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บทคดัย่อ 
 

 การวิจัยเร่ือง “ความรู้เท่าทันการส่ือสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการก าหนดแนว
ทางการปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย” เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ กลุ่มเป้าหมายประชากร
กรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป จ านวน 400 คน ผนวกกับการจัดกลุ่มอภิปรายโดยเชิญ
ผูท้รงคุณวุฒิผูเ้ช่ียวชาญด้านส่ือและการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารมาร่วมให้ความคิดเห็นเพื่อ
ประมวลองคค์วามรู้ แนวคิดและการด าเนินการเร่ืองการรู้เท่าทนัการส่ือสาร 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคห์ลกั 3 ดา้นคือ (1) เพื่อการประมวลแนวคิด องค์ความรู้
และการด าเนินการเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในประเทศไทย จากผูท้รงคุณวุฒิ (2) ส ารวจ
ลกัษณะทางประชากรศาสตร์  พฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ส่ือ ระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสาร
ของกลุ่มตวัอยา่งและ (3) ศึกษาแนวทางในการส่งเสริมบทบาทความเป็นพลเมืองและการขบัเคล่ือน
การรู้เท่าทนัการส่ือสารเพื่อการปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย  
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 ผูท้รงคุณวุฒิในการอภิปรายกลุ่มไดใ้ห้ขอ้มูลเก่ียวกบัการศึกษาวิจยัและการขบัเคล่ือน
เพื่อการส่งเสริมการเรียนรู้ การรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในระดบัต่างๆ ทั้งการจดัหลกัสูตรการ
เรียนการสอนในโรงเรียนและการรณรงคใ์นกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ผูท้รงคุณวุฒิช้ีประเด็นปัญหาการ
นิยามขอบเขตการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารท่ียงัแตกต่างกนั รวมทั้งการสร้างตวัช้ีวดั และการ
วินิจฉัยการเป็นผูรู้้เท่าทนัหรือไม่รู้เท่าทนัท่ียงัไม่สอดคลอ้งกนั ซ่ึงผูศึ้กษาวิจยัควรจะตอ้งก าหนด
ขอบเขตแนวคิดใหเ้จาะจงเป็นแบบแผนชดัเจน 
 ในการส ารวจประชากรพบวา่เป็นเพศหญิงมากกวา่ชาย อายกุระจายทุกวยั การศึกษา
ส่วนใหญ่ปริญญาตรี อาชีพกระจายทุกประเภท แต่ส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษา มีทั้งกลุ่มท างานและไม่
ท างานในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั ระดบัรายไดค้่อนขา้งต ่าอยูใ่นกลุ่ม  1 – 2 หม่ืนบาทมากท่ีสุด 
 ประชากรร้อยละ 96.19 หรือเกือบทั้งหมดมีสมาร์ทโฟนใช้เป็นของตนเองรวมทั้งมี
คอมพิวเตอร์ตั้ งโต๊ะและโน้ตบุ๊กมากกว่าคร่ึงหน่ึง มีพฤติกรรมเปิดรับส่ือเว็บไซต์ค่อนขา้งบ่อย 
รวมทั้งเปิดรับส่ือสังคมออนไลน์โดยใช้ไลน์มากท่ีสุดบ่อยถึงบ่อยมาก เฟซบุ๊กรองลงมาตามดว้ย         
ยทููป กเูกิล อินสตาแกรม 
 ส าหรับส่ือดั้งเดิมเปิดรับโทรทศัน์เกือบทุกวนัจนถึงทุกวนั รองลงมาอ่านหนงัสือพิมพ ์
ฟังวิทยุและติดตามนิตยสารบ่อยปานกลาง ส่วนใหญ่มีวตัถุประสงคใ์นการใชท้ั้งส่ือดั้งเดิมและส่ือ
ใหม่ เพื่อติดตามเหตุการณ์ข่าวสารต่างๆ และเพื่อความบนัเทิงผอ่นคลาย ส าหรับส่ือใหม่ใชเ้พื่อการ
ส่ือสารพดูคุยกบับุคคลต่างๆ อยูใ่นเกณฑบ์่อย 
 ระดับการรู้เท่าทันการส่ือสาร ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มระดับปานกลาง ร้อยละ 54.5 
รองลงมาเป็นกลุ่มระดบัต ่า ร้อยละ 30.75 และกลุ่มระดบัสูงเพียงร้อยละ 14.75  
 ประชากรมีบทบาทในการตรวจสอบสังคมน้อย และคาดหวังให้ส่ือมีบทบาท
ตรวจสอบสังคมและสร้างสรรค์สติปัญญาแก่ประชาชนมากข้ึน กลุ่มตวัอย่างตอ้งการให้ภาครัฐ
ส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารเพื่อปฏิรูปการส่ือสารและปฏิรูปสังคม ตอ้งการให้มีการเรียนการ
สอนและจดัหลกัสูตรการรู้เทาทนัการส่ือสารในโรงเรียนและมหาวิทยาลยั โดยเฉพาะในระดบั
ตั้งแต่มธัยมศึกษาถึงอุดมศึกษา นอกจากน้ียงัตอ้งการให้รัฐบาลมีนโยบายจดัสรรงบประมาณ โดย
แบ่งมาจากรายไดภ้าษีของธุรกิจท่ีเก่ียวกบัการส่ือสารโดยเฉพาะจาก กสทช. มาเป็นกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการรู้ทนัการส่ือสารให้กบัหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องและมีบทบาทในการ
ผลกัดนัการรู้เท่าทนัการส่ือสารในสังคม 
 ผลการทดสอบสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารแตกต่างกนัไปตาม
ลกัษณะทางประชากรและพฤติกรรมการเปิดรับและการใช้ส่ือ ปรากฎว่าเป็นตามสมมติฐานเพียง
บางส่วนนัน่คือแตกต่างกนัตามลกัษณะทางประชากรศาสตร์ เฉพาะดา้นอายุท่ีกลุ่มผูสู้งอายุมากกวา่
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มกัมีระดบัการรู้เท่าทนัมากกว่า แต่ก็ไม่เป็นแบบแผนท่ีสอดคล้องกนัทุกกลุ่ม ส่วนสมมติฐานท่ี
เก่ียวกบัพฤติกรรมการส่ือสารปรากฏวา่มีความแตกต่างกบัระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสาร บางส่วน
แต่ก็ไม่เป็นในทิศทางท่ีสอดคลอ้งกนั จึงไม่สามารถสรุปเป็นแบบแผนท่ีชดัเจนได ้
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Abstract 
 

 This research combined a survey approach and a group discussion approach as a 
methodology. The subjects of the survey study included 400 residents of Bangkok aged 18 and 
above. Meanwhile, professionals and experts on media and communication literacy were invited 
for a group discussion to exchange and compile knowledge, ideas, and examples of actions taken 
in regard to communication literacy.  
 Three main purposes of the research are (1) to collect and compile knowledge, ideas, 
and examples of actions taken about media and communication literacy in Thailand from 
professionals, (2) to explore demographic characteristics, exposure and use of media, and 
communication literacy level of the subjects, and (3) to seek a guideline for promoting citizenship 
roles and boosting communication literacy for communication reform in Thai society.  
 In the group discussion, professional participants gave information about existing 
researches and activities to encourage media and communication literacy education in various 
levels, which included providing courses in schools and campaigning those literacy among 
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different target groups. The professionals also mentioned a problem of differences in the 
definition of the scope of media and communication literacy and inconsistency of indicators and 
diagnosis of the people’s literacy and illiteracy and suggested that researchers make a systematic 
and clear conceptual framework in doing such studies. 
 The subjects of the survey were comprised more of females than males. There were 
subjects from every range of age and every type of occupation. Majority of the subjects had a 
Bachelor’s degree and most of them were students. The proportion of subjects that were 
employed and unemployed was similar and most of the subjects were ranked in a group of a 
rather low income level of 10,000-20,000 baht. 
 Approximately 96.19 percent or majority of the subjects had smartphones and more 
than half of them also had desktop computers or laptops. The subjects were occasionally exposed 
to websites and social media. LINE was the most popular social network application among the 
subjects, with frequently and very frequently used levels, followed by Facebook, YouTube, 
Google, and Instagram. 
 In terms of traditional media, the subjects were exposed to television almost every 
day to every day and newspaper, radio, and magazine at a moderate amount. Majority of them 
used both traditional media and new media to follow events and news and seek entertainment, 
while they used new media for communicating with other people at a frequent level. 
 Majority of the subjects or 54.5 percent had moderate communication literacy, 
followed by 30.75 percent of low communication literacy. Only 14.75 percent of the subjects had 
a high level of communication literacy. 
 The subjects had low engagement in social investigation and expected the media to 
play a greater role in investigating the society and fostering intelligence among the people. The 
subjects also required that the government sector promote communication literacy for 
communication and social reform and demanded communication literacy teaching or courses in 
schools and universities, especially for secondary education and higher education.  In addition, 
the subjects wanted the government to allocate budget, which was appropriated from tax revenues 
that were collected from communication related businesses, especially from the NBTC, to 
establish a fund for developing communication literacy among agencies and organizations that 
play a part in pushing forward communication literacy in the society. 
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 Based on a hypothesis that a level of communication literacy was varied among 
different demographic factors of people and their different behaviors of media exposure and use, 
the test results showed that the hypothesis on demographic differences was true only in the age 
factor; while the older subjects had a higher level of literacy, this pattern of relationship did not 
apply to other demographic characteristics of the subjects. Regarding communication behaviors, 
the test results showed that the level of communication literacy did not relate to the subjects’ 
behaviors of media use and communication, so a pattern could not be drawn. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
 งานวจิยัเร่ือง “ความรู้เท่าทนัการส่ือสารยุคดิจิทลักบับทบาทในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย” มีพื้นฐานความเป็นมา ความส าคญัและประเด็นปัญหาท่ีน าไปสู่การ
ศึกษาวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 
ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    

 โดยทัว่ไปนกัวิชาการและผูก้  าหนดนโยบายสังคมมกัสนใจประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือและ
การส่ือสารกบับทบาทในการแกไ้ขปัญหาการส่ือสารในสังคม  โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชนและ
ผูด้อ้ยโอกาสในสังคมท่ีไม่รู้เท่าทนัข่าวสารและเน้ือหาท่ีน าเสนอโดยส่ือต่างๆ ยิ่งในยุคสังคมข่าวสาร
ท่ีส่ือใหม่และส่ือเครือข่ายสังคมยุคดิจิทลั เข้ามามีบทบาทและอิทธิพลมากข้ึนในชีวิตประจ าวนั 
บทบาทส่ือมวลชนท่ีควรมีส่วนหรือมีบทบาทส าคญัในการสร้างผลลัพธ์ในด้านการพฒันาหรือ
ยกระดบัคุณภาพสังคมกลบักลายเป็นสร้างผลเสียหายให้แก่สังคมในหลายๆดา้น ดงัปรากฎให้เห็น
เป็นตวัอยา่งมาเสมอ 
 แต่เม่ือวิเคราะห์ถึงบทบาทของส่ืออยา่งรอบดา้นหรือแบบองคร์วมแลว้ นกัวิชาการนิเทศ
ศาสตร์พบวา่การรู้เท่าทนัส่ือเป็นเพียงมิติเดียวท่ีมีผลกระทบต่อการบริโภคข่าวสารในปัจจุบนัและใน
อนาคตของยคุสังคมสารสนเทศ เราจะพบวา่ทุกคร้ังเม่ือสังคมมีปัญหามกัมีการพูดถึงการปฏิรูปสังคม 
ไม่วา่ดา้นการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ฯลฯ และขาดเสียมิไดท่ี้จะตอ้งกล่าวถึงตน้เหตุปัญหา
ท่ีมาจากการส่ือสารหรือการส่ือสารมวลชนเสมอ ผูมี้อ านาจในรัฐจึงตอ้งมีการผนวกนโยบายการ
ปฏิรูปการส่ือสารมวลชนเข้าไวใ้นการปฎิรูปสังคมไทยด้วยเสมอ  แต่ในความเป็นจริงแล้วการ
ส่ือสารมวลชนหรือการส่ือสารผ่านส่ือนั้นเป็นกระบวนการท่ีมิได้มีมิติเดียว ปัญหาการบริโภค
ข่าวสารไม่ได้ข้ึนอยู่ท่ีการขาดความรู้เร่ืองส่ือหรือขาดการรู้เท่าทนัส่ือเท่านั้นท่ีท าให้การเปิดรับ
ส่ือมวลชนมีผลในทางลบหรือเกิดผลเสียหายข้ึน ตามหลกัการส่ือสารแลว้ยงัมีองคป์ระกอบของการ
ส่ือสารดา้นอ่ืนๆ อีกท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือผลกระทบของการส่ือสารนับตั้งแต่
องคป์ระกอบผูส่ื้อสาร ซ่ึงหมายถึงทั้งแหล่งสาร ผูส่้งสารและผูรั้บสาร ไปจนกระทัง่เน้ือหาสาระของ
ตวัสารเองรวมถึง ตวัส่ือหรือช่องทางตลอดจนบริบทของการส่ือสารและผลลพัธ์ท่ีตามมาของการ
ส่ือสาร ซ่ึงองคป์ระกอบเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีสมาชิกในสังคมยุคสารสนเทศตอ้งมีความรู้และรู้เท่าทนัดว้ย
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เช่นกนั ซ่ึงจะท าให้ด าเนินกิจกรรมการส่ือสารในบริบทหรือในระดบัต่างๆ  ไดอ้ยา่งรู้เท่าทนัและไม่
เกิดผลลพัธ์ในทางลบมากมายอยา่งท่ีเป็นอยูใ่นปัจจุบนั  
 ดงันั้นประเด็นหรือแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือ(Media literacy) ท่ีนกัวิชาการนักวิจยัและ              
ผูก้  าหนดนโยบายเคยศึกษาและใหค้วามสนใจอยา่งกวา้งขวางน้ี จึงตอ้งมีการศึกษาในมิติท่ีกวา้งขวาง
และหลากหลายมากข้ึน ตอ้งมองการส่ือสารเป็นกระบวนการท่ีประกอบดว้ยองคป์ระกอบต่างๆ หรือ
อย่างน้อยต้องเข้าใจองค์รวมของการส่ือสารว่าเป็นกิจกรรมของการเข้ารหัส(encoding) และการ
ถอดรหัส(decoding) เพื่อส่ือความหมายระหว่างผูส่ื้อสาร (ผูส่้งสาร-ผูรั้บ) หรือผูใ้ช้สารผ่านส่ือและ
ช่องทางต่างๆ ในสถานการณ์หรือบริบทต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลบางอยา่งตามมา หากขยายเพิ่มเติมค า
กล่าวของ Harold Lasswell (1940) เก่ียวกบักิจกรรมการส่ือสารดั้งเดิมก็อาจจะพูดไดว้า่กิจกรรมการ
ส่ือสารคือ Who  says what to whom in which channel (and which context) with (what  meaning) 
(and) what effect 1 
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวเป้าหมายใน การสร้างองค์ความรู้ใหม่เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือใน
ขอบเขตท่ีกว้างข้ึนจึงน ามาสู่ประเด็นการวิจัยแนวคิดการรู้เท่าทันการส่ือสาร(Communication 
literacy) โดยเฉพาะในยุคส่ือสมยัใหม่และยุคดิจิทลั ในหวัขอ้เร่ือง “การรู้เท่าทนัการส่ือสารยุคดิจิทลั
กบับทบาทในการก าหนดทิศทางการพฒันาและการปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย” ทั้งน้ีเพื่อให้
สอดคลอ้งและเอ้ือประโยชน์กบันโยบายการปฏิรูปสังคมของรัฐบาลเฉพาะกาลยุค คสช. หรือคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติในปัจจุบนั 
 การรู้เท่าทันหรือความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ (Literacy) มีพัฒนาการมา
ตลอดเวลา มีการนิยามและขยายค านิยามหลากหลาย เพื่อตอบสนองกบัรูปแบบการเปล่ียนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ส่ิงแวดลอ้มและเทคโนโลยี (UNESCO, 2013) โดยไดมี้ผูส้รุป literacy skill 
ส าหรับเป็นพื้นฐานให้ใช้ชีวิตในสังคมได้ในยุคท่ียงัไม่มีเทคโนโลยีส่ือใดๆ คือทักษะ 3 Rs 
ประกอบด้วยทกัษะการเขียน (Writing) ทกัษะการอ่าน (Reading) และทักษะทางคณิตศาสตร์ 
(arithmetic) ซ่ึงเรียกรวมๆ วา่การอ่านออกเขียนได ้คิดเลขเป็นท่ีสามารถท าให้ใชก้บัชีวิตประจ าวนัใน
สังคมในอดีตไดอ้ยา่งราบร่ืน(Simsek & Simsek, 2013 : 126) 
 ในขณะท่ี Hobbs and Moore (2013) ไดท้บทวนยุคของการรู้เท่าทนัเป็น 9 ยุคคือ 
Rhetoric(การพูดการฟัง)  Print literacy (การอ่านการเขียน) Visual literacy (การเขา้ใจและสามารถ
สร้างสรรค์ภาพ) Information  literacy (การเขา้ถึงขอ้มูลการประเมินและใช้ประโยชน์) Media 
literacy (การรู้เท่าทนัส่ือ) Critical literacy (ความเขา้ใจ ความสามารถวิพากษ์อ านาจของส่ือและ
เน้ือหาสาร) Computer literacy (ความรู้เท่าทนัคอมพิวเตอร์) News literacy (ความรู้เท่าทนัข่าวและ
                                                           
1
 ในวงเลบ็เพิม่เติมโดยผูว้จิยัเพือ่ใหค้รอบคลุมตามบริบทในปัจจุบนั 
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เหตุการณ์ข่าวต่างๆ) และ Digital literacy (ความรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลัทั้งอินเทอร์เน็ตส่ือสังคมออนไลน์
ต่างๆ) ซ่ึงศพัทเ์รียกการรู้เท่าทนัในยคุต่างๆ น้ีนกัวชิาการไดน้ าไปประยกุตแ์ตกต่างกนัไป ทั้งขอบเขต
ท่ีเจาะจงและขอบเขตท่ีกวา้งขวาง เช่นในงานวิจยัคร้ังน้ีท่ีใชค้  าวา่การรู้เท่าทนัการส่ือสาร โดยรวมซ่ึง
น าลกัษณะของการรู้เท่าทนัส่ือท่ีมีผูนิ้ยามไวม้าผนวกกบัการส่ือสารทัว่ไปในยคุดิจิทลั 
 ค าวา่ Media literacy มีการน าไปใชก้วา้งขวางมากกวา่ค าอ่ืนๆ แมใ้นยคุแรกๆ มีการใชค้  า
ว่า Media education ในทางการศึกษาท่ีสนใจ การเรียนรู้เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างความรอบรู้
เก่ียวกบัส่ือท่ีเขา้มามีบทบาทในสังคมและสร้างผลกระทบหรือผลสืบเน่ืองไดท้ั้งในทางบวกและทาง
ลบแก่เด็กเยาวชนและประชาชนผูบ้ริโภคทัว่ไป เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์(2540) ไดเ้คยท าวิทยานิพนธ์
ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิตในหวัขอ้ Media Literacy ท่ีเสริมน าเอาแนวคิด Media education มาประยุกตใ์ช้
เพื่อวเิคราะห์ Media literacy ในกลุ่มประชากรคนไทย 
 การนิยามความหมายของการรู้เท่าทนัส่ือนั้นมีการถกเถียงกนัอย่างกวา้งขวาง โดยการ
นิยามการรู้เท่าทนัส่ือท่ีเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุดในสหรัฐอเมริกามาจากการประชุม Aspen Media 
Literacy Leadership Institute ในปี ค.ศ. 1992 วา่ “Media literacy is the ability to access, analyze, 
evaluate ,and create media in a variety of forms‛ (ความรู้เท่าทนัส่ือคือความสามารถในการเขา้ถึง
วเิคราะห์ประเมินค่าและผลิตส่ือไดห้ลากหลายรูปแบบ)  นอกจากน้ี Center for Media Literacy ยงัได้
ขยายความหมายในบริบทศตวรรษท่ี 21 โดยเช่ือมโยงการรู้เท่าทนัส่ือกบัการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบั
บทบาทของส่ือในสังคมและการสร้างทกัษะท่ีส าคญัในการแสวงหาและแสดงออกอนัเป็นทกัษะ
จ าเป็นส าหรับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Center for Media Literacy, n.d.) 
 ส าหรับปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัระดบัการรู้เท่าทนัส่ือนั้น วิสาลกัษณ์ สิทธ์ิขุนทด(2551) ได้
ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เท่าทนัส่ือของนกัเรียน ม.3 ในกรุงเทพมหานคร พบว่ามีตวัแปรท่ี
เก่ียวขอ้งอยู ่2 ชุด คือปัจจยัการเปิดรับส่ือโดยเฉพาะพฤติกรรมการอ่านและปัจจยัดา้นฐานะเศรษฐกิจ
และสังคม ส่วนพนม คล่ีฉายา(2557) ระบุความสามารถในการตระหนกัรู้ก าหนดภาวะของการรู้เท่า
ทนัส่ือ รวมทั้งปัจจยัดา้นตวัผูรั้บสารได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา วยั(วยัเรียน, วยัท างาน, วยัสูงอายุ) 
รายได ้จ านวนประเภทส่ือท่ีเปิดรับ เป็นตน้ 
 จากความส าคัญและองค์ความรู้ของการรู้เท่าทันการส่ือสารโดยรวมท่ีได้กล่าวมา 
น าไปสู่แนวคิดของการวิจยัคร้ังน้ี โดยงานวิจยัน้ีได้ขยายขอบเขตการศึกษาเป็นการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารในยคุดิจิทลัครอบคลุมทั้งส่ือดั้งเดิม ส่ือใหม่และการส่ือสารในบริบททัว่ไป เพื่อตอ้งการทราบ
สภาวะการรู้เท่าทนัการส่ือสารของประชาชน ในกรุงเทพมหานคร ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไปหรือเป็นผูมี้
สิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง ทั้ งน้ีเน่ืองจากกลุ่มประชากรน้ีจะมีบทบาทส าคญัในการเป็นพลเมืองใน
สังคมไทยท่ีก าลังก้าวเดินไปสู่ระบอบประชาธิปไตยท่ีสมบูรณ์ในอนาคตและเพื่อน าองค์ความรู้
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เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารของประชาชนไปเช่ือมโยงกบัการปฏิรูปการส่ือสารในยุคการปฏิรูป
สังคมท่ีก าลงัขบัเคล่ือนอยูข่ณะน้ีเช่นกนั 
 ดงันั้นจึงน าไปสู่การศึกษาวิจยัท่ีมุ่งตอบโจทยเ์พื่อหาค าตอบท่ีจะน าไปขยายองคค์วามรู้
และน าไปเพื่อการปฏิบติัและก าหนดนโยบายต่อไป ตามวตัถุประสงคต่์อไปน้ี 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 เป้าหมายในการตอบโจทยห์รือประเด็นการรู้เท่าทนัการส่ือสารของประชาชนและการ
เช่ือมโยงกบับทบาทในการปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทยจากค าถามวจิยัต่อไปน้ี 

1. ผูท้รงคุณวุฒิท่ีเก่ียวข้องและมีประสบการณ์ในประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือและการ
ส่ือสารในสังคมไทยสะท้อนแนวคิด ปัญหา วิธีการศึกษาวิเคราะห์และการด าเนินการในเร่ืองน้ี
อยา่งไร 

2. ประชากรเป้าหมายท่ีเก่ียวข้องกบัประเด็นการรู้เท่าทนัการส่ือสารกบัการปฏิรูป
สังคมไทยมีลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งดา้นต่างๆ อยา่งไร 

3. ประชากรเป้าหมายมีการรู้เท่าทนัการส่ือสารโดยรวมและในดา้นต่างๆ อยา่งไร และ
มีความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกบัลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคลอยา่งไร 

4. ประชากรเป้าหมายมีทศันะต่อการก าหนดนโยบายและการด าเนินการเพื่อให้การ
รู้เท่าทนัการส่ือสารมีบทบาทในการปฏิรูปสังคมไทยดา้นการส่ือสารใหไ้ดผ้ลอยา่งไร 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 สมมติฐานท่ีก าหนดไวคื้อ “ลกัษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการส่ือสาร
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีต่างกนัมีแนวโนม้ท่ีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารแตกต่างกนัดว้ย” ซ่ึงสามารถ
แบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยได ้2 สมมติฐานคือ 

1. ลกัษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีแนวโนม้ท่ีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสาร
แตกต่างกนั 

2. ลกัษณะพฤติกรรมการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัมีแนวโนม้ท่ีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของการวจัิย 
   งานวิจยัน้ี ศึกษาเฉพาะในขอบเขตกรุงเทพมหานคร โดยก าหนดประชากรครอบคลุม 
กลุ่มวยันกัเรียนนกัศึกษา กลุ่มวยัท างาน และกลุ่มวยัผูสู้งอายแุละแม่บา้น 
 

DPU



5 

ข้อจ ากดัของการวจัิย  
1. เนน้การส ารวจขอ้มูลในขอบเขตประชากรกรุงเทพมหานครครอบคลุมกลุ่มประชากรในวยั

เรียน วยัท างาน วยัเกษียณ และแม่บา้นท่ีมีอาย ุ18 ปีข้ึนไปมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ 
2. การวดัการรู้เท่าทนัการส่ือสารเป็นการวเิคราะห์ภาพรวมของการส่ือสารท่ีประยกุตจ์าก

แนวคิดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งแต่ไม่สามารถครอบคลุมไดล้ะเอียดมากนกั เน่ืองจากตอ้งจ ากดัขอ้ค าถามไม่ใหม้าก
จนเกินไปกบัผูต้อบ ซ่ึงจะไม่เหมาะกบัการวจิยัเชิงส ารวจในวงกวา้ง 
 
นิยามศัพท์ 
 งานวจิยัน้ีมีค  าศพัทท่ี์ส าคญัท่ีไดนิ้ยามในเชิงปฎิบติัต่อไปน้ี 

1. การส่ือสารยุคดิจิทลั เป็นการส่ือสารทั้งการเขา้รหสัและการถอดรหสั ทั้งการส่ือสาร
ออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งผา่นส่ือดิจิทลักบัส่ือแอนะล็อกดั้งเดิมและไม่ผา่นส่ือ ท่ีเกิดข้ึนในยุคสังคม
ข่าวสารท่ีมีการใชเ้ทคโนโลยกีารส่ือสารแบบดิจิทลัอยา่งกวา้งขวาง 

2. การรู้เท่าทนั หมายถึงการมีความรู้ความเขา้ใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์
ประเมิน มีทกัษะในการเข้าถึง ทกัษะการใช้และสามารถสร้างสรรค์ ส่ือและการส่ือสารได้อย่าง
เหมาะสมท าใหส้ามารถมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัส่ิงเหล่าน้ีอยา่งฉลาด รอบรู้ รอบคอบเท่าทนั ไม่เกิดผล
ท่ีเสียหายตามมา 

3. ความรู้เท่าทนัการส่ือสาร ในงานวจิยัน้ีหมายถึงการวดัความรู้ ความเขา้ใจและทกัษะ
การใช ้การประเมิน เก่ียวกบัการส่ือสารทั้งผา่นส่ือใหม่กบัส่ือดั้งเดิมและไม่ผา่นส่ือ ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ มิติการวดัครอบคลุมตั้งแต่ความหมายของการส่ือสารองคป์ระกอบการส่ือสาร การแสวงหา
ข่าวสาร การใชก้ารรับรู้และประเมินส่ือและข่าวสารประเภทต่างๆ 
 การวดัการรู้เท่าทนัการส่ือสารในงานวิจยัน้ี พิจารณาจากขอ้ค าถามจ านวน 25 ขอ้ โดยมี
ค าตอบให้เลือกตอบ 3 ขอ้ ในจ านวนน้ีมีค าตอบท่ีน่าจะสะทอ้นการรู้เท่าทนัส่ือมากท่ีสุด 1 ขอ้ ซ่ึง
ก าหนดโดยผูว้จิยัท่ีไดผ้า่นการตรวจสอบและวเิคราะห์วพิากษจ์ากผูท้รงคุณวุฒิแลว้ 

4. บทบาทในการก าหนดแนวทางการปฏิรูป ในงานวิจยัน้ีศึกษาแนวทางท่ีระบุโดย
กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส ารวจในประเด็นต่างๆ เช่น การแสดงบทบาทเป็นพลเมืองในการใชส่ื้อลกัษณะ
ต่างๆ และความคิดเห็นต่อบทบาทส่ือท่ีน าไปสู่แนวทางการพฒันาระบบประชาธิปไตย รวมทั้ง
ขอ้แนะน าในการพฒันาเพื่อยกระดบัการรู้เท่าทนั การส่ือสารในสังคมไทย 
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ข้อตกลงเบือ้งต้น  
  การส ารวจคร้ังน้ีเป็นการสะทอ้นขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างในช่วง พ.ศ. 2558 -59 ดว้ยตวัช้ีวดัใน
รูปแบบการบูรณาการ ท่ีอาจเป็นตวัช้ีวดัเฉพาะการวจิยัน้ี  แต่จะเป็นแนวทางท่ีเป็นประโยชน์ในการแสวงหา
องค์ความรู้ต่อไป  ทั้งน้ี งานวิจยัน้ีมีขอ้ตกลงเบ้ืองตน้ว่ากลุ่มตวัอย่างประชากรมีแนวโน้มว่าจะมีความ
แตกต่างกนัในเร่ืองการรู้เท่าทนัการส่ือสารไปตามวยั ระดบัการศึกษา  สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม  
และพฤติกรรมการเปิดรับและการใชส่ื้อ 

 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 

1. ทราบถึงสถานการณ์และสภาวะการรู้และไม่รู้เท่าทนัการส่ือสารของประชากรคน
ไทยท่ีมีสิทธ์ิลงคะแนนเลือกตั้ง 

2. น าขอ้มูลความรู้จากผลการวิจยัเพื่อประโยชน์ในการแกปั้ญหาและก าหนดนโยบาย
เพื่อปฎิรูปการส่ือสารในสังคมไทย 

3. ขยายองคค์วามรู้ Media literacy เพื่อการศึกษาวจิยัในขอบเขตท่ีกวา้งขวางข้ึน 
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
  โครงการวิจยั เร่ือง “ความรู้เท่าทนัการส่ือสารยุคดิจิทลักับบทบาทในการก าหนดแนว
ทางการปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย” อิงกรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งดงัต่อไปน้ี 

- ความเป็นมาและความหมายของการรู้เท่าทนัการส่ือสาร 
- แนวคิดเร่ืองตวัช้ีวดัการรู้เท่าทนัส่ือ 
- ทฤษฎีเทคโนโลยเีป็นตวัก าหนด 
- ทฤษฎีช่องวา่งทางดิจิทลั 
- การรู้เท่าทนัการส่ือสารกบัการปฏิรูปส่ือและการพฒันาความเป็นพลเมืองยุคดิจิทลั 

(Digital citizenship) 
- งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 การน าเสนอในบทน้ีจะประมวลแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสาร และการปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทยยุคดิจิทลั รวมถึงบริบทของการส่งเสริมความเป็น
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยน าเสนอตามหัวข้อข้างต้น โดยในแต่ละหัวข้อจะท าการ
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งไปด้วยกนั ไม่ได้แยกส่วนงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งออก
ต่างหากเพื่อใหมี้ความเช่ือมโยง เก่ียวเน่ืองซ่ึงกนัและกนั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  
ความเป็นมาและความหมายของการรู้เท่าทนัการส่ือสาร  
 การรู้ หรือ การรู้เท่าทนั (Literacy) เป็นแนวคิดท่ีมีวิวฒันาการมาอย่างต่อเน่ือง เร่ิมตน้
ความหมายจาก ‚ความสามารถในการอ่านออกเขียนได‛้ ซ่ึงเช่ือมโยงกบัสิทธิในการศึกษาของผูค้น 
ต่อมาแนวคิดและนิยามของการรู้เท่าทนัไดรั้บการพฒันาเพื่อตอบสนองกบัรูปแบบของเทคโนโลย ี
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองท่ีเปล่ียนแปลงไป (UNESCO, 2013) ดงัท่ี Hobbs and Moore (2013) ได้
ทบทวนให้เห็นตั้งแต่พฒันาการของค าศพัท์เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัซ่ึงมีพฒันาการตามความกา้วหน้า
ของส่ือและส่ือมวลชนในแต่ละยคุสมยั โดยแบ่งเป็นมิติต่างๆ ตามล าดบัดงัน้ี 
 ยคุท่ี 1: Rhetoric เป็นยคุท่ีการรู้เท่าทนัหมายถึงความสามารถดา้นการพดูและการฟัง 
 ยคุท่ี 2: Print Literacy เป็นยคุท่ีการรู้เท่าทนัหมายถึงความสามารถดา้นการอ่านและการเขียน 
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 ยุคท่ี 3: Visual Literacy เป็นยุคท่ีการรู้เท่าทนัหมายถึงการรู้เท่าทนัการออกแบบภาพ การ
ตีความ และการสร้างสรรคง์านลกัษณะต่างๆ 
 ยุคท่ี 4: Information Literacy: เป็นยุคท่ีการรู้เท่าทนัหมายถึงการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร การ
สืบคน้ขอ้มูลข่าวสาร การประเมินขอ้มูลข่าวสาร และการใชป้ระโยชน์จากขอ้มูลข่าวสาร 
 ยุคท่ี 5: Media Literacy เป็นยุคท่ีการรู้เท่าทนัหมายถึง การรู้เท่าทนัส่ือ ความสามารถใน
การวเิคราะห์เน้ือหาจากส่ือ และความสามารถในการส่ือสารผา่นส่ือประเภทต่างๆ 
 ยุคท่ี 6: Critical Literacy เป็นยุคท่ีการรู้เท่าทนัหมายถึงความสามารถในการเขา้ใจใน
อ านาจของเน้ือหาสาร และขอ้มูลข่าวสารท่ีน าเสนอผา่นส่ือประเภทต่างๆ 
 ยุคท่ี 7: Computer Literacy เป็นยุคท่ีการรู้เท่าทนัหมายถึงความสามารถในการเขา้ใจ และ
ใชค้อมพิวเตอร์ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ยุคท่ี 8: News Literacy เป็นยุคท่ีการรู้เท่าทนัหมายถึงความสามารถในการเขา้ใจ และ
ประเมินข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ 
 ยุคท่ี 9: Digital Literacy เป็นยุคท่ีการรู้เท่าทนัหมายถึงความสามารถ และความรับผิดชอบ
ในการใชอิ้นเทอร์เน็ต และส่ือสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ 
 ในแวดวงวิชาการส่ือสารมวลชน ค าว่า ความรู้เท่าทนัส่ือ (Media Literacy) เป็นศพัท์
วิชาการท่ีเกิดข้ึนในประเทศแคนาดาและมีการใช้อย่างแพร่หลายในบางประเทศในสหภาพยุโรป 
สหรัฐอเมริกา และญ่ีปุ่น (พรทิพย ์เยน็จะบก, 2552, น. 9-10) ในยุคแรกเร่ิมนั้น การศึกษามุ่งเนน้ไปท่ี
อิทธิพลของส่ือมวลชนท่ีมีผลกระทบอย่างมากต่อเยาวชน โดยเฉพาะส่ือวิทยุและโทรทศัน์ ส่ือ
ภาพยนตร์ และส่ือโฆษณา ตามมุมมองของทฤษฎีเข็มฉีดยา (Hypodermic Needle Theory) และ
ทฤษฎีการปลูกฝังหรืออบรมบ่มเพราะจากส่ือ (Cultivation Theory) จนเม่ือสังคมเขา้สู่ยุคของขอ้มูล
ข่าวสาร ขอบข่ายของการรู้เท่าทนัส่ือซ่ึงเคยมุ่งเน้นเฉพาะในระดบัส่ือมวลชนไดถู้กขยายออกไปสู่
ระดบัส่ือใหม่ท่ีก าลงัมีบทบาทเพิ่มข้ึนอย่างมากในสังคมยุคดิจิทลัแบบปัจจุบนั อีกทั้งยงัมี แนวคิด
ใหม่ ๆ เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัท่ีมีการเช่ือมโยงหลายๆ แนวคิดเขา้ดว้ยกนั อาทิ multi-literacies, trans-
literacy และ media and information literacy (MIL) ทั้งน้ี UNESCO ไดเ้สนอค าว่า Media and 
Information Literacy โดยมีเหตุผลส าคญัในการรวมแนวคิด media literacy, information literacy, 
ICT และ Digital literacy เขา้ไวด้้วยกนั โดยค านึงถึงการเขา้ถึงท่ีกวา้งขวาง การหลอมรวมของ
ช่องทางการเผยแพร่สารสนเทศและส่ือในหลากหลายรูปแบบ หลากหลายเคร่ืองมือดิจิทลั เพื่อเป็น
เป้าหมายในการพฒันาคนให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็นในการแสวงหาและใช้เสรีภาพในการแสดงออก
และเขา้ถึงสารสนเทศไดอ้ยา่งเป็นประโยชน์มากท่ีสุด อีกทั้ง เป็นเพราะการหลอมรวมทางเทคโนโลยี
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ไดท้  าให้ยากท่ีจะแบ่งแยกการรู้เท่าทนัออกไปตามแต่ละประเภทของส่ือ จึงจ าเป็นตอ้งสร้างกรอบ
แนวคิดท่ีกวา้งขวางและครอบคลุม (UNESCO, 2013 : 27) 
 แนวคิดเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัต่าง ๆ มีความเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนัและมีลกัษณะร่วมกนัท่ี
ส าคญับางประการ ไดแ้ก่ สร้างทรัพยากรบุคคลท่ีรู้เท่าทนั ปลูกฝังความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะ
ดา้นสารสนเทศ ส่ือและ ICT มุ่งหวงัท่ีจะสร้างสังคมท่ีมีความรู้เป็นพื้นฐาน ซ่ึงส าคญัต่อการพฒันา
เศรษฐกิจและสังคม อีกทั้งมีเป้าหมายร่วมกนัท่ีจะส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต การสร้างสังคมแห่ง
ความรู้ท่ีก่อประโยชน์ และสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของพลเมืองในสังคม (UNESCO, 2013 :27)   
 ในขณะเดียวกัน การนิยามความหมายของการรู้เท่าทันนั้ นก็มีการถกเถียงกันอย่าง
กวา้งขวาง อยา่งไรก็ดี นกัวชิาการไดพ้ยายามใหค้วามหมายของ การรู้เท่าทนัส่ือ หรือ Media Literacy 
โดยความหมายท่ีเป็นท่ียอมรับกนัมากท่ีสุดโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในสหรัฐอเมริกา ไดม้าจากการสรุปค า
นิยามจากท่ีประชุม Aspen Media Literacy Leadership Institute ในปี ค.ศ.1992 วา่ ‚Media Literacy is 
the ability to access, analyze, evaluate, and create media in a variety of forms.‛ (ความรู้เท่าทนัส่ือ 
คือ ความสามารถในการเขา้ถึง วิเคราะห์ ประเมินค่า และผลิตส่ือไดใ้นหลากหลายรูปแบบ) (Center 
for Media Literacy,  n.d.) เช่นเดียวกบั National Association for media Literacy education: NAMLE 
(n.d.) ให้ค  านิยามพื้นฐานเก่ียวกบัความรู้เท่าทนัส่ือไวว้่า คือความสามารถในการเขา้ถึง วิเคราะห์ 
ประเมิน และส่ือสารขอ้มูลไดใ้นหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสารท่ีอยูใ่นรูปส่ิงพิมพแ์ละไม่ใช่ส่ิงพิมพ ์
(Media Literacy is the ability to access, analyze, evaluate, and communicate information in a 
variety of forms, including print and non-print messages.) สอดคลอ้งกบัการให้ความหมายของ
คณะกรรมการสหภาพยุโรป (EU Commission) ท่ีระบุนิยามเชิงปฏิบติัการของการรู้เท่าทนัส่ือว่า
ประกอบดว้ยทกัษะท่ีจ าเป็น 3 ประการ อนัไดแ้ก่ 1) การเขา้ถึง (Access) คือการมีโอกาสไดใ้ชส่ื้อและ
มีความสามารถท่ีจะใช้ส่ือได้อย่างเหมาะสม 2) การวิเคราะห์และประเมินค่า (Analysis and 
evaluation) คือ มีความสามารถในการอ่าน ท าความเขา้ใจ การประเมินค่าเน้ือหาส่ือ รวมถึงตระหนกั
ถึงเง่ือนไขต่าง ๆ ของส่ือในฐานะเคร่ืองมือของการส่ือสาร และ 3) ความสามารถในการส่ือสาร 
(Communicative competence) คือ ทกัษะในการสร้างสาร ผลิตและเผยแพร่ผา่นช่องทางท่ีแตกต่างกนั   
 ส่วนนกัวชิาการไทยไดใ้หค้วามหมายของ ‚การรู้เท่าทนัส่ือ‛ ไว ้อาทิ เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ 
(2540 : 21) กล่าววา่ ความรู้เท่าทนัส่ือ หมายถึงสภาวะท่ีบุคคลเป็นผูท่ี้มีความสามารถในการคิดพินิจ
พิเคราะห์ในเร่ืองกระบวนการส่ือสารมวลชน ท่ีประกอบด้วยผูผ้ลิตส่ือ สถาบนัหรือองค์กรส่ือ 
ความสัมพันธ์ระหว่างผู ้ผลิตส่ือกับอ านาจทางเศรษฐกิจ การเมืองในระบบสังคมท่ีมีผลต่อ
กระบวนการผลิตส่ือ เน้ือหา รูปแบบหรือเน้ือความส่ือ การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ ตลอดจนการ
สนบัสนุนเน้ือหาหรือผลผลิตส่ือ ขณะท่ี บุญรักษ ์บุญญะเขตมาลา (2539 : 122-126) ให้ค  าจ  ากดัความ
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ว่า ความรู้เท่าทนัส่ือ คือ ความสามารถในการอนุมานความต้ืนลึกหนาบางของขอ้มูลท่ีปรากฏใน
ส่ือมวลชนอยา่งมีหลกัการ ซ่ึงจะช่วยป้องกนัการตกเป็นเหยือ่ของส่ือมวลชนโดยไม่รู้สึกตวั 
 ความหมายของการรู้เท่าทนัส่ือไดมี้ววิฒันาการและขยายแนวคิดในทนัสมยัตามบริบทของ
สังคม การเมือง วฒันธรรมและเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบนั อาทิ  Hobbs and Moore 
(2013 : 16-17) เห็นว่า ความรู้เท่าทนัส่ือ (media literacy) และความรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั (digital 
literacy) เป็นเร่ืองท่ีมีความทบัซอ้นกนั และก าหนดความหมายทั้งการรู้เท่าทนัส่ือและการรู้เท่าทนัส่ือ
ดิจิทลัว่าหมายรวมถึง ความสามารถในการเขา้ถึงส่ือ (access) ความสามารถในการวิเคราะห์ส่ือ 
(analyze) ความสามารถในการแต่งหรือสร้างส่ือ (compose) ความสามารถในการสะทอ้นความ
คิดเห็นท่ีมีต่อส่ือ (reflect) และความสามารถในการปฏิบติั/แสดงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ (take 
action) ซ่ึงทกัษะเหล่าน้ีถือเป็นทกัษะชีวิต เช่นเดียวกบั UNESCO (2013) ท่ีให้นิยาม Media and 
Information Literacy วา่เป็น ชุดของสมรรถนะซ่ึงสร้างเสริมพลงัให้พลเมืองท่ีจะเขา้ถึง (access) เรียก
ขอ้มูล (retrieve) เขา้ใจ (understand) ประเมินค่า (evaluate) และ ใช้ (use) สร้าง (create) รวมถึง 
แบ่งปัน (share) สารสนเทศและเน้ือหาในส่ือในทุกรูปแบบ โดยใช้เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย อย่างมี
วิจารณญาณ มีจริยธรรมและมีประสิทธิผล เพื่อท่ีจะสามารถมีความส่วนร่วมและมีความสัมพนัธ์กบั
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดบับุคคล ระดบัวชิาชีพ และระดบัสังคม  
 นอกจากน้ี เวบ็ไชตข์อง Center for Media Literacy ไดเ้ผยแพร่ค าน ายามและความหมาย
ของการรู้เท่าทนัส่ือ โดยไดข้ยายความใหเ้ช่ือมโยงกบับริบทของการศึกษาของผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 
โดยนิยาม ‚การรู้เท่าทนัส่ือในศตวรรษท่ี 21‛ วา่หมายถึง “a framework to access, analyze, evaluate, 
create and participate with  messages in a variety of forms— from print to video to the Internet. 
Media literacy builds an understanding of the role of media in society as well as essential skills of 
inquiry and self-expression necessary for citizens of a democracy.” (กรอบคิดการเรียนรู้เพื่อให้
สามารถเขา้ถึง วิเคราะห์ ประเมินค่า ผลิตและมีส่วนร่วมกบัสารท่ีส่ือออกมาในหลากหลายรูปแบบ 
ตั้งแต่ส่ิงพิมพ ์วิดีโอ ไปถึงอินเทอร์เน็ต การรู้เท่าทนัส่ือยงัเป็นการสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบับทบาท
ของส่ือในสังคม และสร้างทกัษะท่ีส าคญัในการแสวงหาและแสดงออกอนัเป็นทกัษะจ าเป็นส าหรับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
 ส่วนในประเทศไทย นกัวิชาการและองค์กรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือได้
ขยายขอบเขตไปสู่ ‚การรู้เท่าทนัส่ือ สารสนเทศและดิจิทลั (Media Information and Digital Literacy) 
และไดก้ าหนดลกัษณะของพลเมืองประชาธิปไตยท่ีรู้เท่าทนัส่ือ สารสนเทศและดิจิทลัเบ้ืองตน้วา่เป็น 
“พลเมืองท่ีมีสมรรถนะในการเข้าถึง เข้าใจ วิเคราะห์ ตรวจสอบ ตีความ คิดอย่างมีวิจารณญาณ 
ประเมินประโยชน์และโทษ เลือกรับ ใช้ประโยชน์ และสร้างสรรค์ส่ือ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
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ดิจิทัล เพ่ือสร้างเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างอ านาจรัฐ ทุน ส่ือ ตลอดจนบริบททางสังคมและเศรษฐกิจ 
เป็นผู้ ท่ี เคารพสิทธิและอยู่ ร่วมกับผู้ อ่ืนในสังคมท่ีหลากหลายได้อย่างรับผิดชอบ และใช้ส่ือ 
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเคร่ืองมือในการต่อรองอ านาจและสร้างการเปล่ียนแปลงใน
ฐานะพลเมืองประชาธิปไตยยุคดิจิทัล ท่ีกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมและมุ่งเน้นความยุติธรรมทาง
สังคมเป็นส าคัญ”* 
 จากค านิยามท่ีปรากฏมีพฒันาการไปสู่แนวคิดการรู้เท่าทนัแบบมีความเป็นกลางต่อส่ือ 
(medium-neutral) และมีลกัษณะมุ่งเนน้ท่ีทกัษะส าคญัของการรู้เท่าทนั (a skills-based approach) ท่ี
จ  าเป็นต่อสังคมในปัจจุบนั ซ่ึงมีหลายประการทั้งท่ีเหมือนและแตกต่างกนัออกไป โดยอาจจ าแนก
ทกัษะดงักล่าวออกไดก้วา้ง ๆ เป็น 2 ประเภทตามท่ี Potter (1998 : 11–13) ไดเ้สนอไว ้ประกอบดว้ย 
 1. ทกัษะขั้นพื้นฐาน เป็นทกัษะท่ีใช้เป็นปกตินิสัยในการเปิดรับส่ือ การรับรู้ความหมาย
พื้นฐาน ซ่ึงทกัษะน้ีจะท าให้บุคคลเม่ือเปิดรับส่ือแล้วสามารถเขา้ใจสารหรือเร่ืองราวตามท่ีส่ือนา
เสนอได ้เช่น อ่านหนงัสือพิมพแ์ลว้เขา้ใจเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ชมละครโทรทศัน์แลว้เขา้ใจเร่ืองราว 
เป็นตน้ 
 2. ทกัษะขั้นสูง เป็นทกัษะท่ีช่วยใหบุ้คคลควบคุมการตีความหมายสารจากส่ือได ้โดยอาศยั
การคิดแบบวิพากษ ์ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ การเปรียบเทียบความเหมือนความต่าง การประเมินผล การ
สังเคราะห์ 
 การนิยามการรู้เท่าทนัท่ีพยายามให้ครอบคลุมส่ือทั้งหมด (a pan-media definition of 
literacy) และมุ่งท่ีทกัษะ (a skills-based approach) นั้น Livingstone (2004) เห็นวา่สามารถใชไ้ดข้า้ม
ส่ือทั้งหมดและ เหมาะกบัสภาพแวดลอ้มส่ือท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดี อาจจะท าให้เกิด
การเขา้ใจไปเองว่าทกัษะหรือสมรรถนะในการรู้เท่าทนัจะเหมือนกนัไปทุกส่ือ และเป็นการเพิกเฉย
ต่อตวับท (textually) และเทคโนโลยท่ีีเป็นตวักลางในการส่ือสารดว้ย  ดงันั้น จึงควรค านึงถึงบทบาท
ของส่ือท่ีท าหนา้ท่ีตรงกลางระหวา่งผูใ้ช้กบัสาร (mediating role) ซ่ึงแต่ละส่ือทั้งส่ือดั้งเดิมและส่ือ
ใหม่มีความแตกต่างกนั  
 ดงัเช่นลกัษณะเฉพาะของส่ือออนไลน์และโซเชียลมิเดียซ่ึงก่อให้เกิดปัญหาจากการใช้
อยา่งไม่รู้เท่าทนัข้ึน การรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั (digital literacy) จึงมีลกัษณะเฉพาะแตกต่างออกไป ดงัท่ี 
องค์กร Common Sense แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Commonsense media, n.d.) ไดเ้ผยแพร่ใน
เวบ็ไซต์ขององค์กรเก่ียวกบัทกัษะส าหรับความรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลัส าหรับเยาวชนโดยแบ่งออกเป็น        
                                                           
* ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นพฒันาหลกัสูตรการรู้เท่าทนัส่ือ สารสนเทศ และดิจิทลัเพ่ือสร้างพลเมืองประชาธิปไตย ของ
สถาบนัส่ือเด็กและเยาวชน ร่วมกบัส านกังานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
(กสทช.) และศูนยป์ระสานงานเครือข่ายการศึกษาเพ่ือสร้างพลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education) ในระหวา่งวนัท่ี 11-13 
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพมหานคร 
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8 ดา้น ไดแ้ก่ การใช้อินเทอร์เน็ตอยา่งปลอดภยั (Internet Safety) การปกป้องความเป็นส่วนตวัและ
ข้อมูล (Privacy & Security) การรักษาความสัมพันธ์และการส่ือสาร (Relationship & 
Communication) การป้องกนัและแกปั้ญหาการถูกกลัน่แกลง้ทางออนไลน์ (Cyber-Bullying) การ
ปกป้องขอ้มูลและช่ือเสียงทางออนไลน์  (Digital Footprint & Reputation) การสร้างอตัลกัษณ์
ส่วนตวัในโลกออนไลน์ (Self-Image & Identity) ความรู้เท่าทนัขอ้มูลดิจิทลั (Information Literacy) 
และ การใชข้อ้มูลดิจิทลัอยา่งสร้างสรรคแ์ละไม่ละเมิดลิขสิทธ์ิ (Creative Credit & Copyright)   
 จากการทบทวนพฒันาการแนวคิดและความหมายของการรู้เท่าทนัส่ือในบริบทของสังคม
ท่ี เปล่ียนแปลงไปดงักล่าวขา้งตน้ จึงมีความจ าเป็นของการศึกษาเร่ืองรู้เท่าทนัในบริบทสังคมปัจจุบนั
ท่ีตอ้งขยายขอบเขตให้มีความครอบคลุมส่ือทั้งหมด (a pan-media definition of literacy) แต่ไม่ควร
ละเลยบริบทของส่ือในยคุดิจิทลั อีกทั้ง ครอบคลุมองคป์ระกอบของการส่ือสารท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัทั้ง
ผูส่้ง ผูรั้บ ตวับท และส่ือท่ีเป็นตวักลางซ่ึงถูกท าให้เป็นดิจิทลั (digitalization)  ดงันั้นจึงน่าจะก าหนด
ศพัท์ การรู้เท่าทนัการส่ือสารในยุคดิจิทลัว่า  ‚การรู้เท่าทนัการส่ือสารยุคดิจิทลั‛ หมายถึง ‚การมี
ความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยเก่ียวกบักิจกรรมการส่ือสารยุค
ดิจิทัลหรือยุคเทคโนโลยีด้านสารสนเทศในบริบทต่างๆ โดยพิจารณาทั้ งกระบวนการส่ือสาร
ครอบคลุมองค์ประกอบดา้นผูส่้งสาร(แหล่งสาร) ผูรั้บสาร(ผูตี้ความสาร) ตวัสาร ส่ือ (ช่องทาง) ผล
การส่ือสารและบริบทการส่ือสาร‛ 
 
แนวคิดเร่ืองตัวช้ีวดัการรู้เท่าทนัส่ือ 
 การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งพฒันาตวัช้ีวดัการรู้เท่าทนัการส่ือสารเพื่อทดสอบระดบัความรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารของประชาชน ทั้งน้ี ผูว้ิจยัไดส้ ารวจแนวคิดและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัการรู้เท่าทนัส่ือ
พบวา่ งานวิจยัเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือในบริบทของประเทศไทยท่ีสนใจศึกษาการวดัระดบัของการ
รู้เท่าทนัส่ือของคนไทยมีขอ้คน้พบเก่ียวกบัการวดัการรู้เท่าทนัส่ือและระดบัของการรู้เท่าทนัส่ือ มี
ดงัน้ี  
 เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) ก าหนดระดับการรู้เท่าทันส่ือออกเป็น 4 ระดับ 
ประกอบดว้ย  1) ระดบัท่ี 1 ความตระหนกั (awareness) คือ ระดบัท่ีผูรั้บส่ือตระหนกัวา่ส่ือและเน้ือหา
ส่ือมีเพื่อตอบสนองต่อความชอบความพอใจ 2) ระดบัท่ี 2 ความเขา้ใจ (comprehension) คือ ระดบัท่ี
ผูรั้บส่ือมีความรู้ ความเขา้ใจในส่ือ รู้ลกัษณะของส่ือตามบทบาทหนา้ท่ีในระบบสังคม รู้ความหมาย
ตรง 3) ระดบัท่ี 3 วิเคราะห์และตีความ (analyze and interpret) ระดบัท่ีผูรั้บส่ือสามารถวิเคราะห์การ
ด าเนินการของสถาบนั/องคก์รส่ือ วิเคราะห์ตีความความหมายแฝงได ้และ 4) ระดบัท่ี 4 การประเมิน 
และการตดัสิน (evaluate and judgments) คือ ระดบัท่ีผูรั้บส่ือประเมินไดว้่า สถาบนั/องค์กรส่ือ
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เก่ียวขอ้งกบัระบบอ านาจ ทุนนิยม บริโภคนิยม ตีความเน้ือหาส่ืออยา่งเช่ือมโยงกบับริบททางสังคม 
วฒันธรรม ตั้งค  าถามเก่ียวกบัการท างานของส่ือ ตอบโตไ้ปยงัหน่วยงานท่ีดูแลส่ือ สนใจหรือมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมพฒันาศกัยภาพของผูรั้บส่ือ 
 อดุลย ์เพียวรุ่งโรจน์ (2543) ไดแ้บ่งการรู้เท่าทนัส่ือออกเป็น 2 ระดบั โดยวดัจากความรู้
ความเขา้ใจเก่ียวกบัส่ือ และ ทกัษะในการใชส่ื้อ ซ่ึงมีความแตกต่างกนัในแต่ละระดบั ดงัน้ี  
 ความรู้ความเข้าใจเกีย่วกบัส่ือ ทักษะในการใช้ส่ือ 

