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“ข่าวปลอม (เฟคนิวส์)” 
 

เรียน  บรรณาธิการบริหาร / บรรณาธิการข่าว /หัวหน้าข่าว 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิด้ำโพล” สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) เปิดเผยผลส ำรวจของประชำชนที่ใช้ส่ือออนไลน์ 
(Website, E-mail, Line, Facebook, IG เป็นตน้) เร่ือง “ข่าวปลอม (เฟคนิวส์)” ท  ำกำรส ำรวจระหว่ำงวนัที่ 14 – 16 สิงหำคม 2562 จำกประชำชนที่มี
อำยุ 15 ปีข้ึนไป กระจำยทุกภูมิภำค ระดบักำรศึกษำ และอำชีพทัว่ประเทศ รวมทั้ งส้ิน จ ำนวน 1,522 หน่วยตัวอย่ำง เกี่ยวกบักำรหลงเช่ือ                
กำรกระท ำกบัข่ำวปลอม (เฟคนิวส์) ที่ไดรั้บจำกส่ือออนไลน์ ควำมคิดเห็นและควำมกงัวลต่อกำรจดัตั้ง “ศูนยต่์อตำ้นข่ำวปลอม”  กำรส ำรวจ
อำศยักำรสุ่มตวัอย่ำงโดยใชค้วำมน่ำจะเป็นจำกบญัชีรำยช่ือฐำนขอ้มูลตวัอย่ำงหลกั (Master Sample) ของ “นิดำ้โพล” ดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ 
(Stratified  Random Sampling) โดยแบ่งชั้นภูมิตำมภูมิภำค จำกนั้ นในแต่ละภูมิภำค สุ่มตวัอย่ำงดว้ยวิธีสุ่มตวัอย่ำงแบบง่ำย (Simple Random 
Sampling) เกบ็ขอ้มูลดว้ยวิธีกำรสัมภำษณ์ทำงโทรศพัทโ์ดยก ำหนดค่ำควำมเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95.0 

จำกกำรส ำรวจเม่ือถำมถึงกำรใชส่ื้อออนไลน์ (Website, E-mail, Line, Facebook, IG เป็นตน้) พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 72.86 
ระบุว่ำ ใชส่ื้อออนไลน์ และร้อยละ 27.14 ระบุว่ำ ไม่ใชส่ื้อออนไลน์  

เม่ือถำมผูท้ี่ใชส่ื้อออนไลน์ว่ำหลงเช่ือข่ำวปลอม (เฟคนิวส์) ที่ไดรั้บจำกส่ือออนไลน์หรือไม่ พบว่ำ ประชำชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.23 
ระบุว่ำ ไม่เคยหลงเช่ือในข่ำวปลอม รองลงมำ ร้อยละ 27.59 ระบุว่ำ เคยหลงเช่ือในข่ำวปลอม และร้อยละ 11.18 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจว่ำเป็นข่ำวปลอม
หรือไม่ 

