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บัทคัดย่อ
การศึกษาครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1.เพือ่ ศึกษารูปแบบของข่าวปลอมบนเฟื้ซีบุก� 2.เปรียบเทียบพฤติกรรมการ
รับข่าวปลอมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซี์และวาย 3.เปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองของกลุ่มคน
เจเนอเรชัน่ เอ็กซี์และวาย 4.ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวปลอมและพฤติกรรมการตอบสนอ
งต่อข่าวปลอม เป็นงานวิจยั ทีแ่ บ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การเก็บแบบสอบถาม โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือ
ในการเก็บข้อมูลเกีย่ วกับพฤติกรรมการรับข่าวและการตอบสนองต่อข่าวปลอมบนเฟื้ซีบุก� ของกลุม่ คนเจเนอเรชัน่
เอ็กซี์และวาย จ�านวน 423 คน ซีึง่ กลุม่ คนเจเนอเรชัน่ เอ็กซี์และวาย ทีม่ ชี ว่ งอายุระหว่าง 39-59 ปี (เกิดระหว่าง
พ.ศ. 2504–2524) และช่วงอายุระหว่าง 15–38 ปี (เกิดระหว่างพ.ศ. 2525–2548) โดยเริ่มเก็บระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้คา่ เฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ
ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์ของเพียร์สนั ส่วนที่ 2 เก็บข้อมูลลักษณะข่าวปลอมจากเฟื้ซีบุก� ทีพ่ บในช่วงเดือนกุมภาพันธ์
พ.ศ.2563 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ. 2563ผู้วิจัยเลือกแหล่งข้อมูลส�าหรับเก็บข้อมูลหลายแหล่ง เช่น
1.เว็บไซีต์หรือเฟื้ซีบุ�กแฟื้นเพจที่ท�าการแก้ไขหรือน�าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวปลอมที่ปรากฏบนเฟื้ซีบุ�ก
เช่น เฟื้ซีบุก� แฟื้นเพจ Drama-addict, อ๋อ มันเป็นอย่างนีน้ เ่ี อง by อาจารย์เจษฏ์, Anti-Fake News Center Thailand, หมอแล็บ แพนด้า เป็นต้น 2.เว็บไซีต์หรือเฟื้ซีบุก� แฟื้นเพจของส�านักข่าวทีเ่ ป็นทางการ เช่น เฟื้ซีบุก� แฟื้นเพจ
ส�านักข่าวไทย ของสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 9 อสมท ,Thairath – ไทยรัฐออนไลน์ ของไทยรัฐทีวี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,
เฟื้ซีบุก� แฟื้นเพจ Ch7HD News ของสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 7 ,เฟื้ซีบุก� แฟื้นเพจ ข่าวสด ของหนังสือพิมพ์ขา่ วสด เป็นต้น
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จากนัน� นำามาจำาแนกปริะเภทแลุ่ะริ่ปแบบเน่อ� ห็าข้องข้�าวัปลุ่อม จากนัน� นำาข้�าวัปลุ่อมทีไ� ด้้มาวัิเคิริาะห็์เน่อ� ห็า (Content
Analysis)โด้ยลุ่ะเอียด้ ผลุ่การิศึกษ์า พบวั�า กลุุ่ม� ตัวัอย�างสื่�วันให็ญ�เป็นเพศห็ญิง มากกวั�าคิริึง� ห็นึง� มีอายุริะห็วั�าง
15-38 ปี เป็นกลุุ่ม� คินเจเนอเริชุัน� วัาย เกิด้ริะห็วั�าง พ.ศ. 2525–2548 สื่�วันให็ญ�โสื่ด้ การิศึกษ์าริะด้ับปริิญญาตริี
แลุ่ะปริะกอบอาชุีพข้้าริาชุการิแลุ่ะริัฐวัิสื่าห็กิจเป็นสื่�วันให็ญ� มีพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�กอย่�ใน
เกณฑ์ “มาก” โด้ยพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมข้องกลุุ่�มตัวัอย�าง จะต้องตริวัจสื่อบคิวัามสื่มเห็ตุสื่มผลุ่ก�อน
แสื่ด้งคิวัามเห็็น กด้ไลุ่ก์ แลุ่ะแชุริ์ แลุ่ะเชุ่�อถื่อข้�าวัที�มีแห็ลุ่�งอ้างอิงชุัด้เจนก�อนจะริับข้�าวั สื่�วันพฤติกริริม
การิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�ก โด้ยริวัมอย่�ในเกณฑ์ “น้อย” กลุุ่�มตัวัอย�างยังตอบสื่นองต�อข้�าวั
ที�ใชุ้วัิธีการิเข้ียนเพ่�อยั�วัยุให็้แสื่ด้งคิวัามเห็็น กด้ไลุ่ก์ แลุ่ะกด้แชุริ์ อย่�ในเกณฑ์ “ปานกลุ่าง” ข้ณะที�เห็็น
พาด้ห็ัวัข้�าวัทีน� า� สื่นใจจะกด้ไลุ่ก์ กด้แชุริ์ ทันที แลุ่ะแสื่ด้งคิวัามคิิด้เห็็นทันทีทไ�ี ด้้ริบั ข้�าวัสื่าริ มักแชุริ์ข้า� วัทีม� ภี าพ
บุคิคิลุ่ทีม� ชุี อ�่ เสื่ียงห็ริ่อเป็นทีริ� จ้่ กั แลุ่ะมักแชุริ์ข้า� วัทีม� สื่ี ถืิตห็ิ ริ่องานวัิจยั ปริะกอบทันที โด้ยไม�ตริวัจสื่อบข้้อเท็จจริิง
อย่�ในเกณฑ์ “น้อย” สื่�วันการิวัิเคิริาะห็์เน่�อห็าข้องข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�ก จากตัวัอย�างข้�าวัปลุ่อมที�พบชุ�วัง
เด้่อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถืึงเด้่อนมีนาคิม พ.ศ. 2563 จำานวัน 102 ข้�าวั พบวั�า ปริะเภทข้�าวัปลุ่อมทีพ� บมากทีสื่� ดุ้
คิ่อ ข้�าวัห็ลุ่อกลุ่วัง จำานวัน 41 ข้�าวั สื่�วันเน่�อห็าข้�าวัปลุ่อมที�พบมากที�สืุ่ด้ คิ่อ เน่�อห็าที�สื่ริ้างข้ึ�นมา
จำานวัน 32 ข้�าวั สื่ริุปผลุ่การิทด้สื่อบสื่มมติฐาน พบวั�า กลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะวัาย มีพฤติกริริม
การิริับข้�าวัปลุ่อมแลุ่ะพฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อมไม�แตกต�างกัน อย�างมีนัยสื่ำาคิัญทางสื่ถืิติ
ทีริ� ะด้ับ 0.05 สื่�วันคิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมกับพฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อม
มีคิวัามสื่ัมพันธ์กนั เม่อ� พฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมเพิม� ข้ึน� พฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อมจะเพิม� ข้ึน� ตาม
คำาสำาคัญ : เฟัซึ่บุ�ก ข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�ก ข้�าวัปลุ่อม พฤติกริริมการิริับข้�าวั เจเนอเริชุั�น
Abstract
The objectives of this study were to: i) study the patterns of fake news on Facebook; ii) compare the exposure behavior to the fake news among Generations X and Y people; iii) compare
the response behaviors of Generation X and Y people; and iv) study the relationship between
the exposure behaviour to fake news and the response behaviour to fake news. This research
was divided into two parts. Part I: Questionnaire Collection; the questionnaires were applied as a
tool for collecting the data regarding the behaviors of exposure and response to fake news from
the sample group of 423 Facebook users among the among Generations X and Y people. The
Generations X and Y people aged 39-59 years old (born in 1961-1981) and aged 15–38 years
old (born in 1982-2005). The data collection was carried on during February - March 2020. The
statistics employed for data analysis were mean, standard deviation, and Pearson’s product
moment correlation coefficient. Part II: Collecting the types of Facebook fake news found during
February - March 2020. The researcher selected the multiple data sources for data collection, for
example, 1. The websites or Facebook fanpages that corrected or presented the facts about the
fake news appearing on Facebook such as Drama-addict, OhISeebyAjarnJess, Anti-Fake News
Center Thailand, Morlab Panda, etc. 2. The website or Facebook fanpage of the official news
agencies such as MCOT Thai News Agency, Thairath – Thairath online (Thairath TV), Thairath
newspaper, Ch7HD News, Khaosod (Khaosod newspaper), etc. The type and content format of
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fake news was classified and then the data obtained from the fake news was analyzed thoroughly
by the Content Analysis. The study findings revealed that the most of samples were female, more
than half of them aged 15-38 years old, generation Y, born in 1982-2005, single,graduated with
Bachelor’s degree, and mainly engaged in civil servants and state enterprises. The exposure
behaviour to fake news on Facebook was at a “high” level. For the exposure behaviour to fake
news, the samples reviewed its rationality before posting their comments, clicking the Like and
Share buttons. The news with clear reference source was more preferred than the others. The
response behavior to the fake news on Facebook were overall at a “low” level. The sample group
also responded to the news with the writing methods in order to encourage them to express their
opinions, click the Like and Share buttons at a “moderate”level. While seeing the interesting
headlines, they would click the Like and Share buttons immediately and comment as soon as they
received the news. Theyoften shared the news with celebrities’ or well-known person’s figure, and
often shared the news with statistics or research results immediately without checking the facts
at a “low” level. For the content analysis of fake news on Facebook from 102 examples of fake
news found between February 2020 and March 2020, it found that the most common type of fake
news was 41deceiving news and the most common fake news content was 32 make up news.
It found in the results of hypothesis testing that the Generations X and Y people had no different
behaviour in exposure to fake news and response to fake news with statistically significant level at
0.05. There was the relationship between the exposure behaviour to fake news and the response
behaviour to fake news. The more the exposure behaviour to fake news increased, the more the
response behaviour to fake news would increase accordingly.
Keywords: Facebook, Fake News on Facebook, Fake News, News Exposure Behavior, Generation
บที่นำา
เฟัซึ่บุ�กเป็นสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์นับเป็นสื่�วันห็นึ�งในชุีวัิตปริะจำาวััน ปัจจุบันได้้ริับคิวัามนิยมสื่่งสืุ่ด้
ทั�งใชุ้สื่ำาห็ริับติด้ต�อสื่่�อสื่าริ ติด้ตามข้�าวัสื่าริ ห็ริ่อคิวัามบันเทิง ทำาให็้ห็ลุ่ายสื่ำานักข้�าวัปริับตัวัใชุ้เฟัซึ่บุ�ก
เปิด้เป็นแฟันเพจสื่ำานักข้�าวัออนไลุ่น์ข้ึ�น เพ่�อนำาเสื่นอข้�าวัแลุ่ะเห็ตุการิณ์สื่ำาคิัญให็้ผ่้ติด้ตามได้้ริับข้�าวัสื่าริ
ซึ่ึง� ผ่ริ้ บั สื่าริสื่ามาริถืมีปฏิิสื่มั พันธ์กบั เห็ตุการิณ์ทก�ี าำ ลุ่ังเกิด้ข้ึน� ผ�านการิแสื่ด้งคิวัามเห็็น กด้ไลุ่คิ์ กด้แชุริ์ ได้้ทนั ที
ด้ังนั�น ข้�าวัที�ถื่กนำาเสื่นอต้องผ�านการิคิัด้กริองคิุณภาพ มีคิวัามน�าเชุ่�อถื่อ แลุ่ะข้้อเท็จจริิงที�ปริากฎจะต้อง
ตริวัจสื่อบได้้ ปัจจุบันนอกจากจะมีแฟันเพจเฟัซึ่บุ�กข้องสื่ำานักข้�าวัทางการิแลุ่้วั ยังมีแฟันเพจที�ไม�ใชุ�
สื่ำานักข้�าวัห็ลุ่ักสื่ริ้างตัวัตนข้ึน� มา โด้ยใชุ้วัธิ นี าำ ข้�าวัจากสื่ำานักข้�าวัทางการิมาเผยแพริ�ซึ่า�ำ แลุ่ะอ้างอิงแห็ลุ่�งทีม� า
ห็ริ่อสื่�งต�อกันมาก�อนนำามาโพสื่ต์ให็ม�อีกคิริั�ง คิิด้เพียงวั�าข้�าวัด้ังกลุ่�าวัมีคิวัามเห็มาะสื่มแลุ่ะผ�านการิ
คิัด้กริองแลุ่้วั ด้่เพียงแคิ�ยอด้ไลุ่คิ์แลุ่ะแชุริ์ ห็ริ่อภาพบุคิคิลุ่ทีม� ชุี อ�่ เสื่ียงทีน� าำ มาปริะกอบข้�าวัเท�านัน� โด้ยไม�คิาำ นึงถืึง
ข้้อเท็จจริิงวั�าเป็นข้�าวัจริิงห็ริ่อเท็จ สื่�งผลุ่ให็้มข้ี า� วัปลุ่อมเกิด้ข้ึน� บนเฟัซึ่บุก� เป็นจำานวันมาก จากผลุ่การิวัิเคิริาะ
ห็์เกีย� วักับพฤติกริริมการิโพสื่ต์แลุ่ะแชุริ์ข้า� วัปลุ่อมบนสื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์ในปริะเทศไทยปี 2563 ข้องกริะทริวัง
ด้ิจทิ ลุ่ั เพ่อ� เศริษ์ฐกิจแลุ่ะสื่ังคิม พบวั�ามีผโ้่ พสื่ต์ข้า� วัปลุ่อม 787,055 คิน แลุ่ะผ่แ้ ชุริ์ข้า� วัปลุ่อม 28,519,534 คิน
(กองเศริษ์ฐกิจ ธุริกิจ โพสื่ต์ทเ่ ด้ย์, 2563) ห็ากย้อนกลุ่ับไป พฤติกริริมผ่ใ้ ชุ้อนิ เทอริ์เน็ตในปริะเทศไทย ปี 2562
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พบว่ากลุม่ เจเนอเรชัน่ ทีใ่ ช้งานอินเทอร์เน็ตมากทีส่ ดุ ติดต่อกัน 5 ปีซีอ้ น คือ กลุม่ เจเนอเรชัน่ วาย ช่วงอายุตงั้ แต่
19-38 ปี มีชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 10 ชัว่ โมง 36 นาที ส่วนกลุ่มเจเนอเรชั่นเอ็กซี์ ที่ช่วงอายุระหว่าง
39-54 ปี มีชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 9 ชั่วโมง 49 นาที โดยใช้อินเทอร์เน็ตไปกับสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟื้ซีบุ�ก ไลน์ อินสตาแกรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่าไม่มั่นใจกับข้อมูลที่ปรากฎบน
อินเทอร์เน็ตจะเชื่อถือได้หรือไม่ ซีึ่งข่าวปลอม เป็นปัญหาที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตให้ความส�าคัญ
และโหวตเป็น Hot Issue ปี 2563 มากที่สุด (ส�านักยุทธศาสตร์ ส�านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม, 2563) ตัวอย่างข่าวปลอมทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทยทีม่ บี ริบททีแ่ ตกต่างกัน ดังนี้
1. โลกออนไลน์แชร์ขอ้ ความบนเฟื้ซีบุก� ระบุ “สัญญาณแรกของโรคCOVID-19 ระบุคนทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสสาย
พันธุใ์ หม่จนเกิดโรคโควิด -19 จะมีลกั ษณะอาการของโรค เรียงล�าดับตัง้ แต่วนั ที่ 1 2 3 ไปเรือ่ ยๆ อย่างไรบ้าง”
ซีึ่งมีผู้แชร์ข้อความและพูดถึงข่าวนี้เป็นจ�านวนมาก
กรณีนี้ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกมาแจงข้อเท็จจริงผ่านแฟื้นเพจ “อ๋อ มันเป็นอย่างนีน้ เี่ อง by อาจารย์เจษฎ์”
ว่า เป็นข่าวปลอม ลักษณะอาการของโรคนี้ ไม่ได้มีรูปแบบ pattern ชัดเจนอย่างที่ปรากฎ ซีึ่งข้อมูลนี้
เป็นข้อมูลที่ส่งต่อกันโดยไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ทัง้ นี้ อาจารย์เจษฎ์ได้ท้วงติงข้อมูลดังกล่าว ด้วย
การอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลที่ถูกต้อง
2. กรณีโพสต์ภาพและแชร์ขอ้ ความบนเฟื้ซีบุก� เกีย่ วกับการล็อกดาวน์จงั หวัด “ภาคกลางประกาศล็อกดาวน์
6 จังหวัด ระบุวา่ 6 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ นครปฐม นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปทุมธานี และเพชรบุรี
ประกาศปิดเมือง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19” ข่าวนี้ถูกส่งต่อกันเป็นจ�านวนมาก
และสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว
กรณีนี้ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ออกมาชีแ้ จ้งข้อเท็จจจริงแล้วว่า เป็นข้อมูลเท็จ และเป็น
ข้อมูลเก่าตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในรอบแรก ปัจจุบันสมุทรสาครเป็นเพียงจังหวัดเดียวเท่านั้น
ทีเ่ ป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนอย่าหลงเชื่อและไม่ควรแชร์ข้อมูลดังกล่าว
3. กรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพก�าแพงทีถ่ กู ทุบและล้อมด้วยรัว้ ลวดหนาม ระบุวา่ “เป็นพืน้ ทีห่ ลังตลาดกลางกุง้
จ.สมุทรสาคร ซีึง่ มีแรงงานต่างด้าวบางส่วนได้หลบหนีออกไปแล้ว ค�าถามมากมายทีเ่ กิดขึน้ หนีทา� ไม? หนีไปไหน?