ระดบั 1 พืน้ฐาน 1. แยกประเภทเน้ือหาของส่ือได ้
2. ตระหนกัพฤติกรรมการใชส่ื้อของ

ตนเอง 

สามารถเขา้ใจความหมายตรงท่ี
ส่ือน าเสนอ 

ระดบั 2 สูงหรือวพิากษ์ 
ส่ือได้ 

1. วิธีการท างานของส่ือ 
2. ความรู้เก่ียวกบับริบทดา้น

เศรษฐกิจและการเมืองของส่ือ 
3. เขา้ใจวา่ส่ือมองผูรั้บสารยงัไง ใคร

คือกลุ่มเป้าหมาย 
4. เขา้ใจผลระยะสั้นและระยะยาวท่ี

ส่ือมีต่อปัจเจกบุคคลและสงัคม 
ทั้งผลดา้นความรู้ ทศันคติ 
พฤติกรรมและจิตวิทยา 

1. วิเคราะห์วตัถุประสงคข์องผู ้
ส่งและความหมายแฝงได ้

2. แยกแยะขอ้เทจ็จริงกบัความ
คิดเห็นในเน้ือสารได ้

3. ประเมินความถูกตอ้งและ
ความน่าเช่ือถือของเน้ือสาร
ได ้

 
 สอดคลอ้งกบัวสิาลกัษณ์ สิทธ์ิขนุทด (2551) ซ่ึงศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เท่าทนัส่ือ 
ของ นักเรียน ม.3 ในกรุงเทพมหานคร ได้แบ่งตัวบ่งช้ีความรู้เท่าทันส่ือออกเป็น 4 ตัวบ่งช้ี 
ประกอบดว้ย 1) ความรู้ความเขา้ใจดา้นสถาบนั/องคก์รส่ือ 2) ความรู้ความเขา้ใจดา้นการผลิตส่ือ 3) 
การวเิคราะห์สาร และ4) การประเมินสาร 
 ส่วน กฤษณา ชาวไชย (2556) แบ่งระดบัของความรู้เท่าทนัส่ือออกเป็นระดบัไม่รู้เท่าทนั 
และระดบัรู้เท่าทนั โดยในระดบัรู้เท่าทนัก็แบ่งออกเป็น 3 ระดบัย่อยคือ ระดบัพื้นฐาน ระดบัปาน
กลาง ระดบัสูง โดยวดัจาก ความคิดของบุคคล ทกัษะเก่ียวกบัส่ือท่ีสัมพนัธ์กบันิยามการรู้เท่าทนัส่ือ
และองค์ประกอบส าคัญของการรู้เท่าทันส่ือ โดยกลุ่มคนในระดับไม่ รู้ เท่าทัน จะมีความรู้
ความสามารถในการใช้ส่ือ แต่ไม่ตระหนักถึงการใช้ส่ือและผลกระทบจากการใช้ส่ือต่อตนเอง 
ในขณะท่ีกลุ่มคนในระดบัรู้เท่าทนัก็จะไม่เช่ือทุกส่ิงส่ือท่ีน าเสนอ รับส่ืออย่างแข็งขนั (active) ท า
ความเขา้ใจสารจากส่ือในบริบทของตนเองและสังคมโดยอตัโนมติั เปิดรับส่ือดว้ยกระบวนการรับ
สาร 5 ขั้นตอน คือ เลือกสรร ใชป้ระโยชน์ ตั้งใจ มีส่วนร่วม และการไม่ยอมรับอิทธิพลจากส่ือ  
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 อย่างไรก็ดี การรู้เท่าทันส่ือนั้นไม่ใช่ตัวแปรแบบแบ่งกลุ่ม ไม่ใช่การวดัแบบ 2 ทาง 
(binary) หรือวดัโดยแบ่งกลุ่มคนเป็นกลุ่มผู ้รู้ เท่าทัน และกลุ่มผู ้ไม่รู้เท่าทัน แต่เป็นตัวแปร
แบบต่อเน่ือง (continuum) มีระดบัความเขม้ขน้ ตามสภาพแวดลอ้ม ความตอ้งการและทรัพยากรท่ีคน
นั้นมีอยู ่ (Potter, 2005 : 23-27 อา้งถึงใน พนม คล่ีฉายา, 2557  UNESCO, 2013 : 25) 
 นอกจากน้ี พนม คล่ีฉายา (2557) ยงัไดร้ะบุถึงแนวทางการวดัการรู้เท่าทนัส่ือ วา่วดัไดจ้าก 
ความสามารถของบุคคล 4 ดา้น ไดแ้ก่ 1. ความเขา้ใจเน้ือหา  2. การวิเคราะห์เน้ือหา 3. การประเมิน
และวิพากษ์ส่ือ และ 4. การมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งปลอดภยัต่อเน้ือหา ซ่ึงไดเ้พิ่มมิติการวดัท่ีสะทอ้นให้
เห็นถึงการส่ือสารสมยัใหม่ท่ีผูส่้งและผูรั้บสามารถมีปฏิสัมพนัธ์ในการส่ือสารกนัไดอ้ยา่งรวดเร็วและ
สะดวกข้ึน เช่นเดียวกบั ณัฐนนัท์ ศิริเจริญ (2556) ซ่ึงศึกษาเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ 
(media and information literacy) และไดแ้บ่งออกเป็น 2 ระดบัคือ ระดบัพื้นฐานและ ระดบัเชิงลึก 
โดยพิจารณาจากองคป์ระกอบของการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ 3 ดา้น ไดแ้ก่  
  1. Access/ Retrieval = การก าหนดสารสนเทศ การก าหนดแหล่งสารสนเทศ การ
เขา้ถึงแหล่งสารสนเทศ การก าหนดกลยทุธ์การแสวงหาสารสนเทศ การจ าแนกสารสนเทศ 
  2. Understanding/ Assessment/ Evaluation = การตระหนกัถึงผลกระทบของส่ือ การ
รับรู้และเขา้ใจกระบวนการของส่ือเขา้ใจผูผ้ลิตส่ือการเขา้ใจเน้ือหาสารสนเทศในแต่ละวฒันธรรม 
การวเิคราะห์การสังเคราะห์การอภิปรายและการประเมินคุณค่าเน้ือหาสารสนเทศ 
  3. Use/ Communicate การใช้ประโยชน์จากส่ือและสารสนเทศท่ีต้องการอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การมีสุนทรียศาสตร์และค่านิยม การเขา้ใจกระบวนการผลิตและการ
สร้างสรรค ์การมีส่วนร่วม   
 เช่นเดียวกบั เพ็ญพกัตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ (2557) ซ่ึงไดป้ระยุกต์จากแนวคิดความรู้เท่าทนั
ส่ือ  อินเทอร์เน็ต (Internet literacy) ของ Livingstone (2001) เพื่อวดัความรู้เท่าทนัส่ือโทรทศัน์ในยุค
ท่ีส่ือ โทรทศัน์และส่ืออินเทอร์เน็ตหลอมรวมกนั โดยแบ่งแนวทางการวดัความรู้เท่าทนัส่ือโทรทศัน์
ออกเป็น 4 มิติ   ไดแ้ก่ 1) มิติความสามารถเชิงวิเคราะห์ (analytical competence) 2) มิติความรู้
เก่ียวกบับริบทแวดลอ้มของ  ส่ือโทรทศัน์ (contextual knowledge) 3) มิติการทราบถึงสถานีและ
รายการโทรทศัน์ท่ีมีคุณภาพและน่าเช่ือถือ (canonical knowledge) และ 4) มิติความสามารถในการ
ผลิตเน้ือหาในส่ือโทรทศัน์ (production  competence)  
 ในระดบันานาชาติ องค์กร UNESCO ได้พฒันากรอบการประเมินการรู้เท่าทนัส่ือและ
สารสนเทศ (Global MIL assessment framework) (UNESCO, 2013) โดยก าหนดแนวทางการวดั
ออกเป็น 2 ระดับได้แก่ ระดบัความพร้อมของประเทศ กับ ระดบัสมรรถนะการรู้เท่าทนัส่ือและ
สารสนเทศ ซ่ึงไดก้ าหนด The MIL Competency Matrix  ไดก้ าหนดองคป์ระกอบของการรู้เท่าทนัส่ือ
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ออกเป็น 3 กระบวนการไดแ้ก่ กระบวนการเขา้ถึงส่ือ (Access) กระบวนการเขา้ใจ วิเคราะห์ ตีความ
และประเมินเน้ือหาของส่ือ (Evaluation) และกระบวนการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมี
ปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ (Creation) โดยก าหนดประเด็นและลกัษณะของสมรรถนะในแต่ละองคป์ระกอบ
ซ่ึงสัมพนัธ์กนั ดงัน้ี  
องค์ประกอบ ประเด็น สมรรถนะ (ความสามารถทีจ่ะ) 

Access 
1. รู้ความตอ้งการ สามารถ
คน้หา เขา้ถึง และเรียก 
(retrieve) สารสนเทศกบั
เน้ือหาในส่ือได ้

 
1.1 ก าหนดและส่ือสารชดัเจน
เก่ียวกบัความตอ้งการ
สารสนเทศ 
(Definition/Articulation) 

 
1. ระบุและส่ือสารชดัเจนเก่ียวกบั
ธรรมชาติ บทบาท และขอบเขตของ
สารสนเทศ รวมถึงเน้ือหาในส่ือ ผา่น
แหล่งท่ีหลากหลาย 

1.2 คน้หาและระบุต าแหน่งของ
สารสนเทศและเน้ือหาในส่ือ 
(Search/Location) 

2. คน้หาและระบุต าแหน่งของสารสนเทศ
และเน้ือหาในส่ือ 

1.3 เขา้ถึงสารสนเทศ เน้ือหาใน
ส่ือ และ ผูใ้หบ้ริการสารสนเทศ/
ผูใ้หบ้ริการส่ือ (Access) 

3. เขา้ถึงสารสนเทศ เน้ือหาในส่ือท่ี
ตอ้งการได ้อยา่งมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพและถูกจริยธรรม รวมถึง
การเขา้ถึงผูใ้หบ้ริการสารสนเทศ/ผู ้
ใหบ้ริการส่ือดว้ย 

1.4 เรียกและจดัเก็บสารสนเทศ 
และเน้ือหาในส่ือได ้
(Retrieval/Holding) 

4. เรียกและจดัเก็บสารสนเทศ  และเน้ือหา
ในส่ือไดช้ัว่คราวโดยใช ้วธีิการและ
เคร่ืองมือท่ีหลากหลาย  

2. Evaluation 
ความเขา้ใจ การประเมินค่า
สารสนเทศ และเน้ือหาใน
ส่ือ 

2.1 ความเขา้ใจ สารสนเทศ และ
เน้ือหาในส่ือ (Understanding) 

5. เขา้ใจความจ าเป็นของผูใ้ห้บริการ
สารสนเทศ และเน้ือหาในส่ือต่อสังคม 

2.2 ประเมินค่า (Assessment) 
สารสนเทศ และเน้ือหาในส่ือ 
รวมถึง ผูใ้หบ้ริการสารสนเทศ 
และเน้ือหาในส่ือ 

6. ประเมินค่า วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 
ส่ือสารออกมาและประยกุตใ์ชเ้กณฑใ์น
การประเมินสารสนเทศ และเน้ือหาในส่ือ 
รวมถึง ผูใ้หบ้ริการสารสนเทศ และเน้ือหา
ในส่ือ 

2.3 ประเมินผล (Evaluation) 
สารสนเทศ และเน้ือหาในส่ือ 

7. ประเมินผลและพิสูจน์ความถูกตอ้งของ
สารสนเทศ และเน้ือหาในส่ือ รวมถึง ผู ้
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องค์ประกอบ ประเด็น สมรรถนะ (ความสามารถทีจ่ะ) 
รวมถึง ผูใ้หบ้ริการสารสนเทศ 
และเน้ือหาในส่ือ 

ใหบ้ริการสารสนเทศ และเน้ือหาในส่ือ 

2.4 จดัระบบสารสนเทศ และ
เน้ือหาในส่ือ (Organization) 

8. สังเคราะห์และจดัระบบสารสนเทศ 
และเน้ือหาในส่ือได ้

3. Creation 
สร้าง ใชป้ระโยชน์และเฝ้า
ระวงัสารสนเทศ และเน้ือหา
ในส่ือ 

3.1 การสร้างความรู้และ
แสดงออกอยา่งสร้างสรรค ์
(Creation) 

9. สร้างและผลิตความรู้ สารสนเทศ และ
เน้ือหาในส่ือท่ีใหม่ๆ เพื่อวตัถุประสงค์
อยา่งใดอยา่งหน่ึงดว้ยความสร้างสรรค ์
และมีจริยธรรม 

 3.2 การส่ือสารขอ้มูล เน้ือหาผา่น
ส่ือ ความรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ
บนพื้นฐานจริยธรรม 
(Communication) 

10. ส่ือสารขอ้มูล เน้ือหาผา่นส่ือ ความรู้
อยา่งมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานกฎหมาย
และจริยธรรม โดยใชช่้องทางและ
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสม  

 3.3 การมีส่วนร่วม 
(Participation) ในกิจกรรม
สาธารณะในฐานะพลเมืองต่ืนรู้ 
(active citizen) 

11. มีส่วนร่วมกบัส่ือโดยการแสดงออก
ความคิดเห็น การสนทนาเพื่อมีส่วนร่วม
ทางการเมืองและสร้างความเขา้ใจระหวา่ง
วฒันธรรม ผา่นช่องทางท่ีหลากหลาย บน
พื้นฐานจริยธรรม อยา่งมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 3.4 การเฝ้าระวงั (Monitoring) 
อิทธิพลของสารสนเทศ และ
เน้ือหาในส่ือ การผลิตและการใช้
ความรู้ รวมถึง ผูใ้หบ้ริการ
สารสนเทศ และเน้ือหาในส่ือ 

12. เฝ้าระวงัผลกระทบของสารสนเทศ 
เน้ือหาในส่ือและขอ้มูลความรู้ต่างๆ ท่ีถูก
สร้างและเผยแพร่ข้ึน  รวมถึง ผูใ้หบ้ริการ
สารสนเทศ และเน้ือหาในส่ือดว้ย 

 
 อยา่งไรก็ดี Nupairoj (2015) ไดศึ้กษาเพื่อประเมินการรู้เท่าทนัส่ือของ Gen Y ในประเทศ
ไทยโดยน าเอากรอบการประเมินของ UNESCO ดงักล่าวขา้งตน้มาใชเ้ป็นเคร่ืองมือวดั ผลการศึกษา
พบว่า ในบริบทของประเทศไทยนั้น องค์ประกอบของการรู้เท่าทนัส่ือควรมีการเพิ่มเติมจาก 3 
องคป์ระกอบของ UNESCO เป็น 4 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่   
  1. ความสามารถในการเขา้ถึงส่ือ (Access)  
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  2. เขา้ใจ วเิคราะห์ ตีความและประเมินเน้ือหาของส่ือ (Evaluation)  
  3. การแสดงออกอยา่งสร้างสรรคแ์ละมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือ (Creation) และ 
  4. การสะทอ้นคิด (Reflection) หรือ การพินิจพิจารณาการกระท าของตนเอง วา่อาจมี
ผลกระทบหรือผลลพัธ์ต่อผูอ่ื้นอยา่งไร ทั้งในมิติของจริยธรรมและความรับผดิชอบ  
 จากการทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกบัตวัช้ีวดัการรู้เท่าทนัการส่ือสารทั้งในและต่างประเทศ 
ผูว้ิจยัได้น าแนวคิดดงักล่าวมาเป็นกรอบในการก าหนด(ร่าง)ตวัช้ีวดัเพื่อทดสอบการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารในการวิจยัคร้ังน้ี ร่วมกบัการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussions) ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อรวบรวม
ประเด็นการรู้เท่าทนัการส่ือสาร และพฒันาเป็นตวัช้ีวดัเพื่อทดสอบการรู้เท่าทนัการส่ือสารในการวิจยั
คร้ังน้ี 
 
ทฤษฎเีทคโนโลยเีป็นตัวก าหนด 
 แนวคิดในกลุ่มทฤษฎีเทคโนโลยีส่ือสารเป็นตวัก าหนดนั้น สนใจท่ีจะวิเคราะห์พลงัของ
ความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีเม่ือน ามาใช้ในพื้นท่ีของการส่ือสาร ซ่ึงจากแนวคิดพื้นฐานเก่ียวกบั
เทคโนโลยีส่ือสาร (Communication Technology) นั้นเช่ือว่า เทคโนโลยีเป็นสาเหตุหลกัในการ
ขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลงให้เกิดข้ึนกับส่วนต่างๆ ของสังคม และเม่ือเทคโนโลยีส่ือสารได้
เปล่ียนแปลงไป จะเกิดผลกระทบอยา่งไรในระดบัสังคม สถาบนั และปัจเจกบุคคลไดบ้า้ง  
 นักวิชาการคนส าคญัในกลุ่มทฤษฎีน้ีคือ Marshall McLuhan นักวิชาการสายทฤษฎี
วฒันธรรมวพิากษข์องส านกัโตรอนโต  
 เทคโนโลยีก็คือกระบวนการขยายศกัยภาพของมนุษยอ์อกไป (the extensions of man) 
หรืออีกนยัหน่ึงก็คือกระบวนการขยายขีดความสามารถดา้นต่างๆ ของมนุษยท่ี์จ าเป็นตอ้งอาศยัองค์
ความรู้บางอย่าง เทคโนโลยีการส่ือสารไดช่้วยขยบัขยายประสบการณ์ของมนุษยใ์ห้กวา้งขวางข้ึน       
ท าใหอุ้ปสรรคดา้นระยะทาง (Space) และกาลเวลา (Time) กลายเป็นเร่ืองไร้ความหมาย เพราะไม่อาจ
ปิดกั้นประสบการณ์ของมนุษย์ได้อีกต่อไป McLuhan มีความสนใจวิเคราะห์ผลกระทบของ
เทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีต่อสังคมในระดบัจุลภาค เขาไดส้รุปแง่มุมของการก าหนดผา่นส่ือ (Media 
Determinism) เอาไว ้3 มิติดว้ยกนั (กาญจนา แกว้เทพ และสมสุข หินวมิาน, 2551 : 142) ไดแ้ก่ 
 1. ผลกระทบของส่ือต่อมิติเร่ืองเวลา (Time) เช่น ส่ือหลายชนิดท่ีสามารถบนัทึกสารขา้ม
เวลา หรือยน่ยอ่ระยะเวลาในการส่ือสาร  
 2. ผลกระทบของส่ือต่อมิติเร่ืองพื้นท่ี (Space) เช่น ส่ือต่างๆ ท่ีพยายามเอาชนะเร่ืองพื้นท่ี 
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 3. ผลกระทบของส่ือต่อมิติเร่ืองประสบการณ์ของมนุษย ์(Human Experience) เช่น ส่ือ
โทรทศัน์หรือภาพยนตร์ท่ีท าให้เราไดเ้ห็นส่ิงท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน หรือจดัระเบียบประสบการณ์ท่ีเรา
จะไปสัมผสัโลกรอบตวัแบบใหม่  
 นอกจากน้ี McLuhan (1964 : 1-4) ยงัไดบ้ญัญติัแนวคิดส าคญัซ่ึงปรากฏอยูใ่นงานเขียน
เร่ือง Understanding Media: The Extensions of Man ไวว้า่ ‚Medium is the Message.‛ จากแนวคิด
ดงักล่าวน้ี เขาเห็นวา่ผลกระทบของการส่ือสารต่อปัจเจกบุคคลและสังคมไม่ไดม้าจากตวัสาร หากแต่
เป็นผลมาจากคุณลกัษณะของส่ือ เช่น โทรทศัน์ McLuhan เช่ือว่าไม่ว่าเน้ือหาสารแบบใดก็ไม่มี
ความส าคญั เพราะผลกระทบท่ีโทรทศัน์มีต่อผูช้มและสังคมนั้นมาจากคุณลกัษณะของส่ือเองมากกวา่ 
ภายใตแ้นวคิด ‚ส่ือคือสาร‛ McLuhan ไม่สนใจตอบคาถามวา่ ‚คนเรามีประสบการณ์ต่อเร่ืองอะไร
ผา่นส่ือ‛ (What we experience) แต่กลบัสนใจท่ีจะวิเคราะห์วา่ ‚คนเรามีประสบการณ์ต่อโลกรอบตวั
อยา่งไร‛ (How we experience the world) กล่าวคือ ในมุมมองของการส่ือสาร McLuhan ไม่สนใจ
เน้ือหาของสาร (Content) หากแต่สนใจรูปแบบของส่ือ (Form/Media) เพราะตวัสารไม่ส าคญัเท่าตวั
ส่ือ ทุกคร้ังท่ีเกิดการเปล่ียนแปลงในตวัส่ือจะมีผลกระทบต่อเน้ือหาหรือสารเสมอ 
 ขณะท่ี McLuhan เช่ือในความสัมพนัธ์ท่ีเป็นเหตุเป็นผลระหว่างการเปล่ียนแปลงทาง
เทคโนโลยกีารส่ือสารกบัการเปล่ียนแปลงของปัจเจกบุคคลในระดบัจุลภาค Harold Innis (1950, อา้ง
ถึงใน กาญจนา แก้วเทพ และสมสุข หินวิมาน : 136-138) กลบัเช่ือว่า อารยธรรมสังคม (Social 
Civilization) จะมีความสัมพนัธ์กบัวิถีการส่ือสาร (Modes of Communication) เสมอในระดบัมหภาค 
ในหนงัสือเร่ือง Empire and Communications ระบุวา่การขยายตวัของระบบจกัรวรรดิไม่อาจเกิดได้
ดว้ยการขยายแสนยานุภาพทางการทหารและการรบเท่านั้น แต่โครงสร้างอ านาจในสังคม (Structure 
of Power) ของระบบจกัรวรรดิจะดารงอยูแ่ละเผยแผอ่อกไปไดต้อ้งอาศยัเทคโนโลยีการส่ือสารควบคู่
กนัไปดว้ย เฉพาะชาติหรือกลุ่มคนท่ีมีอ านาจและมีเทคโนโลยีการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพเท่านั้น จึง
จะสามารถขยายจกัรวรรดิขา้มพื้นท่ี (Space) ออกไปไดอ้ยา่งกวา้งขวาง และในเวลาเดียวกนั ยิ่งระบบ
การส่ือสารขยายออกไปกวา้งไกลมากเท่าใด กลุ่มคนท่ีอยูช่ายขอบจากอ านาจศูนยก์ลาง (Marginality) 
ก็จะยิง่ถูกครอบงามากยิง่ข้ึน 
 แมว้่าในดา้นหน่ึง เทคโนโลยีการส่ือสารจะน าความกา้วหน้ามาสู่เศรษฐกิจและสังคม แต่
ดว้ยอิทธิพลทางความคิดแบบมาร์กซิสม ์Innis จึงเห็นวา่ไม่มีเทคโนโลยีส่ือสารใดท่ีถูกสร้างและใช้
อยา่งเสมอภาคหรือเท่าเทียม (Egalitarianism) เบ้ืองหลงัของเทคโนโลยีส่ือสารมกัเป็นเคร่ืองมือทาง
อ านาจของคนกลุ่มเล็กๆ บางกลุ่ม หรือท่ีเรียกวา่เป็นกลุ่มชาชั้นน า (Elite) ในสังคม โดยเป้าหมายของ
การใช้ส่ือของคนกลุ่มน้ีก็คือ ความพยายามในการครอบง าและควบคุมคนกลุ่มใหญ่ในสังคม 
นอกจากน้ี Innis ยงัเช่ือวา่ทุกคร้ังท่ีมีความเปล่ียนแปลงในเทคโนโลยีการส่ือสาร จะส่งผลต่อความ
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เปล่ียนแปลงในโครงสร้างอ านาจทางสังคมเสมอ แต่อ านาจดงักล่าวจะไม่เปล่ียนแปลงแบบขา้มชน
ชั้นจากชนชั้นปกครองมาสู่ชนชั้นล่าง และยิ่งเทคโนโลยีส่ือสมยัใหม่กา้วหน้าไปมากเท่าไร อ านาจ
ของชนชั้นก็ยิ่งจะรวมศูนยม์ากยิ่งข้ึน เพราะจะเหลือผูส่้งสารเพียงไม่ก่ีรายท่ีสามารถผูกขาดช่อง
ทางการแพร่กระจายข่าวสารได ้แต่ในทางกลบักนั เทคโนโลยดีงักล่าวก็จะยิง่ส่งผลใหมี้การขยายกลุ่ม
ผูรั้บสารออกไปใหม้ากยิง่ข้ึน 
 อยา่งไรก็ตาม ในยุคของ Innis เป็นช่วงท่ีเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน เช่น ส่ือส่ิงพิมพ ์วิทย ุ
โทรทศัน์ ก าลงัขยายตวัและเป็นส่ือท่ีมีการรวมศูนยค์่อนขา้งสูง ท าให้ Innis เช่ือในพลงัของส่ือท่ีรวบ
โครงสร้างอ านาจไวใ้นมือของชนชั้นน า แต่ทวา่มาถึงในปัจจุบนั มีการเกิดข้ึนและกระจายตวัของส่ือ
สมยัใหม่ เช่น โทรศพัทมื์อถือ โทรสาร กลอ้งถ่ายรูปดิจิทลั คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต ฯลฯ จึงเร่ิมเกิด
ค าถามข้ึนใหม่วา่ส่ือเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะกระจุกตวัอยูเ่ฉพาะในมือของชนชั้นน าทางธุรกิจการเมือง 
หรือเปิดโอกาสให้มีการกระจายอ านาจในโครงสร้างทางสังคมมากข้ึน อย่างเช่น การเกิดข้ึนของ 
Website ใหม่ๆ ท่ีกลายมาเป็นพื้นท่ีสาธารณะของกลุ่มชนชั้นอ่ืนๆ ของสังคม 
 เม่ือมนุษย์เราสร้างสรรค์เทคโนโลยีข้ึนมา มนุษย์ก าลังสร้างอนาคตของตัวเองอย่าง
หลีกเล่ียงไม่ได ้และในทา้ยท่ีสุด เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้นก็จะเขา้มาก าหนดพฤติกรรมของมนุษย์
ดว้ยเช่นกนั ไม่วา่จะเป็นในระดบัปัจเจกบุคคลหรือระดบัสังคม ส าหรับค าวา่ ‚เทคโนโลยีส่ือสารเป็น
ตวัก าหนด‛ นั้น กาญจนา แกว้เทพ และ สมสุข หินวมิาน (2551: 130) ไดส้รุปไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ เป็น
แนวคิดพื้นฐานของนกัวชิาการส านกัโตรอนโตท่ีเล็งเห็นพลงัอ านาจของส่ือ (หรือเทคโนโลยีส่ือสาร) 
ท่ีมีผลกระทบต่อสังคม หรือเช่ือว่าส่ือเป็นตวัแปรตน้ของการเปล่ียนแปลงดา้นต่างๆ ของมนุษย ์ซ่ึง
แบ่งไดก้วา้งๆ เป็นผลกระทบใน 3 ระดบั อนัไดแ้ก่ 
  1. ระดบัสังคม หรือทศันะท่ีเช่ือว่า หากเทคโนโลยีการส่ือสารเปล่ียนแปลง ก็จะ
น าไปสู่ความเปล่ียนแปลงในอารยธรรมสังคมโดยรวม (ดงัแนวคิดของ Harold Innis) 
  2. ระดบัปัจเจกบุคคล หรือแนวคิดท่ีอธิบายวา่ หากเทคโนโลยีการส่ือสารเปล่ียนแปลง
ก็จะส่งผลกระทบต่อความเปล่ียนแปลงของปัจเจกบุคคล (ซ่ึงสอดคล้องกับทศันะของ Marshall 
McLuhan) 
  3. ระดบัสถาบนัสังคม หรือจุดยืนท่ีมองว่าในขณะท่ีความเปล่ียนแปลงระดบัสังคม      
มหภาคค่อนขา้งกวา้งเกินไป และในขณะท่ีความเปล่ียนแปลงทางจุลภาคของปัจเจกบุคคลก็ให้ภาพท่ี
เล็กย่อยเกินไป ดงันั้น กลุ่มน้ีจึงเช่ือแบบกลางๆ ว่า ความเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสาร
อาจจะส่งผลเพียงแค่ในระดบัสถาบนัสังคมเท่านั้น เช่น การเขา้มาสู่ครัวเรือนของวิทยุในยุคแรก 
ไม่ไดส่้งผลต่อโครงสร้างสังคมโดยรวม หรือไม่ไดมี้ผลต่อปัจเจกบุคคลเป็นรายๆ ไป หาแต่มีผลต่อ
ความสัมพนัธ์ของคนในสถาบนัครอบครัว ท่ีสามีและลูกจะสนใจอยูก่บัส่ือวิทยุทั้งวนั ขณะท่ีภรรยา 
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(แม่บา้น) ตอ้งทนร าคาญเสียงวิทยุท่ีตนไม่ได้มีโอกาสเป็นผูเ้ลือกฟัง จนนาไปสู่ความตึงเครียดใน
สถาบนัครอบครัวสมยัใหม่ของตะวนัตกในทศวรรษท่ี 1920-1930 เป็นตน้ 
 แนวคิดตามกลุ่มทฤษฎีเทคโนโลยีเป็นตวัก าหนดนั้น มีนักวิชาการจ านวนหน่ึงเรียกช่ือ
ทฤษฎีน้ีวา่ นิเวศวิทยาส่ือ ‚Media Ecology‛ ซ่ึง นีล โพสต์แมน เป็นคนเรียกคนแรกในปี 1968 ซ่ึง
ไดรั้บแรงบนัดาลใจของ McLuhan อธิบายการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีวา่ไม่ไดเ้ป็นส่ิงท่ีเพิ่มเขา้
มา ไม่ได้เข้ามาแทนท่ีแต่เข้ามาในระบบนิเวศวิทยาส่ือ โดยปรับปรุงส่ือท่ีมีอยู่ก่อนหน้า  ทั้งน้ี          
นีล โพสต์แมน มีขอ้สันนิษฐานหรือฐานคติ (assumptions) ท่ีส าคญัในการวางกรอบทฤษฎี (ก าจร           
หลุยยะพงศแ์ละคณะ, 2557 :12-16) คือ  
  1) ส่ือแทรกซึมเขา้ไปในทุกกิจกรรมและการกระท าของมนุษยใ์นสังคม  
  2) ส่ือก าหนดการรับรู้ของมนุษยแ์ละจดัระเบียบ ประสบการณ์มนุษย ์และ  
  3) ส่ือผกูโยงและเช่ือมโยงโลกเขา้ดว้ยกนั 
 นอกจากน้ี Everett Rogers (อา้งถึงใน กาญจนา แกว้เทพ, 2541) ไดก้ล่าวถึงคุณลกัษณะ
ส าคญัของส่ือใหม่อนัไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต วา่มีผลต่อการเปล่ียนแปลงประสบการณ์
ของมนุษยแ์ละการเปล่ียนแปลงสังคมอยู ่3 ประการดงัน้ี 
 1. Interactivity: ส่ือใหม่มีลกัษณะท่ีสามารถตอบโตก้นัระหวา่งคนกบัเทคโนโลยีไดอ้ยา่ง
ฉบัพลนัทนัที 
   แรกเร่ิมเดิมที การมีปฏิสัมพนัธ์จะเกิดข้ึนเฉพาะในกรณีของการส่ือสารระหว่างบุคคล
แบบเผชิญหนา้ เม่ือส่ือดั้งเดิม (Traditional Media) เขา้มามีบทบาทในสังคม ไดท้  าให้การโตต้อบแบบ
ฉบัพลนัทนัทีนั้นลดน้อยลงไป แต่เม่ือความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีเขา้มามีบทบาท ท าให้สามารถ
สร้างปฏิสัมพนัธ์ได้ในทนัทีอีกคร้ัง มิติด้านกาละ (Time) และเทศะ (Space) ของการส่ือสารจึง
เปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก 
 2. Individual/ Demassified: ส่ือใหม่มีลกัษณะเป็นปัจเจกบุคคลสูง 
    รูปแบบการส่ือสารมวลชนแบบดั้งเดิมนั้นมีแต่จะสร้างการส่ือสารให้กระจายในวงกวา้ง 
หรือท่ีเรียกวา่ เป็นผูรั้บสารท่ีเป็นมวลชน (Massified) โดยทุกคนจะบริโภคส่ืออย่างเดียวกนัในเวลา
เดียวกนั แต่ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยส่ืีอสารท าใหผู้รั้บสารมีทางเลือกมากข้ึน ส่ือใหม่มีแนวโนม้
ท่ีจะสร้างผูใ้ชส่ื้อท่ีเป็นปัจเจกบุคคล มากกวา่ ซ่ึงสามารถเลือกใชส่ื้อและสารไดต้ามเวลาและสถานท่ี
ท่ีตอ้งการมากข้ึน 
 3. Asynchronous Nature of New Communication: ส่ือใหม่มีลกัษณะแยกเป็นส่วนๆ และ 
สามารถนามาประกอบกนัใหม่ไดใ้นภายหลงั 
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    คุณลกัษณะของส่ือใหม่อีกประการคือ ความสามารถในการแบ่งส่วนได ้(Asynchronous) 
โดยไม่ตอ้ง มาเป็นกลุ่มกอ้นเดียวกนั เช่น คอมพิวเตอร์มีศกัยภาพท่ีจะจดัเก็บขอ้มูลแยกเป็นส่วนๆ ได ้
ตลอดจนในการส่งขอ้มูลก็สามารถท่ีจะแยกส่งทีละส่วนได้โดยคุณภาพของขอ้มูลไม่หายไปกับ
ระยะทาง นอกจากน้ี ยงัรวมถึง ศกัยภาพท่ีส่ือมวลชนสามารถเก็บรักษาข่าวสารและขอ้มูลไวเ้ผยแพร่
ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกนัดว้ย เช่น การแพร่สารสนเทศผา่นโฮมเพจ  
 ผูว้จิยัน าทฤษฎีเทคโนโลยส่ืีอสารเป็นตวัก าหนดมาเป็นกรอบในการศึกษาเก่ียวกบัการรู้เท่า
ทนัส่ือ ดว้ยเห็นความส าคญัของความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยกีารส่ือสารอยา่งรวดเร็วในยุคดิจิทลัวา่มี
ผลกระทบทั้งในระดบัปัจเจกบุคคล ในมิติท่ีเก่ียวกบัความสามารถของผูใ้ช้ส่ือในการรู้เท่าทนัส่ือใน
ทุกมิติ ตามความแตกต่างกนัตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลและทางจิตวิทยาในมิติต่างๆ อนัได้แก่       
กาละเทศะ และประสบการณ์ของผูใ้ชส่ื้อในการส่ือสารยุคดิจิทลั รวมถึงผลกระทบในระดบัสถาบนั
ทางสังคม ท่ีจะน าเสนอเป็นแนวทางหรือเป็นนโยบายในการพฒันาและปฏิรูปดา้นการส่ือสารของ
สังคมไทย 
 
