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แบบสอบถาม 
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แบบสอบถามเรื่อง “พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์กับการรู้เท่าทันสื่อข่าวลวงของผู้สูงอายุ            

ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่” 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลของคุณไว้เป็นความลับ และใช้

ประโยชน์สำหรับในงานวิจัยครั้งนี้เท่านั้น 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย √ ลงในช่องที่ตรงกับตัวคุณมากที่สุดและโปรดกรอกข้อมูลในช่องว่างให้ครบถ้วน 

ท่านยินยอมกรอกแบบสอบถามให้โดยท่ีนักวิจัยไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆ ของท่าน 

  …….. ยินยอม            …….. ไม่ยินยอม  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล 

1. เพศ     …….. หญิง              …….. ชาย 

2. อาย ุ   ……..  60-65  ปี  …….. 66-70  ปี …….. 70 ปีขึ้นไป  

3. ระดับการศึกษาสูงสุด  

…….. มัธยมศึกษาตอนต้นหรือต่ำกว่า    …….. มัธยมศกึษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
…….. อนุปริญญา    …….. ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

  …….. ปริญญาโท    …….. ปริญญาเอก 

4. อาชีพ   (อาชีพก่อนเกษียณอายุหรือก่อนอายุ 60 ปี)  

…….. พนักงานบริษัทเอกชน   …….. ธุรกิจส่วนตัว 
…….. ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/พนักงานของรัฐ (ยกเว้นครูอาจารย์)   
…….. ครู อาจารย์    …….. พนักงานองค์กรอิสระต่างๆ  

 …….. แม่บ้าน / พ่อบ้าน   …….. รับจ้างทั่วไป/ค้าขาย 
…….. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................... 

5. ก่อนอาย ุ60 ปี ท่านมีรายได้เท่าใด 
 ………. น้อยกว่า 10,000 บาท   ………. 10,001-20,000 บาท 
 ……….. 20,001-30,000 บาท   ………. 30,001-40,000 บาท 
 ………. มากกว่า 40,000 บาทขึ้นไป 
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ส่วนที่ 2 พฤติกรรมการเปิดรับสื่อแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line)  
1. ความถี่ในการเปิดรับสื่อแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) 
 …….. ใช้ทุกวัน    …….. 4-6 วันต่อสัปดาห์ 

…….. 2-3  วันต่อสัปดาห์  …….. สัปดาห์ละวัน 
…….. น้อยกว่าสัปดาห์ละวัน 

2. ระยะเวลาในการเปิดรับสื่อแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) 
 ………. น้อยกว่า  1 ชั่วโมง   ………. 1-2 ชั่วโมง 
 ………..  3-4  ชั่วโมง    ………. 4-5  ชั่วโมง 
 ………. 5 ชั่วโมงข้ึนไป 
3. ท่านเข้าใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ผ่านช่องใดมากที่สุด   

…….. คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คส่วนตัว หรือเน็ตบุ๊ค   
…….. คอมพิวเตอร์พกพา เช่น  Ipad tablet  ฯลฯ 
…….. โทรศัพท์เคลื่อนที่ธรรมดา  
…….. โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบ smart phone เช่น  IPhone  Android ฯลฯ   
…….. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ……...................................... 

4.  ก่อนจะเกษียณอายุราชการท่านมีความเกี่ยวข้องกับการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) มากน้อยเพียงใด 
 ………. น้อยกว่า  1  ปี    ………. 1-3 ปี 
 ……….. 3-6  ปี     ………. มากกว่า 6 ปี 
 

ส่วนที่ 3 ผู้สูงอายุกับระดับการรู้เท่าทันสื่อข่าวลวงของผู้สูงอายุ 

การรู้เท่าทันสื่อข่าวลวง 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1) ท่านอ่านข่าวแล้วท่านสามารถเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นการ
โฆษณาชวนเชื่อ (Propaganda) 

 
  

  

2) ท่านสามารถรู้ว่าข่าวลวง มักมีเนื้อหาที่เลียนแบบ 
ล้อเล่น เสียดสี 

   
  

3) ท่านสามารถรู้ว่าข่าวลวงมักจะมีเนื้อหาที่ชี้นำ บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