ติดไหม? และไปอยู่ที่ไหน?” หลังภาพนี้หลุดว่อนโลกออนไลน์ สร้างความแตกตื่นและความกังวลให้กับ
ประชาชนหวั่นเป็นการแพร่ระบาดของโควิด-19 เมื่อเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลายส�านักข่าวของ
ไทยตรวจสอบไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ชีแ้ จงว่า เป็นข้อมูลเท็จ บริเวณดังกล่าวเป็นช่องก�าแพงเก่าทีพ่ งั อยูแ่ ล้ว ไม่ใช่พงั เพราะแรงงานทีถ่ กู กักตัว จาก
การตรวจสอบไม่พบว่ามีแรงงานต่างชาติลกั ลอบเคลือ่ นย้ายออกจากพืน้ ทีค่ วบคุมตามช่องทางดังกล่าวแต่อย่างใด
จากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่า ข่าวปลอมส่วนใหญ่มีตั้งแต่เรื่องทั่วไปจนถึงประเด็นที่ได้รับความ
สนใจจากสังคม ซีึ่งกลุ่มคนที่มีบทบาทในการตรวจสอบข้อมูลหรือออกมาท้วงติงข้อมูลดังกล่าว ได้แก่
นักวิชาการ สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่จะช่วยตรวจสอบข้อมูลให้กระจ่างและน�าเสนอข้อเท็จ
จริงที่ถูกต้อง ขณะเดียวกันผู้วิจัยพบว่าผู้สร้างข่าวปลอม มักจะน�าภาพเก่าที่มีลักษณะคล้ายกันมาแอบอ้าง
โดยการน�าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ หรือคนละเหตุการณ์มาปะติปะต่อกันเอง เพือ่ ให้ขอ้ มูลข่าวทีผ่ ดิ ๆ บางครัง้
ข่าวปลอมอาจเกิดจากการแชร์ขอ้ มูลจากแฟื้นเพจเฟื้ซีบุก� ทีม่ ยี อดผูต้ ดิ ตามและยอดแชร์จา� นวนมาก จึงท�าให้
ผูต้ ดิ ตามข่าวมักหลงเชือ่ เพราะเห็นเพียงยอดแชร์และผูต้ ดิ ตามสูง โดยทีย่ งั ไม่ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวว่าจริงหรือเท็จ
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ด้วยเหตุผลนี้ ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาข่าวปลอมบนเฟื้ซีบุ�ก เพื่อศึกษาว่าข่าวปลอมบนเฟื้ซีบุ�กมี
รูปแบบอย่างไร พฤติกรรมการรับข่าวปลอมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซี์และวาย ซีึง่ เป็นกลุม่ ตัวอย่างของ
การศึกษาในครัง้ นี้ พฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวปลอม และความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวปลอม
และพฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวปลอมเป็นอย่างไร ซีึง่ ผลการวิจยั ในครัง้ นีจ้ ะเป็นประโยชน์ตอ่ ผูใ้ ช้เฟื้ซีบุก�
ได้เข้าใจรูปแบบของข่าวปลอมมากขึ้น สามารถแยกแยะข่าวจริงและข่าวปลอมได้ และทราบว่ากลุ่มคน
เจเนอเรชัน่ เอ็กซี์และวายกลุม่ ใดมีพฤติกรรมการรับข่าวปลอมและตอบสนองต่อข่าวปลอมบนเฟื้ซีบุก� มากกว่ากัน
เพือ่ จะเป็นแนวทางในการสร้างความรูเ้ ท่าทันข่าวปลอมบนเฟื้ซีบุก� ส�าหรับกลุม่ คนเจเนอเรชัน่ เอ็กซี์และวายต่อไป
ระเบั่ยบัวิธั่วิจััย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบและพฤติกรรมการรับข่าวปลอมบนเฟื้ซีบุ�กของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซี์และวาย
ผู้วิจัยก�าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษารูปแบบของข่าวปลอมบนเฟื้ซีบุ�ก เปรียบเทียบพฤติกรรม
การรับข่าวปลอมของกลุม่ คนเจเนอเรชัน่ เอ็กซี์และวาย เปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวปลอม
ของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซี์และวาย และเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวปลอมและ
พฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวปลอม ซีึ่งเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บข้อมูลพฤติกรรมการรับข่าวและการตอบสนองต่อข่าวปลอม จากกลุ่มตัวอย่าง 423 คน
เป็นกลุม่ คนเจเนอเรชัน่ เอ็กซี์และวาย ทีม่ ชี ว่ งอายุระหว่าง 39-59 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2504–2524) และช่วงอายุระหว่าง
15–38 ปี (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2525–2548) พร้อมเก็บข้อมูลข่าวปลอมทีพ่ บบนเฟื้ซีบุก� ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563
ถึงเดือนมีนาคม 2563 จ�านวน 102 ข่าว ผู้วิจัยจึงเลือกแหล่งข้อมูลส�าหรับเก็บข้อมูลหลายแหล่ง 1.เว็บไซีต์
หรือเฟื้ซีบุ�กแฟื้นเพจที่ท�าการแก้ไขหรือน�าเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวปลอมที่ปรากฎบนเฟื้ซีบุ�ก เช่น
เฟื้ซีบุก� แฟื้นเพจ Drama-addict, อ๋อ มันเป็นอย่างนีน้ เี่ อง by อาจารย์เจษฏ์, Anti-Fake News Center Thailand,
หมอแล็บ แพนด้า เป็นต้น 2.เว็บไซีต์หรือเฟื้ซีบุ�กแฟื้นเพจของส�านักข่าวที่เป็นทางการ เช่น เฟื้ซีบุ�กแฟื้นเพจ
ส�านักข่าวไทย ของสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 9 อสมท ,Thairath – ไทยรัฐออนไลน์ ของไทยรัฐทีวี หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ,
เฟื้ซีบุก� แฟื้นเพจ Ch7HD News ของสถานีโทรทัศน์ชอ่ ง 7 ,เฟื้ซีบุก� แฟื้นเพจ ข่าวสด ของหนังสือพิมพ์ขา่ วสด เป็นต้น
จากนัน้ น�ามาจ�าแนกประเภทและรูปแบบเนือ้ หาของข่าวปลอม พร้อมน�ามาวิเคราะห์เนือ้ หาโดยละเอียด ในบทนี้
ผู้วจิ ยั แบ่งการน�าเสนอออกเป็น 3 ส่วนหลักประกอบด้วย สรุปผลวิจยั อภิปรายผลการวิจยั และข้อเสนอแนะ
วัตถุุประสงค์
1.เพื่อศึกษารูปแบบของข่าวปลอมบนเฟื้ซีบุ�ก
2.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการรับข่าวปลอมของกลุม่ คนเจเนอเรชั่นเอ็กซี์และวาย
3.เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองของกลุ่มคนเจเนอเรชัน่ เอ็กซี์และวาย
4.เพือ่ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการรับข่าวปลอมและพฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวปลอม
สมมติฐานิของกัารวิจััย
1.พฤติกรรมการรับข่าวปลอมของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซี์และวายมีความแตกต่างกัน
2.พฤติกรรมการตอบสนองของกลุ่มคนเจเนอเรชั่นเอ็กซี์และวายมีความแตกต่างกัน
3.พฤติกรรมการรับข่าวปลอมมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการตอบสนองต่อข่าวปลอม
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แนิวคิดและทฤษฎี่
1.แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network)
1.1 ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์
(ระวิ แก้วสุกใส และ ชัยรัตน์ จุสปาโล, 2556) ได้ให้ความหมายของเครือข่ายสังคมออนไลน์ หมายถึง
สังคม หรือการรวมตัวกัน เพือ่ สร้างความสัมพันธ์ในรูปแบบกลุม่ คนรูปแบบหนึง่ ทีป่ รากฎขึน้ บนอินเทอร์เน็ต
ทีเ่ รียกว่า ชุมชนออนไลน์ ส่งผลให้ผคู้ นสามารถท�าความรูจ้ กั แลกเปลีย่ นความคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์
ร่วมกันและเชื่อมโยงกันในทิศทางใดทิศทางหนึง่ ซีึ่งมีการขยายตัวผ่านการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นเครือข่าย
เช่น เว็บไซีต์ เฟื้ซีบุ�ก ยูทูป ทวิตเตอร์ เป็นต้น
(น�้าทิพย์ วิภาวิน, 2558) กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์ คือ สื่อที่ผู้ส่งสารสามารถแบ่งปันสารซีึ่งมี
หลากหลายรูปแบบไปยังผู้รับสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ ที่สามารถโต้ตอบกันระหว่างผู้ส่งสาร
และผู้รับสาร หรือผู้รับสารด้วยกันเอง
Popescu (2016) กล่าวว่า สื่อสังคมออนไลน์ครอบคลุมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในการสื่อสาร
แบ่งปันข้อมูลข่าวสาร หรือเนือ้ หาทีแ่ ต่ละคนได้ใช้งานอินเทอร์เน็ต ลักษณะ คือ การมีสว่ นร่วม การร่วมมือกัน
การมีปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร การสร้างชุมชน การแบ่งปัน การสร้างเครือข่าย การสร้างสรรค์ การกระจาย
ความยืดหยุ่น และการปรับแต่ง (วรรนิสา หนูช่วย, 2561)
จากการศึกษาความหมายของสื่อสังคมออนไลน์ กล่าวโดยสรุปได้ว่า สื่อสังคมออนไลน์เป็นสังคมหรือ
การรวมตัวกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์รูปแบบกลุม่ ชุมชน มีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกัน แบ่งปันสารไปยังผู้รับสาร
โดยอาศัยเครื่องมือที่ท�างานบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซีต์ เฟื้ซีบุ�ก ยูทูป เป็นต้น
1.2 เฟื้ซีบุ�ก (Facebook)
เฟื้ซีบุก� (Facebook) เป็นเว็บไซีต์เครือข่ายสังคมออนไลน์ ทีม่ ผี ใู้ ช้บริการเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เนือ่ งจากผู้
ใช้บริการสามารถติดต่อสือ่ สารหรือมีสว่ นร่วมในการท�ากิจกรรมต่างๆ ผ่านทางเฟื้ซีบุก� ได้ เช่น การเขียนข้อความ