ทฤษฎช่ีองว่างทางดิจิทลั (Digital Divide) 
 ในปัจจุบนัซ่ึงเป็นยุคขอ้มูลสารสนเทศและความรู้ การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารสามารถสร้าง
ความแตกต่างในเร่ืองของรายได ้สถานภาพทางสังคม และการเรียนรู้ไดเ้ป็นอยา่งมาก หรืออาจเรียก
ได้ว่าคนท่ีสามารถเขา้ถึง (Access) ข้อมูลข่าวสารได้มากกว่าจะมีความได้เปรียบเหนือคนท่ีไม่
สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารได้ ซ่ึงน าไปสู่ความแตกต่างในด้านการศึกษา รวมทั้งสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจด้วย ความแตกต่างในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารเช่นน้ีถูกเรียกว่า ‚ช่องว่างทาง
ดิจิทลั‛ โดยมีสาเหตุจากความไม่เท่าเทียมกนัในการเขา้ถึงเทคโนโลยสีารสนเทศและการรับรู้ข่าวสาร 
ยิ่งเทคโนโลยีมีการพฒันามากข้ึน กลบัมีความเหล่ือมล ้ าของการเขา้ถึงและใช้ประโยชน์ เกิดความ
แตกต่างระหวา่งผูมี้ขอ้มูล (Info haves) กบั ผูไ้ม่มีขอ้มูล (Info have nots) ช่องวา่งทางดิจิทลัน้ีเกิดข้ึน
มีไดท้ั้งระหว่างบุคคล ครัวเรือน ธุรกิจและเขตภูมิศาสตร์ท่ีมีความแตกต่างของระดบัทางเศรษฐกิจ
สังคม (socio-economic) ขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีทางดา้นไอทีท่ีทนัสมยัเพื่อติดต่อส่ือสาร
และเขา้ถึงขอ้มูลท่ีจะน าไปใช้ในการปฏิบัติภารกิจประจ าวนัอย่างมีประสิทธิภาพ จนเกิดเป็นความ
ไดเ้ปรียบและความเสียเปรียบระหวา่งคนในประเทศ (OECD, 2001) 
 ในประเทศไทย ส านกังานพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ได้
นิยาม ค าวา่ Digital Divide ไวว้า่คือ ‚ความเหล่ือมล ้าทางดิจิทลั‛ ซ่ึงหมายถึง ความเหล่ือมล ้า (หรือ
ช่องว่าง) ในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ ความเหล่ือมล ้ าระหว่างประชากรกลุ่มต่างๆ 
ภายในประเทศ ท่ีมีโอกาสในการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้แตกต่างกนั เช่น ระหวา่งประชากรใน
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เมืองใหญ่กับประชากรในชนบท ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีเพศ อายุ ต่างกนั ระหว่างผูท่ี้มีระดับ
การศึกษาต่างกัน ระหว่างผู ้ท่ีมีเ ช้ือชาติและวฒันธรรมท่ีต่างกัน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึง
สารสนเทศและความรู้ของผูพ้ิการ ท่ีอาจน้อยกว่าบุคคลทัว่ไปอีกด้วย หรืออาจจะไปเปรียบเทียบ
ความเหล่ือมล ้าระหวา่งคนในประเทศต่างๆ เพราะประเทศท่ีมัง่คัง่จะมีความพร้อมมากกวา่ประเทศท่ี
ยากจน (จากเวบ็ http://thaiglossary.org/) 
 NECTEC ไดข้ยายขอบเขตความหมายของค าวา่ Digital Divide ให้กวา้งและครอบคลุมข้ึน
วา่ ช่องวา่งทางดิจิทลัคือ การเกิดช่องวา่งของ ‘ผูมี้ข่าวสาร‛ และ ‚ผูไ้ร้ข่าวสาร‛ ระหว่างประชากร
กลุ่มต่างๆ ในสังคมโลก ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีท าให้เกิดช่องว่างในการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารขอ้มูล 
รวมทั้งความรู้ ก็คือความไม่เท่าเทียมกนัของโอกาสในการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร ซ่ึงนับเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญยิ่งในปัจจุบันส าหรับการติดต่อส่ือสารระหว่างชุมชน
ภายในประเทศและระหวา่งประเทศ และยงัเป็นประตูสู่ขอ้มูลมหาศาลท่ีไร้ขอบเขตพรมแดนมาจากดั 
ดงันั้น อาจกล่าวไดว้า่ปรากฏการณ์ท่ีเรียกวา่ Digital Divide น้ี เป็นผลสืบเน่ืองมาจากการแพร่กระจาย
ของเทคโนโลยสีารสนเทศไปยงัประชาคมโลกอยา่งไม่ทัว่ถึงและไม่เท่าเทียม และแมเ้วลาจะล่วงเลย
มาสิบกวา่ปี ความหมายท่ีถูกนิยามข้ึนโดย NECTEC ก็ยงัคงเป็นท่ียอมรับและใชก้นัอยูท่ ัว่ไปในเร่ือง
ของระดบัความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้ พบวา่แบ่งเป็น 2 ระดบั ตามท่ี ทวีศกัด์ิ 
กออนนัตกลู และคณะ (2545) ไดร้ะบุไวคื้อ 
  1. ความเหล่ือมล ้ าระหว่างประชากรกลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศ ท่ีมีโอกาสในการ
เขา้ถึงสารสนเทศและความรู้แตกต่างกนั ความเหล่ือมล ้าระหวา่งประชากรในเมืองใหญ่กบัประชากร
ในชนบท ระหวา่งกลุ่มประชากรท่ีมีเพศ อาย ุต่างกนั ระหวา่งผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต่างกนั ระหวา่งผูท่ี้
มีเช้ือชาติและวฒันธรรมท่ีต่างกนั รวมถึงโอกาสในการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้ของผูพ้ิการ ท่ี
อาจนอ้ยกวา่บุคคลทัว่ไปอีกดว้ย 
  2. ความเหล่ือมล ้าระหวา่งประเทศต่าง ๆ ท่ีมีการพฒันาดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดบัและรูปแบบท่ีต่างกนั คือระหวา่งประเทศท่ีพฒันาแลว้และมีความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม
ค่อนขา้งมากกบัประเทศท่ีกาลงัพฒันาซ่ึงมกัจะครอบคลุมถึงประเทศยากจน 
โดยท่ีปัจจยัหรือตวัแปรท่ีท าให้เกิดช่องว่างทางดิจิทลัมีด้วยกันหลายปัจจยัหลายมิติ ซ่ึงมีผูแ้บ่ง
ประเภทเอาไวค้่อนขา้งหลากหลาย เช่น 
 Tichenor, Donohue and Olien (1970) ไดแ้บ่งปัจจยัท่ีส่งผลให้เกิดช่องวา่งทางดิจิทลัในแง่
ของช่องวา่งทางความรู้เอาไว ้5 ประการ ไดแ้ก่ 
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  1. ทกัษะในการส่ือสารของกลุ่มบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูงและต ่า
แตกต่างกนั กลุ่มบุคคลทั้งสองระดบัน้ีจะมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนั และการศึกษาน่ีเองท่ีเป็น
พื้นฐานท่ีท าใหค้นมีทกัษะในการอ่าน การพดู การฟัง และการท าความเขา้ใจต่างกนั 
  2. ระดบัข่าวสารท่ีสะสมไว ้หรือพื้นฐานความรู้เดิมของกลุ่มบุคคลทั้งสองท่ีแตกต่าง
กัน ท าให้กลุ่มบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูง อาจทราบเร่ืองราวนั้นแล้วจาก
การศึกษา หรืออาจทราบเร่ืองนั้นมากกวา่จากการเปิดรับและเขา้ถึงสารจากแหล่งต่างๆ 
  3. กลุ่มบุคคลท่ีมีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสูงอาจมีความสัมพนัธ์และการ
ติดต่อทางสังคมโดยตรงมากกวา่ ท าให้กลุ่มบุคคลดงักล่าวอาจทราบและคุน้เคยกบัเร่ืองราวต่างๆ ใน
ส่ือมวลชนจากวงสังคมระดบัสูงท่ีมีความสัมพนัธ์กนัโดยตรง 
  4. กลไกการเปิดรับข่าวสาร การยอมรับ และความจ าข่าวสารนั้น บุคคลท่ีมีสถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจต ่ากวา่ อาจไม่ให้ความสนใจในข่าวสารท่ีไม่สอดคลอ้งกบัค่านิยมหรือความ
ตอ้งการของตนเอง 
  5. ธรรมชาติของส่ือมวลชนทัว่ไปมีความโนม้เอียงไปยงักลุ่มบุคคลท่ีมีสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจสูงมากกวา่ ซ่ึงข่าวสารสาธารณกิจหรือศาสตร์ท่ีเป็นความรู้ดา้นต่างๆ ส่วนมากจะ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของกลุ่มบุคคลชั้นสูงมากกวา่ 
 ส าหรับในประเทศไทย ดนุวศิน เจริญ (2013) ไดส้รุปปัจจยัโดยทัว่ไปท่ีเป็นสาเหตุของ 
Digital Divide เอาไวใ้นนิตยสาร Competitiveness Review 5 ประการดงัต่อไปน้ี 
  1. ปัจจยัด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Infrastructure) 
   ความไม่ทัว่ถึงในการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศพัท ์
(ทั้งมีสายและไร้สาย) การแพร่กระจายของการใช้คอมพิวเตอร์ การให้บริการอินเตอร์เน็ต โดยส่วน
ใหญ่มกักระจุกตวัในเขตตวัเมือง หรือพื้นท่ีท่ีบริษทัผูใ้ห้บริการสามารถได้รับผลตอบแทนในการ
ลงทุนท่ีสูง เป็นสาเหตุให้ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพื้นท่ีชนบทขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเขา้ถึงขอ้มูลหรือความรู้ ซ่ึงในปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับวา่อุปกรณ์ในการเขา้ถึงขอ้มูล
ข่าวสารนั้นคือคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต 
  2. ปัจจยัในเร่ืองของความแตกต่างในด้านการศึกษา สังคม อายุ และลกัษณะทาง
กายภาพของประชากร (Population Group) 
    เช่น รายได้ ระดบัการศึกษา ลกัษณะของเช้ือชาติและวฒันธรรม เพศ/อายุ ถ่ินท่ีอยู่
อาศยั โครงสร้างทางครอบครัว พื้นฐานดา้นภาษาท่ีใช ้ฯลฯ ความไม่เท่าเทียมกนัของระดบัการศึกษา
อาจน าไปสู่ขอ้จ ากดัของทกัษะการใชง้านคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต โดยทัว่ไปผูท่ี้มีการศึกษาสูงมี
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โอกาสในการใชค้อมพิวเตอร์มากกวา่ผูท่ี้มีการศึกษาต ่าหรือขาดโอกาสในการศึกษา เน่ืองจากการใช้
งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นท่ีแพร่หลายในสถาบนัการศึกษาในระดบัสูง ส าหรับปัจจยัใน
เร่ืองเช้ือชาติ ศาสนา และวฒันธรรม พบว่าในบางชุมชนไม่อนุญาตหรือจ ากดัโอกาสในการเขา้ถึง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาไวซ่ึ้งประเพณีหรือวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ส่วนปัจจยัดา้นกายภาพนั้น 
เป็นปัญหาหลกัในการเข้าถึงขอ้มูลข่าวสาร โดยเฉพาะผูพ้ิการทางสายตาไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์เน็ตไดเ้หมือนคนปกติทัว่ไป ท าใหเ้สียเปรียบในเร่ืองของการรับรู้ขอ้มูลและข่าวสาร 
  นอกจากน้ีปัจจยัดา้นภาษาก็ยงัเป็นอีกปัจจยัหน่ึง เน่ืองจากในปัจจุบนัภาษาในเวบ็ไซต์
ส่วนใหญ่ยงัเป็นภาษาองักฤษ อาจเป็นสาเหตุให้คนส่วนหน่ึงท่ีไม่มีความรู้ภาษาองักฤษไม่สามารถ
เขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศได ้
  3. ปัจจยัดา้นนโยบาย (Geopolitics) 
     นโยบายของรัฐบาลเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีส่วนส าคญัในการเพิ่มหรือลดระดบัความ
เหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงสารสนเทศและความรู้ เน่ืองจากรัฐเป็นผูก้  าหนดกฎเกณฑ์และลกัษณะของการ
แข่งขนั ก าหนดอตัราค่าบริการและความทัว่ถึงของการใหบ้ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น นโยบาย
การเปิดเสรีเทคโนโลยีสารสนเทศ จะท าให้มีการแข่งขนักันมากข้ึน ราคาสินค้าและบริการด้าน
สารสนเทศลดต ่าลง ส่งผลใหป้ระชาชนในประเทศมีโอกาสเขา้ถึงสารสนเทศไดม้ากข้ึน เป็นตน้ 
  4. ปัจจยัดา้นผูใ้หบ้ริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Providers) 
    สาเหตุหลักเกิดจากต้นทุนการลงทุนไม่สอดคล้องกับอุปสงค์การลงทุนระบบ
เครือข่ายโทรคมนาคมซ่ึงถือว่าต้องใช้เม็ดเงินลงทุนจ านวนมาก เปรียบได้กับการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โครงข่ายไฟฟ้า ถนน น ้ าประปา เป็นตน้ หากพิจารณาถึงการลงทุนใน
เชิงพาณิชยแ์ลว้ การลงทุนขยายโครงข่ายสู่ภูมิภาค โดยเฉพาะในชนบท หรือพื้นท่ีผลตอบแทนการ
ลงทุนต ่าแทบไม่มีความเป็นไปไดท้างธุรกิจ นอกจากประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทุนท่ีไม่สอดคลอ้ง
กบัอุปสงค์แลว้ อุปสรรคท่ีส าคญัอีกประการหน่ึงคือ การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ รองรับ 
เช่น บางพื้นท่ียงัไม่มีการคมนาคมทางถนน หรือระบบไฟฟ้า ท่ีสามารถเขา้ถึงได ้
  5. ปัจจยัในดา้นอตัราค่าบริการและคุณภาพ (Service Rates and Quality) 
      ส าหรับประเทศไทยพบวา่ อตัราค่าบริการอินเตอร์เน็ตแบบ Dial Up ในประเทศไทย
มีอตัราค่าบริการต ่ากวา่หลายๆ ประเทศในเอเชีย หากผูใ้ชบ้ริการอยูน่อกพื้นท่ีโครงข่ายสาย และตอ้ง
อาศยัเทคโนโลยีประเภทอ่ืน เช่น ดาวเทียม เพื่อการเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต อตัราค่าบริการจะสูงเพิ่มข้ึน
หลายเท่าตวั ประเด็นท่ีส าคญัอีกประการหน่ึง ซ่ึงท าให้การเขา้ถึงอินเตอร์เน็ตยงัไม่ไดรั้บความนิยม
เท่าท่ีควรก็คือ ปัญหาคุณภาพในการให้บริการรวมทั้งการบริการมีความล่าชา้ของการส่ือสาร ปัญหา
การเช่ือมต่อโดยเฉพาะแบบ Dial-up ท่ีโอกาสสายหลุดค่อนขา้งบ่อย แมปั้จจุบนัรูปแบบการเขา้ถึง
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อินเตอร์เน็ต แบบ ADSL ซ่ึงเป็นอินเตอร์เน็ตท่ีมีความเร็วสูงจะได้รับความนิยมจากผูใ้ช้บริการ
อินเตอร์เน็ตอยา่งรวดเร็ว แต่ปัญหาของความเร็วของอินเตอร์เน็ตยงัไม่เป็นท่ีพอใจของผูใ้ช ้มูลเหตุ
ของปัญหาอาจมาจากการท่ีปัจจุบนัขอ้มูลในเว็บไซต์เป็นมลัติมีเดียท่ีตอ้งการความเร็วสูงมาก เช่น 
การดาวน์โหลดภาพยนตร์ หรือแอนิเมชัน่ต่างๆ 
 ช่องวา่งทางดิจิทลัมีความเก่ียวขอ้งกบัการรู้เท่าทนัส่ือโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในยุคของส่ือใหม่ 
โดยอธิบายความสามารถในการเขา้ถึง (access) หน่ึงในองคป์ระกอบของการรู้เท่าทนัส่ือ ทั้งน้ี ไม่ใช่
เพียงการเขา้ถึงเทคโนโลยีสารสนเทศทางกายภาพเท่านั้น แต่หมายรวมถึงว่าการจดัให้มีการเขา้ถึง
ดงักล่าวแลว้จะสนบัสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกนัในดา้นการศึกษา การมีส่วนร่วมและวฒันธรรม
หรือไม่ (Livingstone, 2004 : 4) อีกทั้ง ยงัหมายรวมถึงผลกระทบของความเหล่ือมล ้าต่อคนท่ีสามารถ
หา จดัการ สร้างและเผยแพร่สารสนเทศและความรู้โดยใช้เคร่ืองมือทางเทคโนโลยีท่ีหลากหลาย 
อยา่งสร้างสรรคแ์ละมีประสิทธิผล กบัคนท่ีไม่มีความสามารถดงักล่าว UNESCO (2013 : 26) 
 จากการทบทวนแนวคิดเก่ียวกบัช่องว่างทางดิจิทลั งานวิจยัน้ีพบว่าสามารถน าแนวคิด
ดังกล่าวมาใช้เป็นกรอบในการอธิบายถึงปัญหาและสาเหตุของความเหล่ือมล ้ าในการเข้าถึง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อันเป็นความแตกต่างระหว่างผู ้ท่ีมีและสามารถใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไดก้บัผูท่ี้ไม่มีหรือขาดโอกาส ซ่ึงปัจจยัของปัญหาเหล่าน้ีมี
ด้วยกนัหลายมิติ ทั้ งในด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น และการพฒันาทกัษะการใช้คอมพิวเตอร์
เทคโนโลยสีารสนเทศอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
การรู้เท่าทันการส่ือสารกับการปฏิรูปส่ือและการพัฒนาความเป็นพลเมืองยุคดิจิทัล (Digital 
citizenship) 
 การปฏิรูปส่ือ (Media reform) เป็นความพยายามท่ีจะเปล่ียนระบบหรือโครงสร้างส่ือ ให้
ท าหน้าท่ีตอบสนองความตอ้งการของสังคมให้มากข้ึนแทนการตอบสนองต่อธุรกิจ อ านาจรัฐหรือ
นักการเมือง หรืออาจรวมไปถึงการตอบสนองด้านข้อมูลข่าวสารและความรู้แก่คนส่วนน้อยกับ
ผูด้อ้ยโอกาสดว้ย (Hackett and Carroll, 2004 อา้งถึงใน เพญ็พกัตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2558, น.35)  
   ส าหรับการปฏิรูปส่ือในประเทศไทยด าเนินมาตั้งแต่หลงัเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม 
พ.ศ.2535 พิรงรอง รามสูต (2554) ระบุวา่หน่ึงใน 5 แนวทางของการปฏิรูปส่ือในประเทศไทย คือ 
การสร้างความรู้เท่าทนัส่ือ เพื่อสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัผูบ้ริโภคส่ือโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในการ
เปิดรับเน้ือหาผา่นส่ือในเชิงวเิคราะห์วพิากษ ์ ท่ีผา่นมาองคก์รหรือหน่วยงานท่ีมีบทบาทชดัเจนในการ
ส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือให้กบัผูบ้ริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  คือ องค์กรภาคประชา
สังคม ทั้งในลกัษณะของการด าเนินกิจกรรมของแต่ละองค์กรเอง และการรวมตวักนัเป็นเครือข่าย  
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โดยจะเนน้ไปท่ีส่ืออินเทอร์เน็ต เน่ืองจากเป็นส่ือใหม่ท่ีผูป้กครองบางส่วนยงัไม่มีความรู้หรือทกัษะ
มากพอท่ีจะให้ค  าช้ีแนะและปกป้องดูแลเด็กได้ รวมถึงลักษณะของส่ืออินเทอร์เน็ตท่ีเปิดกวา้ง
ทางด้านเน้ือหา โดยเน้ือหาต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตถูกสร้าง เผยแพร่ และเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย 
นอกจากน้ี อีกหน่ึงกิจกรรมท่ีเป็นรูปธรรมในการปฏิรูปส่ือตามแนวทางน้ี คือ การจดัตั้ง ‚โครงการ
ศึกษาเฝ้าระวงัส่ือและพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือเพื่อสุขภาวะของสังคม (Media Monitor) ท่ีจะน าขอ้มูล
ป้อนกลบั (feedback) จาก ภาคส่วนอ่ืนๆ ของสังคมไปยงัส่ือ เพื่อท าให้เกิดพฒันาระบบและแกไ้ข
ปัญหาและกระตุน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อการมีคุณภาพ
ชีวติท่ีดีของประชาชนเอง 
 ความเคล่ือนไหวล่าสุดเร่ืองการปฏิรูปส่ือของประเทศไทยเกิดข้ึนภายหลงัคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรือ คสช. เขา้ยดึอ านาจเม่ือ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมีนโยบายการปฏิรูปส่ือโดย 
คสช. ก าหนดให้สภาปฏิรูปแห่งชาติด าเนินการศึกษาและเสนอแนะเก่ียวกบัการปฏิรูปส่ือ โดยมี
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู ้รับผิดชอบหลัก 
คณะกรรมาธิการฯ ไดค้  านึงถึงความทา้ทายต่อการปฏิรูปส่ือในปัจจุบนัว่ามาจากหลากหลายปัญหา 
โดยประการส าคญัคือ ปัญหาความทา้ทายจากภูมิทศัน์ส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเทคโนโลยีการส่ือสาร
ท่ีก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้ผูบ้ริโภคส่ือในยุคแอนะล็อกปรับเปล่ียนสู่การเป็นทั้งผูบ้ริโภคและ
ผูผ้ลิตส่ือ (Prosumer) ในยุคดิจิทลั มีความกระตือรือร้นในการมีส่วนร่วมสร้างสารเพื่อเผยแพร่สู่
สาธารณะ โดยเฉพาะผา่นช่องทางส่ือออนไลน์ แต่บางคร้ังผูใ้ชส่ื้ออาจยงัขาดความรู้ทนัเท่าส่ือ และ
ขาดความรู้ ความเขา้ใจในการใช้สิทธิเสรีภาพการส่ือสารบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม 
หรือขาดมาตรฐานจริยธรรมในการใช้ส่ือออนไลน์ รวมถึง ปัญหาการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การก ากบัดูแลและตรวจสอบส่ือ การขาดช่องทางเขา้มามีส่วนร่วมก าหนดทิศทางของข่าวสารขอ้มูลท่ี
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ ตลอดจนถึงการขาดความรู้เท่าทนัส่ือ 
 คณะกรรมา ธิก ารฯ  จึ งได้ก าหนดวิสั ยทัศ น์การป ฏิ รูประบบการ ส่ือสารของ
คณะกรรมาธิการปฏิรูปการส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ส านักงานเลขาธิการสภา
ผูแ้ทนราษฎร, 2558) คือ  
 “ส่ือสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยต้องมีมาตรฐาน คุณภาพสูงสุด เพ่ือ
ประโยชน์สาธารณะ บนพืน้ฐานของสิทธิเสรีภาพควบคู่กับจริยธรรมและความรับผิดชอบ โดยเป็นท่ี
เช่ือถือท้ังในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงประชาชนมีสิทธิในการรับรู้ เข้าถึง เท่าทันส่ือและมี
ส่วนในการส่ือสารท่ีสร้างสรรค์” 
 นอกจากน้ี คณะกรรมาธิการฯ ยงัไดน้ าเสนอแนวทางการด าเนินการเพื่อการปฏิรูป โดยให้
ตรากฎหมายว่าดว้ยการปกป้องสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม คุม้ครองสวสัดิภาพ และสวสัดิการ
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ของส่ือมวลชน ข้ึนเพื่อก าหนดใหมี้สภาวชิาชีพส่ือมวลชนแห่งชาติเพื่อการส่งเสริมประสิทธิภาพของ
การก ากบัดูแลกนัเองโดยส่ือมวลชนวชิาชีพท่ีครอบคลุมส่ือมวลชนทุกแขนงและทุกระดบัพื้นท่ี โดยมี
โครงสร้างคู่ขนานกบัระหว่างคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสภาวิชาชีพส่ือมวลชน
แห่งชาติ และ คณะกรรมการก ากบัดูแลส่ือโดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทนัส่ือ โดยคณะกรรมการ
ชุดหลงัน้ีมีหน้าท่ีส าคญั อาทิ ส่งเสริมให้ผูบ้ริโภคมีความรู้เท่าทนัส่ือทุกประเภทอย่างเป็นรูปธรรม 
ด าเนินการและสนบัสนุนการเผยแพร่ขอ้มูลอนัเป็นการส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทนัส่ือ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก ากับดูแลส่ือ เป็นต้น อย่างไรก็ดีข้อเสนอการ
ด าเนินการปฏิรูปดงักล่าวในท่ีสุดแลว้ก็ยงัไม่ไดน้ าไปสู่การตรากฎหมายแต่อยา่งใด 
 อยา่งไรก็ดี วนัท่ี 26 มี.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษาไดเ้ผยแพร่ พระราชบญัญติักองทุนพฒันา
ส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ซ่ึงก็เป็นกฎหมายอีกฉบับหน่ึงท่ีเป็นผลิตผลจากความ
เคล่ือนไหวในการปฏิรูปส่ือ โดยกองทุนฯ น้ี มีวตัถุประสงค์ท่ีเก่ียวขอ้กบัการรู้เท่าทนัส่ือ อาทิ การ
ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทกัษะในการรู้เท่าทนัส่ือ 
เฝ้าระวงัส่ือท่ีไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค ์และสามารถใชส่ื้อในการพฒันาตนเองชุมชนและสังคม 
รวมถึง การด าเนินการและส่งเสริมให้มีส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์ท่ีทุกคนสามารถเขา้ถึงและใช้
ประโยชน์ไดอ้ยา่งทัว่ถึง เป็นตน้ 
 กล่าวคือ การส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือแก่ประชาชนเป็นแนวทางหน่ึงของการปฏิรูปส่ือ 
ในทาง หน่ึงเพื่อเป็นการเปล่ียนแปลงสังคมให้มีระบบหรือโครงสร้างส่ืออนัพึงประสงค์ แต่อีกทาง
หน่ึงก็เพื่อเป็นการพฒันาประชาชนไปสู่ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยดว้ย  
ความเป็นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในยคุท่ีผา่นมา คือการเป็นสมาชิกของสังคมท่ีมีส่วนร่วม 
ในการใชสิ้ทธิเสรีภาพอยา่งมีความรับผดิชอบ เคารพสิทธิของผูอ่ื้น เคารพความแตกต่างและกฎกติกา 
เพื่อให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างเป็นสุขภายใตก้ารปกครองตามวิถีประชาธิปไตย แต่ในยุค
ปัจจุบนั เทคโนโลยี การส่ือสารท่ีมีความกา้วหน้าไดเ้ปล่ียนคุณลกัษณะและขอบเขตของความเป็น
พลเมือง โดยท่ีพลเมืองในยุคดิจิทลัถูกคาดหวงัให้สามารถจดัการกบัการใชเ้ทคโนโลยีในการมีส่วน
ร่วมทางสังคมด้านต่างๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบ ซ่ึงคุณลักษณะดังกล่าว มี
ความส าคญัอยา่งมากในการขบัเคล่ือนการปฏิรูป เพื่อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงทางสังคม  
 ความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทลั (Digital Citizenship) ซ่ึง Ribble (2011) ไดใ้ห้ความหมายวา่
หมายถึง ปทสัถานท่ีเป็นแนวทางการประพฤติปฏิบติัในการใชเ้ทคโนโลยีอยา่งเหมาะสมและมีความ
รับผดิชอบ แบ่งออกเป็น 9 หวัขอ้ดงัน้ี 
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  1) Digital Access การเขา้ถึงเทคโนโลยดิีจิทลัโดยสมบูรณ์  
  รัฐบาลทุกประเทศมีหน้าท่ีจัดให้มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อให้พลเมืองเข้าถึง
แหล่งข้อมูล และสามารถ ติดต่อส่ือสารถึงกันได้ ทั้ งคนเมืองและคนชนบท ผู ้ใช้เทคโนโลยี
จ  าเป็นตอ้งตระหนกัวา่ทุกคนมีโอกาสเท่ากนัในการใชเ้ทคโนโลย ีการพยายามท าให้ทุกคนมีสิทธิทาง
ดิจิทลัเท่าเทียมกันและการสนับสนุนให้เขา้ถึงส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของความเป็น
พลเมืองยคุดิจิทลั การถูกกีดกนัไม่ให้เขา้ถึงดิจิทลัท าให้ความเป็นพลเมืองยุคดิจิทลัยากท่ีจะเติบโตใน
ขณะท่ีสังคมมีการใช้เคร่ืองมือส่ือสารเหล่าน้ีมากข้ึน การช่วยจดัหาช่องทางและขยบัขยายการเขา้ถึง
เทคโนโลยจึีงควรเป็นเป้าหมายของพลเมืองยคุน้ี ผูใ้ชเ้ทคโนโลยีตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่มีคนบางส่วนท่ี
อาจถูกจากดัการเขา้ถึง จึงอาจจาเป็นตอ้งจดัหาแหล่งอ่ืนๆ ท่ีสามารถเขา้ถึงไดก้ารจะเป็นพลเมืองยุค
ดิจิทลัท่ีมีผลิตผล (productive) นั้น รัฐฯ ตอ้งให้ค  ามัน่สัญญาไดว้า่จะไม่มีใครถูกปฏิเสธในการเขา้ถึง
เทคโนโลยดิีจิทลั  
  2) Digital Commerce การซ้ือขายสินคา้ทางอิเล็กทรอนิกส์  
  ในสังคมออนไลน์มีการซ้ือขายสินคา้เหมือนสังคมทัว่ไป แต่เน่ืองจากผูข้ายและผูซ้ื้อ
มองไม่เห็นหนา้กนั หรืออาจไม่รู้จกักนัดว้ยซ ้ า จึงตอ้งมีกติกาในการท าธุรกรรมออนไลน์เพื่อให้เกิด
ความเป็นระเบียบ ไม่เอาเปรียบซ่ึงกันและกัน ผูใ้ช้เทคโนโลยีจ  าเป็นต้องเข้าใจว่าส่วนแบ่งทาง
เศรษฐกิจการตลาดกอ้นใหญ่นั้นเกิดจากการซ้ือขายทางอิเล็กทรอนิกส์ กติกาการซ้ือขายแลกเปล่ียนท่ี
ถูกตอ้งตามกฎหมายได้ถูกก าหนดข้ึนแล้ว ผูข้ายและผูซ้ื้อจ าเป็นตอ้งตระหนักถึงประเด็นต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับกติกาเหล่าน้ี การซ้ือสินค้าจ าพวกของเล่น เส้ือผ้า รถ อาหาร และอ่ืนๆ ผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตไดก้ลายเป็นเร่ืองปกติสาหรับผูใ้ชเ้ทคโนโลย ีในขณะเดียวกนัก็พบวา่มีจ านวนสินคา้และ
บริการท่ีขดัต่อขอ้กฎหมายและศีลธรรมในบางประเทศ ซ่ึงอาจรวมถึงกิจกรรมการซ้ือขายอยา่งเช่น 
การดาวน์โหลดท่ีผดิกฎหมาย สินคา้ลามกอนาจาร และสินคา้เก่ียวกบัการพนนั ดงันั้น พลเมืองในยุค
ดิจิทลัจ าเป็นตอ้งเรียนรู้วา่ท าอยา่งไรจึงจะเป็นผูบ้ริโภคท่ีมีประสิทธิภาพในยคุดิจิทลั  
  3) Digital Communication การแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารผา่นส่ือดิจิทลั  
  การเปล่ียนแปลงท่ีส าคัญประการหน่ึงในการปฏิวติัสู่ระบบดิจิทัลคือเร่ืองของ
ความสามารถของบุคคลท่ีจะท าการติดต่อส่ือสารกบับุคคลคนอ่ืนๆ ซ่ึงในศตวรรษท่ี 19 รูปแบบการ
ส่ือสารยงัถูกจ ากดั แต่ในศตวรรษท่ี 21 น้ีทางเลือกในการส่ือสารมีมากมาย เช่น อีเมล์ โทรศพัทมื์อถือ 
และการส่งขอ้ความ การส่ือสารยุคดิจิทลัไดเ้ปล่ียนแปลงทุกส่ิงทุกอย่างเน่ืองจากผูค้นสามารถท่ีจะ
ติดต่อส่ือสารกนัไดแ้บบปัจจุบนัทนัด่วนในทุกท่ีทุกเวลา แต่ยงัมีผูใ้ชเ้ทคโนโลยีส่ือสารจ านวนมากท่ี
ไม่ได้ถูกสอนให้รู้ว่าควรจะตดัสินใจอย่างไรจึงจะเหมาะสมเม่ือมีตวัเลือกในการติดต่อส่ือสารท่ี
แตกต่างหลากหลาย ในทุกวนัน้ี ใครๆ ก็สามารถใชส่ื้อออนไลน์เพื่อส่ือสารหรือแสดงตวัตนให้ผูอ่ื้น
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รับรู้ผ่านแอพลิเคชัน่ Line Instagram Facebook YouTube ฯลฯ แต่คนท่ีรู้จริงเท่านั้นจึงจะสามารถ
เลือกใชส่ื้อออนไลน์ไดถู้กกาลเทศะและใชส่ื้อออนไลน์อยา่งมีประสิทธิภาพสูงสุด  
  4) Digital Literacy การใชเ้ทคโนโลยดิีจิทลัอยา่งรู้เท่าทนั  
  เทคโนโลยดิีจิทลัเป็นศาสตร์ท่ีกวา้งมาก จาเป็นตอ้งมีการเลือกสรรเน้ือหาท่ีพลเมืองยุค
ดิจิทลัควรรู้ แลว้นามาถ่ายทอด ฝึกฝน ใหใ้ชเ้ป็นและใชค้ล่อง พลเมืองยุคดิจิทลัท่ีเป็นเด็กและเยาวชน
ควรจะไดฝึ้กคน้หาขอ้มูล ฝึกการใช ้Search Engine ฝึกวเิคราะห์ แยกแยะ ตรวจสอบความถูกตอ้งของ
ขอ้มูลก่อนท่ีจะแชร์หรือส่งต่อให้ผูอ่ื้น รู้จกัสร้างหรือเขียนขอ้ความของตนเองโดยเคารพกฎหมาย
ลิขสิทธ์ิและทรัพยสิ์นทางปัญญา ไม่ copy & paste และไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอ่ืน Digital 
Literacy เป็นทกัษะหน่ึงท่ีส าคญัซ่ึงพลเมืองยุคดิจิทลัจ าเป็นตอ้งมีติดตวัเหมือน computer literacy ท่ี
ใชเ้ป็นเกณฑว์ดัความสามารถอยา่งหน่ึงในการสอบเขา้มหาวิทยาลยั รวมถึงการสมคัรงานในอนาคต 
ความเป็นพลเมืองยุคดิจิทลัได้รวมเอาเร่ืองของการให้ความรู้แก่ผูค้นในแง่ใหม่คือ ปัจเจกบุคคล
เหล่าน้ีจาเป็นตอ้งมีทกัษะความรู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสารในระดบัสูง  
  5) Digital Etiquette การปฏิบติัตนหรือมารยาทในการใชส่ื้อดิจิทลั  
  ผูใ้ชเ้ทคโนโลยมีกัจะมองเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองส าคญัท่ีสุดเร่ืองหน่ึงท่ีเก่ียวขอ้งกบัความเป็น
พลเมืองยุคดิจิทลั เราจะรู้ว่าพฤติกรรมอะไรไม่เหมาะไม่ควรต่อเม่ือเราไดเ้ห็นมนั ก่อนท่ีผูค้นจะใช้
เทคโนโลยี พวกเขาไม่ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบัมาตรฐานการปฏิบติัท่ีเหมาะสมในโลกดิจิทลั ส่วนใหญ่กฎ
และขอ้บงัคบัจะถูกตั้งข้ึนหรือไม่เทคโนโลยท่ีีใชจ้ะถูกสั่งหา้มเพื่อหยดุย ั้งการใชใ้นทางท่ีไม่เหมาะสม 
แต่แค่การออกกฎกติกาและนโยบายนั้นไม่เพียงพอ เราจะตอ้งสอนทุกๆ คนให้เป็นพลเมืองยุคดิจิทลั
ท่ีมีความรับผิดชอบในสังคมดิจิทลัสมยัใหม่น้ี เช่น ควรเลือกดูเวบ็ท่ีสร้างสรรค ์และเลือกใชค้  าศพัท ์
ค าสแลง ไอคอน และสัญลกัษณ์ท่ีสุภาพ ในสังคมออนไลน์ Text ส าคญักวา่หนา้ตา ขอ้ความท่ีโพสต์
จะบ่งบอกคนทัว่ไปว่าเราเป็นใคร มีอุปนิสัยอย่างไร ซ่ึงการท่ีเราจะไดรั้บการยอมรับหรือปฏิเสธใน
สังคมออนไลน์ก็ข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีโพสตเ์ป็นหลกั นอกจากน้ี ควรใชอุ้ปกรณ์ส่ือสารให้ถูกท่ีถูกเวลา เช่น 
ไม่ควรใช้โทรศพัทมื์อถือในโรงภาพยนตร์ ไม่ควรใช้เทคโนโลยีดิจิทลัในทางกา้วร้าว ข่มขู่ ทะเลาะ
ววิาท ท าใหผู้อ่ื้นหวาดกลวั ตกใจ เสียช่ือเสียง หรือเสียเงินเพราะถูกหลอก และพึงระลึกไวเ้สมอวา่ส่ิง
ท่ีโพสต์ ไม่ว่าจะเป็นขอ้ความ ภาพ คลิป หรือเสียงพูด อาจถูกเก็บบนัทึกไว ้และถูกน ามาใช้เป็น
หลกัฐานฟ้องร้องได ้(digital footprint)  
  6) Digital Law กฎหมายเก่ียวกบัการใชส่ื้อดิจิทลั  
  กฎหมายดิจิทลัจะเก่ียวกบัเร่ืองจริยธรรมการใชเ้ทคโนโลยีในสังคม การใชเ้ทคโนโลยี
อย่างไร้จริยธรรมจะปรากฏให้เห็นในรูปของการขโมย และ/หรือการก่ออาชญากรรม ผูใ้ช้ท่ีมี
จริยธรรมจะปฏิบติัตามกฎกติกาของสังคม ซ่ึงผูใ้ช้จาเป็นตอ้งเขา้ใจว่าการขโมยหรือการก่อให้เกิด
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ความเสียหายแก่ผลงานของผูอ่ื้น เอกลกัษณ์ของผูอ่ื้น หรือสินทรัพยข์องผูอ่ื้นทางออนไลน์นั้นเป็น
อาชญากรรมรูปแบบหน่ึง พลเมืองยุคดิจิทลัจะตอ้งตระหนกัถึงกฎกติกาของสังคมซ่ึงบงัคบัใชก้บัทุก
คนท่ีเป็นผูใ้ชง้านส่ือออนไลน์ และจะตอ้งรู้วา่ การโกหก หลอกลวง ข่มขู่ หรือจงใจท าให้ผูอ่ื้นเสียช่ือ 
(cyber bullying) ดว้ยขอ้ความ ค าพูด กราฟฟิค หรือคลิปวิดีโอ การดาวน์โหลดเพลง ภาพ หรือคลิป
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต การจงใจแพร่กระจายไวรัส การน า  ID ของผูอ่ื้นมาใช้หรือปลอมเป็นคนอ่ืน 
การเขา้ดูขอ้มูลของผูอ่ื้นอยา่งผิดกฎหมาย (hacking) การดาวน์โหลดเพลงผิดกฎหมาย (downloading 
illegal music) การคดัลอกผลงานผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต (plagiarizing) การสร้างหนอน (worm) 
ไวรัส (viruses) หรือมา้โทรจนั (Trojan Horses) เพื่อท าลายงานหรือลว้งขอ้มูลผูอ่ื้น การส่งเมล์เชิง
พาณิชยใ์ห้ผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต (spam) หรือการขโมยเอกลกัษณ์หรือสินทรัพยข์องผูอ่ื้นนั้น 
ลว้นแลว้แต่เป็นการกระท าท่ีไร้จริยธรรมและผดิกฎหมายทางดิจิทลัทั้งส้ิน  
  7) Digital Rights & Responsibilities สิทธิและความรับผดิชอบในโลกดิจิทลั  
  เทคโนโลยีดิจิทลัท าให้การส่ือสารออนไลน์เกิดข้ึนไดง่้าย สะดวก และรวดเร็ว ขอ้มูล
ท่ีเราโพสตส์ามารถกระจายถึงคนอ่ืนให้อ่านหรือดูไดท้ัว่ทุกมุมโลกภายในพริบตา พลงัเช่นน้ี หากใช้
ในทางท่ีผดิ เร่ืองเล็กๆ ก็อาจกลายเป็นเร่ืองใหญ่ ส่งผลร้ายต่อครอบครัว สังคม หรือระดบัประเทศได ้
พลเมืองยคุดิจิทลัท่ีดีจึงตอ้งเรียนรู้ขอบเขตสิทธิของตนเองในสังคมออนไลน์ (Rights) และรับผิดชอบ
ในส่ิงท่ีตนโพสต ์(Responsibilities) เพื่อท่ีจะไม่ละเมิดสิทธิของผูอ่ื้นและอยูร่่วมกนัในสังคมออนไลน์
อยา่งสงบสุข นอกจากน้ี พลเมืองยคุดิจิทลัยงัมีสิทธิท่ีจะปกป้องความเป็นส่วนตวั (privacy) และสิทธิ
ท่ีจะพดูอยา่งเสรี (Free speech) อีกดว้ย สิทธิทางดิจิทลัขั้นพื้นฐานจ าเป็นตอ้งถูกกล่าวถึง ถูกอภิปราย
เพื่อใหไ้ดข้อ้สรุป และตอ้งท าให้เป็นท่ีเขา้ใจในโลกดิจิทลั และดว้ยสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เหล่าน้ีน่ีเอง 
จะเกิดเป็นความรับผิดชอบตามมา ผูใ้ช้เทคโนโลยีจะต้องช่วยกันก าหนดว่าเทคโนโลยีจะถูกใช้
อย่างไรจึงจะเหมาะสม ในสังคมดิจิทลั เร่ืองของสิทธิและความรับผิดชอบจะตอ้งเดินไปพร้อมกนั
เพื่อใหผู้ใ้ชเ้ทคโนโลยทุีกคนใชเ้ทคโนโลยไีดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
  8) Digital Health & Wellness สุขภาพกายใจท่ีดีในโลกดิจิทลั  
  พลเมืองยคุดิจิทลัควรเรียนรู้ท่านัง่ท่ีถูกตอ้งในขณะท่ีใชค้อมพิวเตอร์ รู้ถึงผลกระทบต่อ
กระดูกสันหลงัและสมอง (กรณีคล่ืนโทรศพัท์) หากใช้โทรศพัท์มือถือ แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์
อยา่งผิดวิธี อีกทั้งยงัควรเรียนรู้เร่ืองความปลอดภยัต่อสายตา (eye safety) กลุ่มอาการใชเ้ทคโนโลยี
ซ ้ าๆ หรือใชอ้ยา่งไม่เหมาะสม (repetitive stress syndrome) และการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองรับฟังเสียงให้
เหมาะสมต่อการไดย้ิน (sound ergonomic practices) นอกเหนือไปจากประเด็นทางกายภาพแลว้ ยงัมี
ประเด็นทางจิตวิทยาท่ีก าลังกลายเป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนมากกว่า ได้แก่ การติดอินเทอร์เน็ต ผู ้ใช้
เทคโนโลยีจ  าเป็นตอ้งได้รับความรู้เก่ียวกบัผลสืบเน่ืองท่ีเป็นอนัตรายของเทคโนโลยี และควรมี
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วฒันธรรมการสอนให้ผูใ้ช้เทคโนโลยีเรียนรู้ว่าจะปกป้องตวัเองอย่างไรผ่านการให้ความรู้และการ
ฝึกอบรม 
  9) Digital Security (Self-Protection) การป้องกนัตนเองเพื่อความปลอดภยัในโลก
ดิจิทลั  
  ในสังคมใดก็ตาม จะมีคนชอบลกัขโมย ท าใหผู้อ่ื้นเส่ือมเสีย หรือท าลายผูอ่ื้นปะปนอยู่
ดว้ยเสมอ ในชุมชนดิจิทลัก็เช่นกนั ภยัอนัตรายอาจมาถึงตวัไดห้ลายรูปแบบ เพื่อความปลอดภยัของ
เรา พลเมืองยุคดิจิทลัจึงจาเป็นตอ้งรู้จกัวิธีป้องกนัตวัเองจากผูท่ี้คิดร้าย เช่น ไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตวั 
ติดตั้งโปรแกรมป้องกนัไวรัส (virus protection) ท าการส ารองขอ้มูล (backups of data) และติดตั้ง
ระบบป้องกนัอุปกรณ์ดิจิทลัของเรา (surge control of our equipment) ในฐานะพลเมืองยุคดิจิทลัท่ีมี
ความรับผิดชอบ เราจ าเป็นตอ้งปกป้องขอ้มูลของเราจากแรงผลกัดนัภายนอกซ่ึงอาจเขา้มาก่อกวน 
ท าลาย หรือท าใหเ้กิดความเสียหายได ้
 จากคุณลกัษณะความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทลัดงักล่าวตน้จะเห็นได้ว่าบางส่วนมีความ
สอดคลอ้งหรือซ้อนทบักบัสมรรถนะของการรู้เท่าทนัการส่ือสารซ่ึงเป็นแนวทางหน่ึงในการปฏิรูป
ส่ือ ดงันั้น การส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารจึงเป็นการสนบัสนุนให้ประชาชนมีความเป็นพลเมือง
ในยุคดิจิทลัเช่นกนั และน าไปสู่การปฏิรูปส่ือท่ามกลางบริบทของการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี
และสังคมในปัจจุบนัเช่นกัน การศึกษาคร้ังน้ี จึงได้น าแนวคิดเร่ืองการปฏิรูปส่ือ และ ความเป็น
พลเมืองในยคุดิจิทลั มาใชใ้นการศึกษาเช่นกนั เพื่อน ามาเป็นกรอบในการวเิคราะห์และจดัท าขอ้เสนอ
แนวทางหรือเป็นนโยบายในการพฒันาและปฏิรูปสังคมไทย 
 
งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
  การศึกษาคร้ังน้ีมุ่งศึกษาปัจจยัท่ีสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้เท่าทนัส่ือ จึงไดท้บทวนงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าว มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี  
 Lewis & Jhally (1998, อา้งถึงใน พนม คล่ีฉายา, 2557) ระบุวา่ ปัจจยัหลกัท่ีส าคญัของการ
รู้เท่าทนั ส่ือ ประกอบดว้ย 1. ปัจจยัดา้นตวัองคก์รส่ือ 2. ปัจจยัดา้นผูรั้บสาร และ 3. การฝึกอบรมดา้น
การรู้เท่าทนัส่ือหรือสถาบนัสอนส่ือ ทั้งจากสถาบนัครอบครัวและสถาบนัการศึกษา โดยปัจจยัตวั
บุคคลในฐานะผูรั้บสารนั้น O’Neil (2008, อา้งถึงใน พนม คล่ีฉายา, 2557) สรุปไวว้า่ ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การรู้เท่าทนัส่ือประกอบดว้ย 1. ระดบัของความสามารถ 2. ระดบัของความเช่ียวชาญดา้นส่ือ 3. การ
ตระหนกัรู้เชิงวิพากษ ์และ 4. ความเขา้ใจท่ีมีต่อประเด็น ซ่ึงเป็นปัจจยัส าคญัอยา่งมาก รวมถึงการใช้
ส่ือในชีวติประจ าวนั การตีความของกลุ่มเป้าหมาย ความพึงพอใจท่ีไดรั้บจากส่ือ บทบาททางเพศ ชน
ชั้นทางสังคมและอาย ุ 
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 วสิาลกัษณ์ สิทธ์ิขนุทด (2551) ไดศึ้กษาโมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เท่าทนัส่ือ ของ นกัเรียน 
ม.3 ในกรุงเทพมหานคร พบว่า มีตัวแปรท่ีมีอิทธิพลต่อการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียนอยู่ 2 ชุด 
ประกอบดว้ย 
  1. ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงต่อการรู้เท่าทันส่ือของนักเรียน ได้แก่ ปัจจยัด้าน
พฤติกรรมการเปิดรับส่ือ ปัจจยัดา้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการอ่าน ปัจจยัดา้น
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และปัจจยัด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครองต่อการเปิดรับส่ือของ
นกัเรียน 
  2. ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลทางออ้มต่อการรู้เท่าทนัส่ือของนักเรียน ได้แก่ ปัจจยัด้าน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการอ่าน ปัจจยัดา้นฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของผูป้กครองต่อการเปิดรับส่ือของนักเรียน โดยมีอิทธิพลผ่านปัจจัย
พฤติกรรมเปิดรับส่ือ 
 ทั้งน้ี ตวัแปรท่ีมีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อการรู้เท่าทนัส่ือของนกัเรียน คือ ปัจจยัดา้นฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม รองลงมาคือ ปัจจยัดา้นพฤติกรรมการอ่าน  
 ส่วนการศึกษาท่ีประชากรเป็นประชาชนทัว่ไปก็พบว่าปัจจยัดา้นผูรั้บสารท่ีส่งผลต่อการ
รู้เท่าทนัส่ือ ประกอบดว้ย พนม คล่ีฉายา (2557) ท่ีระบุว่าความสามารถในการตระหนกัรู้ ก าหนด
ภาวะของการรู้เท่าทนัส่ือ และศึกษาปัจจยัดา้นตวัผูรั้บสาร ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา (วยัเรียน, วยั
ท างาน, วยัผูสู้งอาย)ุ รายได ้จ านวนประเภทส่ือท่ีเปิดรับแต่ละวนั จ านวนสถานีทีวี/วิทยุ/หนงัสือพิมพ์
ท่ีรับชมในแต่ละวนั การไดรั้บการอบรม/ศึกษาเร่ืองส่ือ การพดูคุยเร่ืองส่ือในครอบครัว 
 เช่นเดียวกบั เพญ็พกัตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ (2557) ท่ีพบวา่ ปัจจยัดา้นประชากร (อายุ ระดบั
การศึกษา อาชีพ รายได)้ ยกเวน้ลกัษณะทางเพศ มีผลต่อความรู้เท่าทนัส่ือ รวมถึงพบวา่การเขา้ถึงและ
ใชป้ระโยชน์และ รูปแบบการใชส่ื้อโทรทศัน์มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้เท่าทนัส่ือ โดยผูใ้ชส่ื้อ
ทีวีในภูมิทศัน์ส่ือใหม่ มีระดบัความรู้เท่าทนัส่ือสูงกว่าผูใ้ชส่ื้อทีวีในภูมิทศัน์ส่ือเก่า ผูใ้ชส่ื้อทีวีแบบ
กระตือรือร้นมีระดบัความรู้เท่าทนัส่ือสูงกว่า  ผูใ้ช้ส่ือทีวีแบบเฉ่ือยชา และผูใ้ช้ส่ือทีวีมากมีระดบั
ความรู้เท่าทนัส่ือสูงกวา่ผูใ้ชส่ื้อทีวนีอ้ย 
 ส่วนการศึกษาประชาชนทัว่ไปท่ีใช้อินเทอร์เน็ต ของ สุภารัตน์ แกว้สุทธิ (2553) พบว่า 
ลกัษณะทางประชากรของผูใ้ช้อินเทอร์เน็ตท่ีแตกต่างกนัมีการรู้เท่าทนัส่ือ ด้านเพศท่ีแตกต่างกัน 
ส าหรับอาย ุระดบัการศึกษา อาชีพและรายไดไ้ม่มีความแตกต่าง 
 นอกจากน้ี  Nupaijoj (2015) ไดศึ้กษาความสัมพนัธ์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปร ไดแ้ก่ 
อาย ุการเขา้ถึงอินเทอร์เน็ต และการเรียนวิชารู้เท่าทนัส่ือในหลกัสูตร กบัระดบัความรู้เท่าทนัส่ือของ
คน Gen Yพบว่า อายุไม่มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้เท่าทนัส่ือของคน Gen Y แต่การเขา้ถึง
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อินเทอร์เน็ตผ่านระบบ 3G หรือ WiFi มีความสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้เท่าทนัส่ือของคน Gen Y 
โดยเฉพาะดา้นการสร้างสรรค์ (Create) ส่วนการเรียนวิชารู้เท่าทนัส่ือในหลกัสูตรก็มีความสัมพนัธ์
กบัระดบัความรู้เท่าทนัส่ือของคน Gen Y เช่นกนั แต่ผลการทดสอบสมมติฐานยงัพบวา่คน Gey Y ท่ี
เรียนรู้การรู้เท่าทนัส่ือนอกหลกัสูตร (ไม่ไดเ้รียนจากชั้นเรียน) กลบัมีระดบัการรู้เท่าทนัส่ือในระดบั
ปานกลางและสูง 
 ดงัจะเห็นไดว้า่ปัจจยัทางเศรษฐกิจและสังคม และการเขา้ถึงส่ือ/อินเทอร์เน็ต เป็นปัจจยัท่ี
งานวิจยัส่วนใหญ่ช้ีให้เห็นวา่มีสัมพนัธ์กบัระดบัความรู้เท่าทนัส่ือ การศึกษาคร้ังน้ี ผูว้ิจยัจึงมุ่งศึกษา
ความแตกต่างของระดับความรู้เท่าทนัส่ือระหว่างกลุ่มของประชากรท่ีแตกต่างกนั ทั้ งในมิติของ
ลกัษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์และทางเศรษฐสังคม รวมถึงลกัษณะพฤติกรรมการส่ือสารทั้ง
ส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ในยคุดิจิทลั  
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิยั 

 
 งานวจิยัเร่ือง “ความรู้เท่าทนัการรู้เท่าทนัการส่ือสารยุคดิจิทลักบับทบาทในการก าหนด
แนวทางการปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจโดยวิเคราะห์เชิงปริมาณและ
ผนวกกบัการวิจยัเชิงคุณภาพแบบการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) ซ่ึงเป็นการด าเนินการก่อน
การวิจัยเชิงส ารวจ เพื่อประมวลแนวคิดการรู้เท่าทันส่ือและการส่ือสารรวมทั้ งประมวลการ
ศึกษาวิจยัและการด าเนินการในเร่ืองน้ีในประเทศไทย เพื่อเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาการวิจยั
ในขั้นตอนต่อไปคือการวจิยัเชิงส ารวจจากประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
การอภิปรายกลุ่ม 
 การอภิปรายกลุ่มจดัข้ึนเพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 การประมวลแนวคิด ทฤษฎีและ
การปฏิบติัในดา้นการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในประเทศไทย เพื่อเป็นฐานขอ้มูลและความคิดใน
การวางแผนการวจิยัเชิงปริมาณแบบการวจิยัเชิงส ารวจต่อไป 
 ผูท้รงคุณวฒิุท่ีร่วมในการอภิปรายกลุ่มประกอบดว้ย 

1) ผศ.ดร.พรทิพย ์ เยน็จะบก 
รองผูอ้  านวยการฝ่ายเผยแพร่งานวจิยั สถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์  

2) ผศ.ดร.วรัชญ ์ ครุจิต 
อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์และนวตักรรมการจดัการ  และ 
ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 

3) อาจารยจ์กัร์กฤษ เพิ่มพลู 
อดีตประธานสภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย  
บรรณาธิการหนงัสือพิมพใ์นเครือเนชัน่และอาจารยพ์ิเศษในสถาบนัการศึกษา
ดา้นนิเทศศาสตร์ 
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4) อาจารยธ์าม เช้ือสถาปนศิริ 
นกัวชิาการดา้นส่ือ  สถาบนัวชิาการส่ือสาธารณะ (สวส.) 
องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
อาจารยพ์ิเศษดา้นส่ือและวารสารศาสตร์ 

5) รศ.ดร.พีระ  จิรโสภณ  ผูด้  าเนินรายการ 
6) ผศ.ดร.ทณัฑกานต ์ ดวงรัตน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

 ทั้งน้ีการวิจยัไดจ้ดัวนัท่ีศุกร์ท่ี 27 มีนาคม 2558  ณ ห้อง 7203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์   โดยมีคณะผู้วิจัย คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์และนัก
ศึกษานิเทศศาสตรดุษฎีบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตยเ์ขา้ร่วมการอภิปรายดว้ย 
 
การวจัิยเชิงส ารวจ 
 ผลจากการอภิปรายกลุ่มไดน้ ามาสู่การสร้างฐานคิดและแนวทางในการออกแบบการ
วจิยั เคร่ืองมือวจิยั เพื่อการวจิยัเชิงส ารวจ โดยการวิจยัเชิงส ารวจมีรายละเอียดในหวัขอ้ต่อไปน้ี 
  1)   การก าหนดประชากร เน่ืองจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนยก์ลางการปกครอง ธุรกิจ 
เศรษฐกิจและการศึกษา จึงเป็นท่ีรวมของประชากรไทยท่ีมีความหลากหลายท่ีจะเลือกเป็นเป้าหมาย
ในการศึกษาและส ารวจ เก่ียวกบัระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารในเบ้ืองตน้ และไดก้ าหนดลกัษณะ
ประชากรเฉพาะผูท่ี้มีอายุ 18 ปีข้ึนไปท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้ง ทั้งน้ีเน่ืองจากตอ้งการเช่ือมโยงการ
รู้เท่าทนัการส่ือสารกบับทบาทการเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  กบัประเด็นการปฏิรูปการ
ส่ือสารเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย 
 2)  การก าหนดขนาดตัวอย่างและการเลอืกตัวอย่าง 
  งานวิจัยน้ีได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามตารางก าหนดขนาดของยามาเน่ 
(Yamane, 1967)  ณ ระดบัค่าความเช่ือมัน่ 95%  ประชากรมากกวา่ 1 แสนคนข้ึนไป และความคลาด
เคล่ือนท่ียอมรับได ้(Permissible error) 5%  
  ดงันั้นจึงไดก้ าหนดกลุ่มตวัอย่างจ านวน 400 คน ซ่ึงเป็นประชากรท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปี
ข้ึนไปในกรุงเทพมหานคร จาก 50 เขต โดยใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบ Multi Stage Sampling    
   ขั้นที ่1  ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิ  (Stratified Sampling) โดยก าหนดพื้นท่ีท่ี
ตอ้งการศึกษา โดยแบ่งเขตพื้นท่ี 50 เขต เป็น 3 กลุ่มตามจ านวนประชากรในแต่ละเขต คือ  
  กลุ่มท่ี 1 เขตท่ีมีประชากรไม่เกิน 100,000 คน มีจ านวน 21 เขต คือ เขตบางพลดั เขต
คนันายาว เขตสะพานสูง เขตบางนา เขตพระโขนง เขตบางคอแหลม เขตวฒันา เขตราษฎร์บูรณะ 
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เขตสาทร เขตห้วยขวาง เขตยานนาวา เขตทววีฒันา เขตคลองสาน เขตพญาไท เขตราชเทว ีเขตพระ
นคร เขตบางกอกใหญ่ เขตปทุมวนั เขตบางรัก เขตป้อมปราบศตัรูพา่ย เขตสัมพนัธ์วงศ ์ 
  กลุ่มท่ี 2 เขตท่ีมีประชากรมากกวา่ 100,000 คน ไม่เกิน 150,000 คน มีจ านวน 17 เขต 
คือ เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี เขตภาษีเจริญ เขตบางซ่ือ เขตดินแดง เขตลาดพร้าว เขตทุ่งครุ 
เขตสวนหลวง เขตบางกอกนอ้ย เขตวงัทองหลาง เขตธนบุรี เขตบางบอน เขตหลกัส่ี เขตคลองเตย 
เขตตล่ิงชนั เขตดุสิต  
  กลุ่มท่ี 3 เขตท่ีมีประชากรมากกวา่ 150,000 คน มีจ านวน 12 เขต คือ  เขตจตุจกัร เขต
ดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตลาดกระบงั เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตประเวศ เขต
จอมทอง  เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขนุเทียน  
                  ทั้งน้ีไดสุ่้มกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะศึกษา จ านวนกลุ่มละ 3 เขต รวมเป็น 9 เขต   
   ขั้นที่ 2  ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งแบบง่าย (Simple  Random Sampling) โดยใชว้ิธีการจบั
ฉลาก เพื่อเลือกเขตท่ีเป็นพื้นท่ีส าหรับเก็บขอ้มูล เขตท่ีไดรั้บการเลือก ซ่ึงแบ่งออกเป็นแต่ละพื้นท่ี
ดงัน้ี   
  กลุ่มท่ี 1 เขตท่ีมีประชากรไม่เกิน 100,000 คน มีจ านวนเขตท่ีไดรั้บคดัเลือกจ านวน 3 
เขต ไดแ้ก่  เขตสาทร เขตบางพลดั เขตคนันายาว เขตบางนา   
  กลุ่มท่ี 2 เขตท่ีมีประชากรมากกวา่ 100,000 คน ไม่เกิน 150,000 คน มีจ านวนเขตท่ี
ไดรั้บคดัเลือกจ านวน 3 เขต  ไดแ้ก่ เขตมีนบุรี เขตหลกัส่ี  เขตบางกอกนอ้ย   
  กลุ่มท่ี 3 เขตท่ีมีประชากรมากกวา่ 150,000 คน มีจ านวนเขตท่ีไดรั้บคดัเลือกจ านวน 3 
เขต  ไดแ้ก่ เขตจตุจกัร เขตดอนเมือง เขตบางขนุเทียน    
   ขั้นที่ 3  ก าหนดสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงดว้ยระบบโควตา้ (Quota sampling) 
จากกลุ่มตวัอย่างประชากรท่ีมีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไป โดยจะค านวณตาม
สัดส่วนประชากรตามบริบทสังคมท่ีเก่ียวข้องกับการเป็นนักส่ือสารท่ีต่ืนรู้ในยุคดิจิทลั (Active 
Digital Citizenship) ในสังคมประชาธิปไตย ในแต่ละเขตพื้นท่ี เพื่อให้ไดต้วัแทนในแต่ละเขต จาก 
9 เขตๆละ 44 คน คือ  

- กลุ่มวยัเรียน ก าหนดสัดส่วนเขตละเขตละ 17 คน รวม 9 เขตเป็นจ านวนทั้งส้ิน 150 คน  
- กลุ่มวยัท างาน ก าหนดสัดส่วนเขตละเขตละ 17 คน รวม 9 เขตเป็นจ านวนทั้งส้ิน 150 คน  
- กลุ่มวยัเกษียณ ก าหนดสัดส่วนเขตละเขตละ 5 คน รวม 9 เขตเป็นจ านวนทั้งส้ิน 50 คน   
- กลุ่มแม่บา้นท่ีไม่ไดท้  างานนอกบา้นแลว้ ก าหนดสัดส่วนเขตละเขตละ 5 คน รวม 9 

เขตเป็นจ านวนทั้งส้ิน 50 คน 
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เคร่ืองมือวจัิยและการทดสอบเคร่ืองมือ 
 เคร่ืองมือวิจยัในการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งใชแ้บบสอบถามท่ีใหผู้ต้อบ ตอบดว้ยตนเอง
ประกอบดว้ยค าถามแบบเลือกตอบและค าถามแบบประเมินค่า (Rating scale) ทั้งหมด 4 ตอน          
(ดูภาคผนวก ก) คือ 

1) ขอ้มูลพื้นฐาน (ลกัษณะทางประชากรศาสตร์) 
2) การเป็นเจา้ของส่ือและการใชส่ื้อ 
3) การรู้เท่าทนัการส่ือสาร (ส่ือและการส่ือสาร) 
4) บทบาทในการส่ือสารท่ีสะทอ้นความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และ

ทศันคติต่อการส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารในสังคมไทย 
 ตวัแปรหลกัในการวจิยัคร้ังน้ีคือ “การรู้เท่าทนัการส่ือสาร(ส่ือและการส่ือสาร) จากการ
ประมวลลักษณะตวัช้ีวดัจากการอภิปรายกลุ่มและจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ี
เก่ียวขอ้ง ซ่ึงพบวา่ยงัมีความหลากหลาย  งานวจิยัน้ีจึงบูรณาการแนวคิดและองคป์ระกอบต่างๆ และ
สร้างเป็นชุดค าถามเพื่อช้ีวดัการรู้เท่าทนัทั้งส่ือและการส่ือสาร จ านวน 25 ขอ้ มีเลือกตอบขอ้ละ 3 
ขอ้ยอ่ย โดยให้เลือกตอบขอ้ยอ่ยขอ้เดียวท่ีตรงกบัท่ีกลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ใช่ท่ีสุด ทั้งน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนด
ขอ้ท่ีน่าจะสะทอ้นความรู้เท่าทนัมากท่ีสุดไวแ้ลว้เพื่อตรวจสอบ 
 ในการทดสอบความตรง (validity) ผูว้ิจยัได้รับความร่วมมือจากผูท้รงคุณวุฒิท่ีเป็น
คณาจารยบ์ณัฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ท าการตรวจสอบให้ความ
คิดเห็นและวิพากษ์วิจารณ์เก่ียวกับค าถามและค าตอบท่ีก าหนด เพื่อน ามาสู่การปรับปรุงให้
เหมาะสมในท่ีสุด 
 การทดสอบความเท่ียงตรงภายใน (internal consistency reliability) ของชุดค าถาม การ
รู้เท่าทันการส่ือสารในการวิจัยได้แจกแบบสอบถามจ านวน 30 ชุดกับกลุ่มตัวอย่างทดลองท่ี
ใกลเ้คียงกนั เพื่อรวบรวมขอ้มูลและน ามาวิเคราะห์ ใชส้ถิติของ Kuder and Richardson (1973) ได้
ค่า KR 21 = .718 ซ่ึงผลท่ีไดถื้อวา่มีความเท่ียงตรงภายในในระดบัท่ีน่าพอใจ 
 
การวเิคราะห์และทดสอบทางสถิติ 

1. สถิติเชิงพรรณนา ใชใ้นการพรรณนาตวัแปร เพื่ออธิบายผลการวจิยัของตวัแปร
ต่างๆท่ีศึกษา ใชส้ถิติค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. สถิติเชิงอนุมาน ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉล่ีย 
ความรู้เท่าทนัการส่ือสารแต่ละกลุ่มท่ีมีลกัษณะทางประชากรต่างกนัและกลุ่มท่ีมีพฤติกรรมการ

DPU



38 

เปิดรับและใชส่ื้อต่างกนั ซ่ึงประกอบดว้ย การทดสอบค่า T-test ในกรณี 2 กลุ่ม และ ANOVA ใน
กรณีหลายกลุ่ม โดยก าหนดนยัส าคญัของความแตกต่างทางสถิติท่ี P=0.05 
 ส่วนการทดสอบความแตกต่างรายคู่ใชส้ถิติ LSD (Fisher, 1935) 
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บทที ่4 
ผลการวจิยั 

 
 การวจิยัเร่ือง “ความรู้เท่าทนัการส่ือสารยุคดิจิทลักบับทบาทในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย” ใชว้ธีิวจิยัเชิงส ารวจเป็นหลกั ผนวกกบัการจดัอภิปรายกลุ่ม (group 
discussion) เพื่อระดมความรู้ ประสบการณ์ และความเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิ  ส าหรับการส ารวจนั้น
ประชากรกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มท่ีมีอายุตั้งแต่ 18 ปีข้ึนไปในเขตกรุงเทพมหานคร โดยสุ่มตวัอยา่ง
แบบเจาะจงจ านวน 400 คน ใชแ้บบสอบถามเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นต่างๆ น ามาวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการวจิยัทั้งหมดน าเสนอในตอนท่ี 1 ถึงตอนท่ี 7 ต่อไปน้ี 

 ตอนท่ี 1 การประมวลความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นเก่ียวกบัประเด็นปัญหา 
แนวคิดและการด าเนินการเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในประเทศไทย  

 ตอนท่ี 2 ลกัษณะพื้นฐานทางประชากรของกลุ่มตวัอยา่ง 
 ตอนท่ี 3 การเป็นเจา้ของส่ือ การเปิด การใชแ้ละวตัถุประสงค์ 
 ตอนท่ี 4 ระดบัการรู้เท่าทนัส่ือและการมีส่วนในการใชส่ื้อทางลบ 
 ตอนท่ี 5 พฤติกรรมและความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่ือสารท่ีสะทอ้นการเป็นพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย 
 ตอนท่ี 6 ความคิดเห็นเก่ียวกบัการส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารเพื่อปฎิรูปการ

ส่ือสารในสังคมไทย 
 ตอนท่ี 7 การทดสอบสมมติฐาน 
 
ตอนที ่1 การประมวลความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกบัประเด็นปัญหา แนวคิดและ
การด าเนินการเกีย่วกบัการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในประเทศไทย  

 ผลการประมวลขอ้มูลจากการอภิปรายกลุ่มของผูท้รงคุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์เก่ียวขอ้ง
กบัรู้เท่าทนัส่ือในประเทศไทย สามารถสรุปไดใ้นประเด็นต่างๆต่อไปน้ี (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก ค) 

- ความเป็นมาของการรู้เท่าทนัส่ือในประเทศไทย 
- ขอบเขตและแนวคิดการรู้เท่าทนัส่ือ ความหมาย ตวัช้ีวดัและการประเมินความรู้เท่า
ทนัส่ือ 
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- ปัญหาท่ีเป็นผลสืบเน่ืองจากประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือ 
- การรู้เท่าทนัส่ือกบัการปฏิรูปสังคมดา้นการส่ือสารในระบอบประชาธิปไตย 

 การน าเสนอ ในส่วนน้ีจะไม่แยกตามประเด็นแต่เพื่อความต่อเน่ือง ในการประมวลผล
จากผูท้รงคุณวุฒิตามล าดบั  ส าหรับในประเด็นความเป็นมาของแนวคิด "การรู้เท่าทนัส่ือ" นั้น             
ผศ.ดร.พรทิพย ์เยน็จะบก อาจารยด์า้นนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงไดว้ิจยัและเขียน
ต าราพร้อมคู่มือหลกัสูตรการสอนเก่ียวกบัการรูู้เท่าทนัส่ือหลายเล่มไดช้ี้ให้เห็นว่าเร่ืองน้ีไดมี้การ
ขบัเคล่ือนมานานตั้งแต่ปี 2540 แล้ว ผูน้  าค  าน้ีเข้ามาคือสถาบนัส่ือเด็กและเยาวชนโดยใช้ค  าว่า 
Media Education และขณะเดียวกนั เอ้ือจิต วโิรจน์ไตรรัตน์ ขณะนั้นท าวทิยานิพนธ์ปริญญาเอกดา้น
โสตทศันศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัก็ได้ริเร่ิมน าแนวคิดเร่ืองน้ีมาเป็นหัวขอ้
วิทยานิพนธ์ ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต โดยใช้ค  าว่า Media Literacy ทบัศพัท์ในภาษาไทยนบัเป็น
ตน้แบบของการวิจยัเร่ืองน้ีท่ีได้น าแนวคิด Media education ในต่างประเทศมาเป็นแนวทาง
การศึกษา และก าหนดตวัช้ีวดั ในประเทศไทย 

 นอกจากน้ี ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สนใจเร่ือง
บทบาทส่ือกบัสุขภาพรวมทั้งเร่ืองปัญหาการรู้เท่าทนัส่ือท่ีมกัเผยแพร่ให้ความรู้หรือค่านิยมผิดๆ 
เก่ียวกบัสุขภาพ เช่นจะสวยตอ้งผิวขาว ฟันขาว เกิดกระแส Whitening รวมทั้งเร่ืองของหุ่นดีตอ้ง
ผอม สุขภาพดีตอ้งกินอาหารเสริม จึงมีการขบัเคล่ือนรณรงคใ์ห้เกิดการรู้เท่าทนัส่ือในการน าเสนอ
เน้ือหาและโฆษณาเร่ืองสุขภาพร่วมกบัองคก์รต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม NGO 

 ทาง UNESCO ได้น าเขา้ค าว่า Media Literacy (ML) มาเผยแพร่ให้ความรู้แก่
นกัวิชาการและผูมี้ส่วนไดเ้สียในประเทศไทย จากปัญหาน้ีไดมี้การให้ทุนวิจยัแก่นกัวิจยัจากคณะ
นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั คือ ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ ในส่วนของ ผศ.ดร.พร
ทิพย ์ เองไดรั้บทุนในการแปลหนงัสือ Media Education in Pacific ซ่ึงเป็นคู่มือการออกแบบ
หลกัสูตรการสอน Media Literacy ในประเทศแถบแปซิฟิค ในระดบัมธัยมศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ให้กระทรวงศึกษาธิการไดน้ าไปขบัเคล่ือนให้เกิดการเรียนการสอนในเร่ืองน้ีต่อไป การส่งเสริม 
Media Education ในช่วงแรกเน้นการรู้เท่าทนัส่ือ หรือให้การศึกษาเก่ียวกบัส่ือดา้นการเผยแพร่
โฆษณาต่างๆ ท่ีท าใหเ้ด็กและเยาวชนหลงผดิหรือเกิดบริโภคนิยมผดิๆ 

 ต่อมา UNESCO ไดข้ยายขอบเขตแนวคิด Media Literacy เป็น Media and Information 
Literacy (MIL) หรือ "ความรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ" โดยเนน้การรู้เท่าทนัการใชแ้ละแสวงหา
ข่าวสารหรือสารสนเทศจากส่ือให้เกิดประโยชน์สร้างสรรคแ์ละแกปั้ญหาได ้มีการน าเสนอแนวคิด
เร่ือง Big-think information จะสืบคน้อย่างไร วิเคราะห์ แยกแยะความน่าเช่ือถืออย่างไร จดัเก็บ
อยา่งไร ใชป้ระโยชน์อยา่งไร 
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 ผศ.ดร.พรทิพย ์อภิปรายในประเด็นการวดั Media Literacy วา่ผูส้อนวิชาน้ีตอ้งเนน้การ
ฝึกวเิคราะห์ เรียนรู้กระบวนการไม่ใช่แค่เรียนให้รู้จกัวา่ Media Literacy คืออยา่งไร แต่ตอ้งก าหนด
โจทยใ์หผู้เ้รียนฝึกวเิคราะห์ เพื่อสร้างการเรียนรู้ท่ีถูกตอ้ง ใชก้ระบวนการกลุ่มในการแลกเปล่ียนรับ
ฟังและตดัสินใจร่วมกนั รวมทั้งตอ้งพิจารณาวเิคราะห์การส่ือสารหรือการเปิดรับส่ือทั้งกระบวนการ 
SMCR ท่ีมีปฎิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั 

