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บทคดัย่อ 

การวิจยัคร้ังน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัโควิด 19 ของกรมควบคุมโรค และพฤติกรรม

การรู้เท่าทนัข่าวปลอมของผูรั้บสาร โดยเป็นการวิจยัเชิงปริมาณใชแ้บบสอบถามในการรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง

จาํนวน 400 คน 

ผลการวิจยัพบว่า กลุ่มตวัอย่างเปิดรับส่ือเก่ียวกบัโควิด 19 ของกรมควบคุมโรค ในภาพรวมอยู่ในระดบัสูง

มาก มีค่าเฉล่ีย 4.52 โดยส่ือท่ีมีการเปิดรับมากท่ีสุดคือ ส่ือของกรมควบคุมโรค มีค่าเฉล่ีย 4.61 รองลงมาคือ ส่ือมวลชน 

มีค่าเฉล่ีย 4.60 และส่ือส่วนตวัของบุคค มีค่าเฉล่ีย 4.37 ส่วนพฤติกรรมการรู้เท่าทนัข่าวปลอมเก่ียวกบัโควิด 19 บนส่ือ

ออนไลน์ของผูรั้บสาร พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอยา่งมีการปฏิบติัตามหลกัการตรวจสอบข่าวปลอมในระดบัสูงมาก มี

ค่าเฉล่ียรวม 4.44 นอกจากน้ี ยงัพบว่า การพิจารณาพาดหัวข่าวเก่ียวกบัโควิด 19 อยา่งระมดัระวงัเสมอ หากหวือหวา

เกินไปจะสงสัยไวก่้อน มีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด 4.47 รองลงมาคือ การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของเน้ือหาเก่ียวกบัโควิด 19 ว่า

มาจากองคก์รท่ีน่าเช่ือถือก่อนแชร์เสมอ ค่าเฉล่ีย 4.46 ขณะท่ีการนาํภาพไปตรวจสอบท่ีมาของภาพดงักล่าวผ่านการ

คน้หารูปแบบต่าง ๆ เป็นหลกัการท่ีผูรั้บสารปฎิบติัตามนอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 4.42 

 

คาํสําคญั: การเปิดรับส่ือ  ข่าวปลอม  การรู้เท่าทันส่ือ  โควิด 19  
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Abstract 

The objectives of this research were to study audience’ s exposure to media about COVID-19 from the 

Department of Disease Control and to investigate the audience’s fake news literacy. This is a quantitative research 

using questionnaires to collect data from 400 samples.  

The results found that the overall media exposure of the sample group was very high with an average of 

4.52. The media with the highest exposure is the Department of Disease Control’s media with an average of 4.61, 

followed by the mass media with an average of 4.60 and personal media with an average of 4.37. For online fake 

news literacy, the result showed that the samples had a very high level of the compliance with the fake news 

detection principles, with a total mean of 4. 44.  In addition, the results also showed that the principle of careful 

headlining had the highest average at 4. 47, followed by the principle of checking that content sources with an 

average at 4.46 while the searching for the sources of images through various search engines had the least average at 

4.42. 

 

Keywords: media exposure, fake news, media literacy, COVID-19  

 

1.  บทนํา  

สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ในหลายประเทศทัว่โลก นับเป็นภยัคุกคามท่ีสร้างความหวาดวิตกแก่

ประชาชนอย่างมาก ซ่ึงการระบาดยงัไม่มีทีท่าว่าจะยุติลงง่าย ๆ ประกอบกับข่าวลือและข่าวลวงท่ีถาโถมบนโลก

ออนไลน์ ยิ่งสร้างขอ้สงสยัและความต่ืนตระหนกให้แก่ผูค้นจาํนวนมาก ทั้งน้ี สถานการณ์การระบาดของโรคยงัคงมีอยู่

อยา่งต่อเน่ือง ขอ้มูลบิดเบือนต่างๆเก่ียวกบัโรคก็แพร่กระจายอยา่งต่อเน่ืองเช่นกนั โดย Tedros Adhanom Ghebreyesus 

ผูอ้าํนวยการองค์การอนามัยโลก ระบุว่า “เราไม่เพียงแต่ต่อสู้กับโรคระบาด (Epidemic) เท่านั้ น เรากาํลังต่อสู้กับ 

การแพร่ระบาดของขอ้มูลท่ีบิดเบือนเก่ียวกบัโรค (Infodemic) ดว้ย” (Charlton, 2020) 

จากสถานการณ์ดงักล่าว กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงไดมี้การจดัทาํส่ือ โดยอาศยักลยทุธ์การ

ส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคม กล่าวคือ เป็นการสร้างส่ืออินโฟกราฟฟิก (Infographic) ให้ความรู้และวิธีการป้องกนัตวั

จาก COVOD-19 รวมถึงรณรงค์การใส่หน้ากากอนามยั ดว้ยจุดดึงดูดใจเชิงอารมณ์ เช่น การใช้อารมณ์ขนั (Humor 

Appeal) และการใส่ใจสุขภาพ (Health Appeal) ดงัเช่นในรูปท่ี 1 เป็นส่ือเพ่ือรณรงคก์ารใส่หนา้กากอนามยัเผยแพร่ผา่น

ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพ่ือใหส้ามารถเขา้ถึงประชาชน อีกทั้งยงัเอ้ือต่อการแชร์ขอ้มูลอีกดว้ย 
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รูปท่ี 1 ส่ือเผยแพร่เพื่อรณรงคก์ารใส่หนา้กากอนามยั ของกรมควบคุมโรค 

 

อย่างไรก็ตาม นอกจากขอ้มูลการแพร่กระจายและความรุนแรงของโรคดงัท่ีไดก้ล่าวมาแลว้ อีกส่ิงหน่ึงท่ี

เกิดข้ึนและทาํให้สถานการณ์ต่างๆแยล่งคือ การแพร่กระจายของขอ้มูลเทจ็หรือข่าวปลอมต่าง ๆ (Fake News) ซ่ึงสร้าง

ให้เกิดความต่ืนตระหนกและความเขา้ใจผิดมากมายในหมู่ประชาชน ทั้งน้ี มีรายงานข่าวจากเวบ็ไซต์เอ็นเอชเค เวิลด ์

(NHK World) ว่า เจ้าหน้าท่ีรัฐในหลายประเทศของเอเชีย กาํลงัต่อสู้อย่างหนักกับข่าวปลอมและข่าวลือต่างๆ บน

โซเชียลมีเดียเก่ียวกบัไวรัสโคโรน่า แมก้ระทัง่สิงคโปร์ ซ่ึงกล่าวไดว้่าเป็นประเทศลาํดบัตน้ๆ ท่ีมีคะแนนความรู้และ

ทกัษะดา้นดิจิทลัในระดบัสูงของภูมิภาคน้ี ก็ยงัมีการนาํเสนอข่าวปลอมโดยไม่รู้ตวัของส่ือออนไลน์ขนาดใหญ่องคก์ร

หน่ึงของประเทศ กรณีพาดหัวว่า มีรายงานผูเ้สียชีวิตรายแรกจากไวรัสน้ีในสิงคโปร์ เหตุการณ์คลา้ยๆ กนัน้ีเกิดข้ึนใน

มาเลเซีย และไตห้วนัเช่นกนั และแน่นอนวา่เผยแพร่อยา่งรวดเร็วผา่นเครือข่ายสังคมออนไลน์ (คม ชดั ลึก, 2563) 

ส่วนในประเทศไทยเองก็ตอ้งเผชิญกบัปัญหาข่าวปลอมมาตลอด โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในช่วงวิกฤตการณ์ต่าง ๆ

เช่นการระบาดของ โควิด 19 แมว้า่จะมีหลากหลายหน่วยงานท่ีออกมาใหข้อ้มูลและยบัย ั้งการแพร่กระจายขอ้มูลท่ีผดิ ๆ 

แต่ยงัคงมีข่าวปลอมส่งต่อกนัทางส่ือออนไลน์อยู่ทุกวนั ดงัเช่นในรูปท่ี 2 แสดงให้เห็นข่าวปลอมเก่ียวกบัการระบาด

หรือยอดผูเ้สียชีวิตจากโควิด 19 ท่ีศูนยต่์อตา้นข่าวปลอมไดต้รวจสอบแลว้วา่เป็นเทจ็จึงไดร้วบรวมไว ้

 

 
รูปท่ี 2 ตวัอยา่งข่าวปลอม จากเวบ็ไซตศ์ูนยต่์อตา้นข่าวปลอม 
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ขอ้มูลจากศูนยช์วัร์ก่อนแชร์ สํานกัข่าวไทย อสมท พบว่าในช่วงปี 2558-2560 ข่าวปลอมท่ีพบบ่อยจะมาใน

เร่ืองของส่ิงต่าง ๆ ใกลต้วั โดยเฉพาะเร่ืองสุขภาพ อาหาร ยารักษาโรค ท่ีมาทั้งคาํแนะนาํและคาํเตือนในการบริโภค

อาหารและยา รวมถึงแนวทางต่าง ๆ ในการรักษาโรคท่ีรักษาไม่หาย หรือหายยาก อย่างเช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน  

เป็นตน้ การท่ีข่าวปลอมมาในรูปแบบน้ีเน่ืองจากการมองเห็นความกลวัของผูบ้ริโภคในเร่ืองสุขภาพ ท่ียงัมีช่องวา่งทาง

ขอ้มูล ท่ีทาํให้คนคิดว่าการทาํตามคาํแนะนาํหรือคาํเตือนจะทาํให้ชีวิตและสุขภาพดีข้ึน จนเกิดการแชร์ต่อ และตามมา

ดว้ยประโยชน์ทางการคา้ในรูปแบบต่างๆ เช่นเดียวกบัในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด 19 อาจทาํให้ผูค้นวิตก

กงัวลจนมองขา้มการพิจารณาความถูกตอ้งน่าเช่ือถือของขอ้มูลท่ีไดรั้บมาและทาํการส่งต่อขอ้มูลผิดๆเหล่านั้นไปยงั

เพ่ือนฝูงญาติพ่ีน้องดว้ยเจตนาดี ดงันั้น จึงควรสังเกตจากหลกัการ 9 ขอ้ดงัต่อไปน้ี (มาร์เก็ตเทียร์, 2562) (1) สังเกต