การเล่าประสบการณ์ ความรูส้ กึ แสดงความคิดเห็น การโพสต์รปู ภาพ วิดโี อ แชต เล่นเกม โฆษณาสินค้า และ
การเผยแพร่ภาพสดผ่านเฟื้ซีบุ�กไลฟื้์ (Facebook Live) ด้วยเหตุผลนี้ จึงท�าให้เฟื้ซีบุ�กได้รับความนิยมจาก
คนทัว่ ทุกมุมโลก จากสถิตแิ ละพฤติกรรมการใช้โซีเชียลมีเดีย จากรายงาน Digital 2020 Global Digital Overview
โดย WeAreSocial x Hootsuite และต่อเนือ่ งจากสถิตแิ ละพฤติกรรมผูใ้ ช้งาน Internet Q1 ปี 2020 ทัว่ โลก ได้สา� รวจ
การใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์ พบว่าประเทศไทย เป็นหนึง่ ในประเทศทีม่ กี ารใช้งานสือ่ สังคมออนไลน์สงู ติดอันดับต้นๆ
ของโลก สะท้อนได้จากสถิตปิ ระเทศไทยมียอดผูใ้ ช้งานเฟื้ซีบุก� ติดอันดับ 8 ของโลก ด้วยจ�านวนผูใ้ ช้งาน 47,000,000 ราย
ขณะเดียวกันเฟื้ซีบุก� ยังครองอันดับ 1 Social platform ทีม่ จี า� นวนผูใ้ ช้งานมากทีส่ ดุ (ณรงค์ยศ มหิทธิวาณิชชา, 2563)
1.3 พฤติกริริมการิใชุ้เคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์ในปริะเทศไทย
สื่ำานักงานพัฒนาธุริกริริมทางอิเลุ่็กทริอนิกสื่์ กริะทริวังด้ิจิทัลุ่เพ่�อเศริษ์ฐกิจแลุ่ะสื่ังคิม สื่ำาริวัจพฤติกริริม
ผ่ใ้ ชุ้อนิ เทอริ์เน็ตในปริะเทศไทย ปี พ.ศ.2562 พบวั�าคินไทยใชุ้อนิ เทอริ์เน็ตเฉลุ่ีย� อย่ท� �ี 10 ชุัวั� โมง 22 นาทีตอ� วััน
เม่�อจำาแนกตามเจเนอเริชุั�น พบวั�ากลุุ่�มเจเนอเริชุั�นวัาย อายุริะห็วั�าง 19-38 ปี ใชุ้อินเทอริ์เน็ตสื่่งที�สืุ่ด้ จำานวัน
10 ชุั�วัโมง 36 นาที ริองลุ่งมาคิ่อ กลุุ่�มเจเนอเริชุั�นแซึ่ด้ห็ริ่อซึ่ี อายุน้อยกวั�า 19 ปี จำานวัน 10 ชุั�วัโมง 35 นาที
เบบีบ� ม่ เมอริ์ อายุริะห็วั�าง 55-73 ปี จำานวัน 10 ชุัวั� โมง แลุ่ะกลุุ่ม� เจเนอเริชุัน� เอ็กซึ่์ อายุริะห็วั�าง 39-54 ปี จำานวัน
9 ชุั�วัโมง 49 นาที ทั�งนี� อาจเป็นเพริาะกลุุ่�มเจเนอเริชุั�นวัาย เป็นกลุุ่�มวััยทำางานที�ต้องมีการิใชุ้อินเทอริ์เน็ตใน
การิทำางาน ข้ณะที�กิจกริริมออนไลุ่น์ยอด้นิยม 3 อันด้ับแริก มากที�สืุ่ด้ ริ้อยลุ่ะ 91.2 เป็นการิใชุ้โซึ่เชุียลุ่มีเด้ีย
เชุ�น เฟัซึ่บุ�ก ไลุ่น์ อินสื่ตาแกริม ข้ณะเด้ียวักันยังพบวั�าไม�ม�นั ใจวั�าข้้อม่ลุ่ที�ปริากฎบนอินเทอริ์เน็ตจะเชุ่�อถื่อ
ได้้ ซึ่ึ�งข้�าวัปลุ่อมเป็นปัญห็าที�ผใ่้ ชุ้อินเทอริ์เน็ตให็้คิวัามสื่ำาคิัญแลุ่ะโห็วัตเป็น Hot Issue ปี 2563 มากที�สืุ่ด้
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(สื่ำานักยุทธศาสื่ตริ์ สื่ำานักงานพัฒนาธุริกริริมทางอิเลุ่็กทริอนิกสื่์ กริะทริวังด้ิจทิ ลุ่ั เพ่อ� เศริษ์ฐกิจแลุ่ะสื่ังคิม, 2563)
ทั�งนี� จะเห็็นวั�ามีการินำาสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์มาใชุ้เพ่�อเชุ่�อมต�อผ่้คินจากทุกมุมโลุ่ก ตลุ่อด้จนริับสื่�งข้�าวัสื่าริ
เน่�องจากเป็นเทคิโนโลุ่ยีที�ตอบสื่นองต�อคิวัามต้องการิข้องผ่้ริับสื่าริได้้ทันท�วังที แลุ่ะเข้้าถืึงข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ
ได้้ห็ลุ่ากห็ลุ่าย ซึ่ึง� สื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์เกิด้จากการิผสื่มผสื่านริะห็วั�างเทคิโนโลุ่ยีแลุ่ะการิสื่่อ� สื่าริ ทีม� คิี วัามโด้ด้เด้�นในเริ่อ� ง
ข้องคิวัามริวัด้เริ็วั แลุ่ะการิเข้้าถืึงข้้อม่ลุ่ได้้อย�างสื่ะด้วักสื่บาย สื่�งผลุ่ให็้ข้อ้ ม่ลุ่ทีม� กี าริสื่�งผ�านกันอย�างแพริ�ห็ลุ่ายนัน�
อาจเป็นข้�าวัเท็จห็ริ่อข้้อม่ลุ่เท็จห็ริ่อไม�สื่ามาริถืตริวัจสื่อบแห็ลุ่�งทีม� าได้้ จึงทำาให็้เกิด้ปัญห็าคิวัามน�าเชุ่อ� ถื่อข้องข้�าวั
2.แนวัคิิด้เกี�ยวักับข้�าวัแลุ่ะข้�าวัปลุ่อม (Fake News)
2.1 คิำานิยามข้องคิำาวั�า “ข้�าวัปลุ่อม”
ข้�าวัปลุ่อม เป็นข้้อม่ลุ่ชุุด้ห็นึ�งที�ทำาข้ึ�นมา โด้ยมีเจตนาจะบิด้เบ่อนแลุ่ะโจมตีบุคิคิลุ่ กลุุ่�มคิน ห็ริ่อองคิ์กริ
มีเน่�อห็ากริะตุ้นอาริมณ์ เพ่�อเริียกริ้องคิวัามสื่นใจจากผ่้อ�าน ห็ริ่อที�เริาเคิยเห็็นตามห็น้าสื่่�อ ที�เริียกวั�า
“พาด้ห็ัวัเริียกแข้ก” (Sunnywalker, 2560)
ข้ณะที� คิณะกริริมาธิการิยุโริป (European Commission, 2017) นิยาม ข้�าวัลุ่วัง ห็มายถืึง ข้้อม่ลุ่ชุุด้ห็นึง� ทีท� าำ ข้ึน� มา
โด้ยมีเจตนาจะบิด้เบ่อนแลุ่ะโจมตีบุคิคิลุ่ กลุุ่�มคิน ห็ริ่อองคิ์กริ แลุ่ะบางคิริั�งข้�าวัลุ่วังห็มายคิวัาม
ริวัมถืึงการิเข้ียนข้�าวัเชุิงลุ่บ การิริโฆ่ษ์ณาชุวันเชุ่อ� ทางการิเม่อง แลุ่ะริ่ปแบบโฆ่ษ์ณาทีชุ� วันให็้เข้้าใจผิด้จากทัศนคิติ
ข้องผ่้ริับสื่าริ ริวัมถืึงการิริายงานข้�าวัในริ่ปแบบเสื่ียด้สื่ีแลุ่ะมีการิใสื่�ข้้อม่ลุ่ที�ผิด้ โด้ยเจตนาโจมตีทางไซึ่เบอริ์
เม่�อนิยามอย�างแคิบ ข้�าวัลุ่วังเป็นข้�าวัที�ถื่กสื่ริ้างข้ึ�นในการิริายงานข้�าวั ซึ่ึ�งริวัมถืึงสื่ำานักข้�าวั นักการิเม่อง
ริวัมถืึงบริิษ์ัทผ่้ผลุ่ิตแพลุ่ตฟัอริ์ม (เฉลุ่ิมชุัย ก�กเกียริติกุลุ่ แลุ่ะ ธัญญนนทณัฐ ด้�านไพบ่ลุ่ย์, 2561)
2.2 ปริะเภทแลุ่ะริ่ปแบบเน่�อห็าข้�าวัปลุ่อม
LSE Media Policy Project โด้ย Tambini (2017) แบ�งปริะเภทข้�าวัลุ่วัง ไวั้ด้ังนี�
1. เน่�อห็าที�สื่ริ้างข้ึ�น (Fabricated content) เป็นเน่�อห็าข้�าวัที�เท็จทั�งห็มด้
2. เน่�อห็าที�มีการิจัด้การิ (Mainpulated content) เป็นเน่�อห็าข้�าวัที�มีการิบิด้เบ่อนจากข้้อเท็จจริิง ห็ริ่อ
เป็นการิสื่ริ้างข้ึ�นจากจินตนาการิ เชุ�น พาด้ห็ัวัข้�าวัที�ต้องการิสื่ริ้างเน่�อห็ากริะตุ้นอาริมณ์ เพ่�อเริียกริ้อง
คิวัามสื่นใจจากผ่้อ�านห็ริ่อผ่้ชุม ห็ริ่อที�เริาเริียกวั�า “พาด้ห็ัวัเริียกแข้ก”
3. เน่�อห็าแอบอ้าง (Imposter content) คิ่อ การิแอบอ้างแห็ลุ่�งข้�าวัที�แท้จริิง เชุ�น การิใชุ้ยี�ห็้อห็ริ่อ
แบรินด้์ข้ององคิ์กริที�น�าเชุ่�อถื่อห็ริ่อมีชุ่�อเสื่ียง
4. เน่�อห็าห็ลุ่อกลุ่วัง (Misleading content) มักใชุ้ข้้อม่ลุ่เพ่�อห็ลุ่อกลุ่วังให็้ห็ลุ่งเชุ่�อ เชุ�น การินำาเสื่นอ
คิวัามคิิด้เห็็นในริ่ปข้องข้้อเท็จจริิง
5. บริิบทปลุ่อมในการิเชุ่�อมโยง (False context of connection) เป็นเน่�อห็าที�ถื่กต้องตามข้้อเท็จจริิง
แต�การิพาด้ห็ัวัข้�าวัในบทคิวัามไม�ได้้สื่ะท้อนเน่�อห็าข้องข้�าวัจริิง
6. การิเสื่ียด้สื่ี แลุ่ะลุ่้อเลุ่ียน (Satire and parody) เป็นการินำาเสื่นอข้�าวัในลุ่ักษ์ณะที�ข้ำาข้ัน เห็ม่อน
เป็นข้้อเท็จจริิงแต�สื่ดุ้ ท้ายเป็นข้�าวัลุ่วัง ซึ่ึง� ข้�าวัปริะเภทนีถื� อ่ วั�าเป็นข้�าวัลุ่วังปริะเภทห็นึง� อาจไม�ได้้ห็ลุ่อกผ่อ้ า� นอย�างตัง� ใจ
แต�ต้องการิเสื่ียด้สื่ีแลุ่ะลุ่้อเลุ่ียนมากกวั�า (เฉลุ่ิมชุัย ก�กเกียริติกุลุ่ แลุ่ะ ธัญญนนทณัฐ ด้�านไพบ่ลุ่ย์, 2561)
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The European Association for Viewers Interests (EAVI) องค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร แบ่งประเภทข่าว
ปลอมและข่าวที่สร้างความเข้าใจผิดไว้ 10 ประเภท ดังนี้
1. ข่าวพาดหัว ยั่วให้คลิก หรือ คลิกเบท (Clickbait) ใช้รูปภาพหรือภาษาที่ดึงดูดให้ผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตคลิกเข้าไปดู ผู้สร้างข่าวใช้ข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ชวนสงสัยจนต้องคลิกเข้าไปดู แต่
เนื้อหาข่าวข้างในกลับบิดเบือน ไม่มีความถูกต้อง ผูส้ ร้างข่าวมีเจตนาให้ยอดวิวในเว็บไซีต์สูงขึน้
2. โฆษณาชวนเชือ่ (Propaganda) ผูส้ ร้างมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผรู้ บั สารคล้อยตาม โดยน�าเสนอข่าวความเห็นหรือ
อุดมการณ์ส่วนตัวเพียงฝั�งเดียว มักชักจูงทัศนคติของผู้รับสารให้ไปในทางเดียวกับผูส้ ร้าง และมักจะท�าซี�้าๆ
ในสื่อหลายประเภท
3. ข่าวแฝงการโฆษณา (Sponsored content, Native Advertising) เป็นรูปแบบโฆษณาที่
ใช้เนื้อหาแนบเนียนกับแพลตฟื้อร์มเว็บไซีต์นั้นๆ โดยผู้ชมจะไม่ทราบว่าเป็นการโฆษณาจนกว่า
จะดูจบ โฆษณาลักษณะนี้จะมีตัวสินค้าหรือแบรนด์แฝงเข้ามาไม่มากจนเกินไป (Tie-in) ท�าให้
ผู้ชมไม่รู้สึกว่าก�าลังดูโฆษณาอยู่ เช่น ละครที่มีโฆษณาเครื่องดื่มแฝง (Tie-in) เมื่อตัวละครดื่มน�้า
4. ข่าวล้อเลียนและเสียดสี (Satire and Hoax) ข่าวประเภทนีจ้ ะบิดเบือนเนือ้ หา เพือ่ สร้างความบันเทิง มีเนือ้ หาทีต่ ลก
และเป็นการแสดงความเห็นกับเหตุการณ์ปจั จุบนั ผ่านการล้อเลียนหรือเสียดสี มักจะพบบ่อยในข่าวการเมืองการปกครอง
