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     บทคัดยอ 

 

การศึกษาเรื่อง “การรับรูและการจัดการขาวปลอมทางเฟซบุกของนักศึกษา มหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรี มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาการรับรูขาวปลอมและการจัดการขาวปลอมทางเฟซบุก

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2) หาความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชเฟซบุกกับการ

รับรูขาวปลอมและการจัดการขาวปลอมทางเฟซบุกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ 

3) เพ่ือหาความสัมพันธระหวางการรับรูขาวปลอมกับการจัดการขาวปลอมทางเฟซบุกของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี การศึกษาในครั้งนี้ เปนการศึกษาเชิงปริมาณ ประเภทการวิจัยเชิงสำรวจ 

กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 400 คน ซ่ึงใช

วิธีคัดเลือกกลุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบแบงกลุม และใชวิธีการแบงกลุมแบบโควตา เครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยเลข

คณิต และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางโดยการวิเคราะหคาสถิติที 

t-test, F-test การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One way ANOVA) การวิเคราะห

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ผลการวิจัย พบวา 

 1. การรับรูขาวปลอมและการจัดการขาวปลอมทางเฟซบุกของนักศึกษามหาวิทยาลัย

กรุงเทพธนบุรีพบวา สวนใหญมีวิธีการรูวาขาวท่ีทานไดรับเปน Fake news จากเนื้อหาขาวไมตรงกับ

สื่ออ่ืน ๆ โดยไดรับขาวปลอม จำนวน 5 - 7 ครั้ง และเปนขาวปลอมจากแหลงสารท่ีไดรับจากการแชร

ตอ ๆ กันมา โดยใหความเชื่อถือกับหนวยงานราชการมากท่ีสุด 

2. ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมการใชเฟซบุกกับการรับรูขาวปลอมทางเฟซบุกและการ

จัดการขาวปลอมทางเฟซบุกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พบวา แหลงท่ีนาเชื่อถือ มี

ความสัมพันธกับการรับรูขาวปลอมทางเฟซบุก อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และจำนวนขาว

ปลอมท่ีไดรับภายใน 3 เดือน 
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3. ความสัมพันธระหวางการรับรูขาวปลอมกับการจัดการขาวปลอมทางเฟซบุกของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพบวาวิธีการจัดการขาวปลอมโดยรวมมีความสัมพันธทางบวกกับระดับ

การรับรูขาวปลอมทางเฟซบุกท่ีความสัมพันธในระดับมากท่ีสุด (r = .815) มีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 

 

คำสำคัญ : การรับรูขาวปลอม, การจัดการขาวปลอม, ขาวปลอม 
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ABSTRACT 

 

 The objectives of this research were 1) to study recognition of fake news and 

fake news management on Facebook by Bangkok Thonburi University students. 2) 

Finding the relationship between Facebook usage behavior and perceptions of fake 

news and fake news management on Facebook among students of Bangkok Thonburi 

University and 3) To find the relationship between fake news perception and 

students' handling of fake news on Facebook of Bangkok Thonburi University. This 

study It is a quantitative study. Exploratory research types the sample group is 

students in the bachelor's degree level. Bangkok Thonburi University, 400 students. 

which used the method of selecting the sample by using the Cluster random 

sampling method and using a Quota sampling method the research instruments were 

400  questionnaires. The statistics used in the research were percentage, arithmetic 

mean. and the standard deviation Differences were compared by statistical analysis, 

t-test, F-test, one-way ANOVA, Pearson's correlation coefficient analysis. The results 

revealed that 

 1. The perception of fake news and fake news management on Facebook of 

Bangkok Thonburi University students found that Most of them have a way of 

knowing that the news you receive is Fake news from the news content does not 

match the other media by receiving fake news 5 – 7 times and fake news from 

sources that have been shared over and over with the trust of government agencies 

as much as possible. 

 2. Relationship between Facebook usage behavior and perception of fake 

news on Facebook and students' handling of fake news on Facebook Bangkok 
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Thonburi University found that reliable source correlated with perceptions of fake 

news on Facebook statistically significant at the .05 level and the number of fake 

news received within 3 months. 

 3. The perception of fake news is associated with the handling of fake news 

on student’s Facebook of Bangkok Thonburi University where the relationship is at 

the highest level (r = .815) at .05 level of significance. 

 

Keywords : perception of fake news, management of fake news, fake news 
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กิตติกรรมประกาศ 

 

งานศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดทราบถึงการจับรูขาวปลอมและการจัดการขาว

ปลอมท่ีถูกสื่อสารออกไปในเฟซบุก ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ซ่ึงปจจุบันขาวปลอมได

กระจายไปทุกสื่อ ทุกชองทาง โดยเฉพาะอยางยิ่งเฟซบุกท่ีมีบัญชีผูใชงานเปนจำนวนมาก จึงทำใหเกิด

การกระจายของขาวปลอมในปริมาณท่ีมาก ดังนั้นผูวิจัยจึงอยากจะทราบถึงวิธีการรับมือและการ

จัดการถึงปญหาดังกลาววาเปนไปในแนวทางใด 

ผูวิจัยขอขอบคุณ นักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ท่ีใหขอมูลเพ่ือเปนประโยชนตอ

การศึกษาในครั้งนี้ อีกท้ังยังเปนจุดเริ่มตนของการตอยอดในการศึกษาเก่ียวกับการรับรูและการจัดการ

ขาวปลอมกับกลุมอ่ืน ๆ ตอไป 

ท้ังนี้ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา งานวิจัยเลมนี้ จะเปนประโยชนและสามารถนำไปใชเพ่ือศึกษา

เก่ียวกับการสื่อสารมวลชนกับการเมืองใหกับนักศึกษารุนตอไป เพ่ือใชเปนแนวทางในการศึกษาและ

การวิจัยในอนาคต 
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