 ในขณะท่ี ผศ.ดร.พรทิพย ์เยน็จะบก เนน้การเรียนรู้เก่ียวกบัส่ือและสารสนเทศในระดบั
มธัยมศึกษา ประถมศึกษา รวมทั้งแนวทางการสอนและการสร้างครูผูส้อนวิชาการรู้เท่าทนัส่ือใน
ลกัษณะ training for the trainers ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์และ
นวตักรรมการจดัการ และผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์
(นิดา้) ขณะท่ีเป็นอาจารยค์ณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลยั ศรีปทุม ไดส้นใจศึกษาวิจยัหลกัสูตรท่ี
เปิดสอนวิชาความรู้เท่าทนัส่ือในสถาบนัอุดมศึกษาของไทย รวมทั้งอาจารยเ์องเขา้ไปมีส่วนร่วม
เป็นวิทยากรให้กบักระทรวงวฒันธรรมและโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจงัหวดั เพื่อให้
ความรู้เก่ียวกบั การรู้เท่าทนัส่ือแก่เด็กและเยาวชน 

 ผศ.ดร.วรัชญ์ มีความเห็นในกรณีการรู้เท่าทนัส่ือหรือการส่ือสารในยุคดิจิทลัว่ามี
ขอบเขตความหมายไม่เหมือนกับการรู้เท่าทันส่ือดิจิทัลโดยตรงเสียทีเดียว ถ้าเป็นยุคดิจิทัล
ความหมายจะกวา้งกว่า ครอบคลุมทั้งส่ือออนไลน์และออฟไลน์ ทั้ งส่ือใหม่และส่ือดั้ งเดิมท่ีมี
ลกัษณะหลอมรวมมากข้ึน แต่ถา้จะเจาะจงศึกษาส่ือดิจิทลัก็ตอ้งระบุให้ชดัเจนว่าส่ือดิจิทลัหรือส่ือ
ใหม่ประเภทไหนท่ีผูว้ิจยัสนใจ ตอ้งก าหนดขอบเขตให้ชดัเจน เพราะส่ือมีความหลากหลายท่ีเกิด
จากความกา้วหนา้เปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลย ี

 ในการขบัเคล่ือนการรู้เท่าทนัส่ือ ผศ.ดร.วรัชญ์ เห็นว่า 10 กว่าปีมาแลว้ท่ีเราพยายาม
สร้างการรู้เท่าทนัส่ือ แต่ก็ไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม ฉะนั้นตอ้งให้ทุกภาคส่วน ภาคอ านาจ มีส่วน
ร่วมกนัผลกัดนั ทั้งจากอ านาจรัฐ อ านาจทุนและอ านาจประชาชน ใหไ้ปในทิศทางเดียวกนั  ทุกส่วน
ของอ านาจยงัถือว่าอ่อแอ โดยเฉพาะภาคประชาชนท่ีตามไม่ทนัการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีตั้งแต่จาก 2G, 3G, 4G ภาคประชาชนผูใ้ชต้ามทนัเฉพาะกนัการใช ้ ใชไ้ดใ้ชเ้ป็นหรือใช้
คล่องแต่คิดไม่เป็น ไม่รู้จกัคิดพิจารณา จึงเป็นทาสหรือผูไ้ม่รู้ทนัเทคโนโลยีส่ือและข่าวสารท่ีมากบั
ส่ือนั้นๆ 

 ส่ิงท่ีอาจารยใ์หค้วามสนใจเป็นพิเศษคือผลกระทบจากการใช ้โดยเฉพาะผลในทางลบ 
จากการท าวิจยัให้กบั สสส. ในหัวข้อผลกระทบในแง่ลบ อาจารย์ได้แยกเป็น 8 หัวข้อหลัก 30 
หวัขอ้ยอ่ย ดงัตวัอยา่ง เช่น เร่ืองการล่อลวง เร่ืองเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสม เร่ืองของลิขสิทธ์ิ การละเมิด
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สิทธ์ิ เร่ืองผลทางอารมณ์สร้างความเครียด ความอึดอดัไม่พอใจ เร่ืองการท าผิดกฎหมาย และเร่ือง
การก่อใหเ้กิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามมาเป็นตน้ 

 ในประเด็นการสอน Media Literacy ผศ.ดร.วรัชญ ์เห็นวา่ตอ้งสอนกระบวนการคิด
วิเคราะห์(critical thinking) ให้ผูเ้รียนรู้จกัวิเคราะห์จากกรณีศึกษาท่ีน ามาเป็นโจทย ์(case study) 
นอกจากน้ียงัเห็นว่าการให้การศึกษาหรือเปิดวิชาเรียนดา้นความรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารนั้นไม่
ควรจะเปิดให้เฉพาะนกัศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์น่าจะเปิดให้ทุกคนเรียน โดยเฉพาะท่ีคนมีส่วนใน
การบริโภค ส่วนนกัศึกษานิเทศศาสตร์นั้นมกัเป็นผูผ้ลิตส่ือหรือเป็นผูส่้งสารเอง ส่วนในประเด็น
การนิยามการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารควรมองในมิติใดบา้งนั้น เห็นวา่ตอ้งครอบคลุม SMCR แต่
จะเรียกว่า Communication literacy ก็อาจกวา้งไปท าให้วดัยาก เพราะครอบคลุมการส่ือสารทุก
ระดบั ทั้ง interpersonal และ mass commotion และถา้จะเรียกวา่ mass communication and digital 
literacy อาจชดัเจนกวา่ก็ได ้

 อาจารยธ์าม เช้ือสถาปนศิริ จาก Media Monitor หรือศูนยเ์ฝ้าระวงัส่ือ ปัจจุบนัเป็น
วิทยากร ผูเ้ช่ียวชาญนักวิชาการด้านส่ือและการส่ือสารของสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส และเป็น
อาจารยพ์ิเศษดา้นส่ือและวารสารศาสตร์ในหลายสถาบนัอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นผูข้บัเคล่ือนประเด็น
การส่ือสารในภาคประชาชน (NGO) ได้เสริมประเด็นเร่ืองการใช้ส่ือ โดยน าเสนอในเวทีการ
สัมมนา workshop ของ กสทช. ซ่ึงมี 10 ปัญหาหลกัๆ คือ (1) ประเด็นการสร้างการเลียนแบบ 
(2)ประเด็นการใชส่ื้อเล้ียงลูก (3)ประเด็นการเป็นตวัแทนดา้นเพศและความรุนแรง (4) ประเด็นการ
ขาดทกัษะและภูมิคุม้กนัส่ือ (5) ประเด็นช่องว่างการส่ือสารระหว่างรุ่นท่ีต่างกนั (6) ประเด็น
ช่องวา่งระหวา่งสังคม แอนะล็อกกบัดิจิทลั หรือดิจิทลัดิไวด์ (7) ประเด็นอนัตรายดา้นอาชญากรรม
จากเทคโนโลย ี(8) ประเด็นผลกระทบของเทคโนโลยีส่ือต่อผูใ้ชเ้ช่นการถูกหลอกลวง การใชค้  าพูด
ในลกัษณะ hate speech กบับุคคล กลุ่มคน ชาติพนัธ์ุ (9) ประเด็นจริยธรรมความรับผิดชอบ และ
(10) ประเด็นการมองวา่ส่ือตอ้งท าหนา้ท่ีเพื่อการศึกษาเรียนรู้มากเกินไปจนกลายเป็นความคาดหวงั
ท่ีมากเกินไป 

 ส าหรับในเร่ืองสภาพปัญหาการรู้เท่าทนัส่ือโดยมุมกวา้ง อาจารยธ์าม ระบุว่าอยูท่ี่การ
ก ากบัดูแลของ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทศัน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ) ทั้งในเชิงกฎหมายและการก ากบัเชิงวิชาชีพ เช่น self-regulation ซ่ึงยงัท าไม่ได้แม้มี
แนวคิดเร่ือง co-regulation ก็ยงัไม่เกิดผล ประชาชนยงัสับสนกบัการส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือ แต่
ไม่ไดก้  ากบัส่ือในท่ี ท่ีควรก ากบัอยา่งจริงจงั ในประเด็นต่อมาปัญหาเร่ืองการศึกษาการรู้เท่าทนัส่ือ
ยงัถกเถียงกนัว่าวิชาความรู้เท่าทนัส่ือควรอยู่ในแบบหลกัสูตรจริง หรือหลกัสูตรการเรียนรู้ตาม
อธัยาศยั หรือควรเป็นการบูรณาการหรือใชแ้บบครูสนใจก็เอาไปท าเอง และยงัไม่ชดัเจนวา่ควรเอา
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แนวคิด Media Literacy แปลมาจากต่างประเทศ ร้อยละ 90  แลว้ไม่ไดมี้การประยุกต์ใช้เลยใน
บริบทสังคมไทย อาจารยธ์ามคิดวา่ Media Literacy ไม่ควรมีถูกผิดหรือไดค้ะแนน 0 ไดค้ะแนน 1 
เพราะฉะนั้นลกัษณะเน้ือหาและการวดัผลสัมฤทธ์ิตอ้งก าหนดใหเ้หมาะสม 

 ในประเด็นถดัมาเป็นปัญหาเร่ืองเทคโนโลยีในสังคมท่ีไม่เท่าเทียมกนั น าไปสู่ความไม่
เท่าทนักันในการใช้เทคโนโลยีของประชาชนและในการรับรู้เน้ือหาข้อมูลข่าวสาร กอปรกับ
ลกัษณะทางเศรษฐกิจสังคมของคนในสังคมท่ีมีช่องวา่งคนชั้นสูง ชั้นกลาง และชั้นล่าง คนในเมือง 
ในชนบท และในประเด็นสุดท้ายเป็นฐานคิดของสมาคมผูบ้ริโภคท่ีเรายงัไม่เคยมีหน่วยงานท่ี
คุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นส่ือ ซ่ึงจะตอ้งวางกลไกท่ีประชาชนและทุกภาคส่วนจะตอ้งมีส่วนร่วมในการ
เยียวยา ลงโทษ คุม้ครองในประเด็นการใชส่ื้อให้ชดัเจน เพื่อส่งเสริมส่ือสร้างสรรคแ์ละคุม้กนัการ
วางกบัดกัผูบ้ริโภค 

 อาจารยธ์าม ไดต้ั้งขอ้สังเกตว่าการก ากบัดูแลเก่ียวกบัการคุม้ครองผูบ้ริโภคส่ือยงัต่าง
คนต่างท า ไม่มีการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เม่ือมีปัญหาก็โยนให้กับหน่วยใดหน่วยงานหน่ึง 
ก่อนท่ีจะส่งต่อไปยังหน่วยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเช่น กสทช. คณะกรรมการอาหารและยา(อย.) 
คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค และกระทรวงทบวงกรมท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือมีเร่ืองร้องเรียนก็แยกกนั
พิจารณาตวับท กฎหมายก็ใชแ้ยกกนั เราไม่มีคณะกรรมการการส่ือสาร(communication committee) 
เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริกา (FCC) 

 นอกจากปัญหาดงักล่่าว อาจารยธ์าม ยงัให้ความสนใจต่อปัญหาหลกัสูตรการเรียนการ
สอนการรู้เท่าทนัส่ือ โดยใช้วงกลม 5 วงของ UNESCO วงแรกคือ Judgment หรือการตดัสินว่า
ลกัษณะใดใช่การรู้เท่าทนัส่ือลกัษณะใดไม่ใช่ อยู่ท่ีวินิจฉัยของครูผูส้อน หรือวิทยากรท่ีฝึกอบรม 
ซ่ึงมกัแตกต่างกนั การตดัสินใจวา่ใชห้รือไม่ใช่ จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่ตายตวั ข้ึนอยูก่บัผูว้ินิจฉยั วงท่ีสอง
คือ Integration ซ่ึงการรู้เท่าทนัส่ือนั้นไม่ใช่แค่การอ่านออกเขียนไดเ้ก่ียวกบัส่ือ แต่ตอ้งบูรณาการกบั 
civic education หรือการเรียนรู้เก่ียวกบัการเป็นพลเมืองในสังคม และตอ้งเป็นการเรียนรู้แบบ
อธัยาศยั วงท่ีสามคือ Concept ของการรู้เท่าทนัส่ือท่ียึดหลกัการตามสากลหรือการประยุกต์กบั
บริบทสังคม วงท่ีส่ี คือ Goal เป้าหมาย ซ่ึงการรู้เท่าทนัส่ือน่าจะมีเป้าหมายมากกวา่ปัจเจกบุคคลตอ้ง
ขยายเป็นการรู้เท่าทนัส่ือของชุมชนหรือสมาชิกอ่ืนๆ สังคมและตอ้งเช่ือมโยงกบับทบาทการเป็น
พลเมืองในสังคมดว้ย และสุดทา้ย วงท่ีห้า คือ Text  หรือต าราเก่ียวกบัการสอนการรู้เท่าทนัส่ือ ซ่ึง
ตอ้งมีลกัษณะท่ีให้แนวคิดท่ีเช่ือมโยงกบับริบทสังคมไทย และตอ้งมองวา่ Media Literacy มีความ
เก่ียวโยงกบั Civic education 

 อาจารยธ์ามไดส้รุปประเด็นจากวงเวทีปฎิรูป Media Literacy Framework วา่เก่ียวขอ้ง
กบั 5 ประเด็นส าคญัท่ีผูศึ้กษาวจิยัสามารถน าไปใชพ้ิจารณาศึกษามิติของ Media Literacy คือ 
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 1) awareness คือความตระหนกัรู้เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือ  
 2) media analysis and critics การวเิคราะห์วพิากษส่ื์อได ้
 3) Media Literacy and civic education ความรู้เท่าทนัส่ือตอ้งเช่ือมโยงกบัหนา้ท่ี

พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทย 
 4) media watch ความสามารถในการเฝ้าระวงัและตรวจสอบส่ือและ 
 5) media consumer right protection รู้ถึงสิทธ์ิของผูบ้ริโภคท่ีจะไดรั้บจากการบริโภค

ส่ือ เช่นสิทธ์ิท่ีจะไดรั้บข่าวสารท่ีมีคุณภาพ สิทธ์ิท่ีจะส่ือสารไดอ้ยา่งเสรี และเท่าเทียมกนัเป็นตน้ 
 สุดทา้ย อาจารยธ์ามไดก้ล่าวถึงกลไกการปฏิรูปส่ือภาคพลเมืองทั้งหมด 5 กลไกคือ (1) 

กลไกการพัฒนากฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ (2)กลไกการเฝ้าระวงัและตรวจสอบส่ือภาค
ประชาชน (3)กลไกการส่งเสริมความรู้เท่าทนัส่ือ (4)กลไกการคุ้มครองผูบ้ริโภคด้านส่ือ และ
(5)กลไกการรณรงคก์ดดนัเชิงสังคม 
 ผูท้รงคุณวุฒิอีกท่านหน่ึง อาจารย์จกัร์กฤษ เพิ่มพูล ซ่ึงเป็นอดีตประธานสภาการ
หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ในเครือเนชั่นและอาจารย์พิเศษใน
สถาบนัการศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์ ไดก้ล่าวถึงประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือโดยเนน้ประเด็นความเขา้ใจ
ต่อส่ือในยุคดิจิทลั และแนวทางการปฏิรูปส่ือท่ีสภาปฏิรูปไดด้ าเนินการอยู ่โดยช้ีว่าการปฏิรูปการ
ส่ือสารในแง่ส่ือนั้นมาจากฝ่ายรัฐท่ีเป็นห่วงเร่ืองการจดัการ ควบคุมดูแลการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ท่ี
เป็นประเด็นปัญหาในสังคมขณะน้ี ท่ีจริงแลว้ฝ่ายวชิาชีพไดมี้การช่วยกนัร่างแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบั
การใช้ส่ือสังคมไปแลว้ แต่ในทางปฏิบติัยงัมีปัญหาให้เห็นอยู่เสมอ ดา้นการเปล่ียนแปลงภูมิทศัน์
ส่ือ (media landscape) อนัเป็นผลจากความกา้วหนา้เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีการส่ือสาร ท าให้
ส่ือและการส่ือสารในยุคดิจิทลัมีกระบวนการท่ีเปล่ียนแปลงไปจากยุคอนาล็อก ธรรมชาติของ
เทคโนโลยส่ืีอเปล่ียนไป 

 กระบวนวิธีการท าข่าว ผลิตข่าวและเผยแพร่ข่าวสารเปล่ียนแปลงไป ลักษณะของ
ข่าวสารและคุณภาพก็เปล่ียนแปลงไป ผูบ้ริโภคข่าวสารก็เปล่ียนไป และผลกระทบหรือผลต่อเน่ือง
จากการส่ือสารก็เปล่ียนแปลงไป ทั้งในทางบวกและทางลบ ทั้งต่อปัจเจกบุคคลและต่อสังคม ความ
สะดวกรวดเร็วกวา้งไกลและประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึนก็สร้างปัญหาตามมา มีความสับสนในการ
ส่ือสารทั้งในมิติ ผูส่้ง ผูรั้บ ผูใ้ชส่ื้อ ผูบ้ริโภคส่ือ บริบทส่วนตวัหรือสาธารณะ ข่าวสารเช่ือถือไดแ้ค่
ไหนมีการกลัน่กรองตามหลกัวิชาชีพเพียงใด ส่ือในยุคดิจิทลัเป็นส่ือแทห้รือส่ือเทียมจากนิยาม
ดั้งเดิมท่ียอมรับกนัมา ลกัษณะส่ือเป็นส่ือประเภทเดียวหรือส่ือหลอมรวมหลายประเภทหลายมิติ
และช่องทาง 
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 อาจารยจ์กัร์กฤษ ซ่ึงรับผิดชอบในฐานะประธานสภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งชาติในสมยั
นั้นไดด้ าเนินการร่วมมือกบัฝ่ายวิชาการในการสร้างความชดัเจนในแนวคิดและแนวทางปฏิบติัของ
ส่ือยคุดิจิทลัไดมี้การด าเนินการในฝ่ายวชิาชีพส่ือเพื่อก าหนดบทบาทของส่ือท่ีเหมาะสม การก าหนด
จริยธรรมแนวทางปฏิบติั การสร้างแนวทางการก ากบัดูแลส่ือลกัษณะการก ากบัร่วมโดยฝ่ายต่างๆ 
(Co-regulation)  ซ่ึงจะช่วยลดปัญหาจากการใชส่ื้อของผูบ้ริโภคในสังคมท่ีมีปัญหาการรู้เท่าทนัส่ือ 
เน้ือหาประเภทต่างๆ ในส่ือ  ในประเด็นปัญหาการรู้เท่าทนัส่ือเก่ียวกบัการสร้างผลกระทบอยา่งไร
นั้น อาจารยจ์กัรกฤษณ์ กล่าวว่าส่ือในยุคดิจิทลัท าให้ (1)เกิดการหลัง่ไหลของข่าวสารส่วนบุคคล
และถูกน าไปใชโ้ดยท่ีตนเองไม่ไดอ้นุญาต (2) เกิดการแชร์หรือส่งผา่นขอ้มูลท่ีไม่ถูกกฎหมายหรือ
เป็นเร่ืองละเอียดอ่อน เช่นขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนัพระมหากษตัริยแ์ละ (3) เกิดความจริงเสมือนมีการ
ตดัตอนขอ้มูลหรือรูปภาพโดยขาดบริบทรอบขา้งท าให้เขา้ใจผดิ รับรู้ผดิไปจากขอ้เทจ็จริงท่ีเป็นจริง 
 ผลสรุปจากการวจิยั group discussion น้ีน าไปสู่แนวทางในการนิยามความรู้เท่าทนัส่ือท่ี
กวา้งข้ึนทั้งในมิติส่ือและการส่ือสาร ทั้งส่ือใหม่และส่ือดั้งเดิมท่ียงัมีบทบาทในยุคดิจิทลั แมส่ื้อใหม่
จะมีบทบาทชดัเจนกวา่ในยคุดิจิทลั แต่ผลกระทบก็เกิดข้ึนไดจ้ากทุกส่ือท่ีมีแนวโนม้ท่ีจะหลอมรวม
มากข้ึน นอกจากน้ีผลกระทบของการใชส่ื้อท่ีไม่เหมาะสมท่ีสะทอ้นถึงการขาดการรู้เท่าทนัส่ืออยา่ง
เพียงพอ และประเด็นบทบาทการรู้เท่าทนัการส่ือสารกบั civic education ก็จะไดน้ าไปเช่ือมโยงกนั
ในการปฏิรูปการส่ือสารในสังคม ประเด็นต่างๆ เหล่าน้ีน าไปสู่แนวทางการวิจยัเชิงส ารวจท่ีจะ
น าเสนอในตอนท่ี 2 – 7 ต่อไป  
 
ตอนที ่2  ลกัษณะพืน้ฐานทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง 
 ภาพรวมลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งในงานวิจยัน้ีมีเพศหญิงมากกวา่
เพศชายในสัดส่วนประมาณ 3 ต่อ 2  อายุกลุ่มตวัอย่างกระจายทุกวยัใกล้เคียงกนัโดยเป็นกลุ่มวยั             
20 – 30 ปีมากท่ีสุดรวมกนัร้อยละ 33.50 หรือ 1 ใน 3 กลุ่มตวัอย่างมีลกัษณะเป็นทั้งผูก้  าลงัศึกษา 
และผูท้  างานในสัดส่วนพอๆ กนัร้อยละ 34 และ 38.25 ส่วนผูไ้ม่ท  างานทั้งเกษียณแล้วและเป็น
แม่บา้นรวมกนัร้อยละ 23.25 รายไดต่้อเดือนส่วนใหญ่ค่อนขา้งต ่าอยู่ในกลุ่มไม่เกิน 20,000 บาท 
และมีการศึกษาส่วนใหญ่ระดบัปริญญาตรี ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 4.1- 4.6 ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.1 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาย ุ
อายุ จ านวน ร้อยละ 

18 – 20 ปี  61 15.25 
21 – 25 ปี  89 22.25 
26 - 30 ปี  45 11.25 
31 – 40 ปี  44 11.00 
41 - 50 ปี  66 16.50 
50 – 60 ปี 47 11.75 
60 ปีข้ึนไป 48 12.00 

รวม 400 100.00 
 

ผลจากตารางท่ี 4.1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ีมีกระจายทุกวยัในสัดส่วน
ใกลเ้คียงกนัโดยกลุ่มท่ีมีอายุอยูร่ะหว่าง 21-25 ปี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 22.25 รองลงมาคือ ช่วง
อายุ 41-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.50 ช่วงอายุ 18-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.25 และช่วงอายุท่ีมีจ  านวน
นอ้ยท่ีสุดคือ อายรุะหวา่ง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 11.00 
 
ตารางที ่4.2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 150 37.50 
หญิง 245 61.25 
ไม่ระบุ 5 1.25 

รวม 400 100.00 
 
ผลจากตารางท่ี 4.2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นสัดส่วน

ประมาณ 3 : 2 โดยเป็นเพศหญิงและเพศชาย ร้อยละ 61.25  และร้อยละ 37.50 ตามล าดบั 
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ตารางที ่4.3 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

ต ่ากวา่ประถมศึกษา       7 1.75 
ประถมศึกษาตอนตน้   10 2.50 
ประถมศึกษาตอนปลาย  16 4.00 
มธัยมศึกษาตอนตน้  14 3.50 
มธัยมศึกษาตอนปลาย  33 8.25 
อาชีวศึกษา ระดบั ปวช. 25 6.25 
อนุปริญญาหรืออาชีวศึกษา ระดบัปวส. 17 4.25 
ปริญญาตรี   223 55.75 
ปริญญาโท   39 9.75 
ปริญญาเอก 1 0.25 
ไม่ระบุ 15 3.75 

รวม 400 100.00 
  

ผลจากตารางท่ี 4.3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทุกระดบัชั้น โดยมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี มาก
ท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55.75 รองลงมาคือ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย คิดรวมกนัเป็น
ร้อยละ 11.75  อาชีวศึกษาและอนุปริญญาร้อยละคิดรวมกนัเป็นร้อยละ 10.50  และระดบัการศึกษา
สูงกวา่ปริญญาตรี(โท-เอก) ร้อยละ 10 
ตารางที ่4.4 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
นกัเรียน/นกัศึกษา  131 32.75 
อาชีพใชแ้รงงาน 13 3.25 
คา้ขาย                                       33 8.25 
ลูกจา้งพนกังานหา้งร้าน/ส านกังาน/บริษทั 66 16.5 
นกัธุรกิจ/นกัลงทุน  19 4.75 
ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ  37 9.25 
ทหาร/ต ารวจ  9 2.25 
เกษียณจากการท างาน/รับบ านาญ  40 10.00 
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อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
แม่บา้น(ไม่ไดท้  างานนอกบา้น)  43 10.75 
อาชีพอิสระ  8 2.00 
ไม่ระบุ 1 0.25 

รวม 400 100.00 
 ผลจากตารางท่ี 4.4 ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งกระจายทุกประเภทส่วนใหญ่เป็น
นกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 32.75  รองลงมามีอาชีพเป็นลูกจา้งพนกังานหา้งร้าน/ส านกังาน/
บริษทั คิดเป็นร้อยละ 16.5 เป็นแม่บา้น (ไม่ไดท้  างานนอกบา้น) คิดเป็นร้อยละ 10.75 เกษียณจาก
การท างาน/รับบ านาญ คิดเป็นร้อยละ 10 และมีอาชีพอิสระ คิดเป็นร้อยละ 2  
 
ตารางที ่4.5 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามรายได ้(ต่อเดือนยงัไม่หกัค่าใชจ่้าย) 

รายได้ จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน  102 25.50 
10,001 – 20,000 บาท/เดือน 146 36.50 
20,001 – 30,000 บาท/เดือน 94 23.50 
30,001 – 50,000 บาท/เดือน 40 10.00 
50,001 – 100,000 บาท/เดือน 9 2.25 
มากกวา่ 100,000 บาท/เดือน 2 0.50 
ไม่ระบุ 7 1.75 

รวม 400 100.00 
 ผลจากตารางท่ี 4.5 ขอ้มูลพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งโดยทัว่ไปมีรายไดไ้ม่สูงนกั โดยมีรายได้
อยู่ในช่วง 10,001 – 20,000 บาท/เดือน มากท่ีสุด หรือประมาณ 1 ใน 3 ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 36.50 
รองลงมามีรายไดต้  ่ากว่า 10,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 25.50 มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001 – 
30,000 บาท/เดือน  คิดเป็นร้อยละ 23.50 บาท/เดือน และรายได้มากกว่า 100,000 บาท/เดือนมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด   คิดเป็นร้อยละ 0.50 
 
ตอนที ่3 การเป็นเจ้าของเคร่ืองมือส่ือสาร การเปิดรับ พฤติกรรมการใช้ส่ือและวตัถุประสงค์ 
 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในส่วนน้ี แสดงถึงความเก่ียวพนักบัส่ือดั้งเดิมและส่ือสมยัใหม่          
(ส่ือใหม่) ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษา ทั้งน้ีพบวา่กวา่ร้อยละ 50 หรือเกินคร่ึงของกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด      
มีคอมพิวเตอร์ใช้งานของตนเองทั้งแบบตั้งโต๊ะ หรือโน้ตบุ๊ก และท่ีไม่มีแปลกใจคือเกือบทั้งหมด 
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(ร้อยละ 96.19) ระบุวา่มีโทรศพัทป์ระเภทสมาร์ทโฟนเป็นของตนเอง ส่วนส่ือแบบดั้งเดิมท่ีทุกคนมี
คือการเป็นเจา้ของคือเคร่ืองรับโทรทศัน์ ท่ีส่วนใหญ่ระบุว่าเป็นเจา้ของมากกว่า 1 เคร่ืองรวมทั้ง
สมาร์ทโฟนท่ีเกือบหน่ึงในส่ีระบุวา่มีมากกวา่ 1 เคร่ือง 
 การเปิดรับส่ือดั้งเดิมประเภทหนงัสือพิมพ ์วทิย ุโทรทศัน์ พบวา่ โทรทศัน์กลุ่มตวัอยา่ง
เปิดรับบ่อยท่ีสุดแทบทุกวนั รองลงมาเป็นหนงัสือพิมพแ์ละวิทยุ ส่วนส่ือใหม่กลุ่มตวัอย่างระบุใช้
ไลน์บ่อยท่ีสุดแทบทุกวนั รองลงมาเป็นเฟซบุ๊ก และเวบ็ไซตต่์างๆ รวมทั้งกูเกิล ทั้งน้ีการใชเ้วลากบั
ส่ือแต่ละชนิดปรากฏวา่ใชเ้วลากบัการอ่านหนงัสือหรือส่ิงพิมพใ์นแต่ละวนัมากกวา่เท่าส่ืออ่ืน เฉล่ีย
มากกวา่ 5 ชัว่โมง ส่วนวิทยุและโทรทศัน์ใชเ้วลาในการดูรองลงมา ตามดว้ยการใชเ้วลากบัส่ือใหม่
เช่น ทวติเตอร์ อินสตราแกรม หอ้งแชท เล่นเกมส์ และใชเ้ฟซบุก๊ 
 การใชง้านส่ือใหม่ส่วนใหญ่ระบุวา่กดไลค ์ดูหนงั ฟังเพลง ท่องอินเทอร์เน็ตและโพสต์
ขอ้ความ 
 ส าหรับวตัถุประสงคใ์นการใช้ส่ือนั้น กรณีส่ือดั้งเดิมส่วนใหญ่ใชเ้พื่อติดตามข่าวสาร
บ่อยท่ีสุด โดยเฉพาะส่ือหนังสือพิมพ์และโทรทศัน์ ส่วนวตัถุประสงค์เพื่อความบนัเทิงผุใ้ช้ส่ือ
จ านวนกวา่คร่ึงระบุวา่ใชผ้า่นทางส่ือภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทศัน์ ในขณะท่ีส่ือใหม่ต่างๆ ก็ใชเ้พื่อ
วตัถุประสงค์ดา้นข่าวสารบ่อยท่ีสุด รองลงมาเป็นการแสวงหาความบนัเทิง และตามมาด้วยการ
ติดต่อส่ือสารพดูคุยกนั และอีกไม่นอ้ยแสวงหาส่ิงแปลกๆ เหตุการณ์ท่ีน่าสนใจและเป็นการฆ่าเวลา
ยามวา่ง 
 รายละเอียดในส่วนของการมีและการใช้ส่ือทั้งดั้ งเดิมและส่ือใหม่ของกลุ่มตวัอย่าง
น าเสนอในตารางท่ี 4.6 – 4.14 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่4.6 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการมีและไม่มีเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้

เป็นของตวัเองหรือเป็นส่วนตวั 

ประเภทส่ือ 
การมีเคร่ืองมือส่ือสาร 

การไม่มีเคร่ืองมือส่ือสารของ
ตนเอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1) โทรศพัท(์สมาร์ทโฟน) 379 96.19 15 3.81 
2) คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (PC) 195 53.28 171 46.72 
3) คอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ 189 51.64 177 48.36 
4) แทบ็เล็ต 76 21.71 274 78.29 
5) ไอแพด 95 26.61 262 73.39 
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ประเภทส่ือ 
การมีเคร่ืองมือส่ือสาร 

การไม่มีเคร่ืองมือส่ือสารของ
ตนเอง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
6) โทรทศัน์ 344 88.21 46 11.79 
7) บอกรับเป็นสมาชิกหนงัสือพิมพ ์ 40 11.17 318 88.83 
8) บอกรับเป็นสมาชิกนิตยสารเล่ม 19 5.40 333 94.60 
9) บอกรับเป็นสมาชิกนิตยสาร
ออนไลน์ 

12 3.38 343 96.62 

10) บอกรับเป็นสมาชิกเพย-์ทีวี
(เคเบิลทีว)ี 

119 33.52 236 66.48 

 
 ผลจากตารางท่ี 4.6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีเคร่ืองมือส่ือสารคือ โทรศพัท ์(สมาร์ท
โฟน) ท่ีใชเ้ป็นของตวัเองหรือเป็นส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 96.19  รองลงมาคือ โทรทศัน์ คิดเป็นร้อยละ 
88.21 มีคอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (PC) คิดเป็นร้อยละ 53.28  มีคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ คิดเป็นร้อยละ 51.64 
และเป็นสมาชิกเคเบิลทีวร้ีอยละ 33.52   
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ตารางที ่4.7 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามจ านวนการมีเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชเ้ป็น
ของตวัเองหรือเป็นส่วนตวั 

ประเภทเคร่ืองมอืส่ือสาร 

จ านวนการมเีคร่ืองมอืส่ือสาร 

1  
เคร่ือง/เล่ม/ฉบับ 

2-3  
เคร่ือง/เล่ม/ฉบับ 

4-5  
เคร่ือง/เล่ม/ฉบับ 

มากกว่า 5  
เคร่ือง/เล่ม/ฉบับ 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) โทรศพัท(์สมาร์ทโฟน) 320 
(86.49) 

48 
(12.97) 

2 
(0.54) 

- 

2) คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (PC) 181 
(96.28) 

7 
(3.72) 

- - 

3) คอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 173 
(94.54) 

9 
(4.92) 

1 
(0.55) 

- 

4) แทบ็เลต็ 73 
(98.65) 

1 
(1.35) 

- - 

5) ไอแพด 82 
(91.11) 

9 
(9.89) 

- - 

6) โทรทศัน ์ 215 
(65.75) 

99 
(30.28) 

13 
(1.00) 

- 

7) บอกรับเป็นสมาชิก
หนงัสือพิมพ ์

31 
(79.49) 

7 
(17.95) 

1 
(2.56) 

- 

8) บอกรับเป็นสมาชิกนิตยสาร
เล่ม 

17 
(94.44) 

1 
(5.56) 

- - 

9) บอกรับเป็นสมาชิกนิตยสาร
ออนไลน์ 

8 
(72.73) 

3 
(27.27) 

- - 

10) บอกรับเป็นสมาชิกเพย-์ทีวี
(เคเบิลทีว)ี 

87 
(79.09) 

22 
(20.00) 

1 
(0.91) 

- 

 
 ผลจากตารางท่ี 4.7 เม่ือพิจารณาจ านวนเคร่ืองมือส่ือสารท่ีเป็นของตนเองพบว่า กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใช้เป็นของตวัเองหรือเป็นส่วนตวัเพียงช้ินเดียวหรือเคร่ือง

DPU



52 

เดียว โดยเคร่ืองมือส่ือสารท่ีใชมี้มากกวา่ 1 เคร่ือง ต่อคนคือสมาร์ทโฟน ร้อยละ 12.97  มี 2-3 เคร่ือง 
ส่วนส่ือดั้งเดิมมีโทรทศัน์ 2-3 เคร่ือง จ านวนร้อยละ 30.28 
 
ตารางที ่4.8 จ  านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความถ่ีหรือความบ่อยในการ

เปิดรับหรือใชส่ื้อ (ส่ือดั้งเดิม) ในแต่ละรอบสัปดาห์โดยเฉล่ีย 

ประเภทส่ือ 

ความถี่หรือความบ่อยในแต่ละรอบสัปดาห์โดยเฉลีย่ 

ค่าเฉลีย่ 

บ่อยมาก 
(ทุกวนั) 

 

ค่อนข้างบ่อย 
(เกอืบทุกวนัหรือ   
5-6 วนัต่อสัปดาห์) 

ไม่บ่อยนัก 
(3-4 วนัต่อ
สัปดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนั
ต่อสัปดาห์) 

น้อยมาก 
(น้อยกว่า 

1 วนัต่อสัปดาห์) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) หนงัสือพิมพ ์ 74 
(19.22) 

71 
(18.44) 

91 
(23.64) 

62 
(16.10) 

87 
(22.60) 

2.96 

2) โทรทศัน ์ 198 
(50.13) 

101 
(25.57) 

60 
(15.19) 

20 
(5.06) 

16 
(4.05) 

4.13 

3) วทิย ุ 59 
(15.36) 

73 
(19.01) 

97 
(25.26) 

68 
(17.71) 

87 
(22.66) 

2.87 

4) นิตยสาร/
วารสาร 

35 
(9.19) 

63 
(16.54) 

83 
(21.78) 

96 
(25.20) 

104 
(27.30) 

2.55 

  
ผลจากตารางท่ี 4.8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่เปิดรับหรือใช้ส่ือดั้ งเดิม เช่น วิทย ุ

โทรทศัน์ หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โดยเฉล่ียในแต่ละรอบสัปดาห์ บ่อยท่ีสุดคือ โทรทศัน์ ในระดบั
มาก (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.13) รองลงมาคือ หนงัสือพิมพ์ ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96) 
อนัดบัสามคือ วทิย ุ(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.87) และนิตยสาร/วารสาร (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.55)ซ่ึงอยูใ่นระดบั
ต ่ากวา่ปานกลางเล็กนอ้ย 
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ตารางที ่4.9 จ  านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความถ่ีหรือความบ่อยโดย
เฉล่ียในการเปิดรับหรือใชส่ื้อภาพยนตร์ (ส่ือดั้งเดิม) ในรอบ 1 เดือนโดยเฉล่ีย 

ประเภทส่ือ 

ความถี่หรือความบ่อยโดยเฉลีย่ในรอบ 1 เดอืน 

ค่าเฉลีย่ 
มากกว่า 4 คร้ัง 

3 – 4 คร้ัง 
 

1 – 2 คร้ัง 
 

น้อยกว่า 1 
คร้ัง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

5) ดูภาพยนตร์ 
(ในโรงภาพยนตร์) 

61 
(15.68) 

116 
(29.82) 

149 
(38.30) 

63 
(16.20) 

2.45 

 
ผลจากตารางท่ี 4.9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งดูภาพยนตร์ (ในโรงภาพยนตร์) โดยเฉล่ียในรอบ 1 

เดือน บ่อยท่ีสุดคือ จ านวน 1-2 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 38.30 รองลงมาคือ 3-4 คร้ัง คิดเป็นร้อยละ 29.82  
ดูน้อยกว่า 1 คร้ังและมากกว่า 4 คร้ังเป็นจ านวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 16.20 และ 15.68 
ตามล าดบั (ค่าเฉล่ียรวมเท่ากบั 2.45) กลุ่มตวัอยา่งโดยรวมดูภาพยนตร์ในโรงอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 
ตารางที ่4.10 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเหตุผลหรือวตัถุประสงคท่ี์เปิดรับจาก

ส่ือ (ส่ือดั้งเดิม) 

ส่ือทีเ่ปิดรับ 

วตัถุประสงค์ทีเ่ปิดรับ (ตอบได้มากกว่า 1 วตัถุประสงค์) 

เพือ่ตดิตามเหตุ การณ์

ความเคลือ่นไหวทีเ่กดิขึน้ 

เพือ่ตดิตามบุคคลทีส่นใจ

หรือรู้จกั 

เพือ่แสวงหาข้อมูลความรู้ 

เพือ่ความผ่อนคลายความ

บันเทงิ สนุกสนานตืน่เต้น 

เพือ่ตดิตามความคดิเห็น
ในเรื่องต่างๆ และแสวงหา

ค าแนะน าหรือ

ข้อเสนอแนะ 

ตดิตามค าท านายโชคชะตา

อนาคต 

อืน่ๆ (ระบุ) 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) หนงัสือพิมพ ์ 225 
(56.25) 

67 
(16.75) 

107 
(26.75) 

80 
(20.00) 

50 
(12.50) 

72 
(18.00) 

11 
(2.75) 

2) โทรทศัน ์ 212 
(53.00) 

124 
(31.00) 

110 
(27.50) 

206 
(51.50) 

74 
(18.50) 

29 
(7.25) 

5 
(1.25) 
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ส่ือทีเ่ปิดรับ 

วตัถุประสงค์ทีเ่ปิดรับ (ตอบได้มากกว่า 1 วตัถุประสงค์) 

เพือ่ตดิตามเหตุ การณ์

ความเคลือ่นไหวทีเ่กดิขึน้ 

เพือ่ตดิตามบุคคลทีส่นใจ

หรือรู้จกั 

เพือ่แสวงหาข้อมูลความรู้ 

เพือ่ความผ่อนคลายความ

บันเทงิ สนุกสนานตืน่เต้น 

เพือ่ตดิตามความคดิเห็น
ในเรื่องต่างๆ และแสวงหา

ค าแนะน าหรือ

ข้อเสนอแนะ 

ตดิตามค าท านายโชคชะตา

อนาคต 

อืน่ๆ (ระบุ) 

 จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

3) วทิย ุ 95 
(23.75) 

33 
(8.25) 

57 
(14.25) 

217 
(54.25) 

31 
(7.75) 

8 
(2.00) 

4 
(1.00) 

4) นิตยสาร/วารสาร 47 
(11.75) 

97 
(24.25) 

74 
(18.50) 

171 
(42.75) 

49 
(12.25) 

42 
(10.50) 

8 
(2.00) 

5) ภาพยนตร์  
(ในโรงภาพยนตร์) 

17 
(4.25) 

51 
(12.75) 

35 
(8.75) 

289 
(72.25) 

25 
(6.25) 

3 
(0.75) 

8 
(2.00) 

 
 ผลจากตารางท่ี 4.10 ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีเหตุผลหรือวตัถุประสงคท่ี์
เปิดรับจากหนงัสือพิมพแ์ละโทรทศัน์มากท่ีสุดคือ เพื่อติดตามเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึน 
คิดเป็นร้อยละ 56.25 และ 53.00 ตามล าดบั ส่วนภาพยนตร์ (ในโรงภาพยนตร์) วทิยุโทรทศัน์และ
นิตยสาร/วารสารมีเหตุผลหรือวตัถุประสงคท่ี์เปิดรับมากท่ีสุดคือ เพื่อความผอ่นคลายความบนัเทิง 
สนุกสนานต่ืนเตน้ คิดเป็นร้อยละ 72.25,  54.25 และ 42.75 ตามล าดบั 
 
 ขอ้มูลจากผลการวิจยัสะทอ้นภาพการเป็นส่ือบนัเทิงของกลุ่มตวัอยา่งคือส่ือภาพยนตร์ 
วิทยุ โทรทศัน์ และนิตยสารในขณะท่ี ส่ือเพื่อข่าวสารอนัดบัหน่ึงคือหนงัสือสือพิมพ ์รองลงมาคือ
ส่ือโทรทัศน์ ส่วนส่ือท่ีกลุ่มตัวอย่างใช้แสวงหาข้อมูลเก่ียวกับการท านายโชคชะตาคือ ส่ือ
หนงัสือพิมพแ์ละนิตยสาร วารสาร 
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ตารางที ่4.11 จ  านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการใชบ้่อยหรือถ่ีในการ
เปิดรับส่ือสมยัใหม่หรือแอปพลิเคชนัจากส่ือต่างๆ โดยเฉล่ียในแต่ละรอบสัปดาห์ 

ประเภทส่ือใหม่
ต่างๆ 

ความบ่อยในการใช้โดยเฉลีย่ในรอบ 1 สัปดาห์ 

ค่าเฉลีย่ 

บ่อยมาก 
(ทุกวนั) 

 

ค่อนข้างบ่อย 
(เกอืบทุกวนั

หรือ 
 5-6 วนัต่อ
สัปดาห์) 

ไม่บ่อยนัก 
(3-4 วนั
ต่อ

สัปดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนั

ต่อ
สัปดาห์) 

น้อยมาก 
(ใช้น้อย
กว่า 1 วนั 
ต่อสัปดาห์) 

ไม่เคย     
ใช้เลย 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

1) เวบ็ไซตต์่างๆ 138 
(36.41) 

98 
(25.86) 

56 
(14.78) 

31 
(8.18) 

32 
(8.44) 

24 
(6.33) 

4.55 

2) เฟซบุ๊ก 201 
(51.28) 

87 
(22.19) 

37 
(9.44) 

25 
(6.38) 

21 
(5.36) 

21 
(5.36) 

4.92 

3) ไลน ์ 222 
(56.06) 

76 
(19.19) 

45 
(11.36) 

22 
(5.56) 

14 
(3.54) 

17 
(4.29) 

5.06 

4) ทวติเตอร์ 65 
(18.01) 

53 
(14.68) 

35 
(9.70) 

34 
(9.42) 

26 
(7.20) 

148 
(41.00) 

3.04 

5) ยทููบ 143 
(37.63) 

91 
(23.95) 

52 
(13.68) 

26 
(6.84) 

24 
(6.32) 

44 
(11.58) 

4.45 

6) เวบ็บลอ็ก 42 
(11.54) 

56 
(15.38) 

54 
(14.84) 

51 
(14.01) 

34 
(9.34) 

127 
(34.89) 

3.01 

7) กเูกิล 163 
(41.9) 

82 
(21.08) 

47 
(12.08) 

28 
(7.20) 

28 
(7.20) 

41 
(10.54) 

4.52 

8) อินสตาแกรม 101 
(27.37) 

79 
(21.41) 

43 
(11.65) 

28 
(7.59) 

21 
(5.69) 

97 
(26.29) 

3.78 

9) วกิิพีเดีย 46 
(12.57) 

57 
(15.57) 

51 
(13.93) 

55 
(15.03) 

50 
(13.66) 

107 
(29.23) 

3.11 

10) อีเมล 
 
 

70 
(18.82) 

70 
(18.82) 

51 
(13.71) 

66 
(17.74) 

41 
(11.02) 

74 
(19.89) 

3.57 
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ประเภทส่ือใหม่
ต่างๆ 

ความบ่อยในการใช้โดยเฉลีย่ในรอบ 1 สัปดาห์ 

ค่าเฉลีย่ 

บ่อยมาก 
(ทุกวนั) 

 

ค่อนข้างบ่อย 
(เกอืบทุกวนั

หรือ 
 5-6 วนัต่อ
สัปดาห์) 

ไม่บ่อยนัก 
(3-4 วนั
ต่อ

สัปดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนั

ต่อ
สัปดาห์) 

น้อยมาก 
(ใช้น้อย
กว่า 1 วนั 
ต่อสัปดาห์) 

ไม่เคย     
ใช้เลย 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน
(ร้อยละ) 

11) เกมส์ 80 
(21.28) 

60 
(15.96) 

49 
(13.03) 

47 
(12.50) 

55 
(14.63) 

85 
(22.61) 

3.49 

12) หอ้งแชท
ต่างๆ 

86 
(23.37) 

63 
(17.12) 

38 
(10.33) 

46 
(12.50) 

48 
(13.04) 

87 
(23.64) 

3.54 

  
ผลจากตารางท่ี 4.11 ในประเด็นการใชส่ื้อสมยัใหม่ (ส่ือใหม่) พบวา่ โดยเฉล่ียในแต่ละ

รอบสัปดาห์ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ใชบ้่อยท่ีสุดในระดบัมาก คือ ไลน์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 5.06) 
รองลงมาคือ เฟซบุก๊ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.92) และอนัดบัสามคือ เวบ็ไซตต่์างๆ ในระดบัสูงกวา่ปาน
กลาง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.55) และนอ้ยท่ีสุดทวติเตอร์ ร้อยละ 3.04 
 
ตารางที ่4.12 จ  านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการใชเ้วลาหรือจ านวน

ชัว่โมงในการติดตามหรือเปิดรับการใชส่ื้อโดยเฉล่ียในแต่ละวนั 

ส่ือทีเ่ปิดรับ 

การใช้โดยเฉลีย่แต่ละวนั 

ค่าเฉลีย่ 
ไม่เคยใช้ 

น้อยกว่า 
1 ช่ัวโมง 

1 – 3 
ช่ัวโมง 

3 – 5 
ช่ัวโมง 

5 – 7 
ช่ัวโมง 

มากกว่า 
7 ช่ัวโมง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) อ่านหนงัสือพิมพ/์
นิตยสารท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์

9 
(2.31) 

13 
(3.34) 

16 
(4.11) 

66 
(16.97) 

206 
(52.96) 

79 
(20.31) 

4.76 

2)  อ่านหนงัสือทัว่ไป(ท่ี
ไม่ใช่ต าราเรียน) 

5 
(1.31) 

14 
(3.66) 

27 
(7.05) 

119 
(31.07) 

172 
(44.91) 

46 
(12.01) 

4.51 

3)  ดูโทรทศัน์จาก
เคร่ืองรับทัว่ไป 

30 
(7.61) 

47 
(11.93) 

77 
(19.54) 

123 
(31.22) 

101 
(25.63) 

16 
(4.06) 

3.68 

DPU



57 

ส่ือทีเ่ปิดรับ 

การใช้โดยเฉลีย่แต่ละวนั 

ค่าเฉลีย่ 
ไม่เคยใช้ 

น้อยกว่า 
1 ช่ัวโมง 

1 – 3 
ช่ัวโมง 

3 – 5 
ช่ัวโมง 

5 – 7 
ช่ัวโมง 

มากกว่า 
7 ช่ัวโมง 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

4)  ฟังวทิยจุากเคร่ืองรับ 
12 

(3.15) 
13 

(3.41) 
49 

(12.86) 
104 

(27.30) 
135 

(35.43) 
68 

(17.85) 

4.42 
 
 

5)  ใชอิ้นเทอร์เน็ต/
เวบ็ไซต ์

62 
(15.78) 

55 
(13.99) 

75 
(19.08) 

84 
(21.37) 

83 
(21.12) 

34 
(8.65) 

3.44 

6)  ใชไ้ลน์ 64 
(16.37) 

52 
(13.30) 

62 
(15.86) 

101 
(25.83) 

80 
(20.46) 

32 
(8.18) 

3.45 

7)  เปิดยทููป 31 
(7.91) 

58 
(14.80) 

67 
(17.09) 

83 
(21.17) 

95 
(24.23) 

58 
(14.80) 

3.83 

8)  ใชอิ้นสตราแกรม 24 
(6.49) 

47 
(12.70) 

44 
(11.89) 

52 
(14.05) 

91 
(24.59) 

112 
(30.27) 

4.28 

9) ใชแ้อปพลิเคชนั 25 
(6.67) 

46 
(12.27) 

43 
(11.47) 

70 
(18.67) 

107 
(28.53) 

84 
(22.40) 

4.17 

10) เล่นเกมส์ 30 
(8.11) 

32 
(8.65) 

52 
(14.05) 

55 
(14.86) 

101 
(27.3) 

100 
(27.03) 

4.26 

11) เขา้หอ้งแชท 28 
(7.59) 

40 
(10.84) 

32 
(8.67) 

61 
(16.53) 

95 
(25.75) 

113 
(30.62) 

4.34 

12) ใชเ้ฟซบุ๊ก 69 
(17.74) 

61 
(15.68) 

49 
(12.60) 

81 
(20.82) 

84 
(21.59) 

45 
(11.57) 

3.48 

13)ใชท้วติเตอร์ 19 
(5.26) 

37 
(10.25) 

26 
(7.20) 

52 
(14.40) 

77 
(21.33) 

150 
(41.55) 

4.61 

รวม 
31 

(8.18) 
40 

(10.37) 
48 

(12.42) 
81 

(21.10) 
110 

(28.76) 
72 

(19.18) 
4.09 
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ผลจากตารางท่ี 4.12 ขอ้มูลพบวา่ ในการใชส่ื้อโดยเฉล่ียในแต่ละวนั กลุ่มตวัอยา่งใชเ้วลา
ติดตามหรือเปิดรับเป็นเวลานานท่ีสุดในแต่ละวนัคือ อ่านหนังสือพิมพ์/นิตยสารท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์
(ค่าเฉล่ียน ้าหนกัอยูใ่นระดบัมากเท่ากบั 4.76) รองลงมาคือ ใชท้วิตเตอร์ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.61) และ
อนัดบัสามคือ อ่านหนงัสือทัว่ไป (ท่ีไม่ใช่ต าราเรียน) (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.51)ซ่ึงส่ือทั้ง 3 ประเภทน้ี
กลุ่มตวัอย่างใช้เวลาแต่ละวนันาน 3-5 ชัว่โมง ส่วนส่ือใหม่ เช่นทวิตเตอร์ ห้องแชท การใช้แอป
พลิเคชนัรวมทั้งการเล่นเกมส์ก็ใชเ้วลาในแต่ละวนัไล่เล่ียกนั 
 
ตารางที ่4.13 จ  านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความบ่อยในการใชง้านผา่น

ส่ือสมยัใหม่เพื่อวตัถุประสงคต่์างๆ โดยเฉล่ียในรอบ 1 สัปดาห์ 

การใช้งานส่ือใหม่ 
เพือ่วตัถุประสงค์ต่างๆ 

ความบ่อยในการใช้โดยเฉลีย่ในรอบ 1 สัปดาห์ 

ค่าเฉลีย่ 
บ่อยมาก 
(ทุกวนั) 

ค่อนข้างบ่อย 
(เกอืบทุกวนั
หรือ 5-6 วนั 
ต่อสัปดาห์) 

ไม่บ่อยนัก 
(3-4 วนั 

ต่อสัปดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนั 
ต่อสัปดาห์) 

น้อยมากน้อย
กว่า 1 วนั 
ต่อสัปดาห์) 

ไม่เคยใช้
เลย 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
 (ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1) ติดตามเหตุการณ์ ข่าวสาร 
ความเคล่ือนไหว จากส่ือสมยัใหม่ 

128 
(32.32) 

132 
(33.33) 

70 
(17.68) 

33 
(8.33) 

13 
(3.28) 

20 
(5.05) 

4.68 

2) แสวงหาขอ้มูลความรู้ 
ขอ้แนะน าต่างๆ ท่ีอยากรู้จากส่ือ
สมยัใหม่ 

76 
(19.14) 

142 
(35.77) 

106 
(26.70) 

42 
(10.58) 

21 
(5.29) 

10 
(2.52) 

4.45 

3) ติดต่อส่ือสาร พดูคุยสนทนากบั
บุคคลอ่ืนๆ ในเร่ืองทัว่ไปในส่ือ
สมยัใหม่ 

95 
(23.99) 

120 
(30.30) 

97 
(24.49) 

57 
(14.39) 

16 
(4.04) 

11 
(2.78) 

4.47 

4) ติดต่อส่ือสาร พดูคุยเก่ียวกบั
เร่ืองงานท่ีท าในส่ือสมยัใหม่ 

83 
(20.96) 

102 
(25.76) 

91 
(22.98) 

51 
(12.88) 

37 
(9.34) 

32 
(8.08) 

4.12 

5) ติดต่อส่ือสาร พดูคุยเก่ียวกบับท
เร่ืองการเรียนการสอนทางส่ือ
สมยัใหม่ 

66 
(16.62) 

80 
(20.15) 

98 
(24.69) 

48 
(12.09) 

44 
(11.08) 

61 
(15.37) 

3.73 

6) แสวงหาความบนัเทิงผอ่นคลาย 
สนุกสนานต่ืนเตน้ทางส่ือ
สมยัใหม่ 
 

110 
(27.64) 

134 
(33.67) 

81 
(20.35) 

41 
(10.30) 

21 
(5.28) 

11 
(2.76) 

4.60 
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การใช้งานส่ือใหม่ 
เพือ่วตัถุประสงค์ต่างๆ 

ความบ่อยในการใช้โดยเฉลีย่ในรอบ 1 สัปดาห์ 

ค่าเฉลีย่ 
บ่อยมาก 
(ทุกวนั) 

ค่อนข้างบ่อย 
(เกอืบทุกวนั
หรือ 5-6 วนั 
ต่อสัปดาห์) 

ไม่บ่อยนัก 
(3-4 วนั 

ต่อสัปดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนั 
ต่อสัปดาห์) 

น้อยมากน้อย
กว่า 1 วนั 
ต่อสัปดาห์) 

ไม่เคยใช้
เลย 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
 (ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

7) ใชเ้พ่ือเป็นการฆ่าเวลายามวา่ง
ผา่นส่ือสมยัใหม่ 

111 
(27.96) 

113 
(28.46) 

81 
(20.40) 

49 
(12.34) 

33 
(8.31) 

10 
(2.52) 

4.48 

8) ติดตามส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีไม่
เคยรู้ๆไม่เคยเห็นจากส่ือสมยัใหม่ 

102 
(25.56) 

112 
(28.07) 

90 
(22.56) 

56 
(14.04) 

26 
(6.52) 

13 
(3.26) 

4.42 

9) ดูคลิปเหตุการณ์เร่ืองราว 
แปลกๆ ท่ีน่าสนใจ 

103 
(25.81) 

124 
(31.08) 

77 
(19.30) 

53 
(13.28) 

20 
(5.01) 

22 
(5.51) 

4.43 

10) แสวงหาขอ้มูลความรู้เพ่ิมเติม  
เพื่อประกอบการศึกษา/การท างาน
จากส่ือสมยัใหม่ 

69 
(17.29) 

95 
(23.81) 

98 
(24.56) 

66 
(16.54) 

35 
(8.77) 

36 
(9.02) 

3.97 

11) แสดงความคิดเห็นหรือ
ความรู้สึกในเร่ืองทัว่ๆ ไป ในส่ือ
สมยัใหม่ 

55 
(13.78) 

99 
(24.81) 

92 
(23.06) 

60 
(15.04) 

46 
(11.53) 

47 
(11.78) 

3.79 

12) แสดงความเห็นหรือความรู้สึก
ในประเดน็ทางการเมืองทางส่ือ
สมยัใหม่ 

42 
(10.58) 

72 
(18.14) 

78 
(19.65) 

71 
(17.88) 

57 
(14.36) 

77 
(19.40) 

3.35 

13) ใชเ้พ่ือแสวงหาเพ่ือนใหม่ๆ 
ทางส่ือสมยัใหม่ 

56 
(14.14) 

76 
(19.19) 

77 
(19.44) 

62 
(15.66) 

53 
(13.38) 

72 
(18.18) 

3.51 

14) ใชส้ร้างเครือข่ายสงัคมหรือ
การรวมกลุ่มในเร่ืองหรือประเด็น
ท่ีสนใจทางส่ือสมยัใหม่ 

58 
(14.54) 

68 
(17.04) 

93 
(23.31) 

66 
(16.54) 

48 
(12.03) 

66 
(16.54) 

3.56 

15) ใชใ้นการติดต่อแลกเปล่ียน
หรือซ้ือขายสินคา้หรือส่ิงของทาง
ส่ือสมยัใหม่ 

54 
(13.53) 

69 
(17.29) 

80 
(20.05) 

67 
(16.79) 

48 
(12.03) 

81 
(20.30) 

3.43 

รวม 
81 

(20.26) 
103 

(25.79) 
87 

(21.95) 
55 

(13.78) 
35 

(8.68) 
38 

(9.54) 
4.07 
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ผลจากตารางท่ี 4.13  ขอ้มูลท่ีวิเคราะห์พบว่า ในกรณีการใช้งานผ่านส่ือสมยัใหม่ต่างๆ 
กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีการใช้เพื่อวตัถุประสงค์ ติดตามเหตุการณ์ ข่าวสาร ความเคล่ือนไหว จาก
ส่ือสมยัใหม่ บ่อยคร้ังท่ีสุด (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.68) รองลงมาคือ แสวงหาความบนัเทิงผ่อนคลาย 
สนุกสนานต่ืนเตน้ทางส่ือสมยัใหม่ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.60) อนัดบัสามคือ ใชเ้พื่อเป็นการฆ่าเวลายาม
ว่างผ่านส่ือสมยัใหม่ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.48) อย่างไรก็ดี การใช้ส่ือสมยัใหม่เพื่อวตัถุประสงค์อ่ืนๆ 
กลุ่มตวัอย่างก็ใช้ใกลเ้คียงกนัในระดบัค่อนขา้งบ่อย เช่น การติดต่อ พูดคุยกบับุคคลอ่ืน (ค่าเฉล่ีย 
4.47) การแสวงหาขอ้มูล ความรู้ค าแนะน า (ค่าเฉล่ีย 4.45) ตลอดจนการใชเ้พื่อฆ่าเวลา ติดตามส่ิง
แปลกใหม่และดูคลิปเหตุการณ์ต่างๆ ก็มีค่าเฉล่ียไล่เล่ียกนั และใช้นอ้ยท่ีสุดคือ ใช้แสดงความเห็น
หรือความรู้สึกในประเด็นทางการเมืองทางส่ือสมยัใหม่ (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.35) 

 
ตารางที ่4. 14 จ  านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความบ่อยในการใชง้านส่ือ

สมยัใหม่หรือส่ือออนไลน์ในลกัษณะต่างๆ โดยเฉล่ียในแต่ละรอบสัปดาห์ 

ลกัษณะการใช้งาน 

ความบ่อยในการใช้โดยเฉลีย่ในรอบ 1 สัปดาห์ 

ค่าเฉลีย่ 

บ่อยมาก 
(ทุกวนั 
ในแต่ละ
สัปดาห์) 

ค่อนข้างบ่อย 
(เกอืบทุกวนั
หรือ 5-6 วนั
ต่อสัปดาห์) 

ไม่บ่อยนัก 
(3-4 วนั 

ต่อสัปดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนั 

ต่อ
สัปดาห์) 

น้อยมาก 
(น้อยกว่า 1 

วนั 
ต่อสัปดาห์) 

ไม่เคย 
ใช้เลย 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1)  โพสตข์อ้ความ 87 
(21.91) 

93 
(23.43) 

75 
(18.89) 

65 
(16.37) 

34 
(8.56) 

43 
(10.83) 

4.01 

2)  โพสตรู์ปภาพ 72 
(18.18) 

98 
(24.75) 

81 
(20.45) 

65 
(16.41) 

45 
(11.36) 

35 
(8.84) 

3.95 

3)  ส่งคลิปภาพ 45 
(11.39) 

71 
(17.97) 

84 
(21.27) 

78 
(19.75) 

59 
(14.94) 

58 
(14.68) 

3.47 

4)  ดาวน์โหลดขอ้มูล 59 
(14.97) 

73 
(18.53) 

102 
(25.89) 

53 
(13.45) 

52 
(13.20) 

55 
(13.96) 

3.67 

5)  อพัโหลดขอ้มูล 65 
(16.46) 

70 
(17.72) 

83 
(21.01) 

63 
(15.95) 

57 
(14.43) 

57 
(14.43) 

3.63 

6)  กดไลค ์
 

160 
(40.51) 

74 
(18.73) 

63 
(15.95) 

47 
(11.90) 

17 
(4.30) 

34 
(8.61) 

4.53 
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ลกัษณะการใช้งาน 

ความบ่อยในการใช้โดยเฉลีย่ในรอบ 1 สัปดาห์ 

ค่าเฉลีย่ 

บ่อยมาก 
(ทุกวนั 
ในแต่ละ
สัปดาห์) 

ค่อนข้างบ่อย 
(เกอืบทุกวนั
หรือ 5-6 วนั
ต่อสัปดาห์) 

ไม่บ่อยนัก 
(3-4 วนั 

ต่อสัปดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนั 

ต่อ
สัปดาห์) 

น้อยมาก 
(น้อยกว่า 1 

วนั 
ต่อสัปดาห์) 

ไม่เคย 
ใช้เลย 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

7)  กดแชร์ 98 
(24.94) 

75 
(19.08) 

76 
(19.34) 

54 
(13.74) 

47 
(11.96) 

43 
(10.94) 

3.98 

8)  เขียน Comment ต่างๆ 90 
(22.90) 

82 
(20.87) 

78 
(19.85) 

50 
(12.72) 

45 
(11.45) 

48 
(12.21) 

3.94 

9) ใชแ้อปพลิเคชนัต่างๆ 92 
(23.29) 

66 
(16.71) 

76 
(19.24) 

56 
(14.18) 

42 
(10.63) 

63 
(15.95) 

3.80 

10) เขียนเวบ็บลอ็กของตนเอง 28 
(7.11) 

36 
(9.14) 

47 
(11.93) 

42 
(10.66) 

50 
(12.69) 

191 
(48.48) 

2.42 

11) ติดต่อรับส่งอีเมล 49 
(12.44) 

57 
(14.47) 

75 
(19.04) 

61 
(15.48) 

61 
(15.48) 

91 
(23.10) 

3.24 

12) คน้หาขอ้มูลจากกเูกิล 119 
(30.28) 

69 
(17.56) 

69 
(17.56) 

51 
(12.98) 

30 
(7.63) 

55 
(13.99) 

4.08 

13)คน้หาขอ้มูลข่าวสาร             
วกิิพีเดีย 

44 
(11.25) 

50 
(12.79) 

76 
(19.44) 

64 
(16.37) 

60 
(15.35) 

97 
(24.81) 

3.14 

14) พดูคุยแสดงความคิดเห็นใน
หอ้งสนทนา 

80 
(20.25) 

67 
(16.96) 

80 
(20.25) 

54 
(13.67) 

40 
(10.13) 

74 
(18.73) 

3.67 

15) ท่องอินเทอร์เน็ต 122 
(31.04) 

93 
(23.66) 

54 
(13.74) 

39 
(9.92) 

42 
(10.69) 

43 
(10.94) 

4.22 

16) ดูหนงัฟังเพลง 131 
(33.08) 

94 
(23.74) 

56 
(14.14) 

38 
(9.60) 

36 
(9.09) 

41 
(10.35) 

4.31 

17) เล่นเกมส์ 88 
(22.39) 

64 
(16.28) 

59 
(15.01) 

49 
(12.47) 

37 
(9.41) 

96 
(24.43) 

3.56 

18) ใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือช่วยใน
การท างานดา้นต่างๆ 

108 
(27.41) 

88 
(22.34) 

62 
(15.74) 

45 
(11.42) 

34 
(8.63) 

57 
(14.47) 

4.05 

รวม 85 73 72 54 44 66 3.76 
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ลกัษณะการใช้งาน 

ความบ่อยในการใช้โดยเฉลีย่ในรอบ 1 สัปดาห์ 

ค่าเฉลีย่ 

บ่อยมาก 
(ทุกวนั 
ในแต่ละ
สัปดาห์) 

ค่อนข้างบ่อย 
(เกอืบทุกวนั
หรือ 5-6 วนั
ต่อสัปดาห์) 

ไม่บ่อยนัก 
(3-4 วนั 

ต่อสัปดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนั 

ต่อ
สัปดาห์) 

น้อยมาก 
(น้อยกว่า 1 

วนั 
ต่อสัปดาห์) 

ไม่เคย 
ใช้เลย 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

(21.66) (18.60) (18.26) (13.72) (11.11) (16.65) 
   
 ผลวิจยัจากตารางท่ี 4.14 พบว่า กลุ่มตวัอยา่งใชง้านส่ือสมยัใหม่หรือส่ือออนไลน์ต่างๆ 
ในลกัษณะต่างๆ เช่นการกดไลคมี์ความถ่ีท่ีสุด ในระดบัค่อนขา้งบ่อยประมาณ 3-5 วนัต่อสัปดาห์ 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.53) รองลงมาคือ ดูหนงัฟังเพลง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.31) และอนัดบัสามคือ ท่อง
อินเทอร์เน็ต (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22) ส่วนการคน้หาขอ้มูลจากกูเกิล การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยงานต่างๆ 
รวมทั้งการใช้โพสต์ขอ้ความก็ใช้บ่อยปานกลางท่ีค่าเฉล่ียสูงกว่า 40.00 เล็กน้อยหรือ 3-4 วนัต่อ
สัปดาห์ และใชน้อ้ยท่ีสุดคือ เขียนเวบ็บล็อกของตนเอง (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.42) 
 
ตอนที ่4 การรู้เท่าทนัส่ือและการมีส่วนใช้ส่ือในทางลบ 
 1) การรู้เท่าทนัส่ือ 

การรู้เท่าทันการส่ือสารในยุคดิจิทัลประกอบด้วยการรู้เท่าทันส่ือในมิติต่างๆ จาก
ประเด็นค าถาม ท่ีเก่ียวข้องใช้ค  าถามแบบเลือกค าตอบ 25 ขอ้ พบว่าโดยรวมกลุ่มตวัอย่างเลือก
ค าตอบท่ีไม่ตรงกบัท่ีผูว้ิจยัก าหนดว่าน่าจะเป็นค าตอบท่ีสะทอ้นความรอบรู้ในเร่ืองส่ือและการ
ส่ือสาร ทั้งน้ีผลการวิจยัพบว่ามีผูต้อบตรงกบัท่ีก าหนดมากท่ีสุด 23 ขอ้ ส่วนผูต้อบตรงท่ีก าหนด
นอ้ยท่ีสุดเพียง 2 ขอ้ ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากนั 11.81 เม่ือแบ่งเป็นกลุ่มท่ีน่าจะสะทอ้นถึงการรู้เท่าทนั
การส่ือสาร สามารถแบ่งไดโ้ดยเป็น 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีส ารวจ ส่วนใหญ่หรือเกินคร่ึงมี
ความรู้เท่าทนัการส่ือสารในระดบักลาง (ตอบตรง 7 – 17 ขอ้) จ  านวน 218 คน หรือ ร้อยละ 54.5 
รองลงมาเป็นกลุ่มท่ีน่าจะมีความรู้เท่าทนัการส่ือสารในระดบันอ้ย ร้อยละ 30.75 กลุ่มท่ีน่าจะมีความ
รู้เท่าทนัการส่ือสารในระดบัสูงมีเพียงร้อยละ 14.75 
 ส าหรับค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาตอบตรงกบัค าตอบท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวม้ากท่ีสุดคือ
วธีิการรับรู้ข่าวสารท่ีผูต้อบร้อยละ 62.53 ตอบในขอ้ท่ีระบุวา่พิจารณารับรู้ข่าวสารขอ้มูลจากบุคคล
หรือส่ือ หรือแหล่งสารท่ีหลากหลายเพื่อเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจหรือน ามาใช ้รองลงมาเป็นเร่ือง
การซ้ือขายทางอินเตอร์เน็ต ท่ีร้อยละ 61.73 ตอบว่ามีโอกาสถูกหลอกลวงได ้ส่วนค าถามท่ีกลุ่ม
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ตวัอย่างตอบตรงน้อยท่ีสุด แค่ร้อยละ 26.72 คือการระบุว่า ส่วนของเน้ือหาหนงัสือพิมพท่ี์แสดง
จุดยนืหรือทิศทางความคิดเห็นของหนงัสือพิมพฉ์บบันั้นๆ ปรากฏวา่ส่วนใหญ่ตอบวา่เป็นข่าวหนา้
หน่ึงและคอลมัน์เด่นๆ มีเพียงร้อยละ 26.72 เท่านั้นท่ีตอบวา่เป็นบทบรรณาธิการ รายละเอียดผลการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเร่ืองการรู้เท่าทนัการส่ือสาร น าเสนอในตารางท่ี 4.15-4.17  
 
ตารางที ่4.15 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามการตอบในประเด็นการรู้เท่าทนัส่ือ

และการส่ือสารท่ีตรงและไม่ตรงกบัค าตอบท่ีก าหนดไว ้
ความรู้ ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมเกี่ยวกบั  

การส่ือสาร 
ผู้ตอบตรงค าตอบ ผู้ตอบไม่ตรง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ความหมายท่ีแทจ้ริง ของ “การส่ือสาร” คืออะไร 144 36.55 250 63.45 
2. วิธีการใดในการพิจารณาข่าวสารขอ้มลู เม่ือมีการ
รับรู้ข่าวสารขอ้มลูจากบุคคลหรือแหล่งต่างๆ  

247 62.53 148 37.47 

3.  ในการเปิดรับส่ือ มกัจะติดตามข่าวสารจากส่ือ
ประเภทใด 

198 50.00 198 50.00 

4. ส่ือประเภทใดท่ีมกัรายงานขอ้มลูข่าวสาร และความ
คิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยไม่มีอิทธิพลทางการเมืองและ
ทางธุรกิจ เขา้มาเก่ียวขอ้ง 

148 37.28 249 62.72 

5.  เน้ือหาในรายการข่าว และการเล่าข่าวทางโทรทศัน ์
ท่ีน าเสนอขอ้มลูแนะน าตวัสินคา้หรือแนะน าบริการ
และกิจกรรมองคก์รในลกัษณะส่งเสริมการบริโภค 
จดัเป็นเน้ือหาประเภทใด 

213 53.79 183 46.21 

6.  บทความสารคดีหรือแมแ้ต่ข่าวในส่ือ วารสาร 
นิตยสาร หรือหนงัสือพิมพ ์ ท่ีมีเน้ือหาแนะน าหรือ
ส่งเสริมการขายสินคา้ จดัเป็นเน้ือหาประเภทใด  

219 55.44 176 44.56 

7.  ความจริง ท่ีน าเสนอในส่ือโดยเฉพาะในรายงานข่าว
ต่างๆ เป็นความจริงลกัษณะใด 

175 44.19 221 55.81 

8.  ขอ้มลูประเภทใดในส่ือต่อไปน้ีท่ีมีความเช่ือถือได้
เพราะเนน้เสนอขอ้เท็จจริงเป็นหลกัมากกวา่ ความคิดเห็น
หรือโนม้นา้วใจ 

182 45.96 214 54.04 

9. เราสามารถจะส่ือสารเน้ือหาเร่ืองใดๆ ก็ได้ผ่านส่ือ
สมยัใหม่ๆ อย่างเป็นอิสระ อย่างความสะดวก รวดเร็ว

199 50.38 196 49.62 
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ความรู้ ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมเกี่ยวกบั  
การส่ือสาร 

ผู้ตอบตรงค าตอบ ผู้ตอบไม่ตรง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ทนัใจในปัจจุบนั เช่น ส่งขอ้ความสั้นทางโทรทศัน์ ส่ง
ขอ้ความ  ภาพหรือคลิปภาพทางส่ือสังคมออนไลน์ เช่น 
เฟซบุ๊ก  อินสตาแกรม ไลน ์ ฯลฯ เพราะเหตุผลอะไร 
10.  ปกติในการติดตามข่าวสารประจ าวนั ท่านมกัมี
พฤติกรรมการรับรู้ข่าวสารอยา่งไร 

193 48.74 203 51.26 

11.  ท่านตระหนกัถึงคุณและโทษ ในการใชส่ื้อใหม่ๆ
เม่ือเปรียบเทียบกบัคนอ่ืนๆ ท่านใชอ้ยา่งไร  

211 53.28 185 46.72 

12.  แหล่งใดท่ีท่านมกัจะค้นหาหรือรับรู้จากส่ือ เม่ือ
ตอ้งการคน้หาขอ้มูลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพ่ือน ามาใช้
ประโยชน์หรือเพ่ือแกปั้ญหา ขอ้สงสัยต่างๆ เช่น เร่ือง
เจบ็ป่วย เร่ืองสุขภาพ เร่ืองระเบียบปฏิบติั  

191 48.11 206 51.89 

13.  ถา้ตอ้งการรู้วา่ หนงัสือพิมพฉ์บบันั้นโดยรวมมีจุดยืน
หรือความคิดเห็นในทิศทางใดต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ี
เกิดข้ึนในสังคมขณะนั้น ควรดูจากเน้ือหาส่วนใดของ
หนงัสือพิมพ ์

105 26.72 288 73.28 

14.  เน้ือหา ส่วนท่ีเป็นพาดหวัข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ ์
หมายถึงอะไร 

174 44.05 221 55.95 

15.  จ านวนยอดขายของหนงัสือพิมพ ์ ระดบัเรตต้ิงของ
รายการโทรทศัน ์รวมทั้งสถิติการกดไลท ์กดแชร์ ทาง
ส่ือสงัคมออนไลนต่์างๆ สะทอ้นถึงอะไร 

179 45.09 218 54.91 

16. การท่ีส่ือมีการอา้งอิงแหล่งข่าวหรือแหล่งผูใ้หข้อ้มูล
ในรายการข่าว ท่ีท าใหเ้ช่ือถือไดม้ากท่ีสุดเพราะอะไร 

196 49.37 201 50.63 

17. วิธีปฏิบติัในข่าวหรือรายงานข่าวผูส่ื้อข่าว เพ่ือรักษา
ส่ิงท่ีเราเรียกวา่ “ความเป็นกลาง” เป็นอยา่งไร 

222 55.92 175 44.08 

18.  การน าเสนอขอ้มลู ขอ้เทจ็จริง ความเห็นในการ
น าเสนอสินคา้ในโฆษณาทางส่ือใครเป็นก าหนด  

223 56.89 169 43.11 

19. ส่ือมกัมีกลยุทธ์ในการส่ือสารโนม้นา้วใจกลุ่ม
ผูบ้ริโภคเป้าหมาย เช่นมีการใชน้กัวิชาการผูท้รงคุณวฒิุ 
นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง นกักีฬาดงั เป็นเพราะเหตุผลอะไร 
 

236 60.20 156 39.80 
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ความรู้ ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมเกี่ยวกบั  
การส่ือสาร 

ผู้ตอบตรงค าตอบ ผู้ตอบไม่ตรง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
20. วิธีการซ้ือขายส่ิงของหรือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตหรือ
ทางออนไลน ์ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นปัจจุบนัน้ีนั้น ความ
คิดเห็นและประสบการณ์ของท่านมีความเห็นอยา่งไร 

242 61.73 150 38.27 

21. ในการเปิดรับข่าวสาร ขอ้คิดเห็นทางดา้นการเมืองใน
ส่ือต่างๆ ท่านมีการรับรู้อยา่งไร 

196 50.13 195 49.87 

22. เน้ือหาส่ือต่างๆ เช่น รายงานข่าว ความรู้ สารคดี 
บทความคิดเห็นมีอิทธิพลอยา่งไร 

180 46.15 210 53.85 

23. การติดตาม ดูละครโทรทศัน ์ดูภาพยนตร์ ติดตาม
ข่าวสารเก่ียวกบัดารา นกัร้อง นกัแสดง เพ่ือเหตุผลหรือ
แรงจูงใจอะไร  

112 28.64 279 71.36 

24. การท่ีส่ือแต่ละแห่งมกัน าเสนอเน้ือหาเหตุการณ์
เดียวกนัแต่ไม่เหมือนกนัทั้งหมด เช่นพาดข่าวไม่
เหมือนกนั เน้ือข่าวไม่เหมือนกนั เพราะอะไร 

149 38.01 243 61.99 

25. ปัจจุบนัข่าวสารต่างๆ ทางส่ือแทบทุกประเภทมกั
เสนอคลา้ยๆ กนัเพราะอะไร 

177 45.15 215 54.85 

 
ผลจากตารางท่ี 4.15 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบตรงกบัท่ีก าหนดไวว้า่น่าจะเป็น

ค าตอบท่ีสะทอ้นการรู้เท่าทนัการส่ือสารมากท่ีสุดคือวิธีการพิจารณาข่าวสารขอ้มูล เม่ือมีการรับรู้
ข่าวสารขอ้มูลจากบุคคลหรือแหล่งต่างๆ ตอบตรงคิดเป็นร้อยละ 62.53  รองลงมาคือ เร่ืองการซ้ือ
ขายส่ิงของหรือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นปัจจุบนัน้ีนั้น ตอบ
ตรงคิดเป็นร้อยละ 61.73  อนัดบัสามคือเหตุผลท่ีโฆษณาต่างๆ ในส่ือมกัมีกลยุทธ์ในการส่ือสาร
โน้มน้าวใจกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เช่นมีการใช้นักวิชาการผูท้รงคุณวุฒิ นักแสดงท่ีมีช่ือเสียง 
นกักีฬาดงั เป็นผูน้ าเสนอหรือแนะน าสินคา้บริการอยูเ่สมอ ตอบตรงคิดเป็นร้อยละ 60.20  และตอบ
ได้ตรงน้อยท่ีสุดคือในส่วนของขอ้เขียนในหนังสือพิมพ์เม่ือตอ้งการรู้ว่า หนังสือพิมพ์ฉบบันั้น
โดยรวมมีจุดยืนหรือความคิดเห็นในทิศทางใดต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในสังคมขณะนั้น
อยา่งไร มีผูต้อบตรงเพียง 26.72 
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ตารางที ่4.16 แสดงระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารจากคะแนนสูงสุด คะแนนต ่าสุด ค่าเฉล่ีย ค่า
เบ่ียงเบนมาตรฐานและจ านวนร้อยละ ของกลุ่มผูต้อบตรงค าตอบในระดบัสูง-กลาง-ต ่า  

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต ่าสุด 

ค่าเฉลีย่ S.D. 
จ านวนร้อยละกลุ่มผู้ตอบตรงการรู้เท่า

ทนัส่ือ* 

ต ่า กลาง สูง 
23 2 11.81 4.69 123(30.75) 218(54.50) 59(14.75) 

*เกณฑท่ี์ใชใ้นการแบ่งกลุ่มผูต้อบตรงการรู้เท่าทนัส่ือ คือ  
คะแนนระหวา่ง   0 - 8   อยูใ่นกลุ่มต ่า  
คะแนนระหวา่ง   9 - 17   อยูใ่นกลุ่มกลาง  
คะแนนระหวา่ง   18 - 25   อยูใ่นกลุ่มสูง  

 ผลจากตารางท่ี 4.16 ข้อมูลการรู้เท่าทนัการส่ือสารวิเคราะห์เป็นระดับสูงกลางต ่า 
พบว่าคะแนนสูงสุดท่ีมีผูต้อบถูกคือ 23 คะแนน และต ่าสุด 2 คะแนน ค่าเฉล่ีย 11.81 เม่ือแบ่งเป็น
กลุ่มพบวา่ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 54.5) มีความรู้เท่าทนัการส่ือสารในระดบักลาง รองลงมาเป็นกลุ่มท่ี
รู้เท่าทนัการส่ือสารในระดบัต ่า (ร้อยละ 30.75) และรู้เท่าทนัการส่ือสารในระดบัสูงมีเพียงร้อยละ 
14.75 
 2) การมีส่วนในการใช้ส่ือสมัยใหม่หรือส่ือสังคมออนไลน์ในทางลบ 
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่มีประสบการณ์ค่อนขา้งนอ้ยในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์
ในทางลบท่ีไม่เหมาะสม ซ่ึงอาจมีผลกระทบในทางลบตามมาคือค่าเฉล่ียสูงสุดเพียง 2.19 ซ่ึงอยูใ่น
ระดบัน้อยมาก อยา่งไรก็ดีกลุ่มตวัอย่างท่ีระบุมีส่วนร่วมในการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ในทางลบใน
ระดบัตั้งแต่บ่อยพอประมาณ จนถึงบ่อยมากในแต่ละประเด็นมีจ านวนเพียงไม่เกินร้อยละ 10 ยกเวน้
ในเร่ืองการแสดงออก และการใชท่ี้กระทบกบัสุขภาพ ตลอดจนการท างาน การเรียนและการใชจ้น
ขาดความสัมพนัธ์ ห่างเหินผูใ้กลชิ้ด รวมทั้งการใชเ้พื่อเป็นเคร่ืองมือในการเล้ียงลูก หรือเล้ียงน้อง
ไม่ใหก้วนใจมีผูร้ะบุสูงกวา่ร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ดงัผลการวจิยัในตารางท่ี 4.17 ต่อไปน้ี 
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ตารางที ่4.17 จ  านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความบ่อยในการเขา้มีส่วน
ร่วมใชส่ื้อทางลบ ทั้งในเชิงพฤติกรรมและความคิดเห็น ในการส่ือสารทางส่ือสังคม
ออนไลน์ 

การมส่ีวนใช้ส่ือเพือ่ 

ความบ่อยในการเข้ามส่ีวนร่วมใช้ส่ือ 

ค่าเฉลีย่ ไม่เคยเลย น้อยมาก 
เคยบ้างไม่
บ่อยนัก 

บ่อย
พอประมาณ 

บ่อยมาก
เป็นประจ า 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

(1)  พดูหรือเขียนวิจารณ์เร่ืองต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนดว้ยภาษาและถอ้ยค ารุนแรงทาง
ส่ือออนไลน์ 

207 
(52.01) 

72 
(18.09) 

93 
(23.37) 

23 
(5.78) 

3 
(0.75) 

1.85 

(2)  พดูหรือเขียนหรือน าเสนอเร่ือง
บิดเบือนหรือเบ่ียงเบนจากส่ิงท่ีเป็นจริง
ทั้งๆ  ท่ีรู้ 

241 
(60.55) 

71 
(17.84) 

64 
(16.08) 

18 
(4.52) 

4 
(1.01) 

1.68 

(3)  พดู เขียนหรือน าเสนอขอ้ความ
รูปภาพ คลิปท่ีก่อใหเ้กิดการดูถูก ดูหม่ิน 
หรือชิงชงัต่อกลุ่มคนหรือกลุ่มเช้ือชาติ 
ศาสนา หรือองคก์รหน่วยงาน 

266 
(66.83) 

39 
(9.80) 

65 
(16.33) 

25 
(6.28) 

3 
(0.75) 

1.64 

(4)  ซ้ือขายหรือดาวนโ์หลดส่ิงท่ีละเมิด
ลิขสิทธ์ิ หรือผิดกฎหมาย 

222 
(55.78) 

54 
(13.57) 

86 
(21.61) 

32 
(8.04) 

4 
(1.01) 

1.85 

(5)  น าขอ้มลู รูปภาพหรือส่ิงประดิษฐ ์ 
ส่ิงสร้างสรรคข์องผูอ่ื้นมาใชห้รือ
ดดัแปลงโดยไม่ระบุเจา้ของหรือ
แหล่งท่ีมา 

244 
(61.31) 

60 
(15.08) 

68 
(17.09) 

20 
(5.03) 

6 
(1.51) 

1.70 

(6)  ส่งคลิปหรือขอ้ความลามกอนาจาร 263 
(66.08) 

41 
(10.30) 

72 
(18.09) 

19 
(4.77) 

3 
(0.75) 

1.64 

(7)  ติดตามเปิดดูคลิปภาพหรือขอ้ความ
ลามกอนาจารทางส่ือออนไลน์ 

241 
(60.71) 

58 
(14.61) 

63 
(15.87) 

27 
(6.80) 

8 
(2.02) 

1.75 

(8)  ซ้ือขายสินคา้ทางส่ือออนไลนท่ี์มีการ
หลอกลวง โดยไม่รู้เท่าทนั 

239 
(60.20) 

69 
(17.38) 

62 
(15.62) 

21 
(5.29) 

6 
(1.51) 

1.71 
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การมส่ีวนใช้ส่ือเพือ่ 

ความบ่อยในการเข้ามส่ีวนร่วมใช้ส่ือ 

ค่าเฉลีย่ ไม่เคยเลย น้อยมาก 
เคยบ้างไม่
บ่อยนัก 

บ่อย
พอประมาณ 

บ่อยมาก
เป็นประจ า 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

(9)  เสนอขายสินคา้หรือส่ิงของใดๆ ให้
ผูอ่ื้นในลกัษณะหลอกลวงหรือฉอ้ฉน 

278 
(70.56) 

41 
(10.41) 

41 
(10.41) 

23 
(5.84) 

11 
(2.79) 

1.60 

(10)  เคยดดัแปลงตบแต่งขอ้มูลของผูอ่ื้น
โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

262 
(66.50) 

42 
(10.66) 

66 
(16.75) 

17 
(4.31) 

7 
(1.78) 

1.64 

(11) เคยแฮ็กระบบขอ้มูลหรือโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึง
มาก่อน 

266 
(67.51) 

41 
(10.41) 

51 
(12.94) 

29 
(7.36) 

7 
(1.78) 

1.65 

(12) เคยถูกหลอกลวงหรือชกัจูงไป
ในทางเส่ือมเสียจากผูอ่ื้น จากบุคคลอ่ืน
ผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

258 
(65.65) 

41 
(10.43) 

57 
(14.50) 

27 
(6.87) 

10 
(2.54) 

1.70 

(13) เคยแสดงออกทางส่ือสงัคมออนไลน ์
สุดขอบ ทั้งทางพฤติกรรมและทาง
อารมณ์ ความรู้สึก เพราะรู้สึกเป็นพ้ืนท่ี
อิสระท่ีจะแสดงออกไดเ้ตม็ท่ี 

212 
(53.81) 

67 
(17.01) 

69 
(17.51) 

36 
(9.14) 

10 
(2.54) 

1.90 

(14) เคยปกปิดตวัตนหรืออตัลกัษณ์ หรือ
แปลงอตัลกัษณ์ตนเองในส่ือออนไลน ์
เพ่ือแสดงออกอยา่งอิสระเตม็ท่ี 

234 
(59.39) 

54 
(13.71) 

78 
(19.80) 

17 
(4.31) 

11 
(2.79) 

1.77 

(15) นอกจากใชส่ื้อสงัคมออนไลนเ์พ่ือ
ฆ่าเวลาใหผ้า่นไปได ้แลว้ท่านเคยใชส่ื้อ
หรือช่องทางส่ือสมยัใหม่เช่น สมาร์ท
โฟน เทบ็เลต็ ยทููป คลิปวิดิโอ เป็น
เคร่ืองมือช่วยในการเล้ียงนอ้งหรือเล้ียง
ลกูไม่ใหก้วนใจไดน้านๆ หรือไม่ 

193 
(48.98) 

64 
(16.24) 

79 
(20.05) 

44 
(11.17) 

14 
(3.55) 

2.04 

(16) ท่านมกัใชส่ื้อสมยัใหม่เพ่ือความ
สนุกสนานบนัเทิงหรือส่ือสารกบัผูอ่ื้น
เป็นเวลานานจนกระทบต่อการงานหรือ
การเรียน 

170 
(43.37) 

71 
(18.11) 

89 
(22.70) 

44 
(11.22) 

18 
(4.59) 

2.16 
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การมส่ีวนใช้ส่ือเพือ่ 

ความบ่อยในการเข้ามส่ีวนร่วมใช้ส่ือ 

ค่าเฉลีย่ ไม่เคยเลย น้อยมาก 
เคยบ้างไม่
บ่อยนัก 

บ่อย
พอประมาณ 

บ่อยมาก
เป็นประจ า 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

(17) ท่านมกัใชส่ื้อสมยัใหม่มากเกินไป
ในแต่ละวนัจนกระทบต่อสุขภาพ เช่น 
สายตา หรือกระดูก เอน็กลา้มเน้ือ จนตอ้ง
รักษาเยียวยา 

172 
(43.88) 

64 
(16.33) 

84 
(21.43) 

53 
(13.52) 

19 
(4.85) 

2.19 

(18) ท่านมกัใชส่ื้อสมยัใหม่มากจนขาด
การติดต่อทางบุคคลแบบต่อหนา้ เป็น
เวลานานกบับุคคลท่ีใกลชิ้ด เช่นกบัพ่อ
แม่ ผูป้กครอง หรือคนในครอบครัว 

191 
(48.60) 

57 
(14.50) 

90 
(22.90) 

38 
(9.67) 

17 
(4.33) 

2.07 

(19) ท่านเคยใชส่ื้อสังคมออนไลนเ์พ่ือ
แสดงตวัตนเป็นผูมี้รสนิยมในเร่ืองท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภท
เหลา้ เบียร์หรือแอลกอฮอล 

214 
(54.45) 

56 
(14.25) 

86 
(21.88) 

24 
(6.11) 

13 
(3.31) 

1.90 

รวม 
230 

(58.22) 
56 

(14.14) 
72 

(18.15) 
28 

(7.16) 
9 

(2.32) 
1.81 

 
ผลจากตารางท่ี 4.17 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเคยเขา้มีส่วนร่วมใชส่ื้อ เพื่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นทาง

ส่ือออนไลน์ประเภทต่างๆ ทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ บ่อยคร้ังท่ีสุดคือ มกัใชส่ื้อสมยัใหม่มากเกินไป
ในแต่ละวนัจนกระทบต่อสุขภาพ เช่น สายตา หรือกระดูก เอ็นกล้ามเน้ือ จนต้องรักษาเยียวยา 
(ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19) หรือระดับน้อยมาก รองลงมาคือมกัใช้ส่ือสมยัใหม่เพื่อความสนุกสนาน
บนัเทิงหรือส่ือสารกบัผูอ่ื้นเป็นเวลานานจนกระทบต่อการงานหรือการเรียน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.16 
หรือในระดบัน้อยมาก) อนัดบัสามคือ มกัใช้ส่ือสมยัใหม่มากจนขาดการติดต่อทางบุคคลแบบต่อ
หนา้ เป็นเวลานานกบับุคคลท่ีใกลชิ้ด เช่นกบัพ่อแม่ ผูป้กครอง หรือคนในครอบครัว (ค่าเฉล่ียนอ้ย
มากเท่ากบั 2.07)  
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ตอนที ่5 พฤติกรรมและความคิดเห็นเกีย่วกบัการส่ือสารทีส่ะท้อนการเป็นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

พฤติกรรมและความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเก่ียวขอ้งกบับทบาทส่ือต่อการเป็นพลเมือง
ในระบอบประชาธิปไตย พบว่าส่วนใหญ่กลุ่มตวัอย่างไม่ค่อยไดแ้สดงความคิดเห็นต่อส่ือมากนกั 
แต่ก็เห็นวา่ส่ือควรเนน้บทบาทหนา้ท่ีทางสังคมและสาธารณะแทนท่ีจะมุ่งแสวงหาก าไร เม่ือถามถึง
ปฏิกิริยาเม่ือพบวา่มีการประพฤติปฏิบติัท่ีมิชอบหรือมีการทุจริต ส่วนใหญ่เลือกท่ีจะน่ิงเฉยหรือคอย
ดูวา่คนอ่ืนจะมีใครลุกข้ึนมาโวยวายหรือเปล่า มากกวา่เป็นผูริ้เร่ิมเอง  
 
ตารางที ่4.18 จ  านวนและร้อยละพฤติกรรมและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ต่อการส่ือสารใน

บทบาทความเป็นพลเมืองตามกรอบประชาธิปไตย 
พฤติกรรมในการส่ือสาร จ านวน 

(400) 
ร้อยละ 
(100) 

1. ท่านเคยแสดงความคิดเห็นวพิากษ ์วจิารณ์เก่ียวกบับทบาทและผลกระทบ
การท าหนา้ท่ีของส่ือต่างๆ ทั้งส่ือดั้งเดิมและส่ือสมยัใหม่ ทางส่ือหรือ
ช่องทางต่างๆ หรือไม่ 

  

  1.1  ไม่เคยแสดงความคิดเห็น 184 46.00 
  1.2  เคยแสดงความคิดเห็นอยูบ่า้ง 165 41.25 
  1.3  เคยแสดงความคิดเห็นค่อนขา้งบ่อยถึงบ่อยมาก 50 12.50 
  1.4  ไม่ระบุ 1 0.25 
2. ท่านคิดวา่ส่ือมวลชนในสังคมไทย ซ่ึงเป็นสังคมในระบอบเสรี
ประชาธิปไตยควรมีหนา้ท่ีเนน้หนกัดา้นใดต่อไปน้ี 

  

  2.1  เนน้หนกัหนา้ท่ีทางสังคม สาธารณะโดยไม่มุ่งหวงัแสวงหาก าไร
เพราะส่ือตอ้งท าหนา้ท่ีเพื่อสังคมในฐานะเป็นฐานนัดรท่ีส่ี 

184 46.00 

  2.2  มุ่งเนน้แสวงหาก าไรเป็นส าคญัเพื่อความอยูร่อดขององคก์ร และความ
เติบโตทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจหรือทุนนิยม 

144 36.00 

  2.3 มุ่งเนน้ทั้งการท าหนา้ท่ีทางสังคม สาธารณะและการแสวงหาก าไรทาง
ธุรกิจท่ีสมดุลกนั 

69 17.25 

  2.4 ไม่ระบุ 3 0.75 
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พฤติกรรมในการส่ือสาร จ านวน 
(400) 

ร้อยละ 
(100) 

3. วธีิการใดท่ีท่านคิดวา่ประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ
ท างานของส่ืออยา่งไดผ้ล 

  

  3.1 ออกกฎหมาย 112 28.00 
  3.2  แสดงพลงัการต่อตา้นหรือรวมตวัประทว้ง 108 27.00 
  3.3 สร้างการเรียนรู้และความเขา้ใจการท างานของส่ือเพื่อการเปิดรับหรือ
บริโภคอยา่งมีสติ 

178 44.50 

  3.4 ไม่ระบุ 2 0.50 
4.  ท่านคิดวา่ส่ือในยคุดิจิทลัปัจจุบนัน้ีมีส่วนส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อ
การช่วยใหป้ระชาชนมีขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็นความรู้สร้างสติปัญญาในการ
ตดัสินใจและมีส่วนร่วมในระบอบการเมืองการปกครองของสังคมไทย 

  

  4.1 ส่ือมีส่วนส่งเสริม สร้างสติปัญญา 169 42.25 
  4.2 ส่ือเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมสติปัญญา 99 24.75 
  4.3 ส่ือยงัท าหนา้ท่ียงัไม่ชดัเจน 130 32.50 
  4.4 ไม่ระบุ 2 0.50 
5. ปกติท่านมกัสนใจติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวในกิจกรรมสังคมหรือ
กิจกรรมสาธารณะในดา้นใดบา้ง 

  

  5.1 ไม่สนใจติดตามกิจกรรมสังคมหรือสาธารณะใดๆ 102 25.50 
  5.2 สนใจติดตามดา้น การเมืองและกิจการสาธารณะ 155 38.75 
  5.3 มกัสนใจติดตามกิจกรรมบนัเทิงหรือกีฬามากกวา่ 141 35.25 
  5.4 ไม่ระบุ 2 0.50 
6. ในสังคมประชาธิปไตยท่ีคนในสังคมมีความคิดเห็นต่างๆ กนั ส่ือก็มี
ความคิดเห็นต่างๆ กนัท่านมีวธีิพิจารณาในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือท่ี
แตกต่างกนัหรือมีความขดัแยง้กนัอยา่งไร 

  

  6.1 มกัจะหลีกเล่ียงไม่สนใจข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความคิดของเรา เพราะ
รับรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ท าใหเ้ครียดมากข้ึน 

110 27.50 

  6.2 มกัไม่ใหค้วามเช่ือถือกบัข่าวสารท่ีไม่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน 
เพราะท าใหส้ับสนขาดความมัน่ใจในตวัเอง 

120 30.00 
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พฤติกรรมในการส่ือสาร จ านวน 
(400) 

ร้อยละ 
(100) 

  6.3 เปิดรับความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกบัความคิดของท่าน เพื่อเป็นขอ้มูล
เปรียบเทียบ 

164 41.00 

  6.4 ไม่ระบุ 6 1.50 
7. เม่ือท่านรู้สึกมีส่ิงใดท่ีไม่เหมาะสม เช่น การละเมิดสิทธิต่างๆ การทุจริต 
ประพฤติมิชอบในสังคม หรือในบา้นเมืองท่านมกัจะมีปฏิกิริยา อยา่งไร 

  

  7.1 น่ิงเฉย เพราะไม่อยากแส่หาเร่ืองใส่ตวั 145 36.25 
  7.2 คอยติดตามดูวา่จะมีใครลุกข้ึนมาโวยวาย 168 42.00 
  7.3 แสดงออกเชิงไม่เห็นดว้ยทางส่ือสังคมออนไลน์หรือช่องทางอ่ืนๆ 78 19.50 
  7.4 ไม่ระบุ 9 2.25 
8. ท่านคิดวา่ส่ือมวลชนควรท าหนา้ท่ีในการเสนอเน้ือหาข่าวสารเก่ียวกบั
บุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มชาติพนัธ์ุในสังคมอยา่งไร 

  

  8.1  เสนอเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล กลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุในแง่ท่ีมีความ
แปลกประหลาด พิสดาร หรือตลกขบขนั 

134 33.50 

  8.2  เสนอเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล กลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุในเร่ืองท่ี
เก่ียวกบัความขดัแยง้รุนแรง 

70 17.50 

  8.3  เสนอเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล กลุ่มคน หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ ท่ีดอ้ยโอกาส
ในสังคมและหาทางส่งเสริมหรือแกไ้ข 

187 46.75 

  8.4  ไม่ระบุ 9 2.25 
 
ผลจากตารางท่ี 4.18 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่ไม่เคยแสดงความคิดเห็นในการ

วิพากษ์ วิจารณ์เก่ียวกบับทบาทและผลกระทบการท าหน้าท่ีของส่ือต่างๆ โดยมีถึงร้อยละ 46.00  
ส่วนท่ี เคยแสดงความคิดเห็นอยูบ่า้ง คิดเป็นร้อยละ 41.25  และเคยแสดงความคิดเห็นค่อนขา้งบ่อย
ถึงบ่อยมาก  มีเพียงร้อยละ 12.50 

ในส่วนความเห็นต่อหน้าท่ีของส่ือ กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า ส่ือมวลชนใน
สังคมไทย ซ่ึงเป็นสังคมในระบอบเสรีประชาธิปไตยควรมีหน้าท่ีเน้นหนักหน้าท่ีทางสังคม 
สาธารณะโดยไม่มุ่งหวงัแสวงหาก าไรเพราะส่ือตอ้งท าหน้าท่ีเพื่อสังคมในฐานะเป็นฐานนัดรท่ีส่ี 
คิดเป็นร้อยละ 46  รองลงมาเห็นวา่ส่ือมุ่งเน้นแสวงหาก าไรเป็นส าคญัเพื่อความอยูร่อดขององคก์ร 
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และความเติบโตทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจหรือทุนนิยม คิดเป็นร้อยละ 36.00 ส่วนท่ีมองวา่ส่ือท า
หนา้ท่ีทางสังคม สาธารณะและการแสวงหาก าไรทางธุรกิจท่ีสมดุลกนั คิดเป็นร้อยละ 17.25 

ด้านการมีส่วนร่วมตรวจสอบส่ือท่ีได้ผล พบว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
วิธีการท่ีประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของส่ืออยา่งไดผ้ลคือ สร้างการ
เรียนรู้และความเขา้ใจการท างานของส่ือเพื่อการเปิดรับหรือบริโภคอยา่งมีสติ คิดเป็นร้อยละ 44.50  
รองลงมาคือ ออกกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 28 และแสดงพลงัการต่อตา้นหรือรวมตวัประทว้ง  คิด
เป็นร้อยละ 27.00 

ในเร่ืองความคิดเห็นต่อบทบาทส่ือดิจิทลัในระบอบประชาธิปไตย กลุ่มตวัอย่างเห็นว่า  
ส่ือมีส่วนส่งเสริม สร้างสติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 42.25  รองลงมาคือ ส่ือยงัท าหนา้ท่ียงัไม่ชดัเจน 
คิดเป็นร้อยละ 32.50 และกลุ่มตวัอย่างอีก หน่ึงในส่ีกบัเห็นว่า ส่ือเป็นอุปสรรคในการส่งเสริม
สติปัญญา คิดเป็นร้อยละ 24.75 

ในด้านการติดตามข่าวสารต่างๆ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มักสนใจติดตามด้าน
การเมืองและกิจการสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 38.75  รองลงมาคือ กิจกรรมบนัเทิงหรือกีฬามากกวา่ 
คิดเป็นร้อยละ 35.25  และไม่สนใจติดตามกิจกรรมสังคมหรือสาธารณะใดๆ คิดเป็นร้อยละ 25.50 

ในสังคมประชาธิปไตยท่ีคนในสังคมมีความคิดเห็นต่างๆ กนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีวิธี
พิจารณาในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือท่ีแตกต่างกนัหรือมีความขดัแยง้กนัคือ เปิดรับความคิดเห็นท่ี
ไม่ตรงกบัความคิดของท่าน เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ คิดเป็นร้อยละ 41  รองลงมาคือ มกัไม่ให้
ความเช่ือถือกบัข่าวสารท่ีไม่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน เพราะท าให้สับสนขาดความมัน่ใจใน
ตวัเอง คิดเป็นร้อยละ 30  และมกัจะหลีกเล่ียงไม่สนใจข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความคิดของเรา เพราะ
รับรู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ท าใหเ้ครียดมากข้ึน คิดเป็นร้อยละ 27.50 

ปฎิกิริยาต่อส่ิงท่ีไม่เหมาะสมหรือการทุจริต ประพฤติมิชอบ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ 
ไม่ไดริ้เร่ิม แต่จะคอยติดตามดูวา่จะมีใครลุกข้ึนมาโวยวาย คิดเป็นร้อยละ 42  รองลงมาคือ น่ิงเฉย
เสีย เพราะไม่อยากแส่หาเร่ืองใส่ตวั คิดเป็นร้อยละ 36.25  และเคยแสดงความคิดเห็นทางส่ือ เช่นส่ือ
สังคมออนไลน์มีอยู ่ร้อยละ 19.50 

ด้านลักษณะการสะท้อนภาพกลุ่มชาติพนัธ์ของส่ือ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความเห็นวา่ ส่ือมวลชนเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล กลุ่มคน หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ ท่ีดอ้ยโอกาสใน
สังคม ในลกัษณะหาทางส่งเสริมหรือแก้ไข คิดเป็นร้อยละ 46.75 รองลงมาคือ เสนอเร่ืองราว
เก่ียวกบับุคคล กลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุในแง่ท่ีมีความแปลกประหลาด พิสดาร หรือตลกขบขนั 
คิดเป็นร้อยละ 33.50  และเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล กลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุในเร่ืองท่ีเก่ียวกบั
ความขดัแยง้รุนแรง คิดเป็นร้อยละ 17.50  
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ตอนที ่6 การส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารเพือ่การปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย 
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ ควรส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือโดยก าหนดไวใ้นหลกัสูตรใน

ระดบัมหาวทิยาลยั หรืออุดมศึกษามากท่ีสุด ตามมาดว้ยระดบัอาชีวศึกษา รวมทั้งมธัยมศึกษา โดยมี
ค่าเฉล่ียความเห็นดว้ย ในระดบัมากถึงมากท่ีสุด และเห็นว่าควรก าหนดไวใ้นระดบัอนุบาลและ
ประถมศึกษาเพียงปานกลาง กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ เห็นดว้ยมากถึงมากท่ีสุดในการก าหนดประเด็น
การส่ือสารเป็นนโยบายระดบัชาติ ส าหรับประเด็นท่ีมีผูเ้ห็นดว้ยว่าควรส่งเสริมในระดบัมากคือ
สร้างเครือข่ายการรู้เท่าทนัการส่ือสารในสังคมเพื่อตรวจสอบคุณภาพส่ือและท าให้การส่ือสาร
สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบมากข้ึน นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยท่ีสอนทางนิเทศศาสตร์ควร
จดับริการสังคม สร้างการเรียนรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในชุมชนและในโรงเรียน รวมทั้งส่งเสริม
การสร้างชมรมการเรียนรู้และตรวจสอบส่ือในโรงเรียนและร่วมกนัท าคู่มือรู้เท่าทนัส่ือและการ
ส่ือสาร เพื่อแจกให้กบันักเรียน นกัศึกษา ประชาชนทัว่ไป และขอ้เสนอท่ีน่าสนใจคือให้รัฐบาล
จดัสรรงบประมาณ โดยแบ่งจากภาษีโฆษณาหรือรายไดจ้าก กสทช.มาส่งเสริมกิจกรรมและการ
สร้างการเรียนรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร ซ่ึงปรากฎวา่กลุ่มตวัอยา่งเห็นดว้ยส่วนใหญ่ในระดบัมาก
ถึงมากท่ีสุด  
 
ตารางที ่4.19 จ  านวน ร้อยละและค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามความคิดเห็นในการส่งเสริม

ดว้ยวธีิการต่างๆ  เพื่อใหป้ระชาชนคนไทยมีความรู้ความเขา้ใจเท่าทนัส่ือและการ
ส่ือสารทั้งส่ือดั้งเดิมและโดยเฉพาะส่ือสมยัใหม่ต่างๆ ในยคุดิจิทลั 

ประเดน็ที่ควรส่งเสริม 

ระดบัในการส่งเสริมความรู้เท่าทนัฯ 

ค่าเฉลีย่ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

(1)  ควรส่งเสริมใหมี้การเรียนใน
โรงเรียน เพ่ือสร้างความรู้เท่าทนัส่ือ
และการส่ือสาร โดยก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรตั้งแต่ 

      

1.1  ระดบัอนุบาล 100 
(25.91) 

47 
(12.18) 

112 
(29.02) 

61 
(15.80) 

66 
(17.10) 

3.14 

1.2  ระดบัประถมศึกษา 110 
(28.21) 

92 
(23.59) 

113 
(28.97) 

57 
(14.62) 

18 
(4.62) 

3.56 
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ประเดน็ที่ควรส่งเสริม 

ระดบัในการส่งเสริมความรู้เท่าทนัฯ 

ค่าเฉลีย่ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

1.3  ระดบัมธัยมศึกษา 171 
(44.19) 

109 
(28.17) 

86 
(22.22) 

16 
(4.13) 

5 
(1.29) 

4.10 

1.4  ระดบัอาชีวศึกษา 199 
(51.55) 

124 
(32.12) 

49 
(12.69) 

9 
(2.33) 

5 
(1.30) 

4.30 

1.5  ระดบัมหาวิทยาลยั 247 
(63.99) 

89 
(23.06) 

36 
(9.33) 

6 
(1.55) 

8 
(2.07) 

4.45 

(2) เสนอใหเ้ร่ืองการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารถกูก าหนดเป็นนโยบาย
ระดบัชาติ 

146 
(37.24) 

141 
(35.97) 

91 
(23.21) 

9 
(2.30) 

5 
(1.28) 

4.06 

(3) ส่ือแต่ละส่ือตอ้งเปิดเน้ือท่ีหรือ
ช่วงเวลาในการน าเสนอเร่ืองราว
เก่ียวกบัส่ือและการส่ือสารทั้งดา้น
ความรู้ ความเขา้ใจ และการวิเคราะห์ 
วิพากษ ์วิจารณ์ 

133 
(33.42) 

177 
(44.47) 

78 
(19.60) 

7 
(1.76) 

3 
(0.75) 

4.08 

(4) ส่งเสริมบทบาทกลุ่มผูบ้ริโภคใน
ระดบัประชาชนทัว่ไปใหเ้ขม้แขง็
รวมตวัเป็นกลุ่มองคก์รท่ีมีความอิสระ 
เพ่ือด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคและ
ตรวจสอบส่ือ อยา่งจริงจงัใหมี้ความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและมีจรรยาบรรณ 

140 
(35.18) 

141 
(35.43) 

98 
(24.62) 

16 
(4.02) 

3 
(0.75) 

4.00 

(5) มหาวิทยาลยัท่ีสอนทางดา้น
ส่ือมวลชนหรือนิเทศศาสตร์ตอ้งจดั
กิจกรรมบริการสงัคมโดยสร้างการ
เรียนรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารใน
ชุมชนในโรงเรียนและในสงัคมทุก
ระดบัทั้งในเมืองและชนบท 

157 
(39.45) 

162 
(40.70) 

69 
(17.34) 

8 
(2.01) 

2 
(0.50) 

4.17 
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ประเดน็ที่ควรส่งเสริม 

ระดบัในการส่งเสริมความรู้เท่าทนัฯ 

ค่าเฉลีย่ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

(6) ในแต่ละโรงเรียนหรือ
สถาบนัการศึกษาควรส่งเสริมใหมี้
กิจกรรมนกัเรียน/นกัศึกษาโดยตั้งเป็น
ชมรมท่ีศึกษาเรียนรู้และตรวจสอบส่ือ
ในช่ือ “รู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารยคุ
ดิจิทลั” 

159 
(39.95) 

146 
(36.68) 

83 
(20.85) 

8 
(2.01) 

2 
(0.50) 

4.14 

(7) ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสีย
ร่วมกนัท า “คู่มือรู้เท่าทนัส่ือและการ
ส่ือสาร” หรือ “ฉลาดส่ือสารและรู้เท่า
ทนัส่ือ” เพ่ือแจกกบันกัเรียนนกัศึกษา
เยาวชนและประชาชนทัว่ไปใหรู้้จกั
และรู้เท่าทนัส่ือมากข้ึน 

154 
(38.60) 

151 
(37.84) 

82 
(20.55) 

11 
(2.76) 

1 
(0.25) 

4.12 

(8) รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณ
เฉพาะกิจเพ่ือการส่งเสริมกิจการสร้าง
ความรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารโดย
แบ่งสรรงบประมาณจากภาษีท่ีไดจ้าก
โฆษณาในส่ือต่างๆ หรือจาก กสทช. ท่ี
มีรายไดจ้ากการประมลูคล่ืนความถ่ี
ดิจิทลั 

160 
(40.10) 

145 
(36.34) 

76 
(19.05) 

15 
(3.76) 

3 
(0.75) 

4.11 

(9) สภาวิจยัหรือกองทุนส่งเสริมวิจยั
แห่งชาติจดัท ากองทุนวิจยัและจดัสรร
งบประมาณจ านวนหน่ึง เพ่ือท าการวิจยั
และส่งเสริมโครงการการรู้เท่าทนัส่ือ
และการส่ือสารใหเ้กิดข้ึนในสงัคมไทย
ยคุดิจิทลั 

154 
(38.60) 

142 
(35.59) 

84 
(21.05) 

15 
(3.76) 

4 
(1.00) 

4.07 
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ประเดน็ที่ควรส่งเสริม 

ระดบัในการส่งเสริมความรู้เท่าทนัฯ 

ค่าเฉลีย่ 
มาก
ทีสุ่ด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยทีสุ่ด 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

จ านวน 
(ร้อยละ) 

(10) สร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียน
รู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารใน
สงัคมไทยใหมี้บทบาทเพ่ือตรวจสอบ
คุณภาพส่ือและการส่ือสารให้
สร้างสรรคแ์ละรับผิดชอบ มากข้ึน 

179 
(44.86) 

151 
(37.84) 

55 
(13.78) 

5 
(1.25) 

9 
(2.26) 

4.22 

 
ผลจากตารางท่ี  4.19  พบว่า เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความรู้ความเขา้ใจเท่าทนัส่ือ

และการส่ือสารทั้งส่ือดั้งเดิมและโดยเฉพาะส่ือสมยัใหม่ต่างๆ ในยุคดิจิทลั กลุ่มตวัอยา่งคิดวา่ควรมี
การส่งเสริมดว้ยวิธีการมากท่ีสุดคือ ควรส่งเสริมให้มีการเรียนในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้เท่าทนั
ส่ือและการส่ือสาร โดยก าหนดไวใ้นหลักสูตรตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย (ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.45) 
รองลงมาคือ ควรส่งเสริมให้มีการเรียนในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร โดย
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรตั้งแต่ระดบัอาชีวศึกษา (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.30) อนัดบัสามคือ สร้างเครือข่าย
ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในสังคมไทยให้มีบทบาทเพื่อตรวจสอบคุณภาพส่ือ
และการส่ือสารให้สร้างสรรคแ์ละรับผดิชอบ มากข้ึน (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22) และวิธีการส่งเสริมนอ้ย
ท่ีสุดคือ ควรส่งเสริมให้มีการเรียนในโรงเรียน เพื่อสร้างความรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร โดย
ก าหนดไวใ้นหลกัสูตรตั้งแต่ระดบัอนุบาล (ค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14) 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติมในการส่งเสริมการรู้เท่าทันการส่ือสาร 
 ในส่วนของค าถามปลายเปิดมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวนหน่ึงให้ความเห็นเก่ียวกบัการ
ส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือในดา้นต่างๆ ซ่ึงรวบรวมไวใ้นตารางท่ี  4.20 ดงัต่อไปน้ี 
 
ตารางที ่ 4.20 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามเร่ืองท่ีเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริม

การรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในการช่วยปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย 
ล าดับที ่ เร่ืองทีเ่สนอแนะ จ านวน ร้อยละ 

1 ควรมีสติในการใชส่ื้อ การน าเสนอข่าวไม่ควรเช่ืออะไรง่ายๆ 
ใหคิ้ดเป็นดว้ยตนเอง ไม่ควรเช่ือส่ือ 
 

5 19.23 
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ล าดับที ่ เร่ืองทีเ่สนอแนะ จ านวน ร้อยละ 
2 ควรใหส่ื้อเสนอข่าวท่ีดี มีความเท่ียงตรง จริงใจตรงไปตรงมา 

ตั้งอยูใ่นหลกัการของความรับผดิชอบต่อส่วนรวม เห็น
ประโยชน์ประเทศชาติใหม้ากๆ 

2 7.69 

3 ควรใหส่ื้อในยคุน้ีเสนอข่าวท่ีเป็นจริง ไม่ตีไข่ใส่สีจนท าใหเ้กิด
ความขดัแยง้ในสังคม  

2 7.69 

4 ควรส่งเสริมใหมี้การศึกษาในประเทศใหม้ากๆ 2 7.69 
5 ควรใหก้ารศึกษาแก่คนชนบทหรือคนระดบัรากหญา้ใหม้ากๆ 

จะไดมี้ความรู้เท่าทนัส่ือ 
2 7.69 

6 ควรจะมีนโยบายต่างๆ ท าให้ส่ือท่ีมีอิทธิพลมากในโลกโซเซียล
ใหอ้ยูใ่นขอบเขต 

1 3.85 

7 ควรใชส่ื้อยา่งถูกตอ้งและมีการควบคุมการใชส่ื้อใหม้ากกวา่น้ี 1 3.85 
8 ควรมีกฎหมายควบคุมตาม พรบ.ส่ือสารใหม้ากข้ึนและรัดกุม  1 3.85 
9 ปรับปรุงรายการทีวดิีจิทลัท่ียติุธรรม เสริมข่าวสารใหร้ายงาน

ธรรมมะ สารคดี หนา้ท่ีพลเมือง และประโยชน์ 
1 3.85 

10 ควรมีส่ือท่ีส่งเสริมความสัมพนัธ์ของครอบครัวใหม้ากๆ การจะ
รู้เท่าทนัส่ือได ้ตอ้งเร่ิมจากครอบครัว 

1 3.85 

11 ถา้ส่ือทุกส่ือมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ แลว้น าเสนอข่าวอยา่ง
ตรงไปตรงมา แค่น้ีก็ช่วยส่งเสริมส่ือไดแ้ลว้ 

1 3.85 

12 ส่ือควรวางตวัเป็นกลางไม่ควรเป็นผูต้ ั้งประเด็นช้ีน า 1 3.85 
13 อยากใหก้ารส่ือสารเขา้ถึงและมีอิทธิพลต่อเยาวชนใหม้ากข้ึน

โดยเฉพาะเด็กในระดบัมธัยม 
1 3.85 

14 แนะน าใหลู้กๆ เล่นอินเตอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ 1 3.85 
15 สนบัสนุนใหมี้การใชส่ื้อหลากหลายเพือเปรียบเทียบขอ้มูลท่ี

ไดรั้บ 
1 3.85 

16 มีการสร้างส่ือออกมาใหเ้ห็นถึงโทษทั้งดีและไม่ดี  1 3.85 
17 สร้างค่านิยามและแรงจูงใจใหส้ังคมมีส่วนช่วยในการส่ือสาร 1 3.85 
18 อยากใหใ้ชน้โยบายการส่ือสารใหดี้มากกวา่น้ี 1 3.85 

 รวม 26 100.00 
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ผลจากตารางท่ี 4.20 กลุ่มตวัอยา่งมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือและ
การส่ือสารในการช่วยปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทยมากท่ีสุด คือ ประชาชนควรมีสติในการใชส่ื้อ 
การน าเสนอข่าวไม่ควรเช่ืออะไรง่ายๆ ใหคิ้ดเป็นดว้ยตนเอง ไม่ควรเช่ือส่ือ และเสนอแนะวา่ส่ือควร
เสนอข่าวท่ีดี มีความเท่ียงตรง จริงใจ ตรงไปตรงมา ตั้งอยู่ในหลักการของความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวม เห็นประโยชน์ของประเทศชาติให้มากๆ, ควรเสนอข่าวท่ีเป็นจริง ไม่ตีไข่ใส่สีจนท าให้
เกิดความขดัแยง้ในสังคม, ควรส่งเสริมใหมี้การศึกษาในประเทศใหม้ากๆ โดยเฉพาะคนชนบทหรือ
คนระดบัรากหญา้ เพื่อจะไดมี้ความรู้เท่าทนัส่ือ  
 
ตอนที ่7 การทดสอบสมมติฐาน 
  สมมติฐานท่ีก าหนดไวคื้อ “ลกัษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ
ส่ือสารของกลุ่มตวัอยา่งท่ีต่างกนัมีแนวโนม้ท่ีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารแตกต่างกนัดว้ย” ซ่ึง
สามารถแบ่งเป็นสมมติฐานยอ่ยได ้2 สมมติฐานคือ 
  1. ลกัษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์แตกต่างกนัมีแนวโนม้ท่ีระดบัการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารแตกต่างกนั 
  2. ลกัษณะพฤติกรรมการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัมีแนวโนม้ท่ีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสาร
แตกต่างกนั 
สมมติฐาน 1 
  ในสมมติฐานย่อยท่ี 1 ผลการทดสอบปรากฏว่าเป็นไปตามสมมติฐานบางส่วนเท่านั้น 
คือระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งแตกต่างกนัอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติเฉพาะในกลุ่มท่ีอยูใ่นวยัหรืออายุแตกต่างกนัเท่านั้น กล่าวคือ กลุ่มตวัอยา่ง อายุ
ระหวา่ง 51-60 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นวยัก าลงัเขา้สู่ผูสู้งอายุมีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารสูงกวา่กลุ่มอายุ
อ่ืนๆ อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ โดยกลุ่มน้ีมีการรู้เท่าทนัการส่ือสารสูงกวา่กลุ่มอายุ 41 – 50 ปี และ 
61 ปีข้ึนไป และ 18 – 20 ปี ตามล าดบั  
  ส่วนลกัษณะประชากรทางเพศ สถานภาพการเป็นนกัศึกษา ผูท้  างาน หรือผูเ้กษียณ ไม่มี
ความแตกต่างกนัในระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารอย่างมีนัยส าคญัท่ี .05 รวมทั้งระดบัการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอย่างก็ไม่มีความเก่ียวขอ้งกับระดบัการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารในงานวจิยัน้ี 
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ตารางที ่4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เท่าทนัส่ือ จ าแนกตามลกัษณะทาง
ประชากรศาสตร์ 

ลกัษณะทางประชากรศาสตร์   S.D. t Sig. คู่แตกต่าง*
(LSD) 

เพศ       
 ชาย 11.43 4.80 -1.451 .148  
 หญิง 12.13 4.60    
อาย ุ      

 18 – 20 ปี  10.51 3.88 3.181* 0.005 > 
> 
> 
> 

 21 – 25 ปี  12.67 4.59   

 26 - 30 ปี  11.82 5.08   

 31 – 40 ปี  11.30 5.68   

 41 - 50 ปี  11.30 4.47   

 51 – 60 ปี 13.79 4.24    

 61 ปีข้ึนไป 11.08 4.53    
สถานะ      

 ก าลงัศึกษา(เป็นนกัศึกษา) 11.68 4.31 0.946 0.418 - 

 ก าลงัท างาน  12.13 5.19    

 เกษียณจากงานแลว้  10.91 4.80    
 แม่บา้น(ไม่ไดท้  างานนอก

บา้น) 
11.50 3.88 

   

ระดบัการศึกษา      

 ประถมศึกษาหรือต ่ากวา่ 10.91 3.77 0.687 0.602 - 

 มธัยมศึกษา 12.21 4.45    

 อาชีวศึกษา 11.86 4.68    

 ปริญญาตรี 11.81 4.74    
 สูงกวา่ปริญญาตรี 12.64 5.24    
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ลกัษณะทางประชากรศาสตร์   S.D. t Sig. คู่แตกต่าง*
(LSD) 

อาชีพ      

 นกัเรียน/นกัศึกษา  11.60 4.29 0.965 0.448 - 

 คา้ขาย/นกัธุรกิจ/นกัลงทุน                                      11.82 4.50    
 ลูกจา้งพนกังานหา้งร้าน/

ส านกังาน/บริษทั 
12.23 5.16   

 

 ขา้ราชการ/พนกังาน
รัฐวสิาหกิจ,ทหาร/ต ารวจ  

12.87 6.10   
 

 เกษียณจากการท างาน/รับ
บ านาญ 

10.85 4.72   
 

 แม่บา้น(ไม่ไดท้  างานนอก
บา้น) 

11.88 3.87   
 

 อาชีพใชแ้รงงาน/อาชีพ
อิสระ  

10.81 3.74   
 

รายได ้      
 ต ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน  11.21 4.27 0.944 0.419 - 
 10,001 – 20,000 บาท/

เดือน 
12.09 4.57   

 

 20,001 – 30,000 บาท/
เดือน 

12.20 5.22   
 

 มากกวา่ 30,000 บาท/
เดือน 

11.75 4.97   
 

*แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติอยา่งนอ้ย 0.05 
 

ผลจากตารางท่ี 4.21 ระดบัความรู้เท่าทนัการส่ือสารท่ีต่างกนัของกลุ่มท่ีมีลกัษณะทาง
ประชากรต่างกนั ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นเพศชายกบักลุ่มท่ีเป็นเพศหญิงมีระดบั
ความรู้เท่าทนัการส่ือสาร ไม่แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญั ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีอายุต่างกนั จะมี
ความรู้เท่าทนัการส่ือสารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีแนวโนม้วา่ คนท่ี
มีช่วงอายุ  50 – 60 ปีจะมีความรู้เท่าทนัส่ือมากกวา่ช่วงอายุอ่ืนๆ ส่วนลกัษณะทางประชากรศาสตร์
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อ่ืนๆ ท่ีแตกต่างกันได้แก่ สถานะ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายได้ พบว่ามีความรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

สรุปสมมติฐานขอ้ 1 จึงเป็นไปตามท่ีก าหนดไวเ้พียงบางส่วนคือส่วนท่ีเป็นลกัษณะอายุ
หรือวยัของกลุ่มตวัอยา่งเท่านั้น ท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสาร 
 สมมติฐาน 2 

 สมมติฐานยอ่ยท่ี 2 “ลกัษณะพฤติกรรมการส่ือสารท่ีแตกต่างกนั มีแนวโนม้ท่ีระดบั
ความรู้เท่าทนัการส่ือสารจะแตกต่างกนั” 

 ในการวเิคราะห์พฤติกรรมการส่ือสารเพื่อหาความสัมพนัธ์กบัระดบัการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสาร โดยทดสอบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีพฤติกรรมการส่ือสารต่างกนั จะมีค่าเฉล่ียของระดบัความ
รู้เท่าทนัการส่ือสารแตกต่างกนัหรือไม่ ทั้งน้ีในการวเิคราะห์ไดจ้  าแนกพฤติกรรมการส่ือสารเป็น
ดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

- ความถ่ีหรือความบ่อยในการเปิดรับส่ือประเภทต่างๆ ทั้งท่ีเป็นส่ือดั้งเดิม และส่ือ
สมยัใหม่(ส่ือใหม่) 

- จ านวนเวลาในการใชส่ื้อต่างๆ 
 ส าหรับการเปิดรับส่ือและจ านวนเวลาท่ีใช้ในการเปิดรับส่ือ ซ่ึงในงานวิจยัน้ีจ  าแนกเพื่อการ
วเิคราะห์ ทั้งในกลุ่มส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่ ทั้งน้ี เพราะตอ้งการทราบพฤติกรรมในส่ือแต่ละประภทกบั
ระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสาร การวเิคราะห์ในงานวจิยัน้ีไม่ไดม้องภาพรวมของส่ือทั้งหมด แต่ตอ้งการ
เจาะจงส่ือแต่ละประเภทเป็นรายส่ือวา่ ความบ่อย  การเปิดรับและใชส่ื้อประเภทใดมีความเก่ียวขอ้งกบั
ระดบัการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร  ประเภทใดไม่มีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนั 

 งานวิจยัน้ีมุ่งศึกษาการเป็นเจา้ของส่ือ ความถ่ีและการใช้เวลากบัส่ือในระดบัต่างๆ ว่า
ระดบัใดท่ีมีความสัมพนัธ์กบัการรู้เท่าทนัการส่ือสาร  
 ผลการทดสอบสมมติฐานในการเปิดรับส่ือดั้งเดิม เช่นหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทยุ นิตยสาร 
และภาพยนตร์ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีเปิดรับนอ้ยมกัจะมีระดบัความรู้เท่าทนัการส่ือสารมากกวา่ กลุ่มท่ี
เปิดรับบ่อยกว่า และการเปิดรับส่ือในระดบัความถ่ีต่างๆมีการรู้เท่าทนัต่างกนั อย่างมีนัยส าคญัทาง
สถิติ ผลการวิเคราะห์คร้ังน้ี แมไ้ม่ไดร้ะบุชดัเจนของการเป็นตวัแปรอิสระหรือตวัแปรตามก็ตาม แต่
ผลการวจิยัไดส้ะทอ้นการคน้พบท่ีน่าสนใจ โดนเฉพาะในกรณีส่ือใหม่ประเภทต่างๆ พบวา่การเปิดรับ
ส่ือใหม่ กบัระดบัการรู้เท่าทนัส่ือให้ผลการวิจยัท่ีไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั นัน่คือบางส่ือเปิดรับ
นอ้ยแต่ก็มีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารสูง บางส่ือเปิดรับสูงแต่การรู้เท่าทนัส่ือนอ้ย  
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ส่วนการใชเ้วลากบัส่ือในการเปิดรับนั้น แมว้า่ผลจากตารางขอ้มูลผูใ้ชเ้วลากบัส่ือมาก
มกัมีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารสูง แต่จากการทดสอบความแตกต่างระหวา่งกลุ่มก็ไม่มีความ
แตกต่างระหวา่งกลุ่มอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติในหลายๆ ส่ือ 

โดยรวมสมมติฐานยอ่ยท่ี 2 เป็นไปตามท่ีก าหนดไวเ้พียงบางส่วน เพียงบางส่ือ ทิศทาง
ไม่ชดัเจนไม่สามารถสรุปไดช้ดัเจน ดงัปรากฏในตารางท่ี 4.22 – 4.26 

 
ตารางที ่4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เท่าทนัส่ือ จ าแนกตามจ านวนการเป็น

เจา้ของเคร่ืองมือส่ือสาร 
ประเภทเคร่ืองมือส่ือสาร   S.D. t Sig. 

โทรศพัท(์สมาร์ทโฟน)     
 1 เคร่ือง 11.85 4.78 -0.460 0.645 
 มากกวา่ 1 เคร่ืองข้ึนไป 12.18 4.68   
โทรทศัน์     
 1 เคร่ือง 11.51 4.63 -2.885* 0.004 
 มากกวา่ 1 เคร่ืองข้ึนไป 13.10 4.89   
*แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.22 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีเคร่ืองรับโทรทศัน์แตกต่างกนั จะมีความรู้เท่าทนั
การส่ือสารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยมีแนวโนม้ว่า คนท่ีมีโทรทศัน์
จ านวนมากกวา่ 1 เคร่ือง จะมีความรู้เท่าทนัส่ือมากกวา่คนท่ีมีโทรทศัน์จ านวน 1 เคร่ือง ส่วนคนท่ีมี
โทรศพัท ์(สมาร์ทโฟน) แตกต่างกนั จะมีความรู้เท่าทนัส่ือไม่แตกต่างกนั 
 

ตารางที ่4.23 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เท่าทนัส่ือ จ าแนกตามการเปิดรับส่ือ(ดั้งเดิม) 
ประเภทส่ือ   S.D. F Sig. คู่แตกต่าง 

(LSD) 
1) หนงัสือพิมพ ์      

 นอ้ยมาก 13.31 4.75 3.666* 0.006 > 

 นานๆ คร้ัง 12.20 4.72   > 
 ไม่บ่อยนกั 11.51 4.17   > 
 ค่อนขา้งบ่อย 10.93 4.48    
 บ่อยมาก 11.01 5.11    
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ประเภทส่ือ   S.D. F Sig. คู่แตกต่าง 
(LSD) 

2) โทรทศัน์      

 นอ้ยมาก 13.00 4.03 2.540* 0.040 > 

 นานๆ คร้ัง 14.79 4.59   > 
 ไม่บ่อยนกั 11.13 4.17   > 
 ค่อนขา้งบ่อย 11.66 4.79   > 

 บ่อยมาก 11.81 4.77   
> 
> 

3) วทิย ุ      

 นอ้ยมาก 13.15 4.94 3.440* 0.009 > 

 นานๆ คร้ัง 12.48 4.69   > 
 ไม่บ่อยนกั 11.03 4.12   > 
 ค่อนขา้งบ่อย 11.32 4.72   > 
 บ่อยมาก 11.07 4.78   > 

4) นิตยสาร/วารสาร      

 นอ้ยมาก 13.41 4.99 5.640* 0.000 > 

 นานๆ คร้ัง 11.90 4.58   > 
 ไม่บ่อยนกั 11.59 4.67   > 
 ค่อนขา้งบ่อย 10.30 3.68   > 
 บ่อยมาก 10.46 4.64  

 
> 
> 

5) ดูภาพยนตร์(ในโรงภาพยนตร์)      

 นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง 12.79 4.66 2.154 0.093  

 1 – 2 คร้ัง 12.01 5.04    
 3 – 4 คร้ัง 11.67 4.48    
 มากกวา่ 4 คร้ัง 10.72 4.10    

*แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

DPU



85 

ผลจากตารางท่ี 4.23 พบว่า กลุ่มตวัอย่างท่ีมีความถ่ีแตกต่างกนัในการเปิดรับหรือใช้ส่ือ           
(ส่ือดั้งเดิม) ไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วทิย ุและนิตยสาร/วารสาร จะมีความรู้เท่าทนัการส่ือสาร
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ยกเวน้การชมภาพยนตร์ในโรงฉายคนท่ีมีความถ่ี
ในการดูภาพยนตร์ (ในโรงภาพยนตร์) แตกต่างกนั จะมีความรู้เท่าทนัส่ือไม่แตกต่างกนัอย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติ ในกรณีส่ือหนังสือพิมพ์นั้นการทดสอบรายคู่ของกลุ่มผูเ้ปิดรับพบว่ากลุ่มท่ี
เปิดรับน้อยกว่ามกัจะมีการรู้เท่าทนัการส่ือสารมากกว่า  ส่วนการเปิดรับโทรทศัน์ก็มีลักษณะ
คลา้ยกนั 
 
ตารางที ่4.24 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เท่าทนัส่ือ จ าแนกตามการเปิดรับส่ือสมยัใหม่ 
                    (ส่ือใหม่)  

ประเภทส่ือ   S.D. F Sig. คู่แตกต่าง* 
(LSD) 

1) เวบ็ไซต ์ต่างๆ      
 ไม่เคยใชเ้ลย 12.04 4.24 1.148 0.334  
 นอ้ยมาก 12.53 3.95    
 นานๆ คร้ัง 13.26 5.07    
 ไม่บ่อยนกั 10.98 3.82    
 ค่อนขา้งบ่อย 11.58 4.82    
 บ่อยมาก 11.74 5.08    

2) เฟซบุค้      
 ไม่เคยใชเ้ลย 12.33 4.05 0.878 0.496  
 นอ้ยมาก 12.67 4.28    
 นานๆ คร้ัง 12.12 3.55    
 ไม่บ่อยนกั 10.41 4.13    
 ค่อนขา้งบ่อย 11.76 4.59    
 บ่อยมาก 11.82 5.01    

3)ไลน ์      
 ไม่เคยใชเ้ลย 12.12 4.23 0.792 0.556  
 นอ้ยมาก 12.50 3.82    
 นานๆ คร้ัง 11.91 4.17    

DPU



86 

ประเภทส่ือ   S.D. F Sig. คู่แตกต่าง* 
(LSD) 

 ไม่บ่อยนกั 10.53 3.58    
 ค่อนขา้งบ่อย 12.07 4.69    
 บ่อยมาก 11.85 4.98    

4) ทวติเตอร์      
 ไม่เคยใชเ้ลย 12.64 4.88 3.277* 0.007 > 
 นอ้ยมาก 11.58 4.46   > 
 นานๆ คร้ัง 11.29 4.19   > 
 ไม่บ่อยนกั 9.83 4.04    
 ค่อนขา้งบ่อย 10.51 4.17    
 บ่อยมาก 11.22 4.71    

5) ยทููบ      
 ไม่เคยใชเ้ลย 10.95 4.20 1.633 0.150  
 นอ้ยมาก 11.75 4.20    
 นานๆ คร้ัง 13.85 5.10    
 ไม่บ่อยนกั 10.96 4.19    
 ค่อนขา้งบ่อย 11.93 5.00    
 บ่อยมาก 11.63 4.75    

6) เวบ็บล็อก      
 ไม่เคยใชเ้ลย 12.11 4.80 2.520* 0.029 > 
 นอ้ยมาก 12.68 4.20   > 
 นานๆ คร้ัง 10.29 3.99   > 
 ไม่บ่อยนกั 10.83 4.78   > 
 ค่อนขา้งบ่อย 12.25 4.74    
 บ่อยมาก 10.52 4.22    

7) กเูกิล      
 ไม่เคยใชเ้ลย 11.39 4.34 2.596* 0.025 > 
 นอ้ยมาก 12.64 4.16   > 
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ประเภทส่ือ   S.D. F Sig. คู่แตกต่าง* 
(LSD) 

 นานๆ คร้ัง 10.79 4.01   > 
 ไม่บ่อยนกั 10.09 3.27   > 
 ค่อนขา้งบ่อย 12.83 4.94   > 
 บ่อยมาก 11.86 5.08    

8) อินสตาแกรม      
 ไม่เคยใชเ้ลย 12.22 4.69 1.909 0.092  
 นอ้ยมาก 13.24 3.95    
 นานๆ คร้ัง 11.96 5.61    
 ไม่บ่อยนกั 10.42 3.64    
 ค่อนขา้งบ่อย 11.94 4.94    
 บ่อยมาก 10.97 4.53    

9) วกิิพีเดีย      
 ไม่เคยใชเ้ลย 12.53 4.80 1.657 0.144  
 นอ้ยมาก 12.22 4.84    
 นานๆ คร้ัง 11.47 4.19    
 ไม่บ่อยนกั 11.18 4.56    
 ค่อนขา้งบ่อย 11.75 4.93    
 บ่อยมาก 10.39 4.63    

10) อีเมล      
 ไม่เคยใชเ้ลย 11.89 4.58 0.469 0.799  
 นอ้ยมาก 11.76 4.24    
 นานๆ คร้ัง 11.26 4.37    
 ไม่บ่อยนกั 11.32 4.71    
 ค่อนขา้งบ่อย 12.31 5.11    
 บ่อยมาก 11.50 5.02    

11) เกมส์      
 ไม่เคยใชเ้ลย 11.96 4.60 1.468 0.199  
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ประเภทส่ือ   S.D. F Sig. คู่แตกต่าง* 
(LSD) 

 นอ้ยมาก 12.78 5.44    
 นานๆ คร้ัง 12.17 4.29    
 ไม่บ่อยนกั 11.29 5.26    
 ค่อนขา้งบ่อย 11.47 3.96    
 บ่อยมาก 10.76 4.57    

12) หอ้งแชทต่างๆ      
 ไม่เคยใชเ้ลย 12.33 4.88 2.505* 0.030 > 
 นอ้ยมาก 12.42 4.42   > 
 นานๆ คร้ัง 11.02 4.41   > 
 ไม่บ่อยนกั 9.58 4.04    
 ค่อนขา้งบ่อย 11.22 4.39    
 บ่อยมาก 11.85 4.81    

*แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 
 

ผลจากตารางท่ี 4.24 พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีความถ่ีแตกต่างกันในการเปิดรับส่ือ
สมยัใหม่หรือแอปพลิเคชนัจากส่ือต่างๆ ไดแ้ก่ ทวิตเตอร์ เวบ็บล็อก กูเกิล และห้องแชทต่างๆ จะมี
ความรู้เท่าทนัการส่ือสารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ยสถิติ LSD  พบวา่แนวโนม้คนไม่เคยใชท้วิตเตอร์เลยหรือใชน้อ้ย จะมีความรู้เท่า
ทนัส่ือมากกวา่คนท่ีเปิดใชท้วิตเตอร์มาก  ส าหรับคนท่ีใชเ้วบ็บล็อก กูเกิลและห้องแชทต่างๆ แมว้า่
โดยรวมจะมีความแตกต่างในระดบัความรู้เท่าทนัการส่ือสารอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติก็ตาม แต่ก็ไม่
สามารถสรุปรูปแบบความแตกต่างท่ีชดัเจนได ้เพราะบางกลุ่มท่ีเปิดรับมากแต่ความรู้เท่าทนัน้อย 
บางกลุ่มเปิดรับนอ้ยแต่ความรู้เท่าทนัมาก  ส่วนในการเปิดรับส่ือสมยัใหม่หรือแอปพลิเคชนัจากส่ือ
ต่างๆ นอกเหนือจากผลการวิจยัพบว่าคนท่ีมีความถ่ีในการใช้แตกต่างกนั จะมีความรู้เท่าทนัส่ือไม่
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
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ตารางที ่4.25 การเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เท่าทนัส่ือ จ าแนกตามจ านวนเวลาการใชส่ื้อ  
ระยะเวลาการใช้ส่ือ   S.D. F Sig. คู่แตกต่าง* 

(LSD) 
1) อ่านหนงัสือพิมพ/์นิตยสารท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์     
 ไม่เคยใช ้ 10.67 3.84 1.113 0.353  
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 10.92 3.66    
 1-3 ชัว่โมง 10.25 4.27    

  3-5 ชัว่โมง 11.15 4.49    

  5-7 ชัว่โมง 12.21 4.83    

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 11.75 4.75    
2)  อ่านหนงัสือทัว่ไป(ท่ีไม่ใช่ต าราเรียน)    
 ไม่เคยใช ้ 10.60 5.37 1.581 0.165  
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 8.86 3.92    
 1-3 ชัว่โมง 10.74 3.95    

  3-5 ชัว่โมง 11.84 4.71    

  5-7 ชัว่โมง 12.10 4.99    

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 11.72 3.85    
3)  ดูโทรทศัน์จากเคร่ืองรับทัว่ไป      
 ไม่เคยใช ้ 10.07 4.68 1.683 0.138  
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 11.83 4.14    
 1-3 ชัว่โมง 11.74 4.64    

  3-5 ชัว่โมง 12.59 4.90    

  5-7 ชัว่โมง 11.39 4.69    

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 11.63 4.35    
4)  ฟังวทิยจุากเคร่ืองรับ      
 ไม่เคยใช ้ 10.67 5.18 2.010 0.076  
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 10.85 3.89    
 1-3 ชัว่โมง 10.86 3.71    

  3-5 ชัว่โมง 11.15 4.71    
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ระยะเวลาการใช้ส่ือ   S.D. F Sig. คู่แตกต่าง* 
(LSD) 

  5-7 ชัว่โมง 12.14 4.78    

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 12.93 4.82    
5)  ใชอิ้นเทอร์เน็ต/เวบ็ไซต์      
 ไม่เคยใช ้ 11.08 4.69 0.878 0.496  
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 12.09 4.57    
 1-3 ชัว่โมง 12.33 5.03    

  3-5 ชัว่โมง 12.14 4.97    

  5-7 ชัว่โมง 11.20 4.19    

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 11.76 4.51    
6)  ใชไ้ลน์      
 ไม่เคยใช ้ 10.94 4.53 1.165 0.326  
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 12.29 4.82    
 1-3 ชัว่โมง 11.81 4.64    

  3-5 ชัว่โมง 12.37 5.13    

  5-7 ชัว่โมง 11.75 4.45    

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 10.75 3.66    
7)  เปิดยทููป      
 ไม่เคยใช ้ 10.40 4.67 1.342 0.246  
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 12.26 4.95    
 1-3 ชัว่โมง 11.15 4.58    

  3-5 ชัว่โมง 12.49 4.68    

  5-7 ชัว่โมง 11.53 4.68    

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 11.72 4.21    
8)  ใชอิ้นสตราแกรม      
 ไม่เคยใช ้ 10.04 5.16 2.346* 0.041 > 
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 11.21 4.55   > 
 1-3 ชัว่โมง 10.82 4.40   > 
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ระยะเวลาการใช้ส่ือ   S.D. F Sig. คู่แตกต่าง* 
(LSD) 

  3-5 ชัว่โมง 10.63 4.32   > 

  5-7 ชัว่โมง 12.42 4.66   > 

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 12.27 4.67    
9) ใชแ้อปพลิเคชนั      
 ไม่เคยใช ้ 9.96 5.37 2.183 0.056  
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 10.57 4.14    
 1-3 ชัว่โมง 11.98 4.56    

  3-5 ชัว่โมง 11.24 4.57    

  5-7 ชัว่โมง 12.40 4.98    

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 12.37 4.52    
10) เล่นเกมส์      
 ไม่เคยใช ้ 10.57 4.29 2.857* 0.015 > 
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 9.56 3.85   > 
 1-3 ชัว่โมง 10.90 4.55   > 

  3-5 ชัว่โมง 12.20 4.96    

  5-7 ชัว่โมง 12.32 4.60    

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 12.27 4.72    
11) เขา้ห้องแชท      
 ไม่เคยใช ้ 9.74 5.02 3.672* 0.003 > 
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 10.90 4.19   > 
 1-3 ชัว่โมง 10.72 4.21   > 

  3-5 ชัว่โมง 11.46 4.86   > 

  5-7 ชัว่โมง 11.12 4.14   > 

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 13.00 4.84    
12) ใชเ้ฟซบุก๊      
 ไม่เคยใช ้ 10.97 4.66 1.908 0.092  
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 11.97 4.47    
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ระยะเวลาการใช้ส่ือ   S.D. F Sig. คู่แตกต่าง* 
(LSD) 

 1-3 ชัว่โมง 10.45 4.77    

  3-5 ชัว่โมง 12.49 4.86    

  5-7 ชัว่โมง 12.27 4.53    

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 11.29 4.29    
13) ใชท้วติเตอร์      
 ไม่เคยใช ้ 9.74 3.81 4.850* 0.000 > 
 นอ้ยกวา่ 1 ชัว่โมง 11.59 4.69   > 
 1-3 ชัว่โมง 10.08 3.98   > 

  3-5 ชัว่โมง 9.67 4.07   > 

  5-7 ชัว่โมง 11.69 4.28   > 

 มากกวา่ 7 ชัว่โมง 12.68 4.87    
*แตกต่างกนัท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 

 
ผลจากตารางท่ี 4.25 พบวา่ โดยเฉล่ียในแต่ละวนั กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชส่ื้อ  ไดแ้ก่ใชอิ้นสตรา

แกรม เล่นเกมส์ เขา้หอ้งแชท และใชท้วติเตอร์เป็นเวลานานแตกต่างกนั จะมีความรู้เท่าทนัส่ือแตกต่าง
กนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่มีแนวโนม้วา่ คนท่ีใช ้         
อินสตราแกรมและเล่นเกมส์ 5-7 ชัว่โมง จะมีความรู้เท่าทนัส่ือมากกว่าคนท่ีใช้ส่ือเหล่าน้ีน้อยกว่า 
ส าหรับคนท่ีเขา้หอ้งแชทและใชท้วติเตอร์มากกวา่ 7 ชัว่โมง จะมีความรู้เท่าทนัส่ือมากกวา่คนท่ีใชส่ื้อ
เหล่าน้ีนอ้ยกว่า ส่วนในการใช้ส่ืออ่ืนๆ ท่ีเป็นส่ือสังคมออนไลน์ประเภทอ่ืน เช่น เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป 
เวบ็ไซตแ์ละแอปพลิเคชนั รวมทั้งส่ือดั้งเดิมเช่นหนงัสือพิมพ ์โทรทศัน์ วิทยุ ไม่ปรากฎความแตกต่าง
ในจ านวนเวลาท่ีใชก้บัระดบัการรู้เท่าทนัส่ือ  
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยัเร่ือง “ความรู้เท่าทนัการส่ือสารยุคดิจิทลักบับทบาทในการก าหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย” ไดผ้ลการวิจยัตามวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไวแ้ละไดน้ าเสนอเป็น 7 
ตอนในบทท่ี 4 ส าหรับบทท่ี 5 น้ี เป็นการสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและการเสนอแนะดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 
 
สรุปผลวจัิย 
 การวิ จัยค ร้ั ง น้ีส า รวจระดับการ รู้ เ ท่ าทันการ ส่ือสารของประชากรใน เขต
กรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน ท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป โดยใชแ้บบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล
มาวเิคราะห์ในเชิงปริมาณดว้ยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน 
 นอกจากน้ีการวิจัยยงัได้จัดอภิปรายกลุ่มเพื่อรวบรวมประสบการณ์  องค์ความรู้ 
แนวความคิดเห็นท่ีเก่ียวกบัแนวคิดและการด าเนินการในเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารใน
ประเทศไทย โดยผูเ้ขา้ร่วมอภิปรายกลุ่มประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒิดา้นนิเทศศาสตร์ทั้งฝ่ายวิชาการ
และฝ่ายวิชาชีพเป็นผูอ้ภิปรายน ารวม 4 ท่าน คือ ผศ.ดร.พรทิพย์  เย็นจะบก อาจารย์จักร์กฤษ  
เพิ่มพลู ผศ.ดร.วรัชญ ์ ครุจิต และอาจารยธ์าม  เช้ือสถาปนศิริ 
 งานวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์หลกัคือ (1) การประมวลประสบการณ์ องค์ความรู้และ
ทศันะจากผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในประเทศไทย (2) การส ารวจระดบั
การรู้เท่าทนัการส่ือสารของตวัอย่างประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 18 ปีข้ึนไป (3) การ
ทดสอบลกัษณะทางประชากร และลกัษณะพฤติกรรมการส่ือสารท่ีแตกต่างกนัของกลุ่มตวัอยา่งกบั
ระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารว่ามีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กนัหรือไม่อยา่งไร โดยการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารในกลุ่มท่ีมีลกัษณะต่างกนัและ (4) ศึกษาทศันะ
ของกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกบับทบาทและแนวทางการปฏิรูปส่ือและการส่ือสารดา้นการส่งเสริมการ
รู้เท่าทนัการส่ือสารและการแสดงบทบาทส่ือพลเมืองในสังคมไทย 
 ผลการศึกษาสามารถแบ่งเป็น 7 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 การประมวลประสบการณ์และองค์ความรู้เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือและการ
ส่ือสารจากผูท้รงคุณวฒิุ พบวา่มีประเด็นท่ีพดูคุยถกเถียงกนัในหลายประเด็น อาทิเช่น 
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- การเรียกช่ือการรู้เท่าทนั (Literacy) ในยุคดิจิทลั ผูว้ิจยัต่างๆ มกัเรียกช่ือตามความ
สนใจในการศึกษาแต่ละโครงการ  เดิมมาจากการใช้ค  าว่า Media education ต่อมา UNESCO 
เผยแพร่ค าว่า Media literacy และขยายเป็น Media and information literacy ในเวลาต่อมา 
นอกจากน้ีอาจมีผูใ้ชค้  าวา่ digital literacy หรือเจาะจงเฉพาะส่ือเช่น social media literacy เป็นตน้  
ส าหรับการศึกษาในวงกวา้งเช่นการขยายเป็น communication literacy นั้นเป็นแนวทางศึกษาอีก
แนวหน่ึง แต่จะมีปัญหาในการวดัให้ครอบคลุมได้ยาก ทั้ง SMCR ทั้งบริบทการส่ือสารระหว่าง
บุคคล และการส่ือสารมวลชน ดั้งนั้นการนิยามขอบเขตให้ชดัเจนจึงมีความจ าเป็นในการศึกษาวิจยั
แต่ละคร้ัง  

- การวดัหรือการก าหนดตวัช้ีวดัการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารก็เป็นประเด็นท่ียงั
ไม่มีขอ้ยติุ งานวจิยัแต่ละโครงการนอกจากใชช่ื้อไม่เหมือนกนัแลว้ยงัใชต้วัช้ีวดัไม่เหมือนกนั แมว้า่
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีระบุถึงองคป์ระกอบของการรู้เท่าทนัส่ือท่ีส าคญัซ่ึงมกั
ประกอบดว้ยความสามารถในการเขา้ถึง (ability to access) การวิเคราะห์ (analysis) การประเมิน 
(evaluation ) และ การส่ือสารสารสนเทศ (communication of information)  (National Association 
for Media Literacy: NAMLE, n.d. )แต่ในการนิยามเชิงปฏิบติันกัวิจยัก็มกันิยามเชิงปฏิบติัการไม่
เหมือนกนัท่ีพอจะยดึเป็นแบบแผนได ้  นอกจากน้ียงัมีประเด็นวดัการรู้เท่าทนัท่ีผูท้รงคุณวุติบางคน
มองว่าไม่ใช่การวดั ถูก-ผิด รู้-ไม่รู้ แต่ประเด็นอยู่ท่ีวา่รู้หรือไม่  รู้อยา่งไร ดงันั้นการวดัเชิงปริมาณ
อาจไม่ใช่ตวัช้ีวดัการรู้เท่าทนัท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือไดเ้สมอ อาจจะตอ้งวดัในเชิงคุณภาพประกอบดว้ย
ใหช้ดัเจนข้ึน  อีกประการหน่ึงการวดัการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารนั้น หน่วยของการวดัอาจไม่ใช่
แค่ปัจเจกบุคคลแต่ตอ้งดูการรู้เท่าทนัในระดบักลุ่มสังคมหรือชุมชนในวงกวา้งดว้ย 
 -   ประเด็นท่ีกล่าวถึงกนัมากในการอภิปรายกลุ่มคือผลต่อเน่ืองจากการไม่รู้เท่าทนัส่ือ 
ว่า น าไปสู่ผลกระทบในทางลบอย่างไรบา้ง ผูท้รงคุณวุติระบุ อาทิเช่น ท าให้มีการล่อลวงง่ายข้ึน 
บริโภคเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมขาดการกลัน่กรอง ปัญหาเร่ืองการละเมิดสิทธ์ิโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ 
ปัญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และเร่ืองของการใช้ภาษาท่ีไม่เหมาะสม ใชภ้าษาสร้างความ
เกลียดชัง การใช้ส่ือท่ีมีมากเกินไปจนเกิดการติดส่ือตั้ งแต่เด็กเล็กจนถึงผูใ้หญ่น าไปสู่ปัญหา
สุขภาพจิต สุขภาพกายและปัญหาทางสังคม 
 - ประเด็นส าคญัอีกประการหน่ึงในการสนทนากลุ่มคือ การเช่ือมโยงการรู้เท่าทนั
ส่ือกบั civic education ท่ีมองวา่ประชาชนมีความจ าเป็นตอ้งเรียนรู้เก่ียวกบัส่ือและการส่ือสาร เพื่อ
รู้ทนัและมีบทบาทในการตรวจสอบและพฒันาการส่ือสารในสังคมระบอบประชาธิปไตย 
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 ตอนที ่2  ผลการวจิยัฉายภาพลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มเป้าหมาย  ในงานวจิยั
น้ีคือ ประชากรในกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ18ปีข้ึนไปซ่ึงอยูใ่นวยัท่ีสามารถมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตยไดโ้ดยตรง คือมีสิทธ์ิลงคะแนนออกเสียงเลือกตั้งได ้
 ผลการวจิยัพบวา่ เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชายในสัดส่วนประมาณ 3:2 อายุกระจายทุก
วยัใกลเ้คียงกนัโดยมีกลุ่มอาย ุ21-25ปีมากท่ีสุดร้อยละ 22.25 อยูใ่นสถานะทั้งกลุ่มนกัศึกษา กลุ่มวยั
ท างาน และกลุ่มเกษียณ บวกกบัแม่บา้นท่ีไม่ไดท้  างานในสัดส่วนใกลเ้คียงกนั การศึกษาของกลุ่ม
ตวัอย่างส่วนมากจบปริญญาตรี  อาชีพกระจายทุกประเภทแต่มีกลุ่มนกัศึกษาสูงเกือบ 1 ใน 3 และ
รายไดข้องกลุ่มอยูท่ี่ 1 – 2 หม่ืนบาทมากท่ีสุด ร้อยละ36.5 ระดบั 2-3 หม่ืนบาทร้อยละ 23.5 
 ตอนที่ 3 ผลการวิจัยสะท้อนการเก่ียวพันกับส่ือและการส่ือสารของกลุ่มตัวอย่าง
เป้าหมาย การเป็นเจา้ของส่ือพบวา่เกือบทั้งหมดเป็นเจา้ของสมาร์ทโฟน (ร้อยละ96.1)ขณะเดียวกนั
ก็พบวา่กวา่คร่ึงของกลุ่มตวัอยา่งเป็นเจา้ของคอมพิมเตอร์ทั้งตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊ก และอีกร้อยละ 20-
25 ยงัเป็นเจา้ของเทปเล็ตและไอแพด ส่วนส่ือดั้งเดิมพบวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นเจา้ของโทรทศัน์มากถึง
ร้อยละ 88.2 
 ในการเปิดรับส่ือดั้งเดิมมีการเปิดรับโทรทศัน์มากท่ีสุดกวา่ร้อยละ75 เปิดรับทุกวนัและ
เกือบทุกวนั รองลงมาอ่านหนังสือพิมพ์ ฟังวิทยุและอ่านนิตยสารปานกลาง ส่วนการใช้ส่ือใหม่
พบว่าเปิดใช้ส่ือสังคมออนไลน์ประเภทไลน์มากท่ีสุดในระดบัค่อนขา้งบ่อยถึงบ่อยมาก รองลงมา
คือการใชเ้ฟซบุ๊กในความถ่ีใกลเ้คียงกนั เปิดดูเวป็ไซตใ์นระดบัสูงกวา่ปานกลางจนถึงค่อนขา้งบ่อย  
ในขณะท่ีใชย้ทููป กเูกิล และอินสตาแกรมบ่อยปานกลาง 
 จ านวนชัว่โมงท่ีใชใ้นการเปิดรับส่ือ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีพฤติกรรมการอ่านหนงัสือไม่
วา่จะเป็นหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร หรือหนงัสือเล่มทัว่ไปค่อนขา้งมากแต่ละวนัมากกวา่ 3 ชัว่โมงข้ึน
ไปเช่นเดียวกบัการดูโทรทศัน์ฟังวิทยุ ส่วนส่ือใหม่ท่ีใช้เวลาการเปิดรับมากคือใช้อินสตราแกรม         
ทวติเตอร์ หอ้งแชท แอพพลิเคชัน่ เฟซบุก๊ ไลน์ และเกมส์ ในระดบัสูงพอๆกนั คือมากกวา่ 3 ชัว่โมง
ข้ึนไป 
 ส าหรับวตัถุประสงค์ในการเปิดรับส่ือพบว่า ส่ือหนังสือพิมพ์และโทรทศัน์ใช้เพื่อ
ติดตามเหตุการณ์ความเคล่ือนไหวท่ีเกิดข้ึนเป็นส่วนใหญ่ แต่ในกรณีโทรทศัน์นั้นกลุ่มตวัอยา่งใน
สัดส่วนใกลเ้คียงกนั(ประมาณคร่ึงหน่ึงหรือกวา่ร้อยละ50) ยงัใชเ้พื่อผอ่นคลายและความบนัเทิงดว้ย
ภาพยนตแ์ละวยิเุป็นส่ือบนัเทิงของกลุ่มตวัอยา่งเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ72.25และ54.25) เช่นเดียวกบั
นิตยสารร้อยละ42.75 
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 ในขณะท่ีส่ือใหม่โดยรวมกลุ่มตวัอย่างใช้เพื่อวตัถุประสงค์ในการติดตามเหตุการณ์ 
สถานการณ์ปัจุบนัมากท่ีสุด (ค่าเฉล่ีย4.60) และเพื่อแสวงหาความรู้ขอ้แนะน าต่างๆ(ค่าเฉล่ีย4.45) 
และติดต่อส่ือสารพดูคุยกบับุคคลอ่ืนๆ(ค่าเฉล่ีย4.47) 
 ลกัษณะการใช้งานส่ือใหม่ ส่วนใหญ่กดไลค์(ค่าเฉล่ีย4.53จาก6.0) โพสต์ขอ้ความ
(ค่าเฉล่ีย4.01)  คน้กูเกิล(ค่าเฉล่ีย4.08) กดแชร์(ค่าเฉล่ีย3.98) โพสตข์อ้ความ(ค่าเฉล่ีย3.95) เขียน
Comment (ค่าเฉล่ีย3.94) และท่ีกลุ่มตวัอยา่งระบุการใชใ้นระดบัมากเช่นกนัคือการดูหนงัฟังเพลง
(ค่าเฉล่ีย4.31) และการท่องอินเทอร์เน็ต(ค่าเฉล่ีย4.22) 
 ตอนที่ 4 ระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารพบวา่จากการตอบค าถามแบบมีตวัเลือกจ านวน 
25 ขอ้  ท่ีแต่ละขอ้จะมีค าตอบท่ีน่าจะสะทอ้นการรู้เท่าทนัการส่ือสารมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีตอบไดต้รงมากท่ีสุด 23 ขอ้และนอ้ยท่ีสุดเพียง 2 ขอ้ ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งการตอบท่ี
ตอบตรงกบัท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวป้ระมาณ12ขอ้ เม่ือจดักลุ่มเป็น สูง กลาง ต ่า กลุ่มปานกลาง(9-17ขอ้)    
มีร้อยละ54.50หรือเกินคร่ึงหน่ึงของกลุ่มตวัอยา่ง รองลงมาเป็นกลุ่มการรู้เท่าทนัการส่ือสารระดบัต ่า 
(0 – 8 ขอ้) จ  านวนร้อยละ 30.75 และกลุ่มสูง (18 – 25 ขอ้) ร้อยละ 14.75 
 ค าถามท่ีกลุ่มตวัอยา่งตอบตรงมาท่ีสุดคือขอ้ความท่ีถามวา่ การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารท่าน
มกัพิจารณาขอ้มูลข่าวสารนั้นอย่างไร ร้อยละ 62.53 ตอบตรงกนัวา่พิจารณารับรู้ขอ้มูลข่าวสารจาก
แหล่งสารต่างๆเพื่อเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจ ส่วนท่ีตอบถูกรองลงมาคือการซ้ือขายสินคา้ทาง
อินเตอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 61.73 ตอบว่ามกัมีโอกาสถูกหลอกได้ และ
ค าถามท่ีให้ระบุว่าการท่ีบุคคลมีช่ือเสียงหรือดารานักแสดงมาเป็นพรีเซ็นเตอร์สินคา้นั้น ร้อยละ 
60.20 ตอบวา่เป็นการรับค่าตอบแทน(ค่าตวั)มาเป็นผูน้ าเสนอสินคา้นั้นๆ ทั้งน้ีเพื่อให้ดูน่าเช่ือถือ (ผู ้
เป็นพรีเซ็นเตอร์อาจไม่เคยใชสิ้นคา้นั้นมาก่อนก็ได)้ ส่วนท่ีตอบไดต้รงกบัท่ีผูว้ิจยัก าหนดไวไ้ดน้ั้น
นอ้ยท่ีสุดคือ ค าถามท่ีถามถึงวา่ ถา้จะรู้วา่ส่ือหนงัสือพิมพมี์จุดยืนหรือความคิดเห็นในทิศทางใดนั้น 
ใหดู้ส่วนไหนของเน้ือหาหนงัสือพิมพ ์มีเพียงร้อยละ 26.72 เท่านั้นท่ีตอบวา่ตอ้งดูจากบทน าหรือบท
บรรณาธิการของหนงัสือพิมพน์ั้นๆ 
 ส่วนกรณีการมีประสบการณ์หรือส่วนร่วมในการใชส่ื้อประเภทส่ือออนไลน์ในทางลบ
หรือไม่เหมาะสมนั้นพบว่า กลุ่มตวัอยา่งท่ีศึกษามีประสบการณ์ใช้ไม่มากนกั ค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบั
นอ้ยจนถึงน้อยท่ีสุด ส าหรับกรณีท่ีกลุ่มตวัอย่างมีประสบการณ์การใช้มากท่ีสุดคือ การใชส่ื้อมาก
เกินไปจนกระทบต่อสุขภาพเช่นกลา้มเน้ือ สายตา (ค่าเฉล่ีย 2.19 จาก 5.00) ลองลงมากระทบต่อการ
เรียนและการงาน(ค่าเฉล่ีย 2.16 ) และกระทบต่อการส่ือสารระหวา่งบุคคลแบบต่อหนา้กนักบัพ่อแม่
ผูป้กครองหรือคนใกล้ชิด(ค่าเฉล่ีย 2.07 ) และท่ีน่าสนใจคือกลุ่มตวัอย่างไม่น้อยใช้ส่ือสังคม
ออนไลน์เพื่อเล้ียงลูกหรือเล้ียงนอ้ง(ค่าเฉล่ีย 2.04) 
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 ตอนที่  5 ทัศนะและพฤติกรรมการส่ือสารท่ีสะท้อนความเป็นพลเมืองในสังคม
ประชาธิปไตย งานวจิยัน้ีคน้พบประเด็นท่ีน่าสนใจหลายประเด็น เช่นพบวา่ ร้อยละ46.0ไม่เคยแสดง
ความคิดเห็นพรือวิพากษ์วิจารณ์บทบาทส่ือเลย  ร้อยละ46.0เช่นเดียวกนัมองว่าส่ือควรเน้นหนัก
หนา้ท่ีทางสังคมในฐานะฐานนัดรท่ี4โดยไม่มุ่งแสวงหาผลก าไร ร้อยละ46.75วิเคราะห์บทบาทส่ือ
กบัการน าเสนอข่าวสารเก่ียวกบักลุ่มบุคคลดอ้ยโอกาสในสังคมและกลุ่มชาติพนัธ์ุวา่สะทอ้นความ
ด้อยโอกาสและเสนอทางแก้ไข และร้อยละ 42.25 เสนอแนะส่ือยุคดิจิทลัว่าควรมีส่วนส่งเสริม 
สร้างสติปัญญาในการตดัสินใจให้กับผูอ่้าน และมีส่วนร่วมในการปฎิรูประบอบการเมืองการ
ปกครอง 
 ตอนที่ 6 การส่งเสริมการรู้เท่าทันการส่ือสารเพื่อปฏิรูปสังคมไทยด้านการส่ือสาร 
งานวจิยัน้ีพบวา่ส่วนใหญ่ใหน้ ้าหนกัระดบัมากข้ึนไปกบัการส่งเสริมใหมี้การเรียนการสอนการรู้เท่า
ทนัการส่ือสารโดยก าหนดเป็นหลกัสูตรในระดบัอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และมธัยมศึกษา แต่ก็มีกลุ่ม
ตัวอย่างท่ีให้น ้ าหนักระดับปานกลางข้ึนไปเร่ืองน้ีว่าควรส่งเสริม ตั้ งแต่ระดับอนุบาลและ
ประถมศึกษาข้ึนไป ขอ้เสนอแนะเพื่อส่งเสริมการสร้างการรู้เท่าทนัการส่ือสารอ่ืนๆ ส่วนใหญ่กลุ่ม
ตวัอยา่งเห็นดว้ยในระดบัมากข้ึนไป เช่นการสร้างคู่มือการรู้เท่าทนัการส่ือสาร การส่งเสริมกิจกรรม
นกัเรียนนกัศึกษา โดยตั้งเป็นชมรมตรวจสอบส่ือและท่ีน่าสนใจในการสร้างการรู้เท่าทนัการส่ือสาร 
คือขอ้เสนอแนะการจดัสรรงบประมาณเฉพาะกิจจากรายไดภ้าษีดา้นโฆษณาและธุรกิจการส่ือสาร
หรือจากรายไดข้องกสทช. เพื่อเป็นกองทุนการส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารเหมือนกบักองทุน
สสส. ไทยพีบีเอส หรือการกีฬาแห่งประเทศท่ีรัฐบาลจดัสรรให้จากรายไดห้รือภาษีของธุรกิจท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 ตอนที ่7 การทดสอบสมมติฐาน ผลการวจิยัเป็นไปตามสมมติฐานเพียงบางส่วน ทั้ง
สมมติฐานยอ่ยท่ี1 และสมมติฐานยอ่ยท่ี2 
 สมมติฐานหลกัคือ ลกัษณะทางประชากรและพฤติกรรมการส่ือสารท่ีต่างกนัมีแนวโนม้
ในการรู้เท่าทนัการส่ือสารแตกต่างกนัดว้ย ในส่วนแรกของสมมติฐานพบว่ามีแค่ลกัษณะอายุหรือ
วยัของกลุ่มตวัอย่างเท่านั้นท่ีมีความเก่ียวขอ้ง การรู้เท่าทนัการส่ือสารอย่างมีนบัส าคญัทางสถิติท่ี 
P=.05 โดยกลุ่มท่ีมีอายุสูงจะมีระดบัการรู้เท่าทนัส่ือมากกวา่กลุ่มท่ีอายุต  ่ากวา่ จากการทดสอบLSD 
เพื่อวิเคราะห์คู่ความแตกต่างพบว่า กลุ่มผูมี้อายุ 51-60 ปี มีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารมากกว่า
กลุ่ม 41-50 ปี และกลุ่ม 18 – 20 ปี แต่กลุ่มท่ีมีอายสูุง61ปีข้ึนไปปรากฎวา่มีความรู้เท่าทนัการส่ือสาร
นอ้ยกวา่กลุ่ม 51-60 ปี  
 ในขณะท่ีลกัษณะทางเพศ ระดบัการศึกษา  ประเภทอาชีพ ระดบัรายไดแ้ละสถานะการ
ท างาน ไม่ท างาน ไม่พบวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัการรู้เท่าทนัการส่ือสาร  
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 ส าหรับสมมติฐานท่ี 2 เป็นการศึกษาลกัษณะพฤติกรรมการส่ือสารในมิติต่างๆและใน
ส่ือประเภทต่างๆทั้งส่ือดั้ งเดิมและส่ือใหม่เพื่อทดสอบความเก่ียวขอ้งกับระดบัการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสาร พบว่ามีบางมิติการส่ือสารเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างระหว่างกลุ่มในด้านการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารและพบวา่มีเพียงบางส่ือเท่านั้นท่ีมีความแตกต่างระหวา่งกลุ่มในดา้นการรู้เท่าทนัส่ือเช่นกนั  
จึงสรุปไดว้า่เป็นไปตามสมมติฐานเพียงบางส่วน ดงันั้นจึงไม่สามารถสรุปแบบแผนความเก่ียวขอ้ง
ไดช้ดัเจน 
 ในมิติของความถ่ีหรือความบ่อยในการเปิดรับส่ือ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งในกลุ่มมีความถ่ีต่างกนัในการเปิดรับส่ือ หนงัสือพิมพ ์โทรศทัน์ วิทยุ และนิยสาร/วารสาร 
ต่างก็มีความแตกต่างกนัในระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั P=0.5 
ยกเวน้ในส่ือภาพยนต์เท่านั้นท่ีกลุ่มตวัอย่างท่ีมีความถ่ีในการเปิดรับต่างกนัไม่ปรากฏว่ามีความ
แตกต่างกนัในระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารแต่อยา่งใด 
 เม่ือพิจารณากลุ่มท่ีเปิดรับในระดบัความถ่ีมากกบักลุ่มท่ีเปิดรับในระดบัความถ่ีนอ้ยของ
แต่ละส่ือว่าจะมีความเก่ียวข้องกบัระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารอย่างไร พบว่าไม่มีแบบแผนท่ี
แน่นอน  แต่ในภาพรวมส่วนใหญ่กลุ่มท่ีเปิดรับน้อยจะมีระดับการรู้เท่าทนัการส่ือสารสูงกว่า 
ผลการวิจยัน้ีไม่อาจระบุไดว้า่อะไรเป็นตวัแปรอิสระ อะไรเป็นตวัแปรตาม นัน่คือ การรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารอาจน าไปสู่การเปิดรับส่ือ หรือการเปิดรับส่ือน าไปสู่การรู้เท่าทนัส่ือ ซ่ึงประเด็นน้ีตอ้งศึกษา
ในเชิงลึกต่อไป 
 ขณะเดียวกนัการเปิดรับส่ือใหม่ประเภทต่างๆพบวา่มีความเก่ียวขอ้งกบัการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารในบางประเภทส่ือเท่านั้นคือ ทวิตเตอร์ เวบ็บล็อค กูเกิล และห้องแชท แต่ไม่สามารถสรุป
แบบแผนท่ีชัดเจนได ้ในบางส่ือเช่นทวิตเตอร์พบว่ากลุ่มท่ีเปิดรับบ่อยแต่มีระดบัการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารต ่า ในขณะท่ีส่ืออ่ืนๆแมมี้ความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ แต่ไม่สามารถสรุปได้
ชดัเจนว่า เปิดรับบ่อยจะน าไปสู่ความรู้เท่าทนัมากข้ึนหรือไม่ เพราะผลการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ยงัไดผ้ลรับไม่สอดคลอ้งและไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 ในส่วนจ านวนชัว่โมงในการใชส่ื้อแต่ละวนัมีความเก่ียวขอ้งกบัระดบัการรู้เท่าทนัการ
ส่ือสารหรือไม่อยา่งไรนั้น ส่วนใหญ่ไม่เก่ียวขอ้งกนั โดยพบวา่ เฉพาะการใชส่ื้ออินสตราแกรมท่ีใช้
มากมกัมีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารมากกว่ากลุ่มผูใ้ชน้้อยกวา่เช่นเดียวกบัการเล่นเกมส์ การใช้
หอ้งแชท และการใชท้วติเตอร์ กลุ่มท่ีใชม้ากมกัมีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารมากกวา่ 
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การอภิปรายผล 
 การอภิปรายผลจากผลการวิจยัท่ีสรุปไวข้า้งตน้ไดน้ ามาสู่การอภิปรายในประเด็นต่างๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสาร ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง การส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสาร
กบัการปฏิรูปการส่ือสารและความเป็นพลเมือง การทดสอบสมมติฐาน ต่อไปน้ี 
 ระดับการรู้เท่าทันการส่ือสาร  งานวิจยัน้ีมีขอ้สรุปวา่กลุ่มประชากรอายุ 18 ปีข้ึนไปใน
เขตกรุงเทพมหานคร ท่ีมีสิทธ์ิออกเสียงเลือกตั้งยงัมีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารไม่สูงนกั หากดู
จากค่าเฉล่ียของกลุ่มท่ีตอบตรงกบัท่ีผูว้จิยัก าหนดไวว้า่เป็นพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบติัท่ีสะทอ้น
การรู้เท่าทนัการส่ือสารในยุคดิจิทลัมากท่ีสุดแลว้ปรากฏวา่จาก 25 ขอ้ ค่าเฉล่ียท่ีตอบตรงของกลุ่ม
คือ 12 ขอ้จาก 25 ขอ้ ซ่ึงต ่ากว่าคร่ึงเล็กน้อย โดยรวมพบว่ากลุ่มตวัอย่างร้อยละ 50 เศษๆ มีระดบั
ความรู้เท่าทนัส่ืออยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง ขณะท่ีประมาณร้อยละ 30 อยูใ่นเกณฑ์ต ่า มีอยูใ่นเกณฑ์สูง
เพียงประมาณร้อยละ 15  
 ผลการวิจยัน้ีสะทอ้นขอ้จ ากดัของขอ้ค าถามท่ีมีขอบเขตกวา้งขวาง เน่ืองจากการวดัการ
รู้เท่าทนัการส่ือสารมีขอบเขตท่ีกวา้งทั้งบริบทการส่ือสารท่ีเป็นทั้งการส่ือสารผ่านส่ือและการ
ส่ือสารแบบต่อหน้า ส่ือท่ีครอบคลุมก็หลากหลาย  ทั้งส่ือใหม่และส่ือดั้งเดิมภายใตบ้ริบทภูมิทศัน์
ส่ือในยุคดิจิทลัท่ีมีความหลากหลาย รวมทั้งการส่ือสารยงัครอบคลุมองค์ประกอบการส่ือสารทั้ง 
SMCR และ E ท่ีมีหลายมิติ ถ้าจะออกแบบขอ้ค าถามเพื่อช้ีวดัก็จะตอ้งเป็นแบบสอบถามท่ีตอ้ง      
ยาวมาก ใชเ้วลาตอบนานเป็นชัว่โมง ซ่ึงไม่เหมาะกบัการวิจยัเชิงส ารวจในวงกวา้ง งานวิจยัน้ีจึงให้
ผลการวิจยัเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือในขอบเขตท่ีจ ากดัและจากการอภิปรายกลุ่มและการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งก็พบประเด็นท่ีเป็นปัญหาในการวดัความรู้เท่าทนัส่ือและการ
ส่ือสารเช่นกนั เช่นอาจารยธ์าม เช้ือสถาปนศิริ นกัวิชาการ นกัวิจยัและนกัรณรงคด์า้นส่ือ จากการ
อภิปรายกลุ่ม อาจารยช้ี์ว่าการวดัการรู้เท่าทนัส่ือเชิงปริมาณในรูปแบบถูกผิดอาจไม่ตรงกบัความ
เป็นจริงเสียทีเดียว จึงมีข้อแนะน าการวิจยัการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารท่ีเป็นเชิงคุณภาพใน
ลกัษณะท่ีตอบค าถามว่า กลุ่มตวัอย่างเขา้ใจและใช้ส่ือในด้านต่างๆ อย่างไร ท าไมจึงเขา้ใจหรือมี
พฤติกรรมต่อส่ือในลกัษณะเช่นนั้น ซ่ึงค าตอบลกัษณะน้ีน่าจะเป็นประโยชน์ในการสร้างความ
เขา้ใจเชิงลึกมากข้ึน 
 กรณีการวดัการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารน้ีนกัวิชาการและองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้คยตั้ง
ข้อสังเกตท่ีน่าสนใจ เช่น ยูเนสโก(UNESCO, 2013) ซ่ึงได้ขยายขอบเขตการรู้เท่าทันส่ือให้
สอดคลอ้งกบับริบทสังคมใหม่ๆ เช่น ยคุสังคมข่าวสาร ยุคดิจิทลัและยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น
ตน้ จึงมีแนวคิดใหม่ช่ือเรียกใหม่จากแนวคิดเร่ืองการรู้เท่าทนัในยุคสมยัใหม่ เช่น multi-literacies, 
trans-literacy, ICT และ Digital literacy, Media and Information Literacy เป็นตน้ 
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 อยา่งไรก็ดีการพยายามเรียกช่ือหรือนิยามการรู้เท่าทนัให้ครอบคลุมส่ือทั้งหมด (a pan-
media definition of literacy) รวมทั้งการน าเสนอแนวคิดการรู้เท่าทนัแบบกลางๆ กบัส่ือ (medium 
neutral) ในลกัษณะท่ีมุ่งเนน้ทกัษะของการรู้เท่าทนั (a skills-based approach) 2 ระดบัคือข้ึนพื้นฐาน
ท่ีเป็นการเปิดรับส่ือโดยทัว่ๆ ไป รวมทั้ งความสามารถในการเข้าใจสารในส่ือต่างๆในระดับ
สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรข้ึน เร่ืองราวเป็นอย่างไรได้  ส่วนขั้นสูงเป็นระดับทกัษะท่ีสามารถ
ตีความ วเิคราะห์วพิากษแ์ละประเมินได ้
 จากแนวคิดดงักล่าวในความพยายามท่ีจะครอบคลุมความหมายของการรู้เท่าทนัใน
ขอบเขตท่ีกวา้งขวางหรือเขา้ใจง่ายข้ึนนั้น Livingstone (2004) เห็นว่าแมส้ามารถใช้ได้ขา้มส่ือ
ทั้งหมดและเหมาะกบัสภาพแวดล้อมส่ือท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว แต่อย่างไรก็ดีอาจท าให้เกิดการ
เขา้ใจไปเองวา่ทกัษะหรือสมรรถนะในการรู้เท่าทนั จะเหมือนกนัไปทุกส่ือและเป็นการเพิกเฉยต่อ
ตวับท (textually) และเทคโนโลยีเป็นตวักลางในการส่ือสารดว้ย ดงันั้นจึงควรค านึงถึงบทบาทของ
ส่ือท่ีท าหน้าท่ีตรงกลางระหวา่งผูใ้ช้สาร (mediating role) ซ่ึงแต่ละส่ือ ทั้งส่ือดั้งเดิมและส่ือใหม่มี
ความแตกต่างกนั 
 ผลการวิจยัท่ีน าไปสู่การอภิปรายเก่ียวกบัขอ้จ ากดัของการนิยามความหมายและการวดั
การรู้เท่าทนัในยุคดิจิทลัอีกประการหน่ึงก็คือการสรุปหรือวินิจฉัยผลการวดัการรู้เท่าทนั ซ่ึงใน
งานวจิยัน้ีแบ่งเป็นกลุ่มสูง กลาง ต ่า ซ่ึงมีขอ้สังเกตท่ีน าไปสู่การตั้งค  าถามวา่ การแบ่งเพื่อช้ีวา่ใครอยู่
ในระดบัสูงกลางต ่าของการรู้เท่าทนัส่ือนั้นน่าเช่ือถือหรือถูกตอ้งแค่ไหน งานวิจยัท่ีผา่นมามีวิธีการ
แบ่งกลุ่มผูรู้้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารท่ีต่างกนั เช่น เอ้ือจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ (2540) แบ่งกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาดา้น media literacy เป็น 4 ระดบัคือ ระดบัหน่ึงความตระหนกั (awareness) ระดบั 2 
เป็นความเขา้ใจ (Comprehension) ระดบั 3 คือการวิเคราะห์และตีความ (analyze and interpret) และ
ระดบั 4 คือการประเมินและตดัสิน (evaluate and judments)  
 ในขณะท่ี อดุลย ์เพียงรุ่งโรจน์ (2543) แบ่งเป็น 2 ระดบัของการรู้เท่าทนัส่ือคือ ระดบัท่ี 
1 พื้นฐานคือความรู้ความเขา้ใจและทกัษะเก่ียวกบัส่ือ ระดบั 2 วิพากษส่ื์อได ้ส่วนวิสาลกัษณ์ สิทธ์ิ
ขุนทด (2551) กล่าวถึงตวับ่งช้ีท่ีใช้วดัการรู้เท่าทนัส่ือคือ (1) ความรู้ความเขา้ใจดา้นองค์กรส่ือ (2) 
ความรู้ความเขา้ใจดา้นการผลิตส่ือ (3) การวเิคราะห์สารและ (4) การประเมิน 
 งานวจิยัของกฤษณา ชาวไชย (2556) แบ่งออกเป็นระดบัการรู้เท่าทนัและระดบัไม่รู้เท่า
ทนั อยา่งไรก็ดีการรู้เท่าทนัส่ือนั้นนกัวิชาการดา้นส่วนหน่ึงเห็นวา่ไม่ใช่ตวัแปรแบบแบ่งกลุ่มไม่ใช่
การวดัแบบ 2 ทาง (binary) แต่เป็นตวัแปรแบบต่อเน่ือง (continuum) มีระดบัดีกรีความเขม้ขน้ตาม
สภาพแวดลอ้ม ความตอ้งการและทรัพยากรท่ีคนนั้นมีอยู่ (Potter, 2005 :.23-27 อา้งถึงใน พนม         
คล่ีฉายา, 2557, UNESCO, 2013 : 25) 
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 พนม  คล่ีฉายา (2557) ระบุถึงแนวทางท่ีเขาใช้ในการวดัการรู้เท่าทนัส่ือว่าวดัไดจ้าก
ความสามารถของบุคคล 4 ด้านได้แก่ (1) ความเข้าใจเน้ือหา (2) การวิเคราะห์เน้ือหา (3) การ
ประเมินและวพิากษส่ื์อและ(4) การมีปฏิสัมพนัธ์อยา่งปลอดภยัต่อเน้ือหา 
 ส าหรับงานวิจัยคร้ังน้ีได้ใช้เคร่ืองมือ ตัวช้ีวดัท่ีกระจายในหลายๆ มิติท่ีได้จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและจากผลการวิจัยท่ีค้นพบ ส่วนหน่ึงพบว่ากลุ่ม
ตวัอย่างมีความรู้เท่าทนัด้านท่ีเก่ียวกบัสารสนเทศและการเขา้ถึงสารสนเทศในระดบัค่อนขา้งน่า
พอใจ จากค าตอบของข้อค าถามเก่ียวกับการพิจารณารับรู้ข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่างๆ กลุ่ม
ตวัอยา่งส่วนใหญ่ตอบวา่พิจารณาเปรียบเทียบหลายๆ แหล่งก่อนตดัสินใจ ส่วนขอ้มูลข่าวสารดา้น
การ โฆษณากลุ่มตวัอยา่งสามารถเขา้ใจไดว้า่พรีเซ็นเตอร์สินคา้ บริการ แมจ้ะมีเครดิตมีช่ือเสียงแต่ก็
เป็นเคร่ืองมือโน้มนา้วชกัจูงใจแบบหน่ึง ซ่ึงอาจไม่จริงตามท่ีน าเสนอก็ได ้นอกจากน้ีกลุ่มตวัอยา่ง
ยงัมีความรู้เท่าทันการซ้ือสินค้าทางอินเทอร์เน็ตหรือออนไลน์ ว่าอาจถูกหลอกลวงได้ต้อง
ระมดัระวงัและรอบคอบ จากผลการวจิยัคร้ังน้ีช้ีให้เห็นวา่การวิเคราะห์ภาพรวมของการรู้เท่าทนัส่ือ
อาจไม่เห็นภาพท่ีเป็นรูปธรรมชดัเจนเท่ากบัการเจาะลึกในประเด็นต่างๆ ซ่ึงน าไปสู่การส่งเสริมและ
แกไ้ขไดต้รงจุดกวา่ 
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันส่ือ งานวิจยัท่ีผา่นมามกัศึกษา วิจยัโดยมองวา่การรู้เท่า
ทนัเป็นตวัแปรตาม จึงพยายามหาตวัแปรต้นหรือตวัแปรอิสระมาศึกษา เพื่อสร้างองค์ความรู้ว่า
ปัจจยัอะไรบา้งท่ีเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการรู้เท่าทนั นกัวิจยับางคนถึงกบัสรุปวา่ปัจจยัโนน้ ปัจจยัน้ีมี
อิทธิพลหรือก่อให้เกิดผลในการรู้เท่าทนัมากหรือน้อยต่างๆ กนั ซ่ึงงานวิจยัเชิงส ารวจทัว่ไปมกั
ไม่ไดอ้อกแบบเพื่อตอบโจทยว์า่อะไรคือเหตุอะไรคือผล ดงันั้นจึงสามารถบอกไดแ้ค่ความสัมพนัธ์
เก่ียวขอ้งกันและงานวิจยัท่ีผ่านมาส่วนใหญ่ก็มกัใช้ลักษณะประชากรศาสตร์ หรือลกัษณะทาง
เศรษฐสังคม รวมทั้งการเปิดรับส่ือและพฤติกรรมการใชส่ื้อเป็นตวัแปรอิสระ บางงานวิจยัอาจมีการ
ถามประสบการณ์การเรียนหรือฝึกอบรมดา้นส่ือมาก่อนเพื่อดูพื้นฐานความเช่ียวชาญดา้นส่ือ (Lewis 
and Jhally, 1998 อา้งถึงใน พนม คล่ีฉายา, 2557) 
 พนม คล่ีฉายา(2557) ยงัไดใ้ช้ตวัแปรการพูดคุยเร่ืองส่ือในครอบครัวและตวัแปรอ่ืนๆ 
เป็นตวัแปรอิสระท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้เท่าทนัส่ือ ในขณะท่ีเพญ็พกัตร์  เตียวสมบูรณ์กิจ(2557) มีการ
ใชต้วัแปรการใช้ส่ือทีวีในภูมิทศัน์ส่ือเก่า-ภูมิทศัน์ส่ือใหม่  รวมทั้งลกัษณะใชส่ื้อทีวีแบบเฉ่ือยชา
และแบบกระตือรือร้นเป็นตวัแปรอิสระในการรู้เท่าทนัส่ือ 
 ส าหรับในงานวิจยัน้ีก็ใชล้กัษณะทางประชากรศาสตร์และการเปิดรับการใช้ส่ือเป็นตวั
แปรอิสระ เพื่อตรวจสอบความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัการรู้เท่าทนัการส่ือสาร เช่นเดียวกนั 
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 ผลการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งมีขอ้สังเกตท่ีน่าสนใจวา่ยงั
ไม่มีความชัดเจนว่าตวัแปรอิสระใดบ้างท่ีมีความเก่ียวข้องสัมพนัธ์กับการรู้เท่าทนัส่ือและการ
ส่ือสาร และมีลกัษณะความสัมพนัธ์แบบไหน เช่น เพศชายหรือเพศหญิงท่ีมีความเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์
กบัการรู้เท่าทนั รวมทั้งรายได้มากหรือน้อย การศึกษาสูงหรือต ่า เป็นต้น นอกจากน้ีควรมีการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยัท่ีเกียวขอ้งในการหาตวัแปรอิสระใหม่ๆ ท่ีน่าจะเก่ียวขอ้งกบัการ
รู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร มาเป็นตวัแปรเพื่อการศึกษาในอนาคต ท่ีจะให้ไดอ้งคค์วามรู้ใหม่ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งต่อไป 
 การทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาโดยใชต้วัแปรดงักล่าว ซ่ึงงานวิจยัน้ีเนน้ใชต้วัแปร
ดา้นประชากรศาสตร์และการเปิดรับและใชส่ื้อทั้งส่ือใหม่และส่ือดั้งเดิม เป็นตวัแปรอิสระของความ
รู้เท่าทนัการส่ือสาร ผลการวิจยัท่ีแยกสมมติฐานเป็น 2 ขอ้ยอ่ย จากการแบ่งกลุ่มตวัแปรอิสระเป็น
กลุ่มตวัแปรด้านประชากรศาสตร์และกลุ่มตวัแปรดา้นการเปิดรับและใช้ส่ือ ผลการวิจยัพบว่าทั้ง
สองสมมติฐานเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวเ้พียงบางส่วนหรือบางตวัแปรยอ่ยเท่านั้น 
 ในกรณีตวัแปรอิสระดา้นประชากรศาสตร์พบวา่มีเพียงลกัษณะของวยัหรืออายุเท่านั้นท่ี
มีความแตกต่างในระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสาร แต่เม่ือท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของกลุ่ม
วยัท่ีแตกต่างกนัพบว่ามีแนวโน้มท่ีกลุ่มวยัสูงอายุ (51-60 ปี) จะมีระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารสูง
กว่ากลุ่มท่ีมีอายุต  ่ากว่า ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยัท่ีผ่านมาหลายงานวิจยั เช่น เพ็ญพกัตร์ (2557)  
พนม คล่ีฉายา (2556) ในขณะท่ีงานวจิยัของสุภารัตน์ แกว้สุทธ์ิ(2553) พบวา่อายุไม่มีความเก่ียวขอ้ง
หรือแตกต่างกนัในระดบัการรู้เท่าทนัส่ือและ Nupaijoj (2015) พบว่าอายุไม่มีความสัมพนัธ์กบั
ระดบัความรู้เท่าทนัของคน Gen Y 
 ผลการคน้พบน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ยงัไม่สอดคลอ้งในทางเดียวกนั ซ่ึงอาจจะเกิดจากการวดั
ตวัแปร หรือการวิเคราะห์ท่ีต่างกัน แต่ถ้าพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยียุคดิจิทลั ซ่ึงมี
ปรากฎการณ์ในสังคมอยา่งหน่ึงคือความเหล่ือมล ้าหรือช่องวา่งทางดิจิทลัหรือเทคโนโลยีในระดบั
ปัจเจกหรือกลุ่มบุคคล (OECD, 2001) จากการสังเกตจะพบวา่คนรุ่นใหม่มกัจะมีความสามารถใน
ดา้นใชเ้ทคโนโลย ีแต่คนท่ีสูงอายอุาจมีความรอบคอบหรือระวงั(รวมทั้งกลวั) ในการใชเ้ทคโนโลยี
มากกวา่ 
 ส าหรับสมมติฐานย่อยท่ีเก่ียวกบัการเปิดรับและการใช้ส่ือแมมี้ผลการทดสอบท่ีระบุ
ความแตกต่างของการเปิดรับและใช้ส่ือว่ามีความเก่ียวขอ้งกบัระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารอยู่ใน
หลายมิติ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีความเก่ียวขอ้งหรือแตกต่างอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ จึงสรุปได้ว่า
เป็นไปตามสมมติฐานเพีงบางส่วนเท่านั้น และเม่ือท าการทดสอบความแตกต่างรายคู่ก็ไม่พบความ
แตกต่างในระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีลกัษณะการเปิดรับส่ือและใชส่ื้อในมิติ
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ต่างๆ อย่างเป็นแบบแผนท่ีชัด จึงไม่สามารถสรุปลกัษณะการเปิดรับและการใช้ส่ือว่าเก่ียวขอ้ง
สัมพนัธ์กนัอยา่งไร กบัการรู้เท่าทนัส่ือ 
 เหตุผลท่ีสามารถอธิบายได้ส่วนหน่ึงก็มาจากปัญหาการวดัตวัแปรและการวิเคราะห์
ความแตกต่างของกลุ่มการเปิดรับและใชส่ื้อกบัระดบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารอีกทั้งฐานองคค์วามรู้
ท่ีมาจากงานวิจยัต่างๆในเร่ืองน้ียงัไม่แน่นอนชัดเจน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาวิจยัต่อไปเพื่อหา
ขอ้สรุปทางสมมติฐาน 
 การส่งเสริมการรู้เท่าทันการส่ือสารกับการปฏิรูปการส่ือสารและการเป็นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
 การรู้เท่าทนัการส่ือสาร (communication literacy) ในยุคดิจิทลั ซ่ึงถือเป็นแนวคิดหลกั
ของการศึกษาคร้ังน้ีนั้ น ได้ก าหนดขอบเขตท่ีครอบคลุมส่ือทั้ งส่ือดั้ งเดิมและส่ือใหม่ รวมถึง
ครอบคลุมองคป์ระกอบของการส่ือสารท่ีมีปฏิสัมพนัธ์กนัทั้งผูส่้ง ผูรั้บ ตวับท และส่ือท่ีเป็นตวักลาง
ซ่ึงถูกท าให้เป็นดิจิทลั แต่อยา่งไรก็ดี สมรรถนะของการรู้ (literacy competency) ของการรู้เท่าทนั
การส่ือสารในยุคดิจิทลั ได้แก่ การมีความรู้ ความเขา้ใจ และความสามารถในการวิเคราะห์และ
วินิจฉัยเก่ียวกบักิจกรรมการส่ือสาร ก็เป็นจุดร่วมกนักบัแนวคิดเร่ืองการรู้เท่าทนัอ่ืน ๆ ท่ีมีมาก่อน
หน้าน้ี เช่น การรู้เท่าทนัส่ือ (media literacy) การรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศ (media and 
information literacy) การรู้เท่าทนัส่ือ สารสนเทศและดิจิทลั (media, information and digital 
literacy) เป็นตน้ นอกจากน้ี จุดร่วมกนัอีกประการหน่ึงคือ ทุกแนวคิดต่างมีจุดมุ่งหมายของการ
พฒันาสมรรถนะของการรู้ในดา้นการส่ือสารดงักล่าวไปสู่การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นทุน
ทางสังคม การพฒันาประชาชนไม่ให้เป็นเพียงผูบ้ริโภคส่ือแต่ให้มีความเป็นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย  
 ส าหรับประเทศไทย การสร้างความรู้เท่าทนัส่ือเป็นหน่ึงในแนวทางการปฏิรูปส่ือใน
ประเทศไทยตั้งแต่หลงัเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรม พ.ศ.2535 ซ่ึงนับเป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วท่ี
แนวคิดเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือไดรั้บความสนใจและถูกยกระดบัความส าคญัให้เป็นฟันเฟืองหน่ึงใน
การพฒันาและปฏิรูประบบการส่ือสารของประเทศ โดยในช่วงแรก องค์กรหรือหน่วยงานท่ีมี
บทบาทชดัเจนในการส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือให้กบัผูบ้ริโภคโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน  คือ 
องคก์รภาคประชาสังคม และมีการจดัตั้งโครงการศึกษาเฝ้าระวงัส่ือและพฒันาการรู้เท่าทนัส่ือเพื่อ
สุขภาวะของสังคม (Media Monitor) (พิรงรอง รามสูต, 2554) ส่วนบทบาทของสถาบนัอุดมศึกษา
ไทยกบัการสร้างสังคมรู้เท่าทนัส่ือนั้น ในกลุ่มสถาบนัอุดมศึกษาไทยท่ีเปิดสอนดา้นนิเทศศาสตร์ 
วารสารศาสตร์ ส่ือสารมวลชนในปัจจุบันมีการสอนเก่ียวกับการรู้เท่าทนัส่ือทั้งท่ีเปิดรายวิชา
โดยเฉพาะและการสอดแทรกเน้ือหาในรายวิชาท่ีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ส่ือ โดยแต่ละสถาบนัมีการ
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ให้ความส าคญัแตกต่างกนัไปทั้งท่ีเปิดเป็นวิชาแกน วิชาเอกเลือก วิชาเลือกเสรีหรือวิชาพื้นฐาน
ทัว่ไปส าคญันกัศึกษาทุกคน (การดา ร่วมพุ่ม, 2558) ส่วนในกลุ่มคณะครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ 
ไมไดมี้การเปิดสอนรายวชิาท่ีเก่ียวขอ้งกบัความรู้เท่าทนัส่ือโดยตรง แต่มีรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้ง (วรัชญ ์
ครุจิต และฉตัรฉว ีคงดี, 2554)    
 การปฏิรูปการส่ือสารในมิติรู้เท่าทนัส่ือในช่วงเวลากว่า 20 ปีท่ีผา่นมา ผูท้รงคุณวุฒิใน
การศึกษาคร้ังน้ีไดใ้หค้วามเห็นวา่ยงัไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมเท่าท่ีควร ดงัปรากฏวา่ในปัจจุบนัปัญหา
ดา้นการมีส่วนร่วมของประชาชนก็ยงัคงถูกหยบิยกมาเป็นบริบทหน่ึงของการปฏิรูปการส่ือสาร เช่น 
ภาคประชาชนยงัไม่สามารถมีส่วนร่วมในการก ากบัดูแลและตรวจสอบส่ืออยา่งมีประสิทธิภาพ การ
ขาดช่องทางเขา้มามีส่วนร่วมก าหนดทิศทางของข่าวสารขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิต 
ตลอดจนถึงการขาดความรู้เท่าทนัส่ือ (ส านกังานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร, 2558) รวมถึงในภาค
ของนักวิชาการนั้นก็มุ่งเน้นไปท่ีการศึกษาและสนับสนุนการรู้เท่าทนัตามแนวทางมุ่งเน้นการ
ปกป้อง (protectionism approach) ซ่ึงใหค้วามสนใจกบัผลกระทบในดา้นลบของส่ือมวลชนและส่ือ
อินเทอร์เน็ตท่ีมีต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และวิธีการท่ีจะลดผลกระทบในดา้นลบน้ี
ดว้ยการเสริมสร้างทกัษะการรู้เท่าทนั ท าใหก้ารศึกษาและสนบัสนุนการรู้เท่าทนัตามแนวทางน้ี อาจ
น าไปสู่การละเลยคุณประโยชน์หรือบทบาทดา้นอ่ืนของการส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือได ้อาทิ การ
เรียนรู้ทกัษะใหม่และการพฒันาสู่การเป็นพลเมืองยคุดิจิทลั (Nupairoj, 2015)       
 ดงัจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษาวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นดว้ยมากถึงมากท่ีสุดวา่ควร
ก าหนดใหเ้ร่ืองการรู้เท่าทนัการส่ือสารเป็นนโยบายระดบัชาติ สะทอ้นวา่การไม่รู้เท่าทนัการส่ือสาร
ของประชาชนเป็นปัญหาท่ีกลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่มีความส าคญัท่ีตอ้งไดรั้บการแกไ้ขและขบัเคล่ือนใน
ระดบัมหภาคและเป็นเร่ืองท่ีทุกภาคส่วนตอ้งให้ความส าคญั ไม่ใช่เพียงแค่การท าแบบแยกส่วนกนั
เหมือนท่ีผ่านมา อย่างไรก็ดี ปัจจุบนัการรู้เท่าทนัการส่ือสารก็ได้ถูกก าหนดเป็นเป้าหมายและ
แผนงานในยุทธศาสตร์การสร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของ
แผนพฒันาดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อมุ่งสู่การปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทลัไทยแลนด์ (Digital 
Thailand)* โดยมีเป้าหมายยุทธศาสตร์ ไดแ้ก่ 1) ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผูอ้าศยัในพื้นท่ี
ห่างไกล ผูสู้งอายุและคนพิการสามารถเขา้ถึงและใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั 2) ประชาชน

                                                           
*
 ประเทศไทยไดก้ าหนดยุทธศาสตร์ประเทศมุ่งสู่การปฏิรูปประเทศสู่ดิจิทลัไทยแลนด ์(Digital Thailand) ซ่ึงหมายถึง 

‚ประเทศไทยท่ีสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลัอย่างเต็มศักยภาพในการพฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน นวตักรรม ขอ้มลู ทุนมนุษย ์และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่
ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยืน‛ และรัฐบาลก็ไดก้ าหนดให้มีแผนพฒันาดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมข้ึน เม่ือ 5 เมษายน 
2559 
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ทุกคนมีความตระหนกั ความรู้ ความเขา้ใจ ทกัษะในการใชเ้ทคโนโลยีดิจิทลัให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค ์(digital literacy) รวมถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะขอ้มูลข่าวสาร
ในสังคมดิจิทลัท่ีเปิดกวา้งและเสรี และ 3) ประชาชนสามารถเขา้ถึง การศึกษา สาธารณสุขและ
บริการสาธารณะผ่านระบบดิจิทลั นอกจากน้ี ยงัก าหนดแผนงานส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้เท่าทนั
การส่ือสารในยุคดิจิทลั ไดแ้ก่ การส่งเสริมแนวปฏิบติัท่ีดีในโลกดิจิทลั โดยบรรจุเร่ืองการรู้เท่าทนั
ส่ือท่ีเป็นมาตรฐานในหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั ด าเนินการวดัระดบัการรู้เท่าทนัส่ือตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดให้ชัดเจน รณรงค์ให้เกิดความรู้ด้านการรู้เท่าทันส่ือในวงกว้าง โดยมุ่งเน้นในเร่ือง
ความสามารถในการแยกแยะ วิเคราะห์ส่ือและข้อมูลข่าวสารการใช้เทคโนโลยีอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และการไม่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร, ม.ป.ป.) 
 ในขณะเดียวกัน นโยบายของประเทศไทยในปัจจุบันก็ก าลังมุ่งการปรับเปล่ียน
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่ ‚ประเทศไทย 4.0‛ เป็นเศรษฐกิจท่ีขบัเคล่ือนดว้ยนวตักรรม (Value–Based 
Economy)‛ โดยใชห้ลกัปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั คือมีเหตุมี
ผล พอประมาณ และมีภูมิคุม้กนัท่ีดีภายใต ้เง่ือนไข ความรู้ และคุณธรรมของประชาชน (‚ไขรหัส
ประเทศไทย 4.0‛, 2559) ดงันั้น การเตรียมพร้อมเร่ืองทุนมนุษยจึ์งมีความส าคญัเป็นอย่างยิ่ง  
โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรียนรู้ของประชาชนในประเทศให้มีทกัษะในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงไดร้วมเอา
ทกัษะดา้นการ  ส่ือสารสนเทศและรู้เท่าทนัส่ือ (communication, information & media literacy) เขา้
ไปดว้ย รวมถึงการ พฒันาให้ประชาชนมีความเป็นพลเมืองท่ีต่ืนรู้ (active citizen) เพื่อส่งเสริมการ
พฒันาเศรษฐกิจและสังคมสู่ไทย  แลนด์ 4.0 ได ้ซ่ึงการส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารนั้นเป็น
วิธีการหน่ึงท่ีจะช่วยเสริมพลงัให้ประชาชน มีส่วนร่วม ในฐานะพลเมืองอนัจะน าไปสู่การพฒันา 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต และพฒันาคุณภาพดา้นสังคมและการเมือง (Carlsoon, 2008 : 21 as cited in 
Nupairoj, 2015 : 8)  
 ดงันั้น แนวทางการก าหนดเร่ืองการรู้เท่าทนัการส่ือสารใหเ้ป็นนโยบายระดบัชาติจึงเป็น
แนวทางท่ีรัฐบาล  ควรพิจารณา เพราะแมว้า่จะมีการก าหนดเป้าหมายและแผนงานเร่ืองการรู้เท่าทนั
การส่ือสารในระดับกระทรวง  เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ซ่ึงจะ
เปล่ียนเป็นกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) หรือในระดบัหน่วยงานของรัฐ เช่น กสทช. 
กองทุนส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์แลว้ก็ตาม แต่หากยงัไม่ไดจ้ดัเป็นวาระแห่งชาติก็คงไม่สามารถ
เกิดการท างานแบบประสานพลงั (synergy) ระหว่างหน่วยงานของรัฐกนัได ้เพื่อให้เป็นหน่ึงใน
กลไกขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมไทย แลนด์ 4.0 ได้อย่างประสบความส าเร็จและย ัง่ยืน 
เช่นเดียวกบัเร่ืองการท างานดา้นเด็กและเยาวชนกบัส่ือ ซ่ึงชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (2556) ได้
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สรุปเป็นขอ้เสนอแนะให้มีการพฒันานโยบายระดบัชาติเพื่อบูรณาการภาคส่วนต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
มาร่วมกนัวางยุทธศาสตร์ เป้าหมาย แนวทางและกลไกการทางานในเชิงรูปธรรม ในการคุม้ครอง
เด็กและเยาวชนจากเน้ือหาท่ีอาจเป็นภยัในส่ือและส่งเสริมส่ือสร้างสรรค์ส าหรับเด็กและเยาวชน
ควบคู่กนั รวมถึงเพื่อใหส้อดรับกบัสถานการณ์ส่ือท่ีเปล่ียนแปลงภายใตภ้าวะส่ือหลอมรวมดว้ย 
 •  ใครควรท าหน้าทีป่ฏิรูปและควรปฏิรูปอย่างไร (Who & How to reform?)  
 จากผลการศึกษาพบว่าวิธีการส่งเสริมท่ีควรท ามากท่ีสุดเพื่อให้ประชาชนคนไทยมี
ความรู้ความเขา้ใจเท่าทนัส่ือและการส่ือสารทั้งส่ือดั้ งเดิมและส่ือสมยัใหม่ต่าง ๆ ในยุคดิจิทลันั้น 
กลุ่มตวัอยา่งเห็นวา่เป็นภารกิจของหลายภาคส่วน อาทิ ภาคการศึกษา/วิชาการ ภาคประชาชน และ
ภาครัฐ ดงันั้น การส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารในยุคดิจิทลัน้ีไม่อาจเป็นภาระของภาคส่วนใด
ภาคส่วนหน่ึงในสังคมเท่านั้น แต่จ าเป็นตอ้งด าเนินการโดยผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายภาคส่วน (multi-
stakeholder) และควรมีการด าเนินการโดยพิจารณาทั้งแนวทางมุ่งเน้นการปกป้อง (protectionism 
approach) และแนวทางมุ่งเนน้การส่งเสริมเชิงบวก (positive approach) ซ่ึงมองการเรียนรู้การรู้เท่า
ทนัส่ือวา่เป็นเคร่ืองมือในการสร้างและส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยดว้ย (Livingstone, 2004) 
 ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งหลายภาคส่วนในการปฏิรูปเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารในยุค
ดิจิทลัของประเทศไทยนั้น ควรประกอบไปดว้ยอยา่งนอ้ยดงัต่อไปน้ี  
 1. หน่วยงานภาครัฐ 
  ปัจจุบนัหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ านาจหน้าท่ีและบทบาทในการส่งเสริมการรู้เท่าทนั
การส่ือสารในยุคดิจิทลั ไดแ้ก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ซ่ึงจะเปล่ียนเป็น
กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ซ่ึงเนน้เร่ืองการรู้เท่าทนัดิจิทลั (digital literacy) กสทช. ซ่ึง
เนน้การรู้เท่าทนัส่ือวทิยแุละส่ือโทรทศัน์ และ กองทุนส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค ์ซ่ึงเป็นกองทุนท่ี
มีวตัถุประสงค์โดยตรงเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและ
ครอบครัวมีทกัษะในการรู้เท่าทนัส่ือ เฝ้าระวงัส่ือท่ีไม่ปลอดภยัและไม่สร้างสรรค ์และสามารถใช้
ส่ือในการพฒันาตนเองชุมชนและสังคม ทั้งน้ี จากผลการศึกษา กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ยงัคงเห็นวา่
การสนบัสนุนงบประมาณโดยรัฐบาลเพื่อส่งเสริมความรู้เท่าทนัการส่ือสารนั้น เป็นวิธีการหน่ึงท่ี
ควรท ามากถึงมากท่ีสุด ดงันั้น การจดัสรรเงินงบประมาณของหน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ดงักล่าว
ขา้งตน้ จึงควรใหค้วามส าคญัต่อภารกิจของการส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารในยคุดิจิทลัดว้ย 
 นอกจากน้ี จากผลการศึกษาพบวา่ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นอีกกระทรวงหน่ึงท่ีควรจะ
มีบทบาทในดา้นการส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารในยุคดิจิทลัมากยิ่งข้ึน เน่ืองจากกลุ่มตวัอย่าง
ให้ความเห็นว่าวิธีการท่ีควรส่งเสริมมากท่ีสุดในการท าให้คนไทยมีความรู้เท่าทนัการส่ือสาร คือ 
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การส่งเสริมให้มีการเรียนเก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร โดยก าหนดไวใ้นหลกัสูตรใน
ระดบัมหาวทิยาลยั และระดบัอาชีวศึกษากบัระดบัมธัยมศึกษาตามล าดบั 
 2. สถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
  นอกเหนือจากการจดัให้มีการเรียนการสอนในหลกัสูตรแลว้ การจดักิจกรรมนอก
หลักสูตร เช่น การตั้งชมรมรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารยุคดิจิทลั และการเช่ือมโยงความรู้ทาง
สถาบนัการศึกษาไปยงัชุมชนทั้งในเมืองและชนบทดว้ยการจดักิจกรรมบริการสังคมเก่ียวกบัการ
รู้เท่าทนัการส่ือสารนั้น ก็เป็นวธีิการท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่เป็นวิธีการท่ีควรด าเนินการดว้ย 
ดงันั้น สถาบนัการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในระดบัมหาวิทยาลยั วิทยาลยัและโรงเรียน 
ก็ควรจะมีบทบาทในการด าเนินการส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือในระดบัพื้นท่ีของตนเองดว้ย  
 3. ภาคสังคม 
  การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทนัการส่ือสารเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพส่ือและการส่ือสารใหส้ร้างสรรคแ์ละรับผดิชอบมากข้ึน เป็นวธีิการท่ีกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่
เห็นว่าควรด าเนินการเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทันการส่ือสารในยุคดิจิทัลในอนัดับสาม การท่ีจะ
ด าเนินการให้เกิดเครือข่ายดงักล่าวไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือและร่วมแรงจากหน่วยต่าง 
ๆ ในประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มพ่อแม่ ผูป้กครองและนกัวิชาการ กลุ่มองค์กรท่ีไม่ใช่ภาครัฐ 
กลุ่มทางสังคมท่ีขบัเคล่ือนประเด็นทางสังคมในหลากหลายมิติ เช่น การพฒันาพลเมือง การ
คุม้ครองและพฒันาเยาวชน การส่งเสริมความหลากหลาย การส่งเสริมความเท่าทียมกนัของผูพ้ิการ 
เป็นตน้ เพื่อให้เกิดการบูรณาการเร่ืองการพฒันาสมรรถนะการรู้เท่าทนัการส่ือสารเขา้ไปเป็นส่วน
หน่ึงในเป้าหมายของการขบัเคล่ือน  
 นอกจากน้ี การท่ีจะด าเนินการให้เกิดเครือข่ายดงักล่าวไดน้ั้น จ  าเป็นตอ้งมีกลไกท่ีเป็น
รูปธรรม ท าให้ประชาชนท่ีเป็นผูใ้ช้ส่ือไดเ้ขา้ถึงและมีส่วนร่วมโดยสะดวกเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
ส่ือและการส่ือสารให้สร้างสรรค์และรับผิดชอบ ทั้งน้ี แนวคิดเร่ืองการสร้างกลไกการคุม้ครอง
ผูบ้ริโภคด้านส่ือนั้นไดถู้กหยิบยกมาพิจารณาและมีความพยายามในการจดัตั้งองค์การอิสระเพื่อ
ผูบ้ริโภคโดยออกเป็นพระราชบญัญติัเม่ือ พ.ศ.2552 แต่ปัจจุบนัก็ยงัไม่มีความคืบหน้าใดๆ รวมถึง 
ขอ้เสนอของสภาปฏิรูปแห่งชาติท่ีจะจดัตั้งคณะกรรมการก ากบัดูแลส่ือโดยภาคประชาชนและการ
รู้เท่าทนัส่ือ  เพื่อให้ได้ระบบท่ีมีกลไกส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก ากบัดูแลส่ือ และ
ส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือของประชาชน ท่ีด าเนินงานได้อย่างอิสระ ก็เพียงแต่อยู่ในหลกัการและ
ไม่ไดด้ าเนินการสู่การปฏิบติั 
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 4. ภาคผู้ให้บริการส่ือและแพลตฟอร์มส่ือออนไลน์  
  ผลการศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นต่อการท าหน้าท่ีของส่ือมวลชนและบทบาทใน
ระบอบ ประชาธิปไตยของส่ือในยุคดิจิทลัปัจจุบนั กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่เห็นวา่ส่ือมวลชนควรท า
หน้าท่ีเพื่อสังคมในฐานะเป็นฐานนัดรท่ีส่ี ในขณะเดียวกนั กลุ่มใหญ่อีกส่วนหน่ึงก็เห็นว่าส่ือนั้น
แสวงหาก าไรเป็นส าคญัเพื่อความอยูร่อดขององค์กร และความเติบโตทางธุรกิจในระบบเศรษฐกิจ
หรือทุนนิยม แต่มีส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีเห็นวา่ส่ือมีหนา้ท่ีทั้งสองประการ จากผลท่ีคน้พบน้ี ในมุมหน่ึง
อาจพิจารณาไดว้่าผูรั้บสารปัจจุบนัมีความเขา้ใจเร่ืองบทบาทหน้าท่ีส่ือไปในมิติใดมิติหน่ึงเท่านั้น   
แต่ยงัไม่ไดม้องถึงบริบทของส่ือมวลชนไทยในปัจจุบนัท่ีถูกท าให้เป็นพาณิชย ์(commercialization) 
และมีการแข่งขนักนัสูงข้ึนภายใตผู้เ้ล่นในอุตสาหกรรมส่ือท่ีมีจ านวนมากและหลากหลายข้ึนกวา่ท่ี
ผา่นมา ส่วนอีกมุมหน่ึงนั้น ก็สะทอ้นวา่การท าหนา้ท่ีของส่ือมวลชนเองก็อาจจะยงัมีสมดุลระหวา่ง
การท าหนา้ท่ีเพื่อสังคมในฐานะเป็นฐานนัดรท่ีส่ี กบั การด าเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม   
 นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ก็เห็นว่าส่ือในยุคดิจิทัลปัจจุบันมีส่วนส่งเสริม
สติปัญญาในการตดัสินใจและมีส่วนร่วมในระบอบการเมืองการปกครองของสังคมไทย ซ่ึงก็เป็น
สัญญาณบ่งช้ีถึงพฒันาการการท าหนา้ท่ีของส่ือในปัจจุบนั อยา่งไรก็ดี กลุ่มตวัอยา่งจ านวนไม่นอ้ยท่ี
เห็นวา่ส่ือยงัท าหนา้ท่ีดงักล่าวไม่ชดัเจน  
 ดงันั้น ส่ือมวลชนในฐานะสถาบนัทางสังคมและปัจเจกชนท่ีประกอบวิชาชีพส่ือ จึงมี
บทบาทส าคญัในการเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีจะช่วยส่งเสริมสมรรถนะการรู้เท่าทนัการส่ือสาร ทั้งเร่ือง
การเขา้ถึงเน้ือหาท่ีหลากหลาย การส่งเสริมสติและการคิดวิเคราะห์ วินิจฉยั ในการส่ือสาร การเป็น
พลเมืองท่ีมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย แต่การสนบัสนุนให้ส่ือสามารถท าบทบาทดงักล่าว
ไดก้็มีความส าคญั หากขาดแรงจูงใจจากภาครัฐหรือการสนบัสนุนจากประชาชนผูใ้ชส่ื้อแลว้ ก็อาจ
ไม่สามารถท าหนา้ท่ีดงักล่าวได ้และยงัคงวนเวียนอยู่กบัการด าเนินธุรกิจให้อยู่รอดท่ามกลางการ
แข่งขนัท่ีสูงมาก 
 ส่วนผูใ้ห้บริการส่ือใหม่และผูใ้ห้บริการแพลตฟอร์มในยุคดิจิทลัก็เป็นผูบ้ทบาทส าคญั
เช่นกนัในการส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสาร เพราะดว้ยลกัษณะของส่ือใหม่ในยุคดิจิทลัท่ีเปิด
พื้นท่ีให้เกิดปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูใ้ห้บริการและผูใ้ช้ส่ือ ให้โอกาสผูใ้ช้ส่ือได้ผลิตเน้ือหาและ
เผยแพร่ไดเ้องบนแพลตฟ์อร์มออนไลน์  ดงันั้น ผูใ้หบ้ริการส่ือและแพลตฟอร์มส่ือออนไลน์ จึงเป็น
เหมือนตวักลางท่ีจะสามารถแสดงบทบาทในการส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารไดอ้ยา่งเขา้ถึงและ
มีปฏิสัมพนัธ์กบัผูใ้ชส่ื้อ ซ่ึงเป็นขอ้ไดเ้ปรียบกวา่ส่ือดั้งเดิม  
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 5. องค์ความรู้และการจัดการความรู้  
  ส่ิงส าคญัในการขบัเคล่ือนเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสารนั้น คือการจดัการ
ความรู้เพื่อใหเ้กิดเป็นองคค์วามรู้ในการพฒันาแบบต่อยอดในมิติต่าง ๆ ของการรู้เท่าทนัการส่ือสาร
ได ้รวมถึง การพฒันาตวัช้ีวดัและการประเมินสมรรถนะการรู้เท่าทนัการส่ือสารของประชาชนใน
ยุคปัจจุบนัซ่ึงอยู่ท่ามกลางบริบทของส่ือท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถท่ีจะน ามา
ก าหนดเป็นเป้าหมายในการพฒันาคนใหรู้้เท่าทนัการส่ือสารไดอ้ยา่งชดัเจนและตรงกบัสถานการณ์ 
ท่ีผ่านมามีการศึกษาในแวดวงวิชาการ รวมถึงการศึกษาจากการปฏิบติัและรณรงค์ของเครือข่าย
องค์กรต่าง ๆ มากมาย องคค์วามรู้เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัการส่ือสารจึงอาจกระจดักระจาย ไม่ไดเ้กิด
การจดัการความรู้ในภาพรวมของสังคมไทย ดงันั้น กองทุนส่ือปลอดภยัและสร้างสรรคซ่ึ์งมีบทบาท
หนา้ท่ีหลกัในการส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสาร จึงควรเขา้มามีบทบาทส าคญัในการจดัการความรู้
โดยเช่ือมโยงความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากทุกภาคส่วน และใหค้รอบคลุมการรู้เท่าทนัในทุกส่ือ (pan-media)  
  • ปฏิรูปอะไรให้คนรู้เท่าทนัการส่ือสารยุคดิจิทลั (What to reform?) 
 เม่ือพิจารณาผลการศึกษาในหัวขอ้เก่ียวกบัการรู้เท่าทนัส่ือและการมีส่วนร่วมใช้ส่ือ
ในทางลบตามกรอบแนวคิดเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือและสารสนเทศแล้วจะพบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วน
ใหญ่มีและยงัขาดสมรรถนะการรู้เท่าทนัการส่ือสารในมิติต่าง ๆ ไดแ้ก่  
 1) มิติการเข้าถึง  สมรรถนะท่ีโดดเด่นของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ คือการพิจารณารับรู้
ข่าวสาร ขอ้มูลจากบุคคลหรือส่ือ หรือ แหล่งสารท่ีหลากหลายเพื่อเปรียบเทียบก่อนตดัสินใจเช่ือ
หรือน ามาใช ้อยา่งไรก็ดี ยงัมีสมรรถนะดา้นการเขา้ถึงอ่ืน ๆ ท่ียงัไม่ไดน้ ามาศึกษาในการศึกษาคร้ัง
น้ี แต่จ าเป็นส าหรับการพฒันา อาทิ การเขา้ถึงอยา่งทัว่ถึงเพื่อลดความเหล่ือมล ้าทางดิจิทลั ทั้งในแง่
เทคโนโลยีและเน้ือหา ความสามารถในการคน้หาสารสนเทศจากขอ้มูลท่ีมีอยู่มหาศาลไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ การเขา้ถึงสารสนเทศดว้ยวธีิการท่ีถูกกฎหมาย เป็นตน้ 
 2) มิติการประเมินค่า  สมรรถนะท่ีโดดเด่นจากกลุ่มตวัอยา่งคือ การตระหนกัวา่การซ้ือ
ขายสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตนั้นมกัมีโอกาสถูกหลอกลวงได ้และ เขา้ใจกลยุทธ์การส่ือสารโนม้นา้ว
ใจของโฆษณาท่ีใชบุ้คคลมีช่ือเสียง วา่บุคคลดงักล่าวรับค่าตวัมาเป็นผูรั้บรองความน่าเช่ือถือสินคา้
หรือบริการนั้น ๆ อาจไม่ไดเ้คยใช้สินคา้เองก็ได้  แต่ยงัขาดความสามารถในดา้นของความเขา้ใจ
เก่ียวกบัโครงสร้างของหนงัสือพิมพ ์เช่น ไม่เขา้ว่าบทบรรณาธิการเป็นส่วนท่ีแสดงถึงจุดยืนหรือ
ความคิดเห็นในทิศทางใดต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในขณะนั้น ซ่ึงอาจจะเป็นเพราะปัจจุบนั
หนังสือพิมพ์มีผู ้เ ปิดรับน้อยลง รวมถึง ส่ือหนัง สือพิมพ์เองก็ไม่ได้ให้ความส าคัญกับบท
บรรณาธิการเท่าท่ีควรเช่นกนั (วฒัณี ภูวทิศ, 2557) 
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 นอกจากน้ี ความสามารถในดา้นความเขา้ใจถึงประเภทของส่ือกบัลกัษณะความเจา้ของ 
ซ่ึงสัมพนัธ์กบับทบาทหนา้ท่ีและเง่ือนไขในการด าเนินการส่ือท่ีแตกต่างกนั ก็เป็นสมรรถนะหน่ึงท่ี
สะทอ้นใหเ้ห็นจากการศึกษาคร้ังน้ีวา่ควรไดรั้บการส่งเสริม ดงัท่ีจะเห็นไดจ้ากผลการศึกษาท่ีพบวา่
กลุ่มตวัอย่างยงัคงเขา้ใจเร่ืองบทบาทหน้าท่ีส่ือไปในมิติใดมิติหน่ึงเท่านั้น ว่าไม่่ท  าเพื่อก าไรและ
ความอยูร่อด ก็ตอ้งเพื่อสังคมในฐานะฐานนัดรท่ีส่ีเท่านั้น ยงัอาจไม่ไดพ้ิจารณาถึงบริบทของสังคม 
เศรษฐกิจ เทคโนโลยแีละการก ากบัดูแลส่ือท่ีเปล่ียน 
 3) มิติการสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม  สมรรถนะท่ีโดดเด่นของกลุ่มตวัอย่างคือ การมี
ประสบการณ์ค่อนขา้งน้อยในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ในทางลบท่ีไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมาย 
แต่ทวา่ การใชส่ื้อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มกัจะก่อให้เกิดปัญหาส่วนบุคคล ทั้ง
ผลกระทบทางลบต่อสุขภาพ  ต่อความสัมพนัธ์กบับุคคลใกลชิ้ด และต่อชีวิตการท างาน ซ่ึงสะทอ้น
ให้เห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ ยงัขาดความเป็นพลเมืองในยุคดิจิทลั (digital citizenship) ในดา้น
สุขภาพกายในท่ีดีในโลกดิจิทลั (Digital Health & Wellness) ซ่ึงเป็นการมีสุขภาพในโลกดิจทลัทั้ง
ในเชิงกายภายและเชิงจิตวทิยาดว้ย (Ribble, 2011) ซ่ึงควรไดรั้บการส่งเสริมอยา่งเร่งด่วน  
 นอกจากน้ี สมรรถนะท่ีส าคญัท่ีผลการศึกษาช้ีชดัว่าตอ้งไดรั้บการพฒันาอย่างเร่งด่วน
คือ ดา้นการมีส่วนร่วมตรวจสอบส่ือ และเป็นพลเมืองต่ืนรู้ท่ีต่ืนตวัในการร่วมตรวจสอบสังคม เช่น
ในประเด็นการกระท าทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยไม่เพียงน่ิงเฉยหรือไม่แสดงความคิดเห็น ไม่
วพิากษว์จิารณ์ส่ือ รวมถึงการใชส่ื้อใหม่เพื่อแสดงความเห็นหรือความรู้สึกในประเด็นทางการเมือง
ก็ยงัอยู่ในระดับต ่า  แต่ควรมีส่วนในการตรวจสอบและสะท้อนความคิดเห็นอย่างสร้างสรรค ์
(constructive) ในพื้นท่ีส่ือต่าง ๆ ได ้โดยวธีิการท่ีจะเพิ่มการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
การตรวจสอบส่ือนั้น กลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีส่วนใหญ่เห็นวา่ การสร้างการเรียนรู้และความ
เขา้ใจการท างานของส่ือเพื่อการเปิดรับส่ืออย่างมีสติ จะเป็นวิธีการหน่ึงท่ีช่วยกระตุน้ในคนร่วม
ตรวจสอบส่ือได ้
 กล่าวโดยสรุปคือ การปฏิรูปให้คนไทยมีความรู้เท่าทนัการส่ือสารในยุคดิจิทลันั้น ควร
มุ่งเน้นท่ีการสร้างกลไกเพื่อการพฒันาสมรรถนะทั้ง 3 มิติ คือ การเข้าถึง การประเมินค่า การ
สร้างสรรค์และการมีส่วนร่วม ซ่ึงจะตอ้งมีผูร่้วมรับผิดชอบจากหลายภาคส่วนภายใตน้โยบาย
ระดบัชาติท่ีให้ความส าคญัต่อการพฒันาการรู้เท่าทนัการส่ือสารในยุคดิจิทลัแก่ประชาชนเพื่อให้
เป็นพลเมืองในยุคดิจิทลัและเป็นทุนมนุษยท่ี์มีคุณภาพส าหรับการพฒันาสังคมและเศรษฐกิจไทยสู่
เป้าหมายท่ีตั้งไว ้
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ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 ผลการวจิยัคร้ังน้ีน าไปสู่ขอ้เสนอแนะใน 2 ดา้น คือดา้นการประยกุตป์ฏิบติั และดา้น
แนวทางการวิจยัในอนาคต 
 ดา้นการประยกุตป์ฏิบติั สามารถแยกได ้5 ประเด็นคือ  