   
  

4) ท่านคิดว่าข่าวลวงมักจะมีเนื้อหาที่สร้างขึ้นมาใหม่เพ่ือ
ใช้ลวงคนอ่ืนๆ 
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การรู้เท่าทันสื่อข่าวลวง 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5) ท่านคิดว่าข่าวลวงมักจะมีการแอบอ้างบุคคลที่เป็น
แหล่งข่าวให้ดูมีเนื้อหาที่น่าเชื่อถือ 

   
  

6) ท่านคิดว่า ข่าวลวงมักจะมีเนื้อหาที่ผิด ภาพประกอบ
มักไม่เป็นไปในทิศทางเสมอกัน 

   
  

7) ท่านคิดว่าข่าวลวงมีเนื้อหาข้อมูลที่จริง แต่ใช้เพื่อ
เจตนาหลอกลวง 

   
  

8) ท่านสามารถตีความข่าวลวงได้ว่า ข่าวที่ส่งมามี
วัตถุประสงค์อะไร เช่น เป็นข่าวลวงเพ่ือหวังผลประโยชน์
ทางการเมือง โจมตีฝ่ายตรงข้าม เป็นต้น 

   
  

9) ท่านสามารถตรวจสอบข่าวลวงได้ด้วยการตรวจสอบ
แหล่งที่มา เพื่อให้แน่ใจว่าข่าวนั้นมีแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

   
  

10) ท่านสามารถตรวจสอบวันที่มีการเผยแพร่ข่าวลวงได้      

11) ท่านสามารถตรวจสอบแหล่งข้อมูลของข่าวลวงพ่ือ
ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวที่ไม่ถูกต้อง 

   
  

12) ท่านสามารถเปรียบเทียบข่าวลวงจากข้อเท็จจริง โดย
การดูรายงานข่าวอ่ืนๆ ประกอบ 

   
  

13) ท่านสามารถแยกแยะข่าวลวงออกเป็นประเด็นๆ ได้
อย่างสมเหตุสมผล ว่าประเด็นใดเป็นเนื้อหาที่จริง 
ประเด็นใดเป็นเนื้อหาที่หลอกลวง 

   
  

14) ท่านสามารถใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่เดิม เพ่ือแยกแยะ
ว่าข่าวที่ได้อ่านเป็นข่าวลวง 

   
  

15) ท่านอ่านข่าวลวงแล้วสามารถประเมินได้ทันทีว่าข่าว
นั้นเป็นข่าวปลอม 

   
  

16) ท่านอ่านข่าวลวงท่านสามารถประเมินได้ว่าข่าวนั้น
เป็นข่าวที่ไม่มีคุณค่า 

   
  

17) ท่านอ่านข่าวลวงแล้วท่านสามารถแยกแยะ ตีความ
คุณค่าของข่าวจากหลักจริยธรรม และศาสนา บนพ้ืนฐาน
ของความถูกต้อง 

   
  

18) ท่านอ่านข่าวลวงแล้วสามารถประเมินได้ทันทีว่าเป็น      
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การรู้เท่าทันสื่อข่าวลวง 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ข่าวปลอมซึ่งถึงแม้ข่าวนั้นจะอยู่ในบริบทที่ซับซ้อน 

19) ท่านอ่านข่าวแล้วท่านสามารถตีความได้ว่าใครคือ
ผู้เขียนข่าวลวง 

   
  

20) ท่านอ่านข่าวลวงแล้วท่านสามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ข่าวสารกับประสบการณ์ที่เคยมีได้ 

   
  

21) ท่านอ่านข่าวลวงแล้วท่านสามารถเปรียบเทียบได้ว่า
อะไรคือข้อคิดเห็น ข้อเท็จจริง 

   
  

22) ท่านสามารถใช้แอปพลิเคชั่นไลน์ ได้ตามวัตถุประสงค์
ของการใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   
  

23) ท่านสามารถประเมินผลกระทบของข่าวลวงที่มีต่อ
ผู้รับสารได ้

   
  