และเม่ือถำมผูท้ีร่ะบุว่ำเคยหลงเช่ือและไม่แน่ใจว่ำเป็นข่ำวปลอม (เฟคนิวส์) จำกส่ือออนไลน์ ว่ำกระท ำอยำ่งไรกบัข่ำวปลอม (เฟคนิวส์)  
พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 52.09 ระบุว่ำ ไม่เคยแชร์ข่ำวใด ๆ รองลงมำ ร้อยละ 24.42 ระบุว่ำ รู้ว่ำเป็นข่ำวปลอม และไม่แชร์ ร้อยละ 19.07 ระบุว่ำ            
ไม่แน่ใจว่ำเป็นข่ำวปลอมหรือไม่ จึงไม่แชร์ ร้อยละ 9.77 ระบุว่ำ เฉย ๆ เม่ือรู้ว่ำข่ำวที่แชร์ไปเป็นข่ำวปลอม ร้อยละ 6.28 ระบุว่ำ ไม่แน่ใจว่ำเป็น
ข่ำวปลอมหรือไม่ แต่แชร์ ร้อยละ 4.88 ระบุว่ำ ไม่รู้ว่ำเป็นข่ำวปลอม และแชร์ ร้อยละ 3.49 ระบุว่ำ รู้ว่ำเป็นข่ำวปลอม แต่แชร์ ร้อยละ 0.70 ระบุ
ว่ำ เคยท ำข่ำวปลอม และแชร์ ร้อยละ 0.47 ระบุว่ำ พยำยำมแกปั้ญหำเม่ือรู้ว่ำข่ำวที่แชร์ไปเป็นข่ำวปลอม และร้อยละ 0.23 ระบุว่ำ อื่น ๆ ไดแ้ก่ 
อ่ำนโดยใชเ้หตุผลในกำรวิเครำะห์ว่ำเป็นข่ำวปลอมข่ำวจริง 
  ส ำหรับควำมคิดเห็นของผูท้ี่ระบุว่ำเคยหลงเช่ือและไม่แน่ใจว่ำเป็นข่ำวปลอม (เฟคนิวส์) จำกส่ือออนไลน์ ต่อกำรจดัตั้ง “ศูนยต่์อตำ้น
ข่ำวปลอม” โดยกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 86.98 ระบุว่ำ เห็นด้วย เพรำะ จะไดมี้กำรกลัน่กรองข่ำว
ก่อนที่จะแพร่หลำยไปวงกวำ้ง เพรำะสมยัน้ีมี E-mail, Line, Facebook, IG เป็นตน้ เกือบทุกคน จะไดมี้กำรเกรงกลวัและไม่แชร์ข่ำวปลอม รองลงมำ 
ร้อยละ 8.14 ระบุว่ำ  ไม่เห็นด้วย เพรำะ ควรใชว้ิธีอื่นดีกว่ำ เช่น สร้ำงจิตส ำนึกหรือใหค้วำมรู้ กำรจัดตั้งศูนยฯ์ อำจท ำให้เกิดผลเสียมำกกว่ำผลดี เป็น
กำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมำกเกินไป และควรใหอ้งคก์รอิสระเขำ้มำจดักำรมำกกว่ำ และร้อยละ 4.88 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ  
 ท้ำยที่สุด เม่ือถำมถึงควำมกังวลของผู ้ที่ระบุว่ำเคยหลงเช่ือและไม่แน่ใจว่ำเป็นข่ำวปลอม (เฟคนิวส์) จำกส่ือออนไลน์   เกี่ยวกับ              
“ศูนยต่์อตำ้นข่ำวปลอม” ที่อำจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือถูกใชเ้ป็นเคร่ืองมือทำงกำรเมือง พบว่ำ ส่วนใหญ่ ร้อยละ 28.84 ระบุว่ำ ไม่มีควำม
กงัวลเลย รองลงมำ ร้อยละ 28.14 ระบุว่ำ ไม่ค่อยมีควำมกงัวล ร้อยละ 27.91 ระบุว่ำ ค่อนขำ้งมีควำมกงัวล ร้อยละ 10.00 ระบุว่ำ มีควำมกงัวลมำก 
และร้อยละ 5.11 ระบุว่ำ ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 

  เม่ือพิจำรณำลกัษณะทัว่ไปของตวัอย่ำง พบว่ำ ตวัอย่ำงร้อยละ 8.80 มีภูมิล  ำเนำอยู่กรุงเทพฯ ร้อยละ 26.02 มีภูมิล  ำเนำอยู่ปริมณฑล   
และภำคกลำง ร้อยละ 18.27 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคเหนือ ร้อยละ 33.31 มีภูมิล  ำเนำอยู่ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ และร้อยละ 13.60 มีภูมิล  ำเนำอยู่
ภำคใต ้ตวัอยำ่งร้อยละ 48.55 เป็นเพศชำย และร้อยละ 51.45 เป็นเพศหญิง  