5. ข่าวทีผ่ ดิ พลาด (Error) เกิดจากความผิดพลาดในเรือ่ งข้อมูล ภาพ ตัวอักษร ชือ่ ผิด สะกดผิด หรือการเขียน
ข่าวทีท่ า� ให้ผอู้ า่ นไม่เข้าใจในเนือ้ หา ข่าวประเภทนีอ้ าจมีความผิดพลาดกันได้ แม้จะเป็นแหล่งข่าวทีน่ า่ เชือ่ ถือก็ตาม
6. ข่าวเอนเอียงเลือกข้าง (Partisan) มักน�าเสนอเชิงวิพากษ์วิจารณ์ โจมตีฝ่ายตรงข้ามในทางลบ
และมักสนับสนุนฝ่ายตน โน้มน้าวฝ่ายตนจนเกินไป มักพบบ่อยในข่าวการเมืองการปกครอง
7. ทฤษฎีสมคบคิด (Conspiracy theory) เป็นการสร้างบทความหรือการเล่าเรื่องผ่าน
ความคิดของตน โดยน�าเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์มาปะติปะต่อกันเอง ทฤษฎีสมคบคิดนี้
จะอาศัยข้อมูลที่ไม่เชื่องโยงกัน มาท�าให้เหตุการณ์นั้นๆ เกี่ยวข้องกัน โดยมีเจตนาใส่ร้ายบุคคลหนึ่งๆ
8. วิทยาศาสตร์ลวงโลก (Pseudoscience) เสนอข่าวโดยน�าหลักการทางวิทยาศาสตร์มาอ้างอิง ซีึง่ จริงๆ
มีความขัดแย้งกับขบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริง และไม่มีหลักฐานใดมายืนยัน เพียงใช้การแอบอ้าง
ข่าวลักษณะนี้มักพบในข่าววิทยาศาสตร์ การแพทย์ สุขภาพ มักจะอ้างชื่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อความน่าเชื่อถือ
9. ข่ า วที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ผิ ด ๆ (Misinformation) เป็ น ข่ า วที่ มี ก ารส่ ง ต่ อ กั น โดยไม่
ได้มีการตรวจสอบความถูกต้อง ซีึ่งเนื้อหาข่าวอาจจะมีทั้งจริงและเท็จผสมกัน เช่น ข่าวลือ
10. ข่ า วหลอกลวง (Bogus) ผู ้ ส ร้ า งมี เ จตนาหลอกลวง โดยสร้ า งข่ า วที่ มี ข ้ อ มู ล เท็ จ
อ า จ ใ ช ้ ภ า พ ห รื อ ข ้ อ มู ล ต ่ า ง ๆ ม า ป ร ะ ก อ บ กั น มั ก อ ้ า ง ถึ ง ผู ้ มี ชื่ อ เ สี ย ง ท า ง
สังคม เพื่อความน่าเชื่อถือและให้ข่าวลวงนั้นสมบูรณ์มากที่สุด (สรานนท์ อินทนนท์, 2562)
ขณะทีเ่ ฟื้ซีบุก� ประเทศไทย ร่วมมือกับส�านักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ชวั ร์กอ่ นแชร์ ส�านักข่าวไทย อสมท เสนอเคล็ดลับทีส่ ามารถ
ช่วยให้ผู้เสพข่าวมีทักษะ และสามารถในการสังเกตข่าวปลอมบนโลกออนไลน์ได้ แบ่งเป็น 4 ข้อ ดังนี้
(Techsauce Team, 2019)
1. การศึกษาข้อมูลด้วยตนเองก่อนการแชร์
1.1 พิจารณาแหล่งที่มาของข้อมูล โดยการตรวจสอบเนื้อหาอื่นๆ ที่ถูกน�าเสนอบนเว็บไซีต์
แง่มุมในการน�าเสนอข่าว และรายละเอียดติดต่ออื่นๆ ที่ปรากฎบนเว็บไซีต์ ควรระวังเว็บไซีต์ปลอมที่
แสร้งว่าเป็นองค์กรข่าวทีด่ นู า่ เชือ่ ถือ มักจะใช้วธิ เี ลียนแบบรูปแบบการจัดหน้า และการใช้ URL ทีม่ ชี อื่ คล้ายคลึงกัน
1.2 ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียน ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เขียนเบื้องต้นว่าเป็นบุคคลที่
น่าเชื่อถือหรือมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ เป็นบุคลากรที่อยู่ในแวดวงการรายงานข่าวมาเป็นระยะเวลามาก
น้อยเพียงใด นอกจากนี้ สามารถตรวจสอบด้วยการอ่านเรื่องราวอื่นๆ ที่เขียนโดยผู้เขียนคนเดียวกันได้
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1.3 ตริวัจสื่อบข้้อม่ลุ่สื่นับสื่นุน คิวัริตริวัจสื่อบเสื่มอวั�าข้้อม่ลุ่ปริะกอบในบทคิวัามนั�น สื่นับ
สื่นุนเน่�อห็าห็ลุ่ักข้องเริ่�องริาวัอย�างสื่มเห็ตุสื่มผลุ่ห็ริ่อไม� ข้้อม่ลุ่ที�ไม�สื่มบ่ริณ์ ห็ริ่อข้้อม่ลุ่ที�ถื่กห็ยิบ
มาเพียงแคิ�บางสื่�วัน ห็ริ่อออกนอกบริิบท สื่ามาริถืนำามาเป็นเคิริ่�องม่อเพ่�อบิด้เบ่อนข้้อเท็จจริิงได้้
1.4 ตริวัจสื่อบวัันที�เน่�อห็าถื่กตีพิมพ์ มักจะเห็็นคินแชุริ์ข้�าวัเก�า ซึ่ึ�งข้�าวัเก�าอาจจะไม�ใชุ�ข้้อม่ลุ่ที�
สื่อด้คิลุ่้องกับสื่ถืานการิณ์ปัจจุบันที�ถืก่ ต้องเสื่มอไป นอกจากนี� ข้�าวัปลุ่อมอาจปริะกอบด้้วัยการิริายงานชุ�วัง
เวัลุ่าที�เห็ตุการิณ์เกิด้ข้ึ�นอย�างสื่มเห็ตุสื่มผลุ่ ริวัมถืึงเปลุ่ี�ยนแปลุ่งข้้อม่ลุ่วัันที�ท�เี ห็ตุการิณ์เกิด้ข้ึ�นด้้วัย
2. อย�าอ�านแคิ�พาด้ห็ัวัข้�าวั ข้�าวัปลุ่อมแลุ่ะข้�าวัที�มีคิุณภาพตำ�ามักมีการิพาด้ห็ัวัข้�าวัที�กริะตุ้นคิวัามริ่้
สื่ึก เพ่�อให็้เกิด้จำานวันการิคิลุ่ิก เน่�อห็าข้�าวัปลุ่อม ปริะกอบด้้วัยภาษ์าที�กริะตุ้นอาริมณ์ บางคิริั�งอาจเป็น
ภาษ์าที�ใชุ้คิำาริุนแริง ริวัมถืึงใชุ้วัิธีการิเข้ียนที�ผิด้ห็ลุ่ักภาษ์า แลุ่ะมีการิสื่ะกด้คิำาผิด้ การิเผยแพริ�ข้�าวัปลุ่อม
ห็ริ่อข้�าวัที�มีคิุณภาพตำ�า เป็นการิห็าผลุ่ปริะโยชุน์จากพฤติกริริมผ่้อ�านมีเวัลุ่าน้อย เม่�อผ่้อ�านใชุ้เวัลุ่าอ�าน
เพียงพาด้ห็ัวัข้�าวั ห็ริ่อข้้อคิวัามในย�อห็น้าแริกก�อนแชุริ์เริ่�องริาวันั�นต�อ ผ่้ปริะสื่งคิ์ริ้ายจึงฉวัยโอกาสื่นี�ด้้วัย
การิเข้ียนพาด้ห็ัวัข้�าวั แลุ่ะย�อห็น้าแริกที�ตริงไปตริงมาปริะกอบด้้วัยข้้อเท็จจริิง สื่�วันเริ่�องริาวัที�เห็ลุ่่อเป็นข้�าวั
ปลุ่อมแลุ่ะข้้อม่ลุ่ที�ไม�เป็นคิวัามจริิง
3. แยกแยะริะห็วั�างการิแสื่ด้งคิวัามคิิด้เห็็นแลุ่ะข้�าวั คินเริามีแนวัโน้มที�จะเชุ่�อข้้อม่ลุ่ที�สื่อด้คิลุ่้องกับ
คิวัามเชุ่�อสื่�วันตัวั ก�อนจะริะบุวัา� เริ่�องริาวัใด้ๆ ไม�เป็นคิวัามจริิง คิวัริไตริ�ตริองให็้ด้ีวั�าอคิติสื่�วันตัวัไม�ได้้เข้้ามา
มีอิทธิพลุ่ต�อการิพิจาริณาเน่�อห็าด้ังกลุ่�าวัในข้ณะนั�น
4. คิิด้เชุิงวัิเคิริาะห็์ เริ่อ� งบางเริ่อ� งถื่กจงใจสื่ริ้างข้ึน� ด้้วัยข้้อม่ลุ่ทีไ� ม�เป็นคิวัามจริิง ด้ังนัน� คิวัริแชุริ์ข้า� วัทีม� น�ั ใจ
วั�าเป็นข้�าวัที�เชุ่�อถื่อได้้เท�านั�น โด้ยการิคิิด้วัิเคิริาะห็์แลุ่ะพิจาริณาบริิบทอย�างลุ่ะเอียด้ถืี�ถื้วัน ข้�าวัปลุ่อมมักจะ
ปริะกอบด้้วัยภาพห็ริ่อวัิด้โี อทีถื� ก่ ปริับแต�ง บางคิริัง� ริ่ปภาพอาจเป็นริ่ปภาพทีแ� ท้จริิง แต�ถืก่ นำามาเปลุ่ีย� นแปลุ่ง
บริิบท ซึ่ึ�งสื่ามาริถืคิ้นห็าข้้อม่ลุ่เกี�ยวักับภาพนั�นเพิ�มเติม เพ่�อย่นยันที�มาที�ถื่กต้อง
3.แนวคิดเก่�ยวกับ Generation X แล่ะ Y
3.1 คิวัามห็มายข้องเจเนอเริชุั�น
ริุน� ห็มายถืึง กลุุ่ม� คินในสื่ังคิมทีเ� กิด้ในชุ�วังเวัลุ่าใกลุ่้เคิียงกันได้้ริบั การิเลุ่ีย� งด้่ในสื่ภาพแวัด้ลุ่้อมทีคิ� ลุ่้ายคิลุ่ึงกัน
มีปริะสื่บการิณ์ทางปริะวััตศิ าสื่ตริ์แลุ่ะวััฒนธริริมริ�วัมกัน ซึ่ึง� มีผลุ่ทำาให็้มคิี วัามสื่นใจ คิวัามเชุ่อ� ทัศนคิติคิวัามคิิด้เห็็น
คิ�านิยม แลุ่ะโลุ่กทัศน์ที�เกี�ยวัข้้องกับชุีวัิต คิริอบคิริัวั บทบาทชุาย ห็ญิง สื่ถืาบันการิเม่อง ศาสื่นา วััฒนธริริม
การิด้ำาเนินชุีวัติ แลุ่ะมุมมอง ในอนาคิตแบบเด้ียวักัน ริายลุ่ะเอียด้เฉพาะริุน� สื่�วันให็ญ�ยงั คิงมีชุวัี ติ อย่ใ� นปัจจุบนั
สื่�วันริะยะเวัลุ่าข้องแต�ลุ่ะริุน� จะใชุ้ชุวั� งเวัลุ่าข้องการิศึกษ์าทีสื่� วั� นให็ญ�ใชุ้สื่าำ ห็ริับปริะชุากริปัจจุบนั ปริะกอบด้้วัย คิน 4
ริุน� คิ่อ (1) Baby Boomers (2) Generation X (3) Generation Y แลุ่ะ(4) Generation Z (พัชุริา แย้มเจริิญ, 2561)
สื่ถืาบันวัิจัยปริะชุากริแลุ่ะสื่ังคิม มห็าวัิทยาลุ่ัยมห็ิด้ลุ่ ริะบุวั�า เจเนอเริชุั�นห็ลุ่ักข้องโลุ่กถื่กจัด้เป็น 4 กลุุ่�ม
ตามชุ�วังปีเกิด้ ได้้แก� ไซึ่เลุ่นต์เจเนอเริชุัน เบบี�บ่มเมอริ์ เจเนอเริชุันเอกซึ่์ แลุ่ะเจเนอเริชุันวัาย พบวั�าปัจจุบัน
คินเจนวัายมีสื่ัด้สื่�วันสื่่งที�สืุ่ด้ คิ่อ ริ้อยลุ่ะ 39 ข้องปริะชุากริโลุ่กทั�งห็มด้ ตามด้้วัยเจนเอ็กซึ่์ท�ริี ้อยลุ่ะ 27
กลุุ่�มเจเนอเริชุั�น เอ็กซึ่์ (Generation X) คิ่ อ บุคิคิลุ่ที�เกิด้ในชุ�วังปี พ .ศ . 2504 – 2524 ซึ่ึ�งอย่�ในชุ�วังที�
เศริษ์ฐกิจข้องโลุ่กเริิ�มมั�งคิั�ง ผ่้ห็ญิงออกทำางานมากข้ึ�น วััฒนธริริมสื่มัยให็ม�เริิ�มเฟั่�องฟั่ คิุณลุ่ักษ์ณะนิสื่ัยข้อง
กลุุ่ม� เจเนอเริชุัน� เอ็กซึ่์ จะไม�ชุอบคิวัามเป็นทางการิ ให็้คิวัามสื่ำาคิัญกับสื่มดุ้ลุ่ชุีวัติ มีคิวัามคิิด้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ แต�งงานชุ้า
ลุ่ง อยากทำางานทีม� คิี วัามอิสื่ริะ อยากเป็นนายตัวัเองมากกวั�าการิทำางานในบริิษ์ทั ให็ญ� ชุอบงานทีท� า้ ทายแลุ่ะ
ได้้คิวัามริ่ใ้ ห็ม�ๆ งานทีใ� ชุ้ทกั ษ์ะห็ลุ่ากห็ลุ่าย ชุอบชุ�วัยเห็ลุ่่อสื่ังคิมด้้วัยการิเป็นอาสื่าสื่มัคิริมากกวั�าการิทำาห็น้าทีพ� ลุ่เม่อง
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กลุุ่�มเจเนอเริชุั�นวัาย (Generation Y) คิ่อ บุคิคิลุ่ที�เกิด้ในชุ�วังปี พ .ศ . 2525 – 2548 กลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นนี�
จะอย่�ในยุคิที�มีคิวัามก้าวักริะโด้ด้ทางเทคิโนโลุ่ยี โด้ยเฉพาะอินเทอริ์เน็ต มีลุ่ักษ์ณะนิสื่ัยที�มี
คิวัามคิิด้สื่ริ้างสื่ริริคิ์ สื่ามาริถืทำาห็ลุ่ายสื่ิ�งได้้ในเวัลุ่าเด้ียวักัน คิุ้นเคิยกับเทคิโนโลุ่ยีเป็นอย�างด้ี
มุ�งมั�น แต�ไม�คิ�อยมีคิวัามอด้ทน ทำางานเป็นทีมเก�ง ไม�ชุอบเสื่ี�ยง ไม�ได้้แสื่วังห็าคิวัามแปลุ่กแห็วัก
แนวัเท�ากลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์ (สื่ถืาบันวัิจัยปริะชุากริแลุ่ะสื่ังคิม มห็าวัิทยาลุ่ัยมห็ิด้ลุ่, 2559)
สรุปัผล่การวิจัย
1.ร่ปัแบบของข่าวปัล่อมีบนเฟซึบุ�ก
ผลุ่การิเก็บข้้อม่ลุ่แลุ่ะวัิเคิริาะห็์เน่�อห็าข้องข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�ก จากตัวัอย�างข้�าวัปลุ่อมที�พบชุ�วัง
เด้่อนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถืึงเด้่อนมีนาคิม พ.ศ. 2563 จำานวัน 102 ข้�าวั แบ�งได้้เป็น 2 สื่�วัน ด้ังนี�
สื่�วันที� 1 ผลุ่การิจำาแนกปริะเภทข้องข้�าวัปลุ่อม
ผลุ่การิวัิเคิริาะห็์ริป่ แบบข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุก� ชุ�วังเด้่อนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ถืึง เด้่อนมีนาคิม พ.ศ.2563 โด้ย
การิเก็บข้้อม่ลุ่ข้�าวัปลุ่อมทีพ� บบนห็น้านิวัสื่์ฟัด้ี สื่์เฟัซึ่บุก� จำานวัน 102 ข้�าวั เม่อ� จำาแนกตามปริะเภทข้องข้�าวัปลุ่อม
พบวั�า ข้�าวัห็ลุ่อกลุ่วัง จำานวัน 41 ข้�าวั คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 40.19 ริองลุ่งมา คิ่อ ข้�าวัที�ให็้ข้้อม่ลุ่ผิด้ จำานวัน 30 ข้�าวั
คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 29.41 วัิทยาศาสื่ตริ์ลุ่วังโลุ่ก จำานวัน 9 ข้�าวั คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 8.82 ทฤษ์ฎีสื่มคิบคิิด้ จำานวัน 8
ข้�าวั คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 7.84 พาด้ห็ัวัข้�าวัยั�วัให็้คิลุ่ิก จำานวัน 6 ข้�าวั คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 5.88 โฆ่ษ์ณาชุวันเชุ่�อ จำานวัน
5 ข้�าวั คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 4.90 ข้�าวัที�ผิด้พลุ่าด้ จำานวัน 2 ข้�าวั คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 1.96 แลุ่ะลุ่้อเลุ่ียน จำานวัน 1 ข้�าวั
คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 0.98 ตามลุ่ำาด้ับ
สื่�วันที� 2 ผลุ่การิจำาแนกเน่�อห็าข้องข้�าวัปลุ่อม
ผลุ่การิวัิเคิริาะห็์ริ่ปแบบข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�ก จำาแนกตามเน่�อห็าข้องข้�าวัปลุ่อม พบวั�า ข้�าวัปลุ่อม
ที�มีเน่�อห็าที�สื่ริ้างข้ึ�นมากที�สืุ่ด้ ทั�งห็มด้ 32 ข้�าวั คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 31.37 ริองลุ่งมา คิ่อ เน่�อห็ามีการิแอบอ้าง
จำานวัน 30 ข้�าวั คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 29.41 เน่อ� ห็าทีม� กี าริจัด้การิแลุ่ะเน่อ� ห็าห็ลุ่อกลุ่วัง มีจาำ นวันข้�าวัเท�ากัน อย�างลุ่ะ
19 ข้�าวั คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 18.62 แลุ่ะข้�าวัที�มีเน่�อห็าผิด้บริิบท จำานวัน 2 ข้�าวั คิิด้เป็นริ้อยลุ่ะ 1.96 ตามลุ่ำาด้ับ
2.การวิเคราะห์ข้อมี่ล่เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics)
สื่�วันที� 1 ผลุ่การิวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่สื่�วันตัวัข้องกลุุ่�มตัวัอย�าง
กลุุ่�มตัวัอย�าง จำานวันทั�งสื่ิ�น 423 คิน สื่�วันให็ญ�เป็นเพศห็ญิง มากกวั�าคิริึ�งห็นึ�งมีอายุริะห็วั�าง 15-38 ปี
เป็นกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นวัาย เกิด้ริะห็วั�าง พ.ศ. 2525–2548 สื่�วันให็ญ�โสื่ด้ มีการิศึกษ์าริะด้ับปริิญญาตริี
แลุ่ะปริะกอบอาชุีพข้้าริาชุการิแลุ่ะริัฐวัิสื่าห็กิจเป็นสื่�วันให็ญ�
สื่�วันที� 2 ผลุ่การิวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่เกี�ยวักับพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�กข้องกลุุ่�มตัวัอย�าง
จากการิศึกษ์ากลุุ่�มตัวัอย�าง พบวั�ากลุุ่�มตัวัอย�างมีพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�กอย่�ในเกณฑ์
“มาก” โด้ยพฤติกริริมริับข้�าวัปลุ่อมข้องกลุุ่�มตัวัอย�าง จะต้องมีการิตริวัจสื่อบคิวัามสื่มเห็ตุสื่มผลุ่ก�อนแสื่ด้ง
คิวัามเห็็น กด้ไลุ่ก์ แลุ่ะแชุริ์ แลุ่ะเชุ่�อถื่อข้�าวัที�มีแห็ลุ่�งอ้างอิงชุัด้เจน ก�อนที�จะริับข้�าวั
สื่�วันที� 3 ผลุ่การิวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่เกี�ยวักับพฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�กข้องกลุุ่�ม
ตัวัอย�าง
จากการิศึกษ์ากลุุ่�มตัวัอย�าง พบวั�ามีพฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�กโด้ยริวัมอย่�
ในเกณฑ์ “น้อย” โด้ยกลุุ่�มตัวัอย�างตอบสื่นองต�อข้�าวัที�ใชุ้วัิธีการิเข้ียนเพ่�อยั�วัยุให็้แสื่ด้งคิวัามเห็็น
กด้ไลุ่ก์ แลุ่ะกด้แชุริ์ อย่๋ในเกณฑ์ “ปานกลุ่าง” ข้ณะที� เห็็นพาด้ห็ัวัข้�าวัที�น�าสื่นใจจะกด้ไลุ่ก์ กด้แชุริ์ ทันที
แสื่ด้งคิวัามคิิด้เห็็นทันทีที�ได้้ริับข้�าวัสื่าริ
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มักแชุริ์ข้�าวัที�มีภาพบุคิคิลุ่ที�มีชุ่�อเสื่ียงห็ริ่อเป็นที�ริ่้จัก แลุ่ะมักแชุริ์ข้�าวัที�มีสื่ถืิติห็ริ่องานวัิจัยปริะกอบทัน
ที� โด้ยไม�ตริวัจสื่อบข้้อเท็จจริิง อย่�ในเกณฑ์ “น้อย” สื่�วันแชุริ์ข้�าวัที�ได้้ริับทันที เคิยนำาข้�าวัมาด้ัด้แปลุ่ง
เน่�อห็าจากต้นฉบับแลุ่ะนำาข้�าวันั�นไปแชุริ์ตอ� แลุ่ะมักแสื่ด้งคิวัามเห็็นกับพาด้ห็ัวัข้�าวัที�น�าสื่นใจทันที โด้ยไม�
ตริวัจสื่อบเน่�อห็าข้�าวัห็ริ่อองคิ์ปริะกอบข้�าวัอ่�นๆ “น้อยที�สืุ่ด้”
3.การวิเคราะห์ข้อมี่ล่เชิงอนุมีาน (Inferential Statistics)
สื่�วันที� 4 ผลุ่การิทด้สื่อบสื่มมติฐานการิวัิจัย
สื่มมติฐานที� 1 พฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมข้องกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะวัาย มีคิวัามแตกต�างกัน
ผลุ่การิทด้สื่อบสื่มมติฐาน พบวั�า กลุุ่�มตัวัอย�างกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะวัาย มีพฤติกริริมการิริับ
ข้�าวัปลุ่อมไม�แตกต�างกันอย�างมีนัยสื่ำาคิัญทางสื่ถืิติ ที�ริะด้ับ 0.05
สื่มมติฐานที� 2 พฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อข้องกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะวัาย มีคิวัามแตกต�าง
ผลุ่การิทด้สื่อบสื่มมติฐาน พบวั�า กลุุ่ม� ตัวัอย�างกลุุ่ม� คินเจเนอเริชุัน� เอ็กซึ่์แลุ่ะวัาย มีพฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อม
ไม�แตกต�างกันอย�างมีนัยสื่ำาคิัญทางสื่ถืิติ ที�ริะด้ับ 0.05
สื่มมติฐานที� 3 พฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมมีคิวัามสื่ัมพันธ์กับพฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อข้�าวั
ปลุ่อมผลุ่การิทด้สื่อบสื่มมติฐาน พบวั�า คิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมกับพฤติกริริม
การิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อม มีริะด้ับนัยสื่ำาคิัญเท�ากับ 0.01 จึงเป็นไปตามสื่มมติฐาน แลุ่ะเป็นไปในริ่ปแบบ
คิวัามสื่ัมพันธ์เชุิงบวัก ซึ่ึ�งห็มายคิวัามวั�าเม่�อพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมเพิ�มข้ึ�นพฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อ
ข้�าวัปลุ่อมจะเพิม� ข้ึน� ตาม โด้ยคิ�าสื่ห็สื่ัมพันธ์อย่ท� �ี 0.187** แสื่ด้งวั�าคิ�าสื่ัมปริะสื่ิทธิสื่� ห็สื่ัมพันธ์อย่ใ� นริะด้ับตำา� มาก
อภิปัรายผล่การวิจัย
1.ร่ปัแบบของข่าวปัล่อมีบนเฟซึบุ�ก
ผลุ่การิวัิจัย พบวั�า ริ่ปแบบข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�ก ที�ได้้จากการิเก็บข้้อม่ลุ่ตัวัอย�างข้�าวัปลุ่อมริะยะเวัลุ่า 2
เด้่อน จำานวัน 102 ข้�าวั ริะห็วั�างเด้่อนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 ถืึง เด้่อนมีนาคิม พ.ศ.2563 ข้�าวัปลุ่อมทีพ� บบนห็น้า
นิวัสื่์ฟัด้ี สื่์เฟัซึ่บุก� เม่อ� จำาแนกตามปริะเภทข้องข้�าวัปลุ่อม พบวั�า ข้�าวัปลุ่อมทีม� ลุ่ี กั ษ์ณะห็ลุ่อกลุ่วัง พบมากทีสื่� ดุ้ ถืึง
41 ข้�าวั สื่�วันลุ่ักษ์ณะเน่�อห็าข้องข้�าวัปลุ่อมที�พบมากที�สืุ่ด้ คิ่อ เน่�อห็าที�สื่ริ้างข้ึ�น สื่�วันให็ญ�ข้�าวัมักจะมี