24) ท่านสามารถตรวจสอบการเผยแพร่ของข่าวลวงได้ว่า 
ข่าวลวงนั้นมีกระบวนการเผยแพร่อย่างไร มาจากท่ีใด 
และส่งไปที่ใด 

   
  

25) ท่านสามารถตรวจสอบการใช้ไวยากรณ์ การใช้ภาษา
ของข่าวลวงได้ เช่น การใช้เครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)  การ
ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ เพื่อลวงและดึงดูดความน่าสนใจ 

   
  

26) ท่านสามารถบอกได้ว่าข่าวลวงที่ได้อ่าน มีการชี้นำ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด 

   
  

27) ท่านสามารถวางแผน ระดมสมอง เรียบเรียงข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อนตัดสินใจว่า
ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวลวง 

   
  

28) ท่านสามารถป้องกันตนเองจากการข่าวลวงด้วยการ
เพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างรู้เท่าทันและ
สร้างสรรค ์

   
  

29) ท่านสามารถวิเคราะห์ข่าวลวงและไม่สร้างข่าวลวง
เผยแพร่ยังบุคคลอ่ืนๆ 

   
  

30) ท่านสามารถอ่านข่าวลวงและไม่แชร์ข่าวลวงไปยัง
บุคคลอื่นๆ  
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การรู้เท่าทันสื่อข่าวลวง 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

31) ท่านสามารถโพสต์ข้อความในกลุ่มที่ใช้แอปพลิเคชั่น 
(Line) เพ่ือมีส่วนร่วมในการสื่อสารช่วยเตือนภัยเกี่ยวกับ
ข่าวลวงให้คนอ่ืนๆ ได้ 

   
  

32) ท่านสามารถใช้สื่อแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ได้อย่าง
ปลอดภัย ไม่มีอันตรายใดๆ ต่อตนเอง ยกตัวอย่างเช่น 
การรู้เท่าทันข่าวลวง เป็นต้น  

   
  

33) ท่านสามารถใช้สื่อแอปพลิเคชั่นไลน์ (Line) ได้โดยที่
ไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวลวง 

   
  

34) ท่านสามารถตรวจสอบข่าวลวงได้อย่างมีส่วนร่วมกับ
ผู้ใช้สื่อคนอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าท่านได้รับข่าวลวงแล้ว 
ท่านก็จะมีการสื่อสารกับบุคคลอื่นๆ ว่าข่าวดังกล่าวเป็น
ข่าวลวง หรือเป็นข่าวที่น่าเชื่อถือ น่าไว้ใจหรือไม่ เป็นต้น 

   

  

35) ท่านสามารถเลือกข้อมูลข่าวสารที่มีหลักฐานที่
น่าเชื่อถือนำมาใช้ประโยชน์ และตัดข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ข่าวลวงออกไปทันทีเนื่องจากเห็นว่าไม่มีประโยชน์ 

   
  

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืนๆ
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย 
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ประวัติผู้วิจัย (หัวหน้าโครงการวิจัย) 
 
1. ช่ือ - นามสกุล นางสาวอัญมณี ภักดีมวลชน 
     Miss Anyamanee Pakdeemualchon 
 
2. เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน  
  หมายเลข 3409901033919 
 
3. ตำแหน่งปัจจุบัน 
  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  
  อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
4. หน่วยงาน และสถานที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
  ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 19)  

202 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 053-885800 โทรสาร 053-885809 
โทรศัพท์มือถือ 096-697-3069 
อีเมล: Anyamanee_Pak@cmru.ac.th , Kookkai3365@hotmail.com 

   
5. ประวัติการศึกษา 
   
  พ.ศ.2564 นิเทศศาสตดุษฏีบัณฑิต  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  พ.ศ.2552  วารสารมหาบัณฑิต  
    (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
  พ.ศ.2546  ศิลปศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2  
    (สถาบันราชภัฏเชียงราย) 
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6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาขาวิชาการ 
  ไม่มี 
 
7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุ
สถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วม
วิจัยในแต่ละผลงานวิจัย  
 

7.1 หัวหน้าโครงการวิจัย 
อัญมณี ภักดีมวลชน. (2553). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียน วิชากฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน โดยใช้เทคนิคการสอนแบบบรรยาย 
ของนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ (ภาคฤดูร้อน). ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก  
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2553. 