หัวขอ้ข่าว ข่าวปลอมมกัมีการพาดหัวท่ีสะดุดตา เน้นใชต้วัหนาและเคร่ืองหมายตกใจ! (อศัเจรีย)์ เพ่ือเรียกร้องความ

สนใจ หากขอ้ความพาดหัวมีความหวือหวาจนเกินไป ท่ีทาํให้เรารู้สึกว่าไม่น่าเป็นไปได ้ข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวปลอม 

(2) สังเกต URL ลิงกข์องข่าวท่ีแชร์มาอาจจะมี URL คลา้ยกบั URL ของสาํนกัข่าวท่ีน่าเช่ือถือ โดยมีเวบ็ไซตข์่าวปลอม

จาํนวนมากท่ีเปล่ียนแปลง URL เพียงเล็กน้อยเพ่ือเลียนแบบแหล่งข่าวจริง (3) สังเกตแหล่งท่ีมา ตรวจดูให้แน่ใจว่า 

Content ท่ีกาํลงัอ่านเขียนข้ึนโดยแหล่งท่ีมาท่ีน่าเช่ือถือและมีช่ือเสียงดา้นความถูกตอ้งหรือไม่ หากเร่ืองราวมาจาก

องคก์รท่ีช่ือไม่คุน้เคย ควรตรวจสอบเพ่ือความแน่ใจอีกคร้ังหน่ึง (4) สังเกตส่ิงท่ีผิดปกติ เวบ็ไซตข์่าวปลอมหลายแห่ง

มกัสะกดคาํผิด หรือมีการวางเลยเ์อาต์ท่ีไม่เป็นมืออาชีพ หรือผิดไปจากเลยเ์อาต์ของสํานกัข่าวจริง (5) สังเกตรูปภาพ 

เร่ืองราวข่าวปลอมมกัมีรูปภาพหรือวิดีโอท่ีไม่เป็นความจริง บางคร้ังรูปภาพอาจเป็นรูปจริง แต่ไม่เก่ียวขอ้งกบับริบท

ของเร่ืองราว เพ่ือความมัน่ใจ ลองนาํภาพไปตรวจสอบท่ีมาของภาพดงักล่าวผ่านการคน้หารูปแบบต่าง ๆ (6) สังเกต

วนัท่ี เร่ืองราวข่าวปลอมอาจมีลาํดบัเหตุการณ์ท่ีไม่สมเหตุผล หรือมีการเปล่ียนแปลงวนัท่ีของเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

จริง (7) สังเกต ตรวจสอบหลกัฐาน ตรวจสอบแหล่งขอ้มูลของผูเ้ขียนเพ่ือยนืยนัว่าถูกตอ้ง หากไม่มีหลกัฐานหรือความ

น่าเช่ือถือของผูเ้ช่ียวชาญท่ีไม่มีช่ือเสียง อาจระบุไดว้่าข่าวดงักล่าวเป็นข่าวปลอม (8) สังเกต ดูรายงานข่าวจากท่ีอ่ืน ๆ 

ตรวจสอบข่าวจากรายงานข่าวของท่ีมาอ่ืนๆ หากไม่มีแหล่งท่ีมาอ่ืนๆ ท่ีรายงานเร่ืองราวเดียวกนั อาจระบุไดว้่าข่าว

ดงักล่าวเป็นข่าวปลอม หากมีการรายงานข่าวโดยหลายแหล่งข่าวท่ีคุณเช่ือถือได ้มีแนวโน้มว่าข่าวดงักล่าวจะเป็นข่าว

จริง (9) สังเกตข่าวนั้นเป็นมุกตลกหรือไม่ บางคร้ังอาจแยกข่าวปลอมจากเร่ืองตลกหรือการลอ้เลียนไดย้าก ตรวจสอบดู

ว่าแหล่งท่ีมาของข่าวข้ึนช่ือเร่ืองการลอ้เลียนหรือไม่ และรายละเอียดตลอดจนนํ้ าเสียงของข่าวฟังดูเป็นเร่ืองตลก

หรือไม่และบางเร่ืองกจ็งใจสร้างข้ึนมาเป็นข่าวปลอม เพ่ือสนุกสนานเท่านั้น 

นอกจากน้ี ขอ้มูลจากศูนยต่์อตา้นข่าวปลอมยงัระบุว่า ช่วงวนัท่ี 25-29 มกราคม 2563 มีจาํนวนข่าวปลอมท่ี

แจง้เขา้มามากถึง 7,587 ขอ้ความ โดยในจาํนวนน้ีเป็นขอ้ความท่ีเขา้ข่ายสร้างความเสียหายจนตอ้งตรวจสอบ 160 

ขอ้ความ แบ่งเป็นเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักรณีการระบาดของไวรัสโคโรน่ามีจาํนวน 20 เร่ือง พบว่า เป็นข่าวปลอม 

16 เร่ือง และเป็นข่าวจริงเพียง 4 เร่ืองเท่านั้น จะเห็นว่า ข่าวปลอมมีจาํนวนมากกว่าข่าวจริงถึง 4 เท่า (ศูนยต่์อตา้นข่าว

ปลอม อา้งถึงใน คม ชดั ลึก, 2563) ดงันั้น การเปิดรับและเช่ือขอ้มูลข่าวสารโดยขาดการรู้เท่าทนัอาจส่งผลกระทบทั้ง