เน่�อห็าเป็นเท็จ บิด้เบ่อนคิวัามจริิง แลุ่ะนำาภาพ บุคิคิลุ่ที�มีชุ่�อเสื่ียงในสื่ังคิมมาปริะกอบข้�าวั เพ่�อให็้ข้�าวันั�นมี
คิวัามน�าเชุ่�อถื่อมากข้ึ�น ซึ่ึ�งสื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้เกี�ยวักับข้�าวัปลุ่อม ที�อธิบายถืึง ข้�าวัปลุ่อม วั�าเป็นข้้อม่ลุ่ชุุด้
ห็นึ�งที�ทำาข้ึ�นมา โด้ยมีเจตนาจะบิด้เบ่อนแลุ่ะโจมตีบุคิคิลุ่ กลุุ่�มคิน ห็ริ่อองคิ์กริ แลุ่ะบางคิริั�งข้�าวัลุ่วังห็มาย
คิวัามริวัมถืึงการิเข้ียนข้�าวัเชุิงลุ่บ การิโฆ่ษ์ณาชุวันเชุ่อ� ทางการิเม่อง แลุ่ะริ่ปแบบโฆ่ษ์ณาทีชุ� วันให็้เข้้าใจผิด้จาก
ทัศนคิติข้องผ่ริ้ บั สื่าริ ริวัมถืึงการิริายงานข้�าวัในริ่ปแบบเสื่ียด้สื่ีแลุ่ะมีการิใสื่�ข้อ้ ม่ลุ่ทีผ� ด้ิ โด้ยเจตนาโจมตีทางไซึ่เบอริ์
เม่�อนิยามอย�างแคิบข้�าวัลุ่วังเป็นข้�าวัที�ถื่กสื่ริ้างข้ึ�นในการิริายงานข้�าวั ซึ่ึ�งริวัมถืึงสื่ำานักข้�าวั นักการิเม่อง
ริวัมถืึงบริิษ์ัทผ่ผ้ ลุ่ิตแพลุ่ตฟัอริ์ม (เฉลุ่ิมชุัย ก�กเกียริติกุลุ่ & ธัญญนนทณัฐ ด้�านไพบ่ลุ่ย์, 2561) นอกจากนี�
ผ่้สื่ริ้างข้�าวัปลุ่อมยังใชุ้ภาพข้องบุคิคิลุ่ที�มีชุ่�อเสื่ียง ห็ริ่อกำาลุ่ังเป็นกริะแสื่ได้้ริับคิวัามสื่นใจจากปริะชุาชุนมา
แอบอ้าง ริวัมทั�งนำาห็น�วัยงานต�างๆ มาริับริองข้�าวั เพ่�อให็้ข้า� วัมีนำ�าห็นักแลุ่ะมีคิวัามน�าเชุ่�อถื่อมากข้ึ�น สื่�งผลุ่
ให็้ผท้่ ริ�ี บั ข้�าวัสื่าริห็ลุ่งเชุ่อ� ได้้งา� ย ซึ่ึง� ผลุ่การิวัิจยั ข้้างต้นยังสื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจยั เริ่อ� ง ลุ่ักษ์ณะข้องข้�าวัปลุ่อมใน
ปริะเทศไทยแลุ่ะริะด้ับคิวัามริ่้เท�าทันข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�กข้องผ่้ริับสื่าริในเข้ตกริุงเทพมห็านคิริ ข้อง นันทิกา
ห็น่สื่ม ซึ่ึง� ผลุ่การิวัิจยั ริ่ปแบบเน่อ� ห็าข้�าวัปลุ่อมทีพ� บมากทีสื่� ดุ้ คิ่อ เน่อ� ห็าทีป� ริะด้ิษ์ฐ์ข้น�ึ (Fabricated Content)
โด้ยมีเจตนาในการิสื่ริ้างข้ึน� มาเพ่อ� ให็้เป็นข้�าวัปลุ่อมทีสื่� มบ่ริณ์ แนบเนียนทีสื่� ดุ้ มีเน่อ� ห็าทีป� ริะด้ิษ์ฐ์ข้น�ึ ให็ม�ทง�ั ห็มด้
ทัง� ภาพ พาด้ห็ัวัข้�าวั เน่อ� ห็า แลุ่ะข้้อม่ลุ่ทีป� ริากฏิในข้�าวัสื่ริ้างข้ึน� มาเป็นข้�าวัปลุ่อมทัง� สื่ิน� (นันทิกา ห็น่สื่ม, 2560)
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จากการิศึกษ์าแลุ่ะวัิเคิริาะห็์ข้�าวัปลุ่อมที�พบบนเฟัซึ่บุ�กนอกจากผลุ่การิวัิจัยจะริะบุชุัด้เจนวั�า ข้�าวัห็ลุ่อกลุ่วัง
เป็นปริะเภทข้�าวัทีพ� บมากทีสื่� ดุ้ แลุ่้วั ยังมีข้า� วัทีใ� ห็้ข้อ้ ม่ลุ่ผิด้แลุ่ะวัิทยาศาสื่ตริ์ลุ่วังโลุ่กอย่ใ� นอันด้ับสื่องแลุ่ะสื่ามใน
ผลุ่การิวัิจยั คิริัง� นีด้� วั้ ย สื่ัด้สื่�วันห็ลุ่ักจะเป็นเริ่อ� งเกีย� วักับสืุ่ข้ภาพแลุ่ะเป็นปริะเด้็นทีก� าำ ลุ่ังเกิด้ข้ึน� ในสื่ังคิม เชุ�น ข้�าวั
“ยาต้านไวัริัสื่ HIV เอามาใชุ้ริกั ษ์าเชุ่อ� โคิโรินาไวัริัสื่ 2019 ได้้” “โริงพยาบาลุ่สื่งข้ลุ่านคิริินทริ์ แนะวัิธตี ริวัจสื่อบ
ตัวัเองติด้เชุ่อ� โคิโรินาไวัริัสื่ด้้วัยการิสื่่ด้ห็ายใจแลุ่ะกลุ่ัน� ไวั้” “กริะทริวังสื่าธาริณสืุ่ข้ ปริะกาศสื่าริแอนโด้ริกริาไฟัไลุ่ด้์
ในสื่มุนไพริฟั้าทะลุ่ายโจริ ชุ�วัยริักษ์า COVID-19” ห็ริ่อ “ย่นตาด้แด้ด้ริ้อนจัด้กลุ่างแจ้งคินลุ่ะ 20 นาทีชุวั� ยฆ่�าเชุ่อ� โคิวัิด้-19”
เป็นต้น ข้�าวัปลุ่อมเห็ลุ่�านีม� กั เกิด้จากสื่มาชุิกผ่ใ้ ชุ้เฟัซึ่บุก� แลุ่ะแฟันเพจเฟัซึ่บุก� ทีสื่� ริ้างตัวัตนข้ึน� มา เพ่อ� ต้องการิ
ทีจ� ะบิด้เบ่อนคิวัามจริิง สื่ริ้างคิวัามแตกต่น� ห็ริ่อมีเจตนาโจมตีบคิุ คิลุ่ กลุุ่ม� คิน ห็ริ่อองคิ์กริ โด้ยใชุ้วัธิ กี ารินำาข้�าวั
ข้องสื่ำานักข้�าวัทางการิมาเผยแพริ�ซึ่า�ำ ห็ริ่อเป็นข้�าวัทีสื่� ง� ต�อกันมาแลุ่้วันำามาโพสื่ต์ให็ม�อกี คิริัง� โด้ยไม�มแี ห็ลุ่�งทีม� า
ข้องข้้อม่ลุ่ที�ชุัด้เจน มีเพียงยอด้แชุริ์แลุ่ะไลุ่คิ์จำานวันมากเท�านั�น เม่�อเข้้าไปที�เน่�อห็ากลุ่ับบิด้เบ่อนข้้อเท็จจริิง
แลุ่ะไม�มแี ห็ลุ่�งข้�าวัทีใ� ห็้ข้อ้ ม่ลุ่ชุัด้เจน มีเพียงภาพบุคิคิลุ่ทีม� ชุี อ�่ เสื่ียงเป็นทีริ� จ้่ กั ในสื่ังคิมมาปริะกอบข้�าวัเท�านัน� ซึ่ึง� จะ
แตกต�างจากแฟันเพจเฟัซึ่บุก� ข้องสื่ำานักข้�าวัทางการิ ทัง� ข้องสื่ถืานีโทริทัศน์ ห็นังสื่่อพิมพ์ สื่ำานักข้�าวัออนไลุ่น์ นักวัิชุาการิ
ห็ริ่อผ่้เชุีย� วัชุาญ เน่อ� ห็าข้�าวัทีจ� ะนำาเสื่นอออกไปจะต้องผ�านการิคิัด้กริองคิุณภาพ เป็นเห็ตุการิณ์ทเ�ี กิด้ข้ึน� จริิง
ไม�บิด้เบ่อนคิวัามจริิง แลุ่ะต้องตริวัจสื่อบแห็ลุ่�งที�มาข้องข้้อม่ลุ่ได้้ เชุ�น ห็ากเป็นข้�าวัข้องสื่ถืานีโทริทัศน์ที�
นำามาเผยแพริ�ห็ริ่อนำาเสื่นอบนแฟันเพจเฟัซึ่บุ�กสื่�วันให็ญ�จะมีเสื่ียงข้องแห็ลุ่�งข้�าวั คิลุ่ิปวัิด้ีโอ เพ่�อย่นยันแห็ลุ่�ง
ทีม� าข้องข้้อม่ลุ่อย�างชุัด้เจน ริวัมถืึงภาษ์าทีใ� ชุ้ในการินำาเสื่นอข้�าวัจะเป็นทางการิแลุ่ะมีคิวัามน�าเชุ่อ� ถื่อมากกวั�า
2.พฤติกรรมีการรับข่าวปัล่อมีบนเฟซึบุ�ก
ปัจจุบนั สื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์ โด้ยเฉพาะเฟัซึ่บุก� เป็นเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์ทม�ี ผี ใ้่ ชุ้บริิการิเป็นอันด้ับต้นๆ ข้องโลุ่ก
เน่อ� งจากใชุ้งานง�าย สื่ะด้วัก ซึ่ึง� สื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้เกีย� วักับเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์อย�างเฟัซึ่บุก� ทีม� สื่ี ถืิตแิ ลุ่ะ
พฤติกริริมการิใชุ้โซึ่เชุียลุ่มีเด้ียในริายงาน Digital 2020 Global Digital Overview โด้ย WeAreSocial x Hootsuite
ต�อเน่�องจาก สื่ถืิติแลุ่ะพฤติกริริมผ่้ใชุ้งาน Internet Q1 ปี 2020 ทั�วัโลุ่ก สื่ำาริวัจการิใชุ้งานสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์
พบวั�าปริะเทศไทยเป็นห็นึ�งในปริะเทศที�มีการิใชุ้งานสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์สื่่งติด้อันด้ับต้นๆ ข้องโลุ่ก สื่ะท้อน
ได้้จากสื่ถืิติปริะเทศไทยมียอด้ผ่ใ้ ชุ้งานเฟัซึ่บุ�กติด้อันด้ับ 8 ข้องโลุ่ก ด้้วัยจำานวันผ่้ใชุ้งาน 47,000,000 ริาย
ทำาให็้เฟัซึ่บุ�กยังคิริองอันด้ับ 1 แพลุ่ตฟัอริ์มที�มีจำานวันผ่้ใชุ้งานมากที�สืุ่ด้ (ณริงคิ์ยศ มห็ิทธิวัาณิชุชุา, 2563)
ซึ่ึ�งสื่อด้คิลุ่้องกับผลุ่สื่ำาริวัจพฤติกริริมผ่้ใชุ้อินเทอริ์เน็ตในปริะเทศไทย ปี พ.ศ.2562 ข้องสื่ำานักงาน
พัฒนาธุริกริริมทางอิเลุ่็กทริอนิกสื่์ กริะทริวังด้ิจทิ ลุ่ั เพ่อ� เศริษ์ฐกิจแลุ่ะสื่ังคิม พบวั�า กิจกริริมออนไลุ่น์ยอด้นิยม
3 อันด้ับแริก ริ้อยลุ่ะ 91.2 เป็นการิใชุ้โซึ่เชุียลุ่มีเด้ีย เชุ�น เฟัซึ่บุ�ก ไลุ่น์ อินสื่ตาแกริม ซึ่ึ�งเจเนอเริชุั�นที�
พบวั�ามีการิใชุ้อินเทอริ์เน็ตสื่่งที�สืุ่ด้ จำานวัน 10 ชุั�วัโมง 36 นาที คิ่อกลุุ่�มเจเนอเริชุั�นวัาย อายุริะห็วั�าง
19-38 ปี สื่�วันกลุุ่ม� เจเนอเริชุัน� เอ็กซึ่์ อายุริะห็วั�าง 39-54 ปี จำานวัน 9 ชุัวั� โมง 49 นาที ข้ณะเด้ียวักันยังพบวั�าไม�
มัน� ใจวั�าข้้อม่ลุ่ทีป� ริากฎบนอินเทอริ์เน็ตจะเชุ่อ� ถื่อได้้ ซึ่ึง� ข้�าวัปลุ่อมเป็นปัญห็าทีผ� ใ้่ ชุ้อนิ เทอริ์เน็ตให็้คิวัามสื่ำาคิัญ
แลุ่ะโห็วัตเป็น Hot Issue ปี 2563 มากที�สืุ่ด้ (สื่ำานักยุทธศาสื่ตริ์ สื่ำานักงานพัฒนาธุริกริริมทางอิเลุ่็กทริอนิกสื่์
กริะทริวังด้ิจทิ ลุ่ั เพ่อ� เศริษ์ฐกิจแลุ่ะสื่ังคิม, 2563) นอกจากนี� ศ่นย์ตอ� ต้านข้�าวัปลุ่อม ปริะเทศไทย กริะทริวังด้ิจทิ ลุ่ั
เพ่�อเศริษ์ฐกิจแลุ่ะสื่ังคิม เผยผลุ่การิวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่เชุิงลุ่ึก เกี�ยวักับพฤติกริริมการิโพสื่ต์แลุ่ะแชุริ์ข้�าวัปลุ่อม
บนสื่่อ� สื่ังคิมออนไลุ่น์ในปริะเทศไทย โด้ยริวับริวัมริะห็วั�างวัันที� 1 ม.คิ.-18 ธ.คิ. 63 พบวั�า มีจาำ นวันผ่โ้ พสื่ต์ข้า� วัปลุ่อม
787,055 คิน แลุ่ะผ่แ้ ชุริ์ข้า� วัปลุ่อม 28,519,534 คิน ปริะชุาชุนในชุ�วังอายุ 25-34 ปี มีพฤติกริริมทีเ� ข้้าข้�ายการิ
เผยแพริ�ข้า� วัปลุ่อมมากสืุ่ด้ คิิด้เป็นสื่ัด้สื่�วัน 48.8% นัน� ห็มายคิวัามวั�านอกจากเฟัซึ่บุก� จะเป็นแห็ลุ่�งเคิริ่อข้�ายออนไลุ่น์ท�ี
ให็้สื่มาชุิกได้้แสื่ด้งตัวัตน มีปฏิิสื่มั พันธ์กนั แลุ่้วั ยังเป็นชุ�องทางห็ลุ่ักในการิแลุ่กเปลุ่ีย� นข้�าวัสื่าริแลุ่ะเผยแพริ�ข้า� วัอีกด้้วัย