อัญมณี ภักดีมวลชน. (2554). ภาพตัวแทนของผู้หญิงสถานภาพโสดที่ปรากฏในภาพยนตร์  

ไทย. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2554. 

อัญมณี ภักดีมวลชน. (2555). การตีความของผู้รับสารต่อภาพผู้หญิงสถานภาพโสดที่

ปรากฏในภาพยนตร์ไทย. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2555. 

อัญมณี ภักดีมวลชน. (2558). การรู้เท่าทันสื่อเยาวชนกับการกำหนดกรอบภาพการเล่า

เรื่องความรักระหว่างชายกับชาย ในซีรีฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซ่ัน 2. ได้รับทุนอุดหนุน

การวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2558. 

อัญมณี ภักดีมวลชน. (2559). การรู้เท่าทันสื่อเรื่องเพศของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาในเขต
 จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการ 
 วิจยัแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2559. 

 

7.2 บทความ และงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องและทำเสร็จแล้ว 

คมสัน รัตนะสิมากูล และอัญมณี ภักดีมวลชน. (2563). การพัฒนากิจกรรมสำหรับผู้สูงอายุ
 ในการรู้เท่าทันสื่อสังคม. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัย
 แห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2563. 
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คมสัน รัตนะสิมากูล, อัญมณี ภักดีมวลชน และกฤศ โตธนายานนท์. (2564). การรู้เท่าทัน

ข่าวลวงในสื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้สุงอายุในเขตพื้นที่จังหวัด

เชียงราย. วารสารการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 9 (2). กรกฎาคม-

ธันวาคม 2564. 

 

7.3 บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ 

อัญมณี ภักดีมวลชน. (2555). ภาพผู้หญิงสถานภาพโสดที่ปรากฏในภาพยนตร์ไทย. ตีพิมพ์

วารสารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเชียงราย พ.ศ. 2555. 

อัญมณี ภักดีมวลชน. (2558). การกำหนดกรอบภาพการเล่าเรื่อง ความรักระหว่างชายกับ

ชาย ในซีรีฮอร์โมนวัยว้าวุ่น ซีซ่ัน 2. วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏเชียงราย ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2558. 

อัญมณี ภักดีมวลชน, เสริมศิริ นิลดำ และเกศกนก ชุ่มประดิษฐ์. (2560). บทบาทของ     

เฟซบุ๊กแฟนเพจ ในการสื่อสารระหว่างแหนคลับทีมสโมสรเชียงรายยูไนเต็ด.       

การประชุมวิชาการ ระดับชาติด้านการสื่อสาร “Communication 4.0 :     

นวัตกรร สร้างสรรค์ ความยั่งยืน?”. คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย. 

 อัญมณี ภักดีมวลชน. ปัจจัยท่ีส่งผลต่อการรู้เท่าทันสื่อเรื่องเพศของนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาในเขตจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่. วารสารวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560. 

อัญมณี ภักดีมวลชน และคมสัน รัตนะสิมากูล. (2561). การวิเคราะห์โครงสร้างการเล่าเรื่อง

ภาพความรักของวัยรุ่นที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ เรื่อง I Hate You I love 

you. 1 (2). 43-67. 

อัญมณี ภักดีมวลชน, กฤศ โตธนายานนท์ และวริษฐา อุเทศนันท์. (2562). ภาพตัวแทนของ

โสเภณีในละครโทรทัศน์. วารสารการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 2 

ฉบับที่ 2. 

อัญมณี ภักดีมวลชน และคมสัน รัตนะสิมากูล. (2562). การกำหนดกรอบเพื่อให้

ความหมายของความเป็นแม่ ในละครโทรทัศน์เรื่อง “กรงกรรม”. วารสารการ

สื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 2 (3). 
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7.4 งานวิจัยท่ีกำลังทำ 

อัญมณี ภักดีมวลชน. (2564). พฤติกรรมการใช้แอปพลิเคชั่นไลน์กับการรู้เท่าทันข่าวลวง
 ของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่. ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกองทุน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




