์ท เชียงใหม่  

 
 

 

   



คณะผู้จัดท า 
 

1. หัวหน้าโครงการ  

  ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราวทิย์ ญาณจินดา 
  หน่วยงาน ส านักวิชาการ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
    239 ถนน ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 
  โทรศัพท์ มือถือ 081-626-0323 
  E-mail  jirawit.y@cmu.ac.th 
    jirawit.y@gmail.com 
 

2.  ผู้ร่วมงานวิจัย  

2.1 ชื่อ  ดร. กรวรรณ  สังขกร 
  หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม   
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  โทรศัพท์ 089-6350350, 053-942571 
  โทรสาร  053-942571 
  E-mail  korawana@gmail.com 

  2.2 ชื่อ  ดร. เผชิญวาส  ศรีชัย 
  หน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม  
    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
  สถานที่ติดต่อ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  โทรศัพท์ 081-9510307   
  E-mail  dr.pachernwaat@gmail.com  

  2.3 ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชาตชิาย เขียวงามดี 
  หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  สถานที่ติดต่อ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  โทรศัพท์ 089-2255546 
  E-mail  getliecon@gmail.com 



3.  ที่ปรึกษางานวิจัย  

3.1 ชื่อ   ดร.อัครพงค์ อ้ันทอง    
  หน่วยงาน คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
  โทรศัพท์ 081-9923998 
  
  3.2 ชื่อ  อาจารย์ ดร.วรรณภา พิพัฒน์ธนวงศ์  
  หน่วยงาน  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่  
    สังกัด สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
  โทรศัพท์ 088-2684677 
 

 
 