ต่อตนเองและต่อสังคมโดยรวม ผูวิ้จยัจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการเปิดรับส่ือเก่ียวกบั โควิด 19 ของกรมควบคุมโรค 
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กระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงเป็นหน่ึงในหน่วยงานท่ีมีความน่าเช่ือถือและมีศกัยภาพในการให้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งแม่นยาํกบั

ประชาชน รวมถึงการรู้เท่าทนัข่าวปลอมบนส่ือออนไลน์ของผูรั้บสาร เพ่ือนาํไปใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัการ

แพร่กระจายของข่าวปลอมต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์  

1) เพ่ือศึกษาการเปิดรับส่ือเก่ียวกบั โควิด 19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของผูรั้บสาร 

2) เพ่ือศึกษาการรู้เท่าทนัข่าวปลอมเก่ียวกบั โควิด 19 บนส่ือออนไลน์ของผูรั้บสาร 

 

3.  วธีิดําเนินการวจิัย  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนไทยท่ีอาศยัอยู่ในประเทศไทยในช่วงระยะเวลาท่ีเกิดโรค

ระบาด โควิด 19 โดยจะมุ่งศึกษาใน 2 กลุ่มช่วงอายคืุอ กลุ่มประชากรวยัทาํงาน และกลุ่มประชากรสูงอาย ุซ่ึงมีจาํนวน

ทั้งส้ิน 56,465,172 คน (สาํนกัสถิติแห่งชาติ, 2562) 

กลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั อาศยัการคาํนวณกลุ่มตวัอยา่งแบบทราบจาํนวนจากสูตรของ Taro Yamane (1967, 

อา้งถึงในพชันี เชยจรรยา, 2558) กาํหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และความผิดพลาดไม่เกิน 5% จากผลการคาํนวณ จึง

ไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาทั้งส้ิน จาํนวน 400 คน โดยมีวิธีการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบสองขั้นตอนคือ  

ขั้นตอนท่ี 1 การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากกลุ่มตัวอย่างซ่ึงเป็นผูท่ี้ติดตามข่าวสาร

เก่ียวกบั โควิด 19 ท่ีเป็นคนไทย อาศยัอยูใ่นประเทศไทย และมีการติดตามข่าวสารเก่ียวกบั โควิด 19 ผา่นส่ือออนไลน์

อยา่งใดอยา่งหน่ึง อาทิ โซเชียลมีเดีย เวบ็ไซต ์เป็นตน้  และขั้นตอนท่ี 2 การเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ (Accidental 

Sampling) โดยเก็บขอ้มูลจากผูท่ี้มีคุณสมบติัตามท่ีกาํหนด โดยขอ้ความร่วมมือจากผูท่ี้ติดตามโซเชียลมีเดียต่าง ๆ  

ท่ีเก่ียวขอ้ง อาทิ เฟซบุ๊กแฟนเพจของกรมควบคุมโรค เฟซบุ๊กแฟนเพจของส่ือมวลชน เฟซบุ๊กแฟนเพจท่ีเก่ียวขอ้งกบั

สุขภาพ เป็นตน้ ใหค้รบตามจาํนวนท่ีตอ้งการ 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพ่ือทาํการวิจยัในคร้ังน้ีคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงผูวิ้จยั

ไดส้ร้างข้ึน โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close-ended) แบ่งรายละเอียดออกเป็น 3 ตอนดงัต่อไปน้ี  

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามไดแ้ก่ เพศ อาย ุอาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย/เดือน การศึกษา  

ตอนท่ี 2 การเปิดรับส่ือเก่ียวกับ โควิด 19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของผูรั้บสารผ่าน

ช่องทางต่างๆ ประกอบไปด้วย (1) ส่ือของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (2) ส่ือมวลชน (3) ส่ือสังคม

ออนไลน์ของบุคคล  
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ตอนท่ี 3 พฤติกรรมการรู้เท่าทันข่าวปลอมเก่ียวกับ โควิด 19 บนส่ือออนไลน์ ประกอบด้วยหลักการ

ตรวจสอบข่าวปลอม 9 ประการของศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ ได้แก่ (1) สังเกตหัวข้อข่าว (2) สังเกต URL (3) สังเกต

แหล่งท่ีมา (4) สังเกตส่ิงท่ีผิดปกติ (5) สังเกตรูปภาพ (6) สังเกตวนัท่ี (7) สังเกต ตรวจสอบหลกัฐาน (8) สังเกต ดู

รายงานข่าวจากท่ีอ่ืน ๆ (9) สงัเกตวา่ข่าวนั้นเป็นมุกตลกหรือไม่ 

ผูวิ้จยัดาํเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการนาํแบบสอบถามท่ีเสร็จสมบูรณ์ไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ

พิจารณา เพ่ือทําการตรวจสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาท่ีใช ้

(Wording) จากนั้นนาํไปทดสอบใชจ้ริงจาํนวน 30 ชุด แลว้นาํมาคาํนวณหาค่าความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ โดยการใช้

สูตรสัมประสิทธ์อลัฟ่า (Coefficient Alpha) ของครอนบาค (Cronbach) (ศิริชยั กาญจนวาสี และคณะ, 2544) ไดค้่าดงัน้ี 