ตวัอย่ำงร้อยละ 10.18 มีอำยุ 15 – 25 ปี ร้อยละ 16.29 มีอำยุ 26 – 35 ปี ร้อยละ 22.54 มีอำย ุ36 – 45 ปี ร้อยละ 31.74 มีอำยุ 46 – 59 ปี     
และร้อยละ 19.25 มีอำย ุ60 ปีข้ึนไป ตวัอยำ่งร้อยละ 94.02 นบัถือศำสนำพุทธ ร้อยละ 3.94 นบัถือศำสนำอิสลำม ร้อยละ 0.79 นบัถือศำสนำคริสต์ 
และอื่น ๆ  และร้อยละ 1.25 ไม่ระบุศำสนำ ตวัอยำ่งร้อยละ 25.23 สถำนภำพโสด ร้อยละ 69.12 สมรสแลว้ ร้อยละ 4.66 หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู่ 
และร้อยละ 0.99 ไม่ระบุสถำนภำพกำรสมรส  

 

วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 
 ศูนยส์ ำรวจควำมคิดเห็น “นิดำ้โพล” สถำบนับณัฑิตพฒันบริหำรศำสตร์ โทรศพัท ์02 -727- 3594-6  โทรสำร 02 -727- 3595 

http://www.nidapoll.nida.ac.th  http://www.twitter.com/nidapoll  และ http://www.facebook.com/nidapoll 
E-mail : nida_poll@nida.ac.th / nidapoll.nida@hotmail.co.th 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชา  เป้าอารีย์ 
ผู้อ านวยการศูนย์ส ารวจความคดิเห็น “นิด้าโพล” 

โทรศัพท์ มือถือ 081-667-7766 
 

http://www.nidapoll.nida.ac.th/
http://www.twitter.com/nidapollfc
mailto:nida_poll@nida.ac.th
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ตวัอย่ำงร้อยละ 29.04 จบกำรศึกษำประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ ร้อยละ 31.60 จบกำรศึกษำมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 6.57                  
จบกำรศึกษำอนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 25.95 จบกำรศึกษำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ ร้อยละ 5.26 จบกำรศึกษำสูงกว่ำปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ และร้อยละ 1.58 ไม่ระบุกำรศึกษำ   

ตัวอย่ำงร้อยละ 9.85 ประกอบอำชีพข้ำรำชกำร/ลูกจ้ำง/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ ร้อยละ 15.44 ประกอบอำชีพพนักงำนเอกชน                        
ร้อยละ 21.81 ประกอบอำชีพเจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ ร้อยละ 13.67 ประกอบอำชีพเกษตรกร/ประมง ร้อยละ 15.51 ประกอบอำชีพรับจำ้งทัว่ไป/
ผูใ้ชแ้รงงำน ร้อยละ 18.07 เป็นพ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน ร้อยละ 3.88 เป็นนกัเรียน/นกัศึกษำ และร้อยละ 1.77 ไม่ระบุอำชีพ   

ตวัอยำ่งร้อยละ 19.18 ไม่มีรำยได ้ร้อยละ 22.27 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บำท ร้อยละ 25.10 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 10,001 – 
20,000 บำท ร้อยละ 9.99 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บำท ร้อยละ 6.18 มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 30,001 – 40,000 บำท ร้อยละ 6.44                  
มีรำยไดเ้ฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บำทข้ึนไป และร้อยละ 10.84 ไม่ระบุรำยได ้
 
1. ท่านใช้ส่ือออนไลน์หรือไม่ (Website, E-mail, Line, Facebook, IG เป็นต้น) 

การใช้ส่ือออนไลน์ (Website, E-mail, Line, Facebook, IG เป็นต้น) ร้อยละ 
ใชส่ื้อออนไลน์ 72.86 
ไม่ใชส่ื้อออนไลน์ 27.14 