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จากข้้อม่ลุ่ข้้างต้นสื่อด้คิลุ่้องกับผลุ่การิวัิเคิริาะห็์ข้้อม่ลุ่ด้้านปริะชุากริข้องกลุุ่�มตัวัอย�างในงานวัิจัยคิริั�งนี�
ที�พบวั�ากลุุ่�มเจเนอเริชุั�นวัาย ชุ�วังอายุริะห็วั�าง 15-38 ปี เป็นกลุุ่�มที�ตอบแบบสื่อบถืามมากที�สืุ่ด้ นั�นห็มาย
คิวัามวั�ากลุุ่�มเจเนอเริชุั�นวัาย เป็นเจเนอเริชุั�นที�ใชุ้อินเทอริ์เน็ตแลุ่ะเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์มากที�สืุ่ด้
แลุ่ะอาจจะมีพฤติกริริมที�เข้้าข้�ายการิเผยแพริ�ข้�าวัปลุ่อมมากสืุ่ด้ นอกจากนี�ยังสื่อด้คิลุ่้องกับงานวัิจัยเริ่�อง
พฤติกริริมการิใชุ้สื่่�อข้องกลุุ่�มเจ็นเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะเจ็นเนอเริชุั�นวัาย ที�มีผลุ่การิวัิจัยพบวั�า เน่�อห็าสื่่�อที�
กลุุ่ม� เจเนอเริชุัน� เอ็กซึ่์แลุ่ะเจเนอเริชุัน� วัายชุ่น� ชุอบมากทีสื่� ดุ้ คิ่อ ข้�าวั (อด้ิพลุ่ เอ่อ� จริัสื่พันธุ,์ 2561) อย�างไริก็ตาม
เม่อ� ผ่ใ้ ชุ้งานมีจาำ นวันมากข้ึน� การิสื่ริ้างข้�าวัปลุ่อมแลุ่ะการิริับข้�าวัปลุ่อมมีแนวัโน้มมากข้ึน� ซึ่ึง� เป็นอีกห็นึง� ปัจจัยทีท� าำ ให็้
ข้�าวัปลุ่อม (Fake News) เป็นห็นึ�งในปัญห็าที�ได้้ริับการิโห็วัตให็้เป็น Hot Issue ปี 2563 มากที�สืุ่ด้ ซึ่ึ�ง
สื่อด้คิลุ่้องกับผลุ่การิทด้สื่อบสื่มมติฐานเกี�ยวักับคิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมกับ
พฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อม เม่�อพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมเพิ�มข้ึ�น พฤติกริริมการิตอบสื่นอง
ต�อข้�าวัปลุ่อมจะเพิม� ข้ึน� ตาม ซึ่ึง� ผลุ่การิวัิจยั เกีย� วักับพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุก� พบวั�ากลุุ่ม� ตัวัอย�างมี
การิตริวัจสื่อบคิวัามสื่มเห็ตุสื่มผลุ่ก�อนแสื่ด้งคิวัามเห็็น กด้ไลุ่ก์ แลุ่ะแชุริ์ แลุ่ะเชุ่อ� ถื่อข้�าวัทีม� แี ห็ลุ่�งอ้างอิงชุัด้เจน
มากทีสื่� ดุ้ สื่ามาริถือธิบายได้้วัา� กลุุ่ม� ตัวัอย�างมีการิคิิด้วัิเคิริาะห็์แลุ่ะแยกแยะเน่อ� ห็าข้�าวั ก�อนทีจ� ะริับข้�าวันัน� ๆ
ริวัมทั�งมีคิวัามริ่้เท�าทันสื่่�ออย่�ในริะด้ับที�สื่ามาริถืแยกแยะแลุ่ะตีคิวัามข้�าวัสื่าริได้้ ซึ่ึ�งสื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้
เริ่�องการิริ่้เท�าทันสื่่�อ (Media Literacy) ที�อธิบายวั�า การิริ่้เท�าทันสื่่�อ คิ่อ ทักษ์ะ ห็ริ่อคิวัามสื่ามาริถืในการิ
ใชุ้สื่อ�่ อย�างริ่ต้ วัั แลุ่ะใชุ้สื่อ�่ อย�างต่น� ตัวั ซึ่ึง� การิใชุ้สื่อ�่ อย�างริ่ต้ วัั สื่ามาริถือธิบายได้้วัา� สื่ามาริถืตีคิวัาม วัิเคิริาะห็์
แยกแยะเน่�อห็าสื่าริะข้องสื่่�อ สื่ามาริถืโต้ตอบได้้อย�างมีสื่ติแลุ่ะริ่้ตัวั แลุ่ะสื่ามาริถืตั�งคิำาถืามกับสื่่�อได้้ เชุ�น
ใคิริเป็นเจ้าข้องสื่่อ� ใคิริผลุ่ิต แลุ่ะผลุ่ิตภายใต้ข้อ้ จำากัด้ใด้ คิวัริเชุ่อ� ห็ริ่อไม� ห็ริ่อมีคิา� นิยมคิวัามเชุ่อ� อะไริแฝึงมากับสื่่อ�
นัน� ผ่ผ้ ลุ่ิตสื่่อ� ห็วัังผลุ่ปริะโยชุน์อะไริ ข้ณะที� การิใชุ้สื่อ�่ อย�างต่น� ตัวั ข้ยายคิวัามได้้วัา� แทนทีเ� ริาจะเป็นฝึ�ายตัง� ริับอย�าง
เด้ียวั เริาต้องเปลุ่ีย� นมาเป็นฝึ�ายริุกบ้าง โด้ยการิแสื่วังห็าข้้อม่ลุ่เพิม� เติม เข้้าถืึงข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริ เข้้าถืึงสื่่อ� ทีห็� ลุ่ากห็ลุ่าย
แลุ่ะมีคิุณภาพ สื่ามาริถืใชุ้สื่่�อให็้เกิด้ปริะโยชุน์ ริวัมไปถืึงการิมีสื่�วันริ�วัมที�จะพัฒนาสื่่�อต�างๆ ให็้ด้ีข้ึ�น เชุ�น
การิท้วังติงห็ริ่อ ริ้องเริียนเม่อ� พบสื่่อ� ทีไ� ม�เห็มาะสื่ม เริียกริ้องสื่ิทธิในฐานะเป็นผ่บ้ ริิโภคิสื่่อ� เป็นต้น (สื่ำานักคิุม้ คิริองผ่้
บริิโภคิในกิจการิกริะจายเสื่ียงแลุ่ะโทริทัศน์, 2563) สื่�วันผลุ่การิวัิจยั เกีย� วักับพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมข้องกลุุ่ม�
คินเจเนอเริชุัน� เอ็กซึ่์แลุ่ะวัายพบวั�ามีพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมทีไ� ม�แตกต�างกัน แม้ชุวั� งอายุจะแตกต�างกันก็ตาม
3.พฤติกรรมีการตอบสนองต่อข่าวปัล่อมีบนเฟซึบุ�ก
การิสื่่�อสื่าริมีการิพัฒนาอย�างริวัด้เริ็วัแลุ่ะต�อเน่�อง เน่�องจากเทคิโนโลุ่ยีที�ทันสื่มัยแลุ่ะก้าวัห็น้ามากข้ึ�น
ทำาให็้เทคิโนโลุ่ยีเข้้ามามีบทบาทในชุีวัติ ปริะจำาวัันมากข้ึน� เชุ�นกัน ทีเ� ห็็นได้้ชุด้ั เจนคิ่อโทริศัพท์มอ่ ถื่อทีถื� ก่ พัฒนาม
าเป็นสื่มาริ์ทโฟันสื่ามาริถืเชุ่อ� มต�ออินเทอริ์เน็ตจนสื่ามาริถืใชุ้งานเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์ได้้ โด้ยเฉพาะเฟัซึ่บุก�
ถื่อเป็นเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์ที�ได้้ริับคิวัามนิยมสื่่งสืุ่ด้ เป็นพ่�นที�ที�ใชุ้แสื่ด้งคิวัามคิิด้เห็็น สื่ริ้างปฏิิสื่ัมพันธ์
แลุ่กเปลุ่ี�ยนคิวัามคิิด้เห็็น ริับข้�าวัสื่าริ แลุ่ะตอบสื่นองต�อข้�าวัสื่าริที�เกิด้ข้ึ�นจริิงห็ริ่อถื่กสื่ริ้างข้ึ�นได้้ทันที ซึ่ึ�ง
ผลุ่การิวัิจัยเกี�ยวักับพฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�กในคิริั�งนี�พบวั�ากลุุ่�มตัวัอย�างตอบสื่นอง
ต�อข้�าวัทีใ� ชุ้วัธิ กี าริเข้ียนเพ่อ� ยัวั� ยุให็้แสื่ด้งคิวัามเห็็น กด้ไลุ่คิ์ กด้แชุริ์ มากกวั�าเริ่อ� งอ่น� ๆ แต�อย่ใ� นเกณฑ์ปานกลุ่าง
แสื่ด้งให็้เห็็นวั�าข้�าวัที�มีการิเข้ียนยั�วัยุอาริมณ์ ยังคิงน�าสื่นใจแลุ่ะด้ึงด้่ด้ผ่้ริับข้�าวัให็้มีพฤติกริริมที�ตอบสื่นอง
ต�อข้�าวัได้้อย่� ซึ่ึ�งสื่อด้คิลุ่้องกับแนวัคิิด้เกี�ยวักับข้�าวัแลุ่ะข้�าวัปลุ่อม ริะบุวั�า ข้�าวัปลุ่อมมักเลุ่�นกับคิวัามริ่้สื่ึก
ผ่้สื่ริ้างข้�าวัปลุ่อมฉลุ่าด้ที�จะเลุ่�นกับคิวัามริ่้สื่ึกข้องผ่้อา� น ด้้วัยการิเน้นพาด้ห็ัวัที�ห็วั่อห็วัา เน่�อข้�าวัที�เริ้าอาริมณ์
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เชุ�น คิวัามไม�ยุติธริริมในสื่ังคิม การิเอาเปริียบทางชุนชุั�น ข้�าวัลุ่ับลุ่วังพริาง ผ่้สื่ริ้างริ่้วั�าคินอ�านจะถื่กกริะตุน้
อาริมณ์ให็้มีปฏิิกิริิยาต�อข้�าวันั�นๆ เชุ�น การิเข้้าไปอ�าน กด้ไลุ่คิ์ แสื่ด้งคิวัามเห็็น แลุ่ะชุ�วัยแชุริ์ข้า� วั นอกจากนี�
มักฉวัยโอกาสื่ในชุ�วังที�ผ่้อ�านมีคิวัามสื่นใจสื่ั�น ซึ่ึ�งเป็นอีกห็นึ�งกลุ่วัิธีที�ใชุ้ในการิเผยแพริ�ข้�าวัปลุ่อมห็ริ่อข้�าวัที�
มีคิุณภาพตำ�า คิ่อ การิห็าผลุ่ปริะโยชุน์จากพฤติกริริม นักอ�านเวัลุ่าน้อย เน่�องจากข้้อม่ลุ่ข้�าวัสื่าริที�เริาได้้
ริับในแต�ลุ่ะวัันมีจำานวันมห็าศาลุ่ ผ่้คินจึงมักใชุ้เวัลุ่าอ�านเพียงพาด้ห็ัวัข้�าวัห็ริ่อข้้อคิวัามในย�อห็น้าแริก
ก�อนแชุริ์เริ่อ� งริาวันัน� ต�อ ผ่ป้ ริะสื่งคิ์ริา้ ยจึงฉวัยโอกาสื่นีด้� วั้ ยการิเข้ียนพาด้ห็ัวัข้�าวัแลุ่ะย�อห็น้าแริกทีต� ริงไปตริงมา
ปริะกอบด้้วัยข้้อเท็จจริิง โด้ยเริ่�องริาวัสื่�วันที�เห็ลุ่่อเป็นข้�าวัปลุ่อมแลุ่ะข้้อม่ลุ่ที�ไม�เป็นคิวัามจริิง (สื่ริานนท์
อินทนนท์, 2562) นอกจากนี�ผลุ่การิวัิจัยเกี�ยวักับพฤติกริริมการิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อมข้องกลุุ่�มเจเนอเริชุั�น
เอ็กซึ่์แลุ่ะวัายพบวั�าไม�มีคิวัามแตกต�างกัน
การิวัิจัย เริ่�องริ่ปแบบแลุ่ะพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�กข้องกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะวัาย
สื่ามาริถืสื่ริุปได้้วัา� ข้�าวัปลุ่อมทีพ� บบนเฟัซึ่บุก� ห็ากจำาแนกปริะเภทข้องข้�าวัปลุ่อมแลุ่้วั พบวั�าสื่�วันให็ญ�จะเป็นข้�าวัห็ลุ่อกลุ่วัง
ซึ่ึ�งเป็นการิสื่ริ้างข้�าวัที�มีข้้อม่ลุ่เท็จ ใชุ้ภาพห็ริ่อข้้อม่ลุ่ต�างๆ มาปริะกอบกัน มักอ้างถืึงผ่้มีชุ่�อเสื่ียงห็ริ่อ
เป็นที�ริ่้จักทางสื่ังคิม เพ่�อคิวัามน�าเชุ่�อถื่อแลุ่ะให็้ข้�าวัลุ่วังนั�นสื่มบ่ริณ์มากที�สืุ่ด้ แลุ่ะเน่�อห็า
ข้�าวัปลุ่อมที�พบมากที�สืุ่ด้ คิ่อ เน่�อห็าที�สื่ริ้างข้ึ�น โด้ยเป็นเน่�อห็าเท็จทั�งห็มด้ ข้ณะเด้ียวักันพฤติกริริมการิริับ
ข้�าวัปลุ่อมแลุ่ะการิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อมข้องกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะวัาย ผลุ่การิวัิจัยพบวั�ากลุุ่�ม
คินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะวัายมีพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมแลุ่ะตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อมที�ไม�แตกต�างกัน
แม้วั�าชุ�วังอายุจะแตกต�างกันก็ตาม เม่�อเห็็นข้�าวับนเฟัซึ่บุ�กผลุ่วัิจัยริะบุวั�าทั�งสื่องกลุุ่�มเจเนอเริชุั�นมักจะ
ตริวัจสื่อบคิวัามสื่มเห็ตุสื่มผลุ่ก�อนจะแสื่ด้งคิวัามเห็็น กด้ไลุ่คิ์ กด้แชุริ์ เชุ่อ� ถื่อข้�าวัทีม� แี ห็ลุ่�งอ้างอิงชุัด้เจน แลุ่ะ
ตริวัจสื่อบเน่อ� ห็าข้�าวัจากแห็ลุ่�งข้�าวัน�าเชุ่อ� ถื่อ นัน� ห็มายคิวัามวั�าทัง� สื่องเจเนอเริชุัน� มีการิคิิด้วัิเคิริาะห็์ แยกแยะ
เน่อ� ห็าข้�าวัจริิงแลุ่ะข้�าวัปลุ่อมได้้ โด้ยไม�ด้เ่ พียงแคิ�ห็าด้ห็ัวัข้�าวั ภาพบุคิคิลุ่ทีม� ชุี อ�่ เสื่ียงทีน� าำ มาปริะกอบข้�าวั ห็ริ่อภาษ์าเท�านัน�
ข้อเสนอแนะ
ข้้อเสื่นอแนะทั�วัไป
1.คิวัรินำาริ่ปแบบแลุ่ะลุ่ักษ์ณะข้องข้�าวัปลุ่อมที�ได้้จากการิศึกษ์าวัิจัยในคิริั�งนี�ไปเผยแพริ�ให็้ผ่้ใชุ้สื่่�อ
สื่ังคิมออนไลุ่น์โด้ยเฉพาะเฟัซึ่บุ�กได้้เริียนริ่้ ซึ่ึ�งสื่ถืาบันการิศึกษ์าคิวัริจะเป็นห็น�วัยงานห็ลุ่ักที�จะนำาไป
เผยแพริ�ให็้กับเด้็กแลุ่ะเยาวัชุนได้้เริียนริ่้ อาจปริะยุกต์เป็นกิจกริริมในห็้องเริียน ห็ริ่อนโยบายการิเริียน
เกี�ยวักับการิริ่้เท�าทันข้�าวัปลุ่อม ริ่้เท�าทันสื่่�อ เพ่�อเป็นการิปลุ่่กฝึังให็้เด้็กได้้คิิด้ วัิเคิริาะห็์ข้�าวัสื่าริที�ได้้ริับ
จะชุ�วัยสื่ริ้างภ่มิคิุ้มกันให็้เด้็กแลุ่ะเยาวัชุนสื่ามาริถืแยกแยะข้�าวัสื่าริที�จริิงแลุ่ะเท็จออกจากกันได้้อย�างมี
ปริะสื่ิทธิภาพมากข้ึ�น ข้ณะเด้ียวักันองคิ์กริต�างๆ คิวัริห็ันมาให็้คิวัามสื่ำาคิัญแลุ่ะป้องกันไม�ให็้เกิด้ปัญห็า
ข้�าวัปลุ่อมมากข้ึน� โด้ยเฉพาะสื่่อ� มวัลุ่ชุนทีท� าำ ห็น้าทีน� าำ เสื่นอข้�าวั เปริียบเสื่ม่อนเป็น gate keepers ทำาห็น้าทีป� อ้ งกันข้�าวัปลุ่อม
อาจจะนำาผลุ่การิวัิจยั ไปนำาเสื่นอในริ่ปแบบสื่ก่ป� ข้�าวั เต่อนภัยปริะชุาชุน ห็ริ่อแนะนำาวัิธกี าริตริวัจสื่อบข้�าวัปลุ่อม
เพ่�อปริะชุาชุนจะได้้เห็็นข้้อแตกต�างริะห็วั�างข้�าวัจริิงห็ริ่อเท็จ แลุ่ะริ่้เท�าทันข้�าวัปลุ่อมต�อไป
2.จากผลุ่การิวัิจัยเกี�ยวักับพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�กข้องกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะวัาย
พบวั�ากลุุ่�มตัวัอย�างยังตอบสื่นองต�อข้�าวัที�ใชุ้วัิธีการิเข้ียนเพ่�อยั�วัยุให็้แสื่ด้งคิวัามเห็็น กด้ไลุ่ก์ แลุ่ะกด้แชุริ์
แลุ่ะข้�าวัที�พาด้ห็ัวัข้�าวัน�าสื่นใจจะกด้ไลุ่ก์ กด้แชุริ์ ด้ังนั�นคิวัริสื่ริ้างคิวัามริ่้เท�าทันสื่่�อเพิ�มข้ึ�น เพ่�อเพิ�มปริะสื่ิทธิ
ภาพในการิริับข้�าวัแลุ่ะตอบสื่นองต�อข้�าวัสื่ำาห็ริับกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะวัายต�อไป
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ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยในอนาคต
1.คิวัริศึกษ์ากลุุ่�มตัวัอย�างที�ห็ลุ่ากห็ลุ่ายข้ึ�น เพ่�อจะได้้ทริาบพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมแลุ่ะ
การิตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อมในกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นอ่�นๆ วั�ามีคิวัามแตกต�างกันห็ริ่อไม�อย�างไริ
2.ในการิศึกษ์าคิริั�งนี�ผ่้วัิจัยได้้กำาห็นด้กลุุ่�มตัวัอย�างเป็นกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะวัาย เพ่�อต้องการิ
ทริาบวั�าพฤติกริริมข้องกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นเอ็กซึ่์แลุ่ะวัาย กลุุ่�มไห็นมีพฤติกริริมการิริับข้�าวัปลุ่อมแลุ่ะ
ตอบสื่นองต�อข้�าวัปลุ่อมแตกต�างกันอย�างไริ ฉะนั�นการิเปิด้ริับข้�าวัสื่าริผ�านทางเฟัซึ่บุ�กมีผ่้ใชุ้งานจำานวัน
มากแลุ่ะห็ลุ่ายกลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�น จึงคิวัริมีการิศึกษ์ากลุุ่�มคินเจเนอเริชุั�นอ่�นๆ ด้้วัย เพ่�อเป็นปริะโยชุน์ใน
การิวัิจัยอย�างคิริบถื้วัน
3.ผลุ่การิวัิจัยริ่ปแบบข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุ�ก พบวั�าข้�าวัห็ลุ่อกลุ่วังแลุ่ะมีเน่�อห็าที�สื่ริ้างข้ึ�นมากที�สืุ่ด้ ด้ังนั�น
คิวัริทำาการิวัิจัยเพ่�อศึกษ์าสื่าเห็ตุข้องปัจจัยที�ทำาให็้มีข้�าวัห็ลุ่อกลุ่วังแลุ่ะเน่�อห็าที�สื่ริ้างข้ึ�น แลุ่ะคิวัริเพิ�มริะยะ
เวัลุ่าในการิริวัมริวับข้้อม่ลุ่ข้�าวัปลุ่อมแลุ่ะจำานวันข้องกลุุ่�มตัวัอย�างเพิ�มข้ึ�น
4.การิศึกษ์าริ่ปแบบข้องข้�าวัปลุ่อม ผ่้วัิจัยได้้ทำาการิศึกษ์าโด้ยเฉพาะในเฟัซึ่บุ�กเท�านั�น ซึ่ึ�งปัจจุบัน
เฟัซึ่บุก� เป็นแพลุ่ตฟัอริ์มทีม� คิี นนิยมใชุ้ห็ริ่อมีสื่มาชุิกเคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์เป็นอันด้ับ 1 แต�ยงั ไม�มกี าริศึกษ์าข้�าวั
ปลุ่อมผ�านทางแพลุ่ตฟัอริ์มออนไลุ่น์อ่�นๆ เชุ�น ทวัิตเตอริ์ อินสื่ตาแกริม ไลุ่น์ ถืึงลุ่ักษ์ณะข้องข้�าวัปลุ่อม
ที�พบวั�ามีคิวัามแตกต�างจากข้�าวัปลุ่อมที�พบทางเฟัซึ่บุ�กห็ริ่อไม�อย�างไริ จึงคิวัริศึกษ์าคิวัามแตกต�างใน
แพลุ่ตฟัอริ์มออนไลุ่น์อ่�นต�อไป

183
วารสารนิเทศศาสตรปริทัศน์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 2564)

บรรณานุกรมี
กองเศริษ์ฐกิจ ธุริกิจ โพสื่ต์ทเ่ ด้ย์. (2563). ด้ีอเี อสื่ แจงม่อด้ี ชุายไทย แชุริ์ข้า� วัปลุ่อม. สื่่บคิ้นจาก https://www.
posttoday.com/economy/news/641293
เฉลุ่ิมชุัย ก�กเกียริติกุลุ่, & ธัญญนนทณัฐ ด้�านไพบ่ลุ่ย์. (2561). ข้�าวัลุ่วัง : ปัญห็าแลุ่ะคิวัามท้าทาย.
วัาริสื่าริวัิชุาการิ กสื่ทชุ., 2(2), 174-192.
ณริงคิ์ยศ มห็ิทธิวัาณิชุชุา. (2563). สื่ถืิตแิ ลุ่ะพฤติกริริมการิใชุ้ Social media ทัวั� โลุ่ก Q1 ปี 2020. สื่่บคิ้นจาก
https://www.twfdigital.com/blog/2020/02/global-social-media-usage-stats-q1-2020/
นันทิกา ห็น่สื่ม. (2560). ลุ่ักษ์ณะข้องข้�าวัปลุ่อมในปริะเทศไทยแลุ่ะริะด้ับคิวัามริ่เ้ ท�าทันข้�าวัปลุ่อมบนเฟัซึ่บุก�
ข้องผ่ริ้ บั สื่าริในเข้ตกริุงเทพมห็านคิริ. (วัิทยานิพนธ์ปริิญญามห็าบัณฑิตไม�ได้้ตพี มิ พ์). มห็าวัิทยาลุ่ัยกริุงเทพ,
กริุงเทพฯ.
นำ�าทิพย์ วัิภาวัิน. (2558). เคิริ่อข้�ายสื่ังคิมในสื่ังคิมเคิริ่อข้�าย Social network in a networked society.
วัาริสื่าริวัิจัยสื่มาคิมห็้องสื่มุด้แห็�งปริะเทศไทยฯ, 8(2), 119-127.
พัชุริา แย้มเจริิญ. (2561). คิวัามสื่ัมพันธ์ริะห็วั�างเจนเนอเริชุั�นแลุ่ะทักษ์ะทางการิเงินข้องปริะชุากริในจังห็วััด้
เชุียงริาย. (วัิทยานิพนธ์ปริิญญามห็าบัณฑิตไม�ได้้ตีพิมพ์). มห็าวัิทยาลุ่ัยแม�ฟั้าห็ลุ่วัง,
ริะวัิ แก้วัสืุ่กใสื่, & ชุัยริัตน์ จุสื่ปาโลุ่. (2556). เคิริ่อข้�ายสื่ังคิมออนไลุ่น์ กริณีเฟัสื่บุคิ� (Facebook) กับการิพัฒนาผ่เ้ ริียน.
วัาริสื่าริมห็าวัิทยาลุ่ัยนริาธิวัาสื่ริาชุนคิริินทริ์, 4(5), 195-205.
วัริรินิสื่า ห็น่ชุ�วัย. (2561). ริ่ปแบบการิเริียนโด้ยใชุ้โคิริงงานเป็นฐานด้้วัยสื่่�อสื่ังคิมออนไลุ่น์เพ่�อสื่�งเสื่ริิม
การิริ่้สื่ิ�งแวัด้ลุ่้อมข้องนักเริียนมัธยมศึกษ์าตอนปลุ่าย. (วัิทยานิพนธ์ปริิญญามห็าบัณฑิตไม�ได้้ตีพิมพ์).
จุฬาลุ่งกริณ์มห็าวัิทยาลุ่ัย, กริุงเทพฯ.
สื่ถืาบันวัิจัยปริะชุากริแลุ่ะสื่ังคิม มห็าวัิทยาลุ่ัยมห็ิด้ลุ่. (2559). 12 ตัวัชุี�วััด้สืุ่ข้ภาพคินไทยต�างเจเนอเริชุัน.
สืุ่ข้ภาพคินไทย 2559, 1(1), 8-108.
สื่ำานักคิุม้ คิริองผ่้บริิโภคิในกิจการิกริะจายเสื่ียงแลุ่ะโทริทัศน์. (2563). ริ่เ้ ท�าทันสื่่�อคิ่ออะไริ. สื่่บคิ้นจาก
http://bcp.nbtc.go.th/th/detail/2017-01-24-23-12-51
สื่ำานักยุทธศาสื่ตริ์ สื่ำานักงานพัฒนาธุริกริริมทางอิเลุ่็กทริอนิกสื่์ กริะทริวังด้ิจิทัลุ่เพ่�อเศริษ์ฐกิจแลุ่ะสื่ังคิม.
(2563). ริายงานผลุ่การิสื่ำาริวัจพฤติกริริมผ่้ใชุ้อินเทอริ์เน็ตในปริะเทศไทย ปี 2562 Thailand Internet
User Behavior 2019. กริุงเทพมห็านคิริ.
อด้ิพลุ่ เอ่�อจริัสื่พันธุ์. (2561). พฤติกริริมการิใชุ้สื่่�อข้องกลุุ่�มเจ็นเนอเริชุั�น เอ็กซึ่์ แลุ่ะเจ็นเนอเริชุั�น วัาย
วัาริสื่าริวัิชุาการินวััตกริริมสื่่�อสื่าริสื่ังคิม(1), 59.
Sunnywalker. (2560). สื่ริุปปัญห็าข้�าวัปลุ่อมทีริ� นุ แริง จนบริิษ์ทั โซึ่เชุียลุ่ต้องกลุ่ับไปริ่อ� นโยบาย ทบทวันตัวัเองให็ม�.
สื่่บคิ้นจาก https://www.blognone.com/node/96867
Techsauce Team. (2019). Facebook แนะเคิลุ่็ด้ลุ่ับสื่ังเกตข้�าวัปลุ่อมบนโลุ่กออนไลุ่น์. สื่่บคิ้นจาก
https://techsauce.co/pr-news/how-to-observe-the-fake-news