ค่าความน่าเช่ือถือในส่วนของคาํถามเก่ียวกบัการเปิดรับส่ือเก่ียวกบั โควิด 19 ของกรมควบคุมโรค เท่ากบั .8320 และ

ค่าความน่าเช่ือถือในส่วนของคาํถามเก่ียวกับพฤติกรรมการรู้เท่าทันข่าวปลอมเก่ียวกับ โควิด 19 บนส่ือออนไลน์ 

เท่ากบั .8241 ตามลาํดบั 

เม่ือไดแ้บบสอบถามท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้จึงนาํไปเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่าง อาศยัวิธีการรูปแบบ

ออนไลน์ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ โดยนําลิงก์แบบสอบผ่านส่งผ่านส่ือออนไลน์ต่างๆ เช่น เฟซบุ๊กแฟนเพจท่ี

เก่ียวขอ้งกบัสุขภาพ โพสตผ์า่นทวิตเตอร์ ฯลฯ จากนั้นนาํผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ อตัราร้อยละ 

(Percentage) ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 

4.  ผลการวจิัยและวเิคราะห์ผล  

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ีมีจาํนวนทั้ งส้ิน 400 คน โดยข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีตอบแบบสอบถามใชส่ื้อออนไลน์ และกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดรู้จกักรมควบคุม

โรค กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง มีอาย ุ15 - 25 ปี มากท่ีสุด รองลงมา คือ 26 - 35 ปี และ 36 - 45 ปี กลุ่ม

ตวัอย่างเป็นนักเรียน/นักศึกษา มากท่ีสุด รองลงมา คือ พนักงานบริษทัเอกชน และเจา้ของกิจการ/ธุรกิจส่วนตวั มี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001 - 20,000 บาท มากท่ีสุด รองลงมา คือ 10,000 บาท หรือตํ่ากว่า และ 20,001 - 30,000 บาท 

และ 30,001 - 40,000 บาท โดยมีสถานภาพโสด มากท่ีสุด รองลงมา คือ สมรส และหมา้ย/หย่าร้าง มีการศึกษาระดบั

ปริญญาตรี มากท่ีสุด รองลงมา คือ อนุปริญญา/ปวส. และมธัยมปลาย/ปวช. ตามลาํดบั 
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4.1 ผลการวิเคราะห์การเปิดรับส่ือเก่ียวกับ โควิด 19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของผู้รับสาร 

ตารางท่ี 1 แสดงความบ่อยคร้ังในการเปิดรับส่ือเก่ียวกบัโควิด 19 ของกรมควบคุมโรคผา่นช่องทางต่างๆของผูรั้บสาร 

ช่องทางการเปิดรับส่ือเกีย่วกบัโควคิ 19ของกรมควบคุมโรค 

ความบ่อยคร้ังในการเปิดรับส่ือ 

การแปลความหมาย 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

ส่ือของกรมควบคุมโรค (แฟนเพจเฟซบุ๊ก เวบ็ไซต ์ฯลฯ) 4.61 0.55 มีการเปิดรับในระดบัสูงมาก 

ส่ือมวลชน (การรายงานข่าวทางโทรทศัน์ เฟซบุ๊กสาํนกัข่าว) 4.60 0.60 มีการเปิดรับในระดบัสูงมาก 

ส่ือส่วนตวัของบุคคล (เฟซบุ๊ก ไลน์ ทวิตเตอร์ส่วนตวั) 4.36 0.80 มีการเปิดรับในระดบัสูงมาก 

รวม 4.52 0.59 มีการเปิดรับในระดบัสูงมาก 

 

จากตารางท่ี 1 ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างเปิดรับส่ือเก่ียวกบั โควิด 19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุขในภาพรวมจากทุกช่องทางอยู่ในระดับสูงมาก มีค่าเฉล่ีย 4.52 หากเปรียบเทียบกันระหว่างส่ือท่ีเป็น

ช่องทางของกรมควบคุมโรคเอง ส่ือมวลชน และส่ือส่วนตวัของบุคลแลว้ กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับส่ือเก่ียวกบั โควิด 

19 ซ่ึงเป็นช่องทางของกรมควบคุมโรคเองมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ียถึง 4.61 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว็บไซต์กรมควบคุมโรค

และเฟซบุ๊กกรมควบคุมโรค มีค่าเฉล่ีย 4.63 เท่ากนั  

ส่วนส่ือมวลชนเป็นช่องทางท่ีกลุ่มตวัอย่างมีการเปิดรับรองลงมา มีค่าเฉล่ีย 4.60 ซ่ึงถือว่าอยู่ระดบัสูงมาก

เช่นกนั ผลการวิจยัยงัพบดว้ยว่า การรายงานข่าวเก่ียวกบัโควิด 19 ทางโทรทศัน์ของสาํนกัข่าวท่ีมีการอา้งอิงเน้ือหาจาก

กรมควบคุมโรค เช่น ข่าวช่อง 3, 5, 7, 9, ช่องวนั, ไทยรัฐทีวี, อมรินทร์ทีวี, ช่องเวิร์คพอ้ยท์ เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียของการ

เปิดรับสูงท่ีสุดจากทุกๆช่องทาง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.65 รองลงมา เป็นการรายงานข่าวเก่ียวกบั โควิด 19 ทางเฟซบุ๊กของ

สํานักข่าวท่ีมีการอ้างอิงเน้ือหาจากกรมควบคุมโรค เช่น The MATTER (@thematterco), PostToday (@posttoday) 

เป็นตน้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 

ในขณะท่ีส่ือส่วนตวัของบุคคล เช่น เฟซบุ๊กส่วนตวั อินสตาแกรมส่วนตวั ทวิตเตอร์ส่วนตวั และไลน์ส่วนตวั

นั้น กลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับนอ้ยท่ีสุดเม่ือเทียบกบัส่ือทั้งสองประเภทท่ีกล่าวมา แต่ยงัคงอยูใ่นระดบัสูง มีค่าเฉล่ีย 4.37 

และการส่งหรือแชร์ภาพ/เน้ือหาเก่ียวกบั โควิด 19 ของกรมควบคุมโรคจากเพ่ือน/คนรู้จกัผา่นไลน์ส่วนตวัหรือกรุ๊ปไลน์ 

เป็นช่องทางท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีการเปิดรับมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.43 รองลงมาคือ การโพสตห์รือแชร์ภาพ/เน้ือหาเก่ียวกบั 

โควิด 19 ของกรมควบคุมโรค จากเพ่ือน/คนรู้จกั ผา่นอินสตาแกรมส่วนตวั มีค่าเฉล่ีย 4.37 ซ่ึงอยูใ่นระดบัสูงมาก 
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4.2 ผลการวิเคราะห์การรู้เท่าทันข่าวปลอมเก่ียวกับ โควิด 19 บนส่ือออนไลน์ของผู้รับสาร 

ตารางท่ี 2 แสดงการรู้เท่าทนัข่าวปลอมเก่ียวกบัโควิด 19 ของผูรั้บสาร 

หลกัการตรวจสอบข่าวปลอม 

การรู้เท่าทันข่าวปลอม 

การแปลความหมาย 
ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบ่ียงเบน 

มาตรฐาน 

(1) การพิจารณาหวัขอ้ข่าว/พาดหวัข่าว 4.47 0.75 รู้เท่าทนัข่าวปลอมในระดบัสูงมาก 

(2) สังเกต URL ลิงกข์องข่าวท่ีแชร์มา 4.42 0.83 รู้เท่าทนัข่าวปลอมในระดบัสูงมาก 

(3) ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของเน้ือหา 4.46 0.78 รู้เท่าทนัข่าวปลอมในระดบัสูงมาก 

(4) สังเกตความผิดปกติ เช่น คาํผิด การจดัวางเน้ือหา 4.45 0.81 รู้เท่าทนัข่าวปลอมในระดบัสูงมาก 

(5) ตรวจสอบท่ีมาของภาพผา่นการคน้หารูปแบบต่าง ๆ 4.46 0.82 รู้เท่าทนัข่าวปลอมในระดบัสูงมาก 

(6) สังเกตวนัท่ีหรือลาํดบัเหตุการณ์ของข่าว 4.44 0.80 รู้เท่าทนัข่าวปลอมในระดบัสูงมาก 

(7) ตรวจสอบแหล่งขอ้มูลของผูเ้ขียนเพื่อยนืยนัวา่ถูกตอ้ง 4.46 0.78 รู้เท่าทนัข่าวปลอมในระดบัสูงมาก 

(8) ตรวจสอบข่าว/ขอ้มูลจากแหล่งท่ีมาหลาย ๆ แหล่ง 4.43 0.79 รู้เท่าทนัข่าวปลอมในระดบัสูงมาก 

(9) ตรวจสอบวา่ข่าวนั้นเป็นมุกตลกหรือไม่ 4.43 083 รู้เท่าทนัข่าวปลอมในระดบัสูงมาก 

รวม 4.44 0.73 รู้เท่าทนัข่าวปลอมในระดบัสูงมาก 

  

จากตารางท่ี 2 ผลการวิจยัพบว่า ในภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีการปฏิบติัตามหลกัการตรวจสอบข่าวปลอมใน

ระดบัสูงมาก มีค่าเฉล่ียรวม 4.44 เม่ือพิจารณารายละเอียดในหลกัการตรวจสอบข่าวปลอมทั้ง 9 ประการ พบว่า การ

พิจารณาพาดหัวข่าวเก่ียวกบั โควิด 19 อยา่งระมดัระวงัเสมอ หากหวือหวาเกินไปจะสงสัยไวก่้อน เป็นหลกัการท่ีกลุ่ม

ตวัอย่างปฏิบติัตามมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.47 ซ่ึงอยใูนระดบัสูงมาก รองลงมา คือ การตรวจสอบแหล่งท่ีมาของเน้ือหา

เก่ียวกบั โควิด 19 ว่ามาจากองคก์รท่ีน่าเช่ือถือก่อนแชร์เสมอ และการตรวจสอบแหล่งขอ้มูลของผูเ้ขียนเพ่ือยืนยนัว่า

ถูกตอ้ง เช่น ผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ขอ้มูลเก่ียวกบั โควิด 19 นั้นมีตวัตน มีช่ือเสียงจริง มีค่าเฉล่ียเท่ากนั 4.46 ซ่ึงอยูในระดบัสูง