รวม 100.00 
 
2. ท่านเคยหลงเช่ือในข่าวปลอม (เฟคนิวส์) ที่ได้รับจากส่ือออนไลน์หรือไม่ (เฉพาะผู้ที่ตอบใช้ส่ือออนไลน์ n = 1,109) 

การหลงเช่ือข่าวปลอม (เฟคนิวส์) ที่ได้รับจากส่ือออนไลน์  ร้อยละ 
ไม่เคยหลงเช่ือในข่ำวปลอม 61.23 
เคยหลงเช่ือในข่ำวปลอม 27.59 
ไม่แน่ใจว่ำเป็นข่ำวปลอมหรือไม่ 11.18 

รวม 100.00 
 

3. ท่านเคยมีพฤติกรรมอย่างไรเก่ียวกับข่าวปลอม (เฟคนิวส์) จากส่ือออนไลน์ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) (n = 430) 
การกระท าของผู้ที่ระบุว่าเคยหลงเช่ือและไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวปลอม (เฟคนิวส์) จากส่ือออนไลน์ ร้อยละ 

ไม่เคยแชร์ข่ำวใด ๆ 52.09 
รู้ว่ำเป็นข่ำวปลอม และไม่แชร์ 24.42 
ไม่แน่ใจว่ำเป็นข่ำวปลอมหรือไม่ จึงไม่แชร์ 19.07 
เฉย ๆ เม่ือรู้วำ่ข่ำวที่แชร์ไปเป็นข่ำวปลอม 9.77 
ไม่แน่ใจว่ำเป็นข่ำวปลอมหรือไม่ แต่แชร์ 6.28 
ไม่รู้ว่ำเป็นข่ำวปลอม และแชร์  4.88 
รู้ว่ำเป็นข่ำวปลอม แต่แชร์ 3.49 
เคยท ำข่ำวปลอม และแชร์ 0.70 
พยำยำมแกปั้ญหำเม่ือรู้ว่ำข่ำวที่แชร์ไปเป็นข่ำวปลอม 0.47 
อื่น ๆ ไดแ้ก่ อ่ำนโดยใชเ้หตุผลในกำรวิเครำะห์วำ่เป็นข่ำวปลอมข่ำวจริง 0.23 

 
4. ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการจัดตั้ง “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี)  (n = 430) 

ความคดิเห็นของผู้ที่ระบุว่าเคยหลงเช่ือและไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวปลอม (เฟคนิวส์) จากส่ือออนไลน์ 
ต่อการจัดตั้ง “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” โดยกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) 

ร้อยละ  

เห็นดว้ย เพรำะ จะไดมี้กำรกลัน่กรองข่ำวก่อนที่จะแพร่หลำยไปวงกวำ้ง เพรำะสมยัน้ีมี E-mail, Line, Facebook, IG 

เป็นตน้ เกือบทุกคน จะไดมี้กำรเกรงกลวัและไม่แชร์ข่ำวปลอม 
86.98 

ไม่เห็นดว้ย เพรำะ ควรใชว้ิธีอื่นดีกว่ำ เช่น สร้ำงจิตส ำนึกหรือใหค้วำมรู้ กำรจดัตั้งศูนยฯ์ อำจท ำใหเ้กิดผลเสียมำกกว่ำผลดี 
เป็นกำรละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมำกเกินไป และควรใหอ้งค์กรอิสระเขำ้มำจดักำรมำกกว่ำ 

8.14 

ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 4.88 
รวม 100.00 
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5. ท่านมีความกังวลแค่ไหนเก่ียวกับ “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” ที่อาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง 
    (n = 430) 

ความกังวลของผู้ที่ระบุว่าเคยหลงเช่ือและไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวปลอม (เฟคนิวส์) จากส่ือออนไลน์  
เก่ียวกับ “ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม” ที่อาจจะละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือถูกใช้เป็นเคร่ืองมือทางการเมือง 