(1) ผลการวจิยัแสดงใหเ้ห็นวา่ กลุ่มตวัอยา่งประชากรในเขตกรุงเทพมหานครท่ีมีอายุ 18 
ปีข้ึนไป ร้อยละ 54.50 มีความรู้เท่าทนัการส่ือสารในประเด็นต่างๆ อยูใ่นเกณฑ์ปานกลาง อีกร้อยละ 
30.75 อยู่ในเกณฑ์ต ่า และอยู่ในกลุ่มระดบัสูงเพียง ร้อยละ 14.75 ซ่ึงผูท่ี้เก่ียวขอ้งทั้งภาครัฐ ภาค
สถาบนัการศึกษา ภาคองค์กรประชาชนและกลุ่มผูบ้ริโภคส่ือตอ้งเร่งรัด ส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือ
และการส่ือสารในยุคดิจิทลัให้ผูรั้บสารหรือผูบ้ริโภคส่ือมีความฉลาดใช้ส่ือและส่ือสารอย่างรู้เท่า
ทนั เพื่อเพิ่มคุณภาพการส่ือสารอยา่งสร้างสรรคใ์หก้บัสมาชิกในสังคม 

(2) ผลการวิจยัจากทศันะผูท้รงคุณวุฒิท่ีแนะให้ส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร
ในวงกวา้งคือพิจารณาในหน่วยระดบัสังคมและชุมชนมากกวา่หน่วยปัจเจกบุคคล สะทอ้นให้เห็น
วา่นโยบายการส่งเสริมการรู้เท่าทนัตอ้งรณรงคร์ะดบัสังคม ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา
เรียนรู้ของประชาคม น าไปสู่การสร้างพลงัพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย อนัเกิดจากการรู้จกั
วิเคราะห์และใช้ข้อมูลข่าวสารท่ีไหลเวียนทางส่ือต่างๆ อย่างฉลาดอย่างรู้ทนัสมกับเป็นสังคม
ฐานความรู้ 

(3) ผลจากการวิจยัเชิงส ารวจสะทอ้นบทบาทการตรวจสอบส่ือประชาชนยงัน้อยอยู ่
ส่วนใหญ่น่ิงเฉย เม่ือเห็นส่ิงไม่ชอบมาพากลในสังคม ดังนั้นผูเ้ก่ียวข้องฝ่ายต่างๆต้องช่วยกัน
ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในการใช้ส่ือ เพื่อตรวจสอบและสร้างสรรค์สังคมในระบอบ
ประชาธิปไตย มิฉะนั้นแลว้การมีส่ือหลากหลายรูปแบบหลายช่องทางจากเทคโนโลยีสมยัใหม่ก็จะ
ไร้ประโยชน์ 

(4) ผลการวิจยัจากการส ารวจกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ต้องการผลกัดนัให้มีการบรรจุ
หลกัสูตรการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารเพื่อสอนนกัเรียนนกัศึกษาตั้งแต่ระดบัมธัยมถึงอุดมศึกษา 
อีก ส่ วนห น่ึงของก ลุ่มตัวอย่ า ง เ ห็นว่ า ควรให้ก าร ศึกษาตั้ ง แ ต่อ นุบ าลด้วยซ ้ า  ดังนั้ น
กระทรวงศึกษาธิการร่วมกบัรัฐบาลตอ้งก าหนดเป็นนโยบายหรือวาระของประเทศท่ีจะสร้างการ
เรียนรู้เก่ียวกบัส่ือและการส่ือสารให้กบันักเรียน นกัศึกษาและประชาชนทัว่ไป ในการสร้างการ
เรียนรู้ทางด้านนิเทศศาสตร์ในประเด็นการรู้เท่าทนัการส่ือสารต้องให้นักศึกษาทุกสาขาท่ีเป็น
ผูบ้ริโภคส่ือไดเ้รียนรู้เพื่อรู้เท่าทนั และอยู่กบัส่ือและการส่ือสารในยุคสังคมสารสนเทศได้อย่าง
สร้างสรรค ์มิใช่ใหน้กัศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ท่ีเป็นผูผ้ลิตส่ือเป็นผูรู้้เท่าทนัแต่เพียงฝ่ายเดียว 
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(5) ในเร่ืองการส่งเสริมการรู้เท่าทนัการส่ือสาร การวิจยัเชิงส ารวจได้รวบรวมความ
คิดเห็นในหลายประเด็น ประเด็นหน่ึงท่ีกลุ่มตวัอย่างให้การสนบัสนุนไม่น้อยคือการเรียกร้องให้
รัฐบาลมีนโยบายจดัสรรงบประมาณจากภาษีท่ีเก็บไดจ้ากธุรกิจเก่ียวกบัการส่ือสาร โดยเฉพาะจาก
หน่วยงาน กสทช. แบ่งมาเป็นกองทุนเพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารใหก้บัพลเมืองไทย 
ซ่ึงเป็นแนวทางการปฏิรูปสังคมอีกทางหน่ึง เช่นเดียวกบัการส่งเสริมสุขภาพของ สสส. การส่งเสริม
ส่ือสาธารณะของไทยพีบีเอส และการส่งเสริมการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

ดา้นแนวทางการวจิยัในอนาคต  ผลการวจิยัคร้ังน้ีสามารพิจารณาเพื่อน าไปสู่การวิจยัใน
อนาคตใหเ้กิดการสร้างองคค์วามรู้ใหม่ การขยายองคค์วามรู้เดิม รวมทั้งการทบทวนองคค์วามรู้และ
ระเบียบวธีิการศึกษาวจิยัท่ียงัไม่ชดัเจนไดด้งัน้ี 

(1) การวิจยัในอนาคตควรทบทวนขอบเขตและการนิยามแนวคิดเก่ียวกบัการรู้เท่าทนั
ส่ือและการส่ือสาร หรือการส่ือสารโดยรวมให้ชดัเจน รวมทั้งควรศึกษาวิจยัท่ีเนน้การคน้หาตวัช้ีวดั
ท่ีเป็นระบบและเหมาะสมดว้ยระเบียบวิธีวิจยัท่ีเคร่งครัดใช้การใช้ Factor Analysis เพื่อหากลุ่ม
องคป์ระกอบและกลุ่มปัจจยัท่ีเป็นตวัช้ีวดัการรู้เท่าทนัดา้นต่างๆ อาจมีตวัแบบของการช้ีวดัในเฉพาะ
วตัถุประสงคห์รือในภาพรวมเป็นกลางๆ และแบบสั้นหรือแบบเตม็รูป 

(2) เน่ืองจากท่ีผ่านมาการวดัระดบัการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร ยงัไม่มีแบบแผนท่ี
ชดัเจน และยงัเป็นท่ีถกเถียงกนัในแง่ความตรง (validity) และความเท่ียง (reliability) ของเคร่ืองมือ
ในการวดั ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าจะมีการศึกษาในอนาคตก็คือการศึกษาการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร
เชิงคุณภาพท่ีจะไดข้อ้มูลเชิงลึกและชดัเจนกวา่ 

(3) การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งระหว่างตวัแปรอิสระ กบัการ
รู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารยงัไม่มีขอ้คน้พบท่ีสอดคลอ้งในทิศทางเดียวกนั ปัญหาหน่ึงเกิดจากการ
วดัตัวแปรตามการรู้เท่าทันการส่ือสารท่ีย ังไม่มีแบบแผนชัดเจน แม้จะอ้างอิงจากแนวคิด
ต่างประเทศ แต่การนิยามเชิงปฏิบติัก็ยงัไม่มีรูปแบบท่ีแน่นอน ท าให้ตอ้งมีการวิจยัในอนาคตเพื่อ
สร้างความชดัเจนในปัญหาน้ี 

(4) การวจิยัท่ีผา่นมามกัก าหนดให้ระดบัการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารเป็นตวัแปรตาม 
ถา้ออกแบบการวิจยัในอนาคตให้การรู้เท่าทนัเป็นตามตวัแปรอิสระ เพื่อทดสอบความสัมพนัธ์กบั
ตวัแปรตาม บางตวัแปร เช่น การเป็นพลเมืองในระบบประชาธิปไตย ก็จะท าให้ได้องค์ความรู้
เพิ่มเติม นอกเหนือไปจากการคน้หาว่าตวัแปรอะไรเป็นตวัแปรอิสระของการรู้เท่าทนัส่ือและการ
ส่ือสาร 

(5) การศึกษาในอนาคตน่าจะเปรียบเทียบการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารระหว่างกลุ่ม
เช่น กลุ่มคนเมือง กลุ่มคนชนบท กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มนกัเรียนนกัศึกษาระดบัต่างๆ และอาจเพิ่มตวั
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แปรท่ีเก่ียวขอ้งมาศึกษาหาความสัมพนัธ์กนั อาทิเช่น ช่องวา่งทางดิจิทลักบัการรู้เท่าทนัส่ือและการ
ส่ือสารเป็นตน้ 

(6) การวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการรู้เท่าทนัของพลเมืองยุคดิจิทลั (Digital Citigenship) หรือ
การศึกษาหาตวัช้ีวดัระดบั Digital Literacy ในสังคมสมยัใหม่ยุคดิจิทลัน่าจะเป็นหัวขอ้ท่ีเป็น
ประโยชน์และสร้างองคค์วามรู้ท่ีทนัยคุทนัสมยัเป็นอยา่งยิง่ 
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แบบสอบถาม 

การรู้เท่าทันการส่ือสารในยุคดิจิทลักบัการปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย 

 

 แบบสอบถามทั้งหมดมี  4  ตอน โปรดใส่เคร่ืองหมาย () หนา้ขอ้ท่ีเป็นค าตอบของท่าน 
ตอนที ่1 ขอ้มูลพื้นฐานผูต้อบแบบสอบถาม 
1. ท่านมีอายเุท่าใด ?  18 – 20 ปี   21 – 25  ปี  26 - 30 ปี  

   31 – 40 ปี   41 - 50  ปี  50 – 60 ปี    60  ปีข้ึนไป 
2. ขณะน้ีท่านอยูใ่นสถานะใด ?  ก าลงัศึกษา(เป็นนกัศึกษา)  ก าลงัท างาน  

  เกษียณจากงานแลว้  แม่บา้น(ไม่ไดท้  างานนอกบา้น) 
  อ่ืนๆ ระบุ__________________ 

3. ท่านมีขอ้มูลพื้นฐานในดา้นต่างๆ ต่อไปน้ีอยา่งไร ? 
3.1  เพศ   ชาย               หญิง              อ่ืนๆ ระบุ_______ 
3.2  ระดบัการศึกษา  ต  ่ากวา่ประถมศึกษา        ประถมศึกษาตอนตน้  
  ประถมศึกษาตอนปลาย   มธัยมศึกษาตอนตน้  
  มธัยมศึกษาตอนปลาย   อาชีวศึกษา ระดบั ปวช. 
  อนุปริญญาหรืออาชีวศึกษา ระดบัปวส. ปริญญาตรี   
  ปริญญาโท   ปริญญาเอก   
  อ่ืนๆ (ระบุ                           ) 
3.3 อาชีพ  นกัเรียน/นกัศึกษา          อาชีพใชแ้รงงาน 
  คา้ขาย                            ลูกจา้งพนกังานหา้งร้าน/ส านกังาน/บริษทั 
  นกัธุรกิจ/นกัลงทุน        ขา้ราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ  
  ทหาร/ต ารวจ                 เกษียณจากการท างาน/รับบ านาญ  
  แม่บา้น(ไม่ไดท้  างานนอกบา้น)  อาชีพอิสระ (ระบุ..........................)
  อ่ืนๆ (ระบุ.................) 
3.3 รายไดข้องตวัท่านเอง  ต  ่ากวา่ 10,000 บาท/เดือน      10,001 – 20,000 บาท/เดือน(ยงัไม่หกัค่าใชจ่้าย)

  20,001 – 30,000 บาท/เดือน   30,001 – 50,000 บาท/เดือน 
  50,001 – 100,000 บาท/เดือน    มากกวา่ 100,000 บาท/เดือน

เรียน  ท่านผู้ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม  ขอความกรุณาตอบค าถามต่อไปนีต้ามความเป็นจริงของท่านอย่างครบถ้วน
ทุกข้อ เพ่ือประโยชน์ทางวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ และประโยชน์ต่อการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือและการส่ือสาร เพ่ือการ
ปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย ค าตอบของท่านจะใช้เพ่ือเป็นประโยชน์ เฉพาะในโครงการวิจัยนีเ้ท่าน้ัน  
คณะผู้วจิยัขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงท่ีให้ความร่วมมือและอนุเคราะห์ คร้ังนี ้DPU
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ตอนที ่2 ข้อมูลการเป็นเจ้าของเคร่ืองมือส่ือสาร การเปิดรับการใช้ส่ือ 

4. ท่านมีเคร่ืองมือส่ือสารต่อไปน้ีใชเ้ป็นของตวัเองหรือเป็นส่วนตวัหรือไม่ ?  
4.1 โทรศพัท(์สมาร์ทโฟน)    ไม่มี  มี จ  านวน...............เคร่ือง  
4.2  คอมพิวเตอร์ตั้งโตะ๊ (PC)    ไม่มี  มี จ  านวน...............เคร่ือง 
4.3  คอมพิวเตอร์ โนต้บุค๊    ไม่มี  มี จ  านวน...............เคร่ือง  
4.4  เทปเล็ต      ไม่มี  มี จ  านวน...............เคร่ือง 
4.5 ไอแพด    ไม่มี  มี จ  านวน...............เคร่ือง 

 4.6 โทรทศัน์     ไม่มี  มี จ  านวน...............เคร่ือง   
 4.7 บอกรับเป็นสมาชิกหนงัสือพิมพส่ิ์งพิมพ ์  ไม่รับ  รับ  จ  านวน.............. ฉบบั 
 4.8 บอกรับเป็นสมาชิกนิตยสารเล่ม   ไม่รับ  รับ จ านวน ............... เล่ม 

4.9 บอกรับเป็นสมาชิกนิตยสารออนไลน์  ไม่รับ  รับ จ านวน ............... เล่ม 
4.10 บอกรับเป็นสมาชิกเพย-์ทีว(ีเคเบิลทีวี)  ไม่รับ  รับ จ านวนเคเบิลทีว ี............แห่ง 

 

5. โดยเฉล่ียท่าน เปิดรับหรือใชส่ื้อ(ส่ือดั้งเดิม)ต่อไปน้ีในแต่ละรอบสัปดาห์มีความถ่ีหรือความบ่อยโดยเฉล่ีย
แค่ไหน 

ประเภทส่ือ 
บ่อยมาก 
(ทุกวนั) 

ค่อนขา้งบ่อย 
(เกือบทุกวนัหรือ 
5-6 วนัต่อสปัดาห์) 

ไม่บ่อยนกั 
(3-4 วนัต่อ
สปัดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนัต่อ
สปัดาห์) 

นอ้ยมาก 
(นอ้ยกวา่  

1 วนัต่อสปัดาห์) 

1) หนงัสือพิมพ ์      
2) โทรทศัน์      
3) วิทยุ      
4) นิตยสาร/วารสาร      

 
โดยเฉล่ียในรอบ 1 เดือน 

มากกวา่ 4 คร้ัง 3 – 4 คร้ัง 1 – 2 คร้ัง นอ้ยกวา่ 1 คร้ัง 

5) ดูภาพยนตร์(ในโรง
ภาพยนตร์) 
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6.  เหตุผลหรือวตัถุประสงคท่ี์เปิดรับจากส่ือ (ส่ือดั้งเดิม) ต่อไปน้ี (ตอบไดม้ากกวา่ 1 เหตุผล) 

ส่ือท่ีเปิดรับ 

วตัถุประสงคท่ี์เปิดรับ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 วตัถุประสงค)์ 

เพื่อติดตามเหตุการณ์ความ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น 

เพื่อติดตามบุคคลที่สนใจ
หรือรู้จกั 

เพื่อแสวงหาขอ้มูลความรู้ 

เพื่อความผอ่นคลายความ
บนัเทิง สนุกสนานตื่นเตน้ 

เพื่อติดตามความคิดเห็นใน
เรื่องต ่างๆ และแสวงหา

ค าแนะน าหรือ
ขอ้เสนอแนะ 

ติดตามค าท านายโชคชะตา
อนาคต 

อื่นๆ (ระบุ) 

1) หนงัสือพิมพ ์        

2) โทรทศัน์        

3) วิทยุ        

4) นิตยสาร/วารสาร        

5) ภาพยนตร์ (ในโรงภาพยนตร์)        

 

7.ในการเปิดรับส่ือสมยัใหม่หรือแอพพลิเคชัน่จากส่ือต่างๆ ต่อไปน้ีโดยเฉล่ียในแต่ละรอบสัปดาห์ท่านมีการ
ใชบ้่อยหรือถ่ีโดยเฉล่ียเพียงใด 

ประเภทส่ือใหม่ต่างๆ 

ความบ่อยในการใชโ้ดยเฉล่ียในรอบ 1 สปัดาห์ 

บ่อยมาก 
(ทุกวนั) 

ค่อนขา้งบ่อย 
(เกือบทุกวนัหรือ 
 5-6 วนัต่อสปัดาห์) 

ไม่บ่อยนกั 
(3-4 วนัต่อ
สปัดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนัต่อ
สปัดาห์) 

นอ้ยมาก 
(ใชน้อ้ยกวา่ 1 วนั 

ต่อสปัดาห์) 

ไม่เคย
ใชเ้ลย 

1) เวบ็ไซต ์ต่างๆ       
2) เฟซบุค้       
3)ไลน์       
4) ทวิตเตอร์       
5) ยทููบ       
6) เวบ็บลอ็ก       
7) กเูก้ิล       
8) อินสตาแกรม       
9) วิกิพีเดีย       
10) อีเมล       
11) เกมส์       
12) หอ้งแชทต่างๆ       
13) อ่ืนๆ (ระบุ................)       
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8. ในการใชส่ื้อต่อไปน้ีโดยเฉล่ียในแต่ละวนัท่านใชเ้วลาติดตามหรือเปิดรับเป็นเวลานานแค่ไหน 

ส่ือท่ีเปิดรับ 
ใชโ้ดยเฉล่ียแต่ละวนั 

ไม่เคย
ใช ้

นอ้ยกวา่ 1 
ชัว่โมง 

1 – 3 
ชัว่โมง 

3 – 5 
ชัว่โมง 

5 – 7 
ชัว่โมง 

มากกวา่ 7 
ชัว่โมง 

1) อ่านหนงัสือพิมพ/์นิตยสารท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์       
2)  อ่านหนงัสือทัว่ไป(ท่ีไม่ใช่ต าราเรียน)       
3)  ดูโทรทศันจ์ากเคร่ืองรับทัว่ไป       
4)  ฟังวิทยจุากเคร่ืองรับ       
5)  ใชอิ้นเทอร์เน็ต/เวบ็ไซต์       
6)  ใชไ้ลน์       
7)  เปิดยทููป       
8)  ใชอิ้นสตราแกรม       
9) ใชแ้อพพลิเคชัน่       
10) เล่นเกมส์       
11) เขา้หอ้งแชท       
12) ใชเ้ฟซบุค้       
13)ใชท้วิตเตอร์       
 
 
9. ในกรณีการใชง้านผา่นส่ือสมยัใหม่ต่างๆ ท่านมีการใชเ้พื่อวตัถุประสงคต่์อไปน้ี บ่อยคร้ังเพียงใด 

การใชง้านส่ือใหม่ 
เพื่อวตัถุประสงคต์่างๆ 

ความบ่อยในการใชโ้ดยเฉล่ียในรอบ 1 สปัดาห์ 

บ่อยมาก 
(ทุกวนั) 

ค่อนขา้งบ่อย 
(เกือบทุกวนั
หรือ 5-6 วนั 
ต่อสปัดาห์) 

ไม่บ่อยนกั 
(3-4 วนั 

ต่อสปัดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนั 
ต่อสปัดาห์) 

นอ้ยมากนอ้ย
กวา่ 1 วนั 
ต่อสปัดาห์) 

ไม่เคย
ใชเ้ลย 

1) ติดตามเหตุการณ์ ข่าวสาร ความเคล่ือนไหว 
จากส่ือสมยัใหม่ 

      

2) แสวงหาขอ้มูลความรู้ ขอ้แนะน าต่างๆ ท่ี
อยากรู้จากส่ือสมยัใหม่ 

      

3) ติดต่อส่ือสาร พดูคุยสนทนากบับุคคลอ่ืนๆ 
ในเร่ืองทัว่ไปในส่ือสมยัใหม่ 

      

4) ติดต่อส่ือสาร พดูคุยเก่ียวกบัเร่ืองงานท่ีท าใน       
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การใชง้านส่ือใหม่ 
เพื่อวตัถุประสงคต์่างๆ 

ความบ่อยในการใชโ้ดยเฉล่ียในรอบ 1 สปัดาห์ 

บ่อยมาก 
(ทุกวนั) 

ค่อนขา้งบ่อย 
(เกือบทุกวนั
หรือ 5-6 วนั 
ต่อสปัดาห์) 

ไม่บ่อยนกั 
(3-4 วนั 

ต่อสปัดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนั 
ต่อสปัดาห์) 

นอ้ยมากนอ้ย
กวา่ 1 วนั 
ต่อสปัดาห์) 

ไม่เคย
ใชเ้ลย 

ส่ือสมยัใหม่ 
5) ติดต่อส่ือสาร พดูคุยเก่ียวกบับทเร่ืองการ
เรียนการสอนทางส่ือสมยัใหม่ 

      

6) แสวงหาความบนัเทิงผอ่นคลาย สนุกสนาน
ต่ืนเตน้ทางส่ือสมยัใหม่ 

      

7) ใชเ้พื่อเป็นการฆ่าเวลายามวา่งผา่นส่ือ
สมยัใหม่ 

      

8) ติดตามส่ิงแปลกๆ ใหม่ๆ ท่ีไม่เคยรู้ๆไม่เคย
เห็นจากส่ือสมยัใหม่ 

      

9) ดูคลิปเหตุการณ์เร่ืองราว แปลกๆ ท่ีน่าสนใจ       
10) แสวงหาขอ้มูลความรู้เพ่ิมเติม                  
เพื่อประกอบการศึกษา/การท างานจากส่ือ
สมยัใหม่ 

      

11) แสดงความคิดเห็นหรือความรู้สึกในเร่ือง
ทัว่ๆ ไป ในส่ือสมยัใหม่ 

      

12) แสดงความเห็นหรือความรู้สึกในประเด็น
ทางการเมืองทางส่ือสมยัใหม่ 

      

13) ใชเ้พื่อแสวงหาเพื่อนใหม่ๆ ทางส่ือ
สมยัใหม่ 

      

14) ใชส้ร้างเครือข่ายสงัคมหรือการรวมกลุ่มใน
เร่ืองหรือประเด็นท่ีสนใจทางส่ือสมยัใหม่ 

      

15) ใชใ้นการติดต่อแลกเปล่ียนหรือซ้ือขาย
สินคา้หรือส่ิงของทางส่ือสมยัใหม่ 

      

16) อ่ืนๆ(ระบุ......................)       
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10. ท่านใชง้านในส่ือสมยัใหม่หรือส่ือออนไลน์ต่างๆ ในลกัษณะต่อไปน้ีบ่อยมากนอ้ยแค่ไหน 

ลกัษณะการใชง้าน 

ความบ่อยในการใชโ้ดยเฉล่ียในรอบ 1 สปัดาห์ 
บ่อยมาก 
(ทุกวนั 
ในแต่ละ
สปัดาห์) 

ค่อนขา้งบ่อย 
(เกือบทุกวนั
หรือ 5-6 วนั
ต่อสปัดาห์) 

ไม่บ่อยนกั 
(3-4 วนั 

ต่อสปัดาห์) 

นานๆ คร้ัง 
(1 – 2 วนั 

ต่อ
สปัดาห์) 

นอ้ยมาก 
(นอ้ยกวา่ 1 

วนั 
ต่อสปัดาห์) 

ไม่เคย 
ใชเ้ลย 

1)  โพสตข์อ้ความ       
2)  โพสตรู์ปภาพ       
3)  ส่งคลิปภาพ       
4)  ดาวนโ์หลดขอ้มูล       
5)  อพัโหลดขอ้มูล       
6)  กดไลค ์       
7)  กดแชร์       
8)  เขียน Comment ต่างๆ       
9) ใชแ้อฟพลิเคชัน่ต่างๆ       
10) เขียนเวบ็บลอ็กของตนเอง       
11) ติดต่อรับส่งอีเมล       
12) คน้หาขอ้มูลจาก Google       
13)คน้หาขอ้มลูข่าวสารวิกิพีเดีย       
14) พดูคุยแสดงความคิดเห็นใน
หอ้งสนทนา 

      

15) ท่องอินเทอร์เน็ต       
16) ดูหนงัฟังเพลง       
17) เล่นเกมส์       
18) ใชค้อมพิวเตอร์เพ่ือช่วยใน
การท างานดา้นต่างๆ 

      

19) อ่ืนๆ (ระบุ.........................)       
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ตอนที ่3 การรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร 
ในการส่ือสารกบับุคคลอ่ืนๆ หรือส่ือสารผา่นส่ือ ไม่วา่ส่ือดั้งเดิมหรือส่ือสมยัใหม่ท่านมีความเขา้ใจ               
มีความคิดเห็น หรือมกัจะมีพฤติกรรมอยา่งไรในเร่ืองต่อไปน้ี (ในแต่ละขอ้ใหเ้ลือกตอบขอ้ยอ่ยท่ีคิดวา่
ถูกตอ้งเห็นดว้ย หรือตรงกบัการกระท าของท่านมากท่ีสุดเพียงขอ้เดียว) 
11.  ท่านคิดวา่ “การส่ือสาร” ในความหมายท่ีแทจ้ริงน่าจะหมายถึงขอ้ใด 
  (1) เป็นการส่งหรือถ่ายทอดข่าวสารใหไ้ปถึงบุคคลหรือเป้าหมายท่ีตอ้งการ 
  (2) เป็นการรับข่าวสารจากบุคคลจากส่ือหรือจากแหล่งต่าง ๆ 
  (3) เป็นการแลกเปล่ียน หรือการสร้างความเห็น ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนัในเร่ืองต่างๆ 
12. ในการรับรู้ข่าวสารขอ้มูลจากบุคคลหรือแหล่งต่างๆ ท่านมกัพิจารณาข่าวสารขอ้มูลนั้นอยา่งไร 
 (1) ดูวา่เป็นข่าวสารขอ้มูลจากบุคคลหรือแหล่งขอ้มูลท่ีมีช่ือเสียงหรือท่านรู้สึกนิยมชมชอบ โดย

ไม่จ  าเป็นตอ้งพิจารณาดูวา่เน้ือหาท่ีส่ือสารนั้นเป็นอยา่งไร 
 (2) พิจารณารับรู้ข่าวสาร ขอ้มูลจากบุคคลหรือส่ือ หรือแหล่งสารท่ีหลากหลาย เพื่อเปรียบเทียบ

ก่อนตดัสินใจเช่ือหรือน ามาใช ้
 (3) มกัจะรับรู้และตดัสินใจ เช่ือหรือไม่เช่ือข่าวสารท่ีไดรั้บนั้นทนัที 

13.  ในการเปิดรับส่ือ ท่านมกัจะติดตามข่าวสารจากส่ือประเภทใด 
 (1) ส่ือท่ีมีแนวความคิดเห็นตรงกบัท่าน 
 (2) ส่ือท่ีน าเสนอไดน่้าสนใจ มีคนติดตามมาก 
 (3) ส่ือท่ีเนน้น าเสนอโดยใชข้อ้มูล หลกัฐานและเหตุผล 

14.  ส่ือในเมืองไทย ส่ือประเภทใดท่ีมกัรายงานขอ้มูลข่าวสาร และความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระ โดยไม่มี
อิทธิพล ทางการเมืองและทางธุรกิจ เขา้มาเก่ียวขอ้ง 
 (1) ส่ือหนงัสือพิมพ ์ท่ีเอกชนเป็นเจา้ของมีความเป็นอิสระหรือปลอดอิทธิพลจากรัฐ 
 (2) ส่ือสังคมออนไลน์ท่ีใครก็ใชไ้ดเ้ป็นอิสระไร้อิทธิพลหรืออคติจากคนท าข่าวหรือคนรายงานข่าว  
 (3) ไม่มีส่ือใดเลย ท่ีจะเป็นอิสระหรือปลอดจากอิทธิพลโดยส้ินเชิง 

15.  เน้ือหาในรายการข่าว และการเล่าข่าวทางโทรทศัน์ ท่ีน าเสนอขอ้มูลแนะน าตวัสินคา้หรือแนะน า
บริการและกิจกรรมองคก์รในลกัษณะส่งเสริมการบริโภค มกัจดัเป็นเน้ือหาประเภทใดในส่ือ  
 (1) เป็นเน้ือหาข่าวทัว่ไปท่ีไม่ใช่การโฆษณา เพราะไม่ไดอ้ยูใ่น “ช่วงเวลาการโฆษณา”ของส่ือ 
 (2) เป็นเน้ือหาท่ีไม่ใช่การโฆษณาเพราะเป็นเน้ือหาในส่วนรายการข่าว รายการเล่าข่าว  ของส่ือ

ตามปกติ 
 (3) เป็นเน้ือหาท่ีถือวา่เป็นการโฆษณา เพราะเป็นโฆษณาแทรกหรือแฝงอยู ่ในรายการ ซ่ึงผูดู้ทีวี

มกัแยกไม่ออกวา่เป็นข่าวปกติ หรือเป็นโฆษณาท่ีมีการจ่ายเงินซ้ือเวลา 
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16.  ท่านอาจพบบทความหรือสารคดีหรือแมแ้ต่ข่าวในส่ือ วารสาร นิตยสาร หรือหนงัสือพิมพ ์ ท่ีมีเน้ือหา
แนะน าหรือส่งเสริมการขายสินคา้ แต่ไม่ไดร้ะบุวา่เป็นโฆษณาหรือไม่ไดอ้ยูใ่นพื้นท่ีโฆษณา ท่านคิดวา่
บทความหรือสารคดีน้ีเป็นขอ้เขียนประเภทใด 

 (1) บทความทัว่ไป  
 (2) สารคดีในลกัษณะรายงานพิเศษ 
 (3) โฆษณาแฝง 

17.  เน้ือหาท่ีท่านเปิดรับในส่ือโดยเฉพาะในรายงานข่าวต่างๆ ท่านคิดวา่เป็นการน าเสนอความจริงลกัษณะใด 
 (1) สะทอ้นความจริงท่ีแทจ้ริง ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนตามหลกัการรายงานข่าว 
 (2) เป็นความจริงท่ีผา่นการเลือกสรรและปรับแต่งท าใหอ้าจเบ่ียงเบนความจริงในการน าเสนอไดบ้า้ง 
 (3) เป็นความจริงตามค ากล่าวท่ีวา่ “ส่ือคือกระจกสะทอ้นสังคม” 

18.  ขอ้มูลประเภทใดในส่ือต่อไปน้ีท่ีท่านคิดวา่มีความเช่ือถือไดเ้พราะเนน้เสนอขอ้เทจ็จริงเป็นหลกั
มากกวา่ ความคิดเห็นหรือโนม้นา้วใจ  

 (1) บทความ หรือคอลมัน์ความคิดเห็น 
 (2) โฆษณา 
 (3) รายงานข่าว 

19.  เราสามารถจะส่ือสารเน้ือหาเร่ืองใดๆ ก็ไดผ้า่นส่ือสมยัใหม่ๆ ท่ีมีความเป็นอิสระ ความสะดวก ความ
รวดเร็วทนัใจในปัจจุบนั เช่น ส่งขอ้ความสั้นทางโทรทศัน์ ส่งขอ้ความ  ภาพหรือคลิปภาพทางส่ือสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุค้  อินสตาแกรม ไลน์  ฯลฯ เพราะเห็นวา่ 

  (1) เป็นพื้นท่ีส่วนบุคคลเสมือนท่ีบา้นหรือในหมู่เพื่อนท่ีรู้จกักนัพดูอะไรก็ได ้
   (2) เป็นพื้นท่ีสาธารณะในยคุดิจิทลัท่ีไม่มีขีดจ ากดัเร่ืองกาละเทศะ 
   (3) เป็นพื้นท่ีท่ีอาจเป็นไดท้ั้งส่วนตวัและพื้นท่ีสาธารณะ จึงตอ้งรู้จกักาละเทศะในการใช้ 

20.  ปกติในการติดตามข่าวสารประจ าวนัท่านมกัรับรู้ข่าวสารโดย 
  (1) มกัอ่านเฉพาะพาดหวัข่าวในหนา้แรกของหนงัสือพิมพเ์ท่านั้น 
  (2) มกัฟังเร่ืองราวข่าวสารจากการบอกเล่าของบุคคลอ่ืนเป็นหลกั 
  (3) อ่าน ฟัง หรือดูข่าวจากหลายๆ แหล่ง หลายๆ ส่ือ 

21.  เปรียบเทียบกบัคนอ่ืนๆ ท่านคิดวา่ท่านใชส่ื้อเทคโนโลยใีหม่ๆ โดยตระหนกัถึงคุณและโทษของการ
ใชใ้นการส่ือสารในเร่ืองต่างๆ เพียงใด 

  (1) มกัจะใชอ้ยา่งพิจารณาตั้งขอ้สงสัยเสมอ 
  (2) มกัจะใชบ้่อยมากและกินเวลานานมาก 
  (3) มกัจะใชแ้บบสนุกจนลืมตวัขาดความรอบคอบ 
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22.  เม่ือท่านตอ้งการคน้หาขอ้มูลในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์หรือเพื่อแกปั้ญหา ขอ้สงสัย
ต่างๆ เช่น เร่ืองเจบ็ป่วย เร่ืองสุขภาพ เร่ืองระเบียบปฎิบติั ท่านมกัจะคน้หาหรือรับรู้จากส่ือใดหรือแหล่งใด
ต่อไปน้ี 

  (1) ขอ้มูลท่ีส่งกนัทางไลน์ หรือในส่ือสังคมออนไลน์ทัว่ไป 
  (2) ขอ้มูลท่ีเห็นในส่ือมวลชนทัว่ไป เช่นในหนงัสือพิมพ ์นิตยสาร โทรทศัน์  
  (3) ขอ้มูลจากบุคคลหรือส่ือ ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง 

23.  เม่ือท่านอ่านหนงัสือพิมพฉ์บบัหน่ึง และตอ้งการรู้วา่ หนงัสือพิมพฉ์บบันั้นโดยรวมมีจุดยนืหรือความ
คิดเห็นในทิศทางใดต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเกิดข้ึนในสังคมขณะนั้น ท่านควรอ่านจากขอ้เขียนส่วนใดของ
หนงัสือพิมพน์ั้นๆ 

  (1) ข่าวหนา้หน่ึง 
  (2) คอลมัน์สังคมบุคคล ท่ีเขียนโดยคอลมันิสตช่ื์อดงั 
  (3) บทน าหรือบทบรรณาธิการ 

24.  ส่วนท่ีเป็นพาดหวัข่าวในหนา้หนงัสือพิมพ ์ท่านเขา้ใจวา่เป็นขอ้ความหรือเน้ือหาประเภทใดต่อไปน้ี 
  (1) ขอ้ความเน้ือหาส าคญั หรือน่าสนใจของข่าวท่ีเกิดข้ึน 
  (2) ขอ้ความเน้ือหาท่ีสะทอ้นภาพรวมความจริงในตวัข่าวนั้นๆ  
  (3) ขอ้ความเน้ือหาเพื่อประโยชน์การขายข่าวอยา่งเดียว 

25.  จ  านวนยอดขายของหนงัสือพิมพ ์ ระดบัเรทต้ิงของรายการโทรทศัน์ รวมทั้งสถิติการกดไลท ์กดแชร์ 
ทางส่ือสังคมออนไลน์ต่างๆ มกัเป็นส่ิงสะทอ้นถึงอะไรมากท่ีสุด 

  (1) เป็นส่ิงสะทอ้นถึงความมีคุณภาพของเน้ือหาหรือส่ือนั้นๆ 
  (2) เป็นส่ิงสะทอ้นถึงความน่าเช่ือถือของเน้ือหาหรือส่ือนั้นๆ 
  (3) เป็นส่ิงสะทอ้นถึงการเปิดรับ เปิดชม หรือการเขา้ถึงเน้ือหาหรือส่ือนั้นๆ ของผูใ้ช ้

26. ส่ือมีการอา้งอิงแหล่งข่าวหรือแหล่งผูใ้หข้อ้มูลในรายการข่าวอยา่งไร ท่ีท่านคิดวา่เช่ือถือไดม้ากท่ีสุด 
  (1) อา้งอิงช่ือและ/หรือต าแหน่งหนา้ท่ีการงานของผูแ้สดงความคิดเห็น หรือใหข้อ้มูลในข่าวท่ี

เกิดข้ึน 
  (2) อา้งอิงวา่ในลกัษณะกล่าวถึง “แหล่งข่าวระดบัสูง” “แหล่งข่าวท่ีน่าเช่ือถือได”้ หรือ 

“แหล่งข่าวท่ีใกลชิ้ด” เป็นตน้ 
  (3) ไม่จ  าเป็นตอ้งมีการอา้งอิงแหล่งข่าวใดๆ ก็ไดเ้พราะผูส่ื้อข่าวเป็นผูใ้หข้อ้มูลน่าเช่ือถือเพียงพอแลว้ 

27. ในข่าวหรือรายงานข่าวผูส่ื้อข่าวตอ้งปฏิบติัอยา่งไร เพื่อรักษาส่ิงท่ีเราเรียกวา่ “ความเป็นกลาง” 
  (1) ผูส่ื้อข่าวตอ้งเสนอแต่ขอ้เท็จจริงไม่แสดงความคิดเห็นของตวันกัข่าวเองในรายงานข่าว 

   (2) ผูส่ื้อข่าวหรือผูร้ายงานข่าว สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในข่าวได ้ 
   (3) ในรายงานข่าวควรมีแต่ขอ้เทจ็จริง ไม่ควรเสนอความคิดเห็นใดๆ ในรายงานข่าว 
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28.  การน าเสนอขอ้มูล ขอ้เท็จจริงและความเห็นของพรีเซ็นเตอร์หรือผูน้ าเสนอสินคา้ในโฆษณาทางส่ือ 
ท่านคิดวา่ส่ิงท่ีน าเสนอเหล่าน้ีมากจากขอ้มูล ขอ้เทจ็จริง หรือความคิดเห็นจากแหล่งใด 
  (1) จากใจจริงของตวัพรีเซ็นเตอร์เอง 
  (2) จากบทพดูท่ีเขียนโดยผูส้ร้างสรรค ์
  (3) จากขอ้มูล ขอ้เทจ็จริงท่ีสะทอ้นมาจากผูบ้ริโภค 
29. โฆษณาต่างๆ ในส่ือมกัมีกลยทุธ์ในการส่ือสารโนม้นา้วใจกลุ่มผูบ้ริโภคเป้าหมาย เช่นมีการใช้
นกัวชิาการผูท้รงคุณวฒิุ นกัแสดงท่ีมีช่ือเสียง นกักีฬาดงั เป็นผูน้ าเสนอหรือแนะน าสินคา้บริการอยูเ่สมอ 
ทั้งน้ีเพราะ 

  (1) บุคคลผูมี้ช่ือเสียงเหล่าน้ีเป็นผูเ้คยใชห้รือเคยบริโภคสินคา้นั้นๆ มาก่อนแลว้น ามาบอกต่อ  
  (2) บุคคลเหล่าน้ีรับค่าตวัมาเป็นผูรั้บรองความน่าเช่ือถือของสินคา้หรือบริการนั้นๆ 
  (3) บุคคลเหล่าน้ีอาสาเป็นพรีเซนเตอร์เพราะตอ้งการเผยแพร่ช่ือเสียงตนเอง 

30. การซ้ือขายส่ิงของหรือสินคา้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางออนไลน์ ท่ีก าลงัเป็นท่ีนิยมอยูใ่นปัจจุบนัน้ีนั้น 
ในความคิดเห็นและจากประสบการณ์ของท่านเป็นอยา่งไร 

  (1) มกัมีความทนัสมยั ปลอดภยั  
  (2) มกัมีโอกาสถูกหลอกลวงได ้
  (3) มกัไดรั้บสินคา้คุณภาพดีตามท่ีกล่าวอา้งไว ้

31. ในการรับรู้ข่าวสาร ขอ้คิดเห็นทางดา้นการเมืองในส่ือต่างๆ ท่านมกัจะ 
  (1) คลอ้ยตามส่ิงท่ีส่ือน าเสนอเป็นส่วนใหญ่ 
  (2) คดัคา้นหรือโตแ้ยง้ส่ิงท่ีส่ือน าเสนอ 
  (3) พิจารณากลัน่กรองส่ิงท่ีส่ือน าเสนอในส่ือก่อนตดัสินใจ 

32. ท่านคิดวา่เน้ือหาส่ือต่างๆ เช่นรายงานข่าว ความรู้ สารคดี บทความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อตวัท่านหรือไม่
อยา่งไร 

  (1) มกัเลียนแบบหรือน าไปปรับใชใ้นชีวติประจ าวนั 
  (2) มกัเช่ือถือและน าไปบอกต่อ 
  (3) มกัตั้งค  าถามหรือตั้งขอ้สังเกตุในส่ิงท่ีส่ือน าเสนอก่อนจะเช่ือหรือท าตาม 

33. ท่านติดตาม ดูละครโทรทศัน์ ดูภาพยนตร์ ติดตามข่าวสารเก่ียวกบัดารานกัร้องนกัแสดงเพื่อวตัถุประสงคอ์ะไร 
  (1) เป็นความหลงใหลนิยมชมชอบส่วนตวั 
  (2) เพื่อเลียนแบบเอาอยา่งท าตามส่ิงท่ีเห็นในตวัดารา นกัแสดงท่ีช่ืนชอบ 
  (3) เพื่อเป็นประเด็นวเิคราะห์ วจิารณ์กบัเพื่อนๆ หรือคนอ่ืนๆ 
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34. ส่ือแต่ละแห่งมกัน าเสนอเน้ือหาเหตุการณ์เดียวกนัแต่ไม่เหมือนกนัทั้งหมด เช่นพาดข่าวไม่เหมือนกนั 
เน้ือข่าวไม่เหมือนกนั เป็นเพราะเหตุใด 

  (1) เพราะส่ือหรือผูส่ื้อข่าวเป็นผูป้ระกอบสร้าง เรียบเรียงเป็นรายงานข่าวข้ึนมาไม่เหมือนกนั 
  (2) เพราะการรับรู้ต่อเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนของผูส่ื้อข่าวมีขีดจ ากดัไม่เท่ากนั 
  (3) เพราะเรียนรู้หลกัการท าข่าวมาจากต่างสถาบนักนั 

35.  ปัจจุบนัข่าวสารต่างๆ ทางส่ือแทบทุกประเภทมกัเสนอคลา้ยๆ กนัท่านคิดวา่เกิดจากสาเหตุอะไร 
  (1) ส่ือส่วนใหญ่มีกรอบและแนวทางในการคดัเลือกและน าเสนอข่าวสารเหมือนกนั 
  (2) ข่าวสารประจ าวนัมีจ ากดัยอ่มหลีกไม่พน้ท่ีจะน าเสนอเหมือนกนั 
  (3) นกัข่าวมกัแอบคดัลอกข่าวจากผูส่ื้อข่าวคนอ่ืน 

36. ท่านเคยเขา้มีส่วนร่วมใชส่ื้อ เช่นผลิตขอ้ความ ข่าวสาร รูปภาพ คลิป ฯลฯ เพื่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นทางส่ือ
ออนไลน์ประเภทต่างๆ ในลกัษณะต่อไปน้ีทั้งโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือไม่ บ่อยคร้ังเพียงใด 

ลกัษณะการใช้การส่ือสาร 
ไม่เคย
เลย 

นอ้ย
มาก 

เคยบา้งไม่
บ่อยนกั 

บ่อย
พอประมาณ 

บ่อยมาก
เป็นประจ า 

(1)  พดูหรือเขียนวจิารณ์เร่ืองต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนดว้ยภาษาและ
ถอ้ยค ารุนแรงทางส่ือออนไลน ์

     

(2)  พดูหรือเขียนหรือน าเสนอเร่ืองบิดเบือนหรือเบ่ียงเบนจาก
ส่ิงท่ีเป็นจริงทั้งๆ  ท่ีรู้ 

     

(3)  พดู เขียนหรือน าเสนอขอ้ความรูปภาพ คลิปท่ีก่อใหเ้กิดการ
ดูถูก ดูหม่ิน หรือชิงชงัต่อกลุ่มคนหรือกลุ่มเช้ือชาติ ศาสนา 
หรือองคก์รหน่วยงาน 

     

(4)  ซ้ือขายหรือดาวน์โหลดส่ิงท่ีละเมิดลิขสิทธ์ิ หรือผิด
กฎหมาย 

     

(5)  น าขอ้มูล รูปภาพหรือส่ิงประดิษฐ ์ส่ิงสร้างสรรคข์องผูอ่ื้น
มาใชห้รือดดัแปลงโดยไม่ระบุเจา้ของหรือแหล่งท่ีมา 

     

(6)  ส่งคลิปหรือขอ้ความลามกอนาจาร      

(7)  ติดตามเปิดดูคลิปภาพหรือขอ้ความลามกอนาจารทางส่ือ
ออนไลน์ 

     

(8)  ซ้ือขายสินคา้ทางส่ือออนไลน์ท่ีมีการหลอกลวง โดยไม่
รู้เท่าทนั 

     

(9)  เสนอขายสินคา้หรือส่ิงของใดๆ ใหผู้อ่ื้นในลกัษณะ
หลอกลวงหรือฉอ้ฉน 
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ลกัษณะการใช้การส่ือสาร 
ไม่เคย
เลย 

นอ้ย
มาก 

เคยบา้งไม่
บ่อยนกั 

บ่อย
พอประมาณ 

บ่อยมาก
เป็นประจ า 

(10)  เคยดดัแปลงตบแต่งขอ้มูลของผูอ่ื้นโดยไม่ไดรั้บอนุญาต      

(11) เคยแฮก็คร์ะบบขอ้มูลหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงมาก่อน 

     

(12) เคยถูกหลอกลวงหรือชกัจูงไปในทางเส่ือมเสียจากผูอ่ื้น 
จากบุคคลอ่ืนผา่นส่ือสงัคมออนไลน์ 

     

(13) เคยแสดงออกทางส่ือสงัคมออนไลน์ สุดขอบ ทั้งทาง
พฤติกรรมและทางอารมณ์ ความรู้สึก เพราะรู้สึกเป็นพ้ืนท่ี
อิสระท่ีจะแสดงออกไดเ้ตม็ท่ี 

     

(14) เคยปกปิดตวัตนหรืออตัลกัษณ์ หรือแปลงอตัลกัษณ์ตนเอง
ในส่ือออนไลน์ เพ่ือแสดงออกอยา่งอิสระเตม็ท่ี 

     

(15) นอกจากใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพ่ือฆ่าเวลาใหผ้า่นไปได ้
แลว้ท่านเคยใชส่ื้อหรือช่องทางส่ือสมยัใหม่เช่น สมาร์ท
โฟน เท็ปเลต็ ยทููป คลิปวดิิโอ เป็นเคร่ืองมือช่วยในการเล้ียง
นอ้งหรือเล้ียงลูกไม่ใหก้วนใจไดน้านๆ หรือไม่ 

     

(16) ท่านมกัใชส่ื้อสมยัใหม่เพ่ือความสนุกสนานบนัเทิงหรือ
ส่ือสารกบัผูอ่ื้นเป็นเวลานานจนกระทบต่อการงานหรือการ
เรียน 

     

(17) ท่านมกัใชส่ื้อสมยัใหม่มากเกินไปในแต่ละวนัจนกระทบ
ต่อสุขภาพ เช่น สายตา หรือกระดูก เอน็กลา้มเน้ือ จนตอ้ง
รักษาเยยีวยา 

     

(18) ท่านมกัใชส่ื้อสมยัใหม่มากจนขาดการติดต่อทางบุคคล
แบบต่อหนา้ เป็นเวลานานกบับุคคลท่ีใกลชิ้ด เช่นกบัพอ่แม่ 
ผูป้กครอง หรือคนในครอบครัว 

     

(19) ท่านเคยใชส่ื้อสงัคมออนไลน์เพื