มาก 

ส่วนหลกัการตรวจสอบข่าวปลอมท่ีกลุ่มตวัอยา่งปฏิบติัตามนอ้ยท่ีสุดคือ การสังเกตลิงก์ของข่าวเก่ียวกบั โค

วิด 19 ท่ีถูกแชร์มาว่ามี URL ตรงกบัสํานกัข่าวท่ีน่าเช่ือถือหรือไม่ทุกคร้ัง และหากไม่แน่ใจภาพข่าวเก่ียวกบั โควิด 19 

จะลองนาํภาพไปตรวจสอบท่ีมาของภาพดงักล่าวผา่นการคน้หารูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงมีค่าเฉล่ียเท่ากนัคือ 4.42 แต่ยงัคงอยู

ในระดบัสูงมาก 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

การวิจยัเร่ือง การเปิดรับส่ือของควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และการรู้เท่าทนัข่าวปลอมเก่ียวกบั โควิด 

19 ของผูรั้บสาร มีวตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาการเปิดรับส่ือเก่ียวกบั โควิด 19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

และพฤติกรรมการรู้เท่าทนัข่าวปลอมของผูรั้บสาร พบประเดน็ท่ีน่าสนใจดงัต่อไปน้ี 
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5.1 การเปิดรับส่ือเก่ียวกับ โควิด 19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของผู้รับสาร 

จากผลการศึกษาการเปิดรับส่ือเก่ียวกบั โควิด 19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขของผูรั้บสาร

พบว่า ในภาพรวมมีการเปิดรับส่ือในระดบัสูงมาก อาจเป็นเพราะสถานการณ์ปัจจุบนั (ณ ช่วงเวลาเก็บขอ้มูลเดือน

เมษายน 2563) เป็นช่วงเวลาท่ีเกิดการระบาดของโรคอย่างกวา้งขวางทั้งในประเทศไทยและทัว่โลก ทาํให้ผูค้นมีการ

ต่ืนตวัในเปิดรับขอ้มูลต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัโรค โควิด 19 เพ่ือป้องกนัตนเองให้รอดพน้จากการระบาด ทั้งน้ี หากแบ่ง

ประเภทของส่ือท่ีผูรั้บสารมีการเปิดรับจะพบว่า ส่ือท่ีเป็นของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยตรง ไดแ้ก่ 

เวบ็ไซตก์รมควบคุมโรค และเฟซบุ๊กกรมควบคุมโรค  เป็นส่ือท่ีมีการเปิดรับมากท่ีสุดในระดบัสูงมาก ซ่ึงการส่ือสาร

ในเวบ็ไซตก์รมควบคุมโรคไดมี้การเปิดหนา้พิเศษเพ่ือเป็นการให้ขอ้มูลความรู้ อพัเดตสถานการณ์ พร้อมคาํแนะนาํแก่

ประชาชนเก่ียวกับ โควิด 19 โดยเฉพาะ มีแท็ปต่าง ๆ เช่น คาํแนะนําสําหรับประชาชน มาตรการต่างๆ รายงาน

สถานการณ์ทั้งในประเทศและทัว่โลก ไปจนถึงส่ือความรู้ต่าง ๆ (กรมควบคุมโรค, 2563) ซ่ึงเนน้การออกแบบตามกล

ยทุธ์การส่ือสารการตลาดเพ่ือสังคมให้ชดัเจน เขา้ใจง่าย เนน้การใชภ้าพ อินโฟกราฟฟิก ท่ีดึงดูดใจ รวมถึงขอ้ความท่ีมี

อารมณ์ขนั แต่มีขอ้มูลท่ีครบถว้นและเช่ือถือได ้สอดคลอ้งกบัแนวคิดเก่ียวกบัจุดดึงดูดใจในการส่ือสารการตลาดเพ่ือ

สังคม (Cho, 2012) ท่ีระบุว่า จุดจูงใจแยกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ จุดดึงดูดในด้านอารมณ์ ซ่ึงเป็นการจูงใจท่ี

เช่ือมโยงกบัความรู้สึกและอารมณ์ และจุดดึงดูดในดา้นเหตุผล ซ่ึงเป็นการเช่ือมโยงกบัความนึกคิดการพิจารณาขอ้มูล 

โดยทั้งเวบ็ไซตแ์ละเฟซบุ๊กของกรมควบคุมโรคมีการส่ือสารโดยอาศยัทั้งการจูงใจเชิงอารมณ์และเหตุผลในการแนะนาํ 

ใหค้วามรู้ รวมถึงรณรงคก์ารปฏิบติัตวัท่ีถูกตอ้งในสถานการณ์การระบาดของ โควิด 19 

ทั้ งน้ี  ในสถานการณ์อันเป็นภาวะวิกฤตมักจะเกิดปรากฏการณ์ท่ีเรียกว่า ช่องว่างทางข้อมูลข่าวสาร 

(Information Gap) ซ่ึงส่งผลให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวลือและข่าวปลอม ดงันั้น ผูค้นจึงมีการเปิดรับขอ้มูลจาก

ช่องทางท่ีน่าเช่ือมากท่ีสุดเพ่ือลดความเส่ียงในการหลงเช่ือข้อมูลผิดๆ (Coombs & Holladay, 2010) เน่ืองจากกรม

ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานภาครัฐท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกบัการระบาดของโควิด-19 กลุ่ม

ตวัอยา่งจึงเลือกเปิดรับขอ้มูลจากส่ือของกรมควบคุมโรคโดยตรงเพราะเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งของขอ้มูล อยา่งไรกต็าม 

ส่ือท่ีเป็นช่องทางของกรมควบคุมโรคเองอาจเผยแพร่ไดไ้ม่กวา้งขวางเท่าส่ือมวลชน ดงันั้น จะเห็นว่าส่ือมวลชนอยา่ง

โทรทศัน์ท่ีมีการอา้งอิงเน้ือหาจากกรมควบคุมโรคในการนาํเสนอจะมีการเปิดรับระดบัสูงท่ีสุดในบรรดาส่ือทั้งหมด 

ตรงขา้มกบัส่ือส่วนตวัของบุคคล ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นส่ือสังคมออนไลน์กลบัมีการเปิดรับน้อยท่ีสุด ส่ิงเหล่าน้ีแสดงให้

เห็นวา่ เม่ือประชาชนอยูใ่นภาวะวิกฤตท่ีมีความไม่แน่นอนสูงจะตอ้งการขอ้มูลจากแหล่งข่าวท่ีน่าเช่ือสูงตามไปดว้ย 

 

5.2 การรู้เท่าทันข่าวปลอมเก่ียวกับโควิด 19 ของผู้รับสาร 

นอกจากน้ี จากการศึกษาการรู้เท่าทันข่าวปลอมของผูรั้บสาร พบว่า ผูรั้บสารส่วนใหญ่มีการปฏิบัติตาม

หลกัการตรวจสอบข่าวปลอมในระดบัสูงมาก อาจเน่ืองมาจากการแพร่กระจายของข่าวปลอมเก่ียวกบัโรค โควิด 19 

ในช่วงท่ีผา่นมามีระดบัความรุนแรงเพ่ิมข้ึนมากและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งก็มีการส่ือสารประชาสัมพนัธ์เพ่ือแกไ้ข

ความเขา้ใจผิดกนัอย่างต่อเน่ืองและกวา้งขวาง ทาํให้ประชาชนตระหนักถึงข่าวปลอมในโลกออนไลน์มากข้ึน โดย
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ผลการวิจยัยงัพบอีกดว้ยว่า ผูรั้บสารจะพิจารณาพาดหัวข่าวเก่ียวกบั โควิด 19 อย่างระมดัระวงัเสมอ หากหวือหวา

เกินไปจะสงสัยไวก่้อนมากท่ีสุด รองลงมาคือ ตรวจสอบแหล่งท่ีมาของเน้ือหาเก่ียวกบั โควิด 19 ว่ามาจากองค์กรท่ี

น่าเช่ือถือก่อนแชร์เสมอ ขณะท่ีการนําภาพไปตรวจสอบท่ีมาของภาพดังกล่าวผ่านการค้นหารูปแบบต่าง ๆ เป็น

หลกัการท่ีผูรั้บสารปฏิบติัตามนอ้ยท่ีสุด ซ่ึงอาจเก่ียวขอ้งกบัความยากง่ายในการปฏิบติัตามดว้ย โดยจะเห็นวา่ หลกัการ

ท่ีใชเ้พียงการสังเกต เช่น สังเกตการพาดหัว หรือสังเกตแหล่งท่ีมาสามารถทาํไดง่้ายและใชค้วามพยายามนอ้ยกว่า การ

นาํภาพไปตรวจสอบท่ีมาของภาพดงักล่าวผา่นการคน้หารูปแบบต่าง ๆ ผูรั้บสารจึงปฏิบติัตามมากกวา่ 

 

6.  กติติกรรมประกาศ  

การวิจยัคร้ังน้ีสามารถสําเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์จากความกรุณาและการอนุเคราะห์อย่างดีจากอาจารยท่ี์

ปรึกษา ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรทัย ราวินิจ และอาจารย์ในสาขาการส่ือสารการตลาดอีก 2 ท่านคือ ผู ้ช่วย

ศาสตราจารย ์ดร. พิทกัษ ์ชูมงคล และอาจารย ์ดร. ชชัญา สกุณา ซ่ึงไดใ้ห้คาํแนะนาํ ช้ีแนะจุดบกพร่องและแนวทางใน

การทาํการวิจยัใหก้บัผูวิ้จยั ทาํใหง้านลุล่วงไปดว้ยดี 

นอกจากน้ี ผูวิ้จยัขอขอบคุณคณาจารยจ์ากวิทยาลยันิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิตทุกท่านท่ีมอบความรู้

ให้กบัผูวิ้จยัมาตลอดระยะเวลา 4 ปี และสุดทา้ยน้ี ผูวิ้จยัขอกราบขอบพระคุณบุคคลท่ีคอยสนบัสนุนผูวิ้จยัมาโดยตลอด

นัง่คือ บิดา มารดา ท่ีให้การสนบัสนุนในทุกๆดา้น โดนเฉพาะการศึกษาของผูจ้ยั จนกระทัง่สามารถสาํเร็จการศึกษาได้

ในท่ีสุด 
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