ร้อยละ  

ไม่มีควำมกงัวลเลย 28.84 
ไม่ค่อยมีควำมกงัวล 28.14 
ค่อนขำ้งมีควำมกงัวล 27.91 
มีควำมกงัวลมำก 10.00 
ไม่ทรำบ/ไม่ตอบ/ไม่แน่ใจ 5.11 

รวม 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง 

 

ตารางที่ 1 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามภูมิภาค       
ภูมิภาค จ านวน ร้อยละ 

กรุงเทพฯ 134 8.80 
ปริมณฑลและภำคกลำง 396 26.02 
ภำคเหนือ 278 18.27 
ภำคตะวนัออกเฉียงเหนือ 507 33.31 
ภำคใต ้ 207 13.60 

รวม 1,522 100.00 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชำย 739 48.55 
หญิง 783 51.45 

รวม 1,522 100.00 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
15 – 25 ปี 155 10.18 
26 – 35 ปี 248 16.29 
36 – 45 ปี 343 22.54 
46 – 59 ปี 483 31.74 
60 ปี ข้ึนไป 293 19.25 
ไม่ระบุ – – 

รวม 1,522 100.00 
 
ตารางที่ 4 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามศาสนา 

ศาสนา จ านวน ร้อยละ 
พุทธ 1,431 94.02 
อิสลำม 60 3.94 
คริสต ์/ฮินดู/ซิกข/์ยวิ/ไม่นบัถือศำสนำใด ๆ 12 0.79 
ไม่ระบุ 19 1.25 

รวม 1,522 100.00 
 
ตารางที่ 5 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามสถานภาพการสมรส 

สถานภาพการสมรส จ านวน ร้อยละ 
โสด 384 25.23 
สมรส 1,052 69.12 
หมำ้ย หยำ่ร้ำง แยกกนัอยู ่
 
  

71 4.66 
ไม่ระบุ 15 0.99 

รวม 1,522 100.00 
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ลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง (ต่อ) 

 

ตารางที่ 6 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามระดับการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ประถมศึกษำหรือต ่ำกว่ำ 442 29.04 
มธัยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 481 31.60 
อนุปริญญำหรือเทียบเท่ำ 100 6.57 
ปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 395 25.95 
สูงกว่ำปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำ 80 5.26 
ไม่ระบุ 24 1.58 

รวม 1,522 100.00 
 
ตารางที่ 7 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามอาชีพหลัก 

อาชีพหลัก จ านวน ร้อยละ 
ขำ้รำชกำร/ลูกจำ้ง/พนกังำนรัฐวิสำหกิจ 150 9.85 
พนกังำนเอกชน 235 15.44 
เจำ้ของธุรกิจ/อำชีพอิสระ 332 21.81 
เกษตรกร/ประมง 208 13.67 
รับจำ้งทัว่ไป/ผูใ้ชแ้รงงำน 236 15.51 
พ่อบำ้น/แม่บำ้น/เกษียณอำย/ุว่ำงงำน 275 18.07 
นกัเรียน/นกัศึกษำ 59 3.88 
พนกังำนองคก์รอิสระที่ไม่แสวงหำก ำไร - - 
ไม่ระบุ 27 1.77 

รวม 1,522 100.00 
 
ตารางที่ 8 แสดงจ านวน และร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามรายได้เฉล่ียต่อเดือน 

รายได้เฉล่ียต่อเดือน จ านวน ร้อยละ 
ไม่มีรำยได ้ 292 19.18 
ไม่เกิน 10,000 339 22.27 
10,001 – 20,000 382 25.10 
20,001 – 30,000 152 9.99 
30,001 –  40,000 94 6.18 
40,001 ข้ึนไป 98 6.44 
ไม่ระบุ 165 10.84 

รวม 1,522 100.00 
 
  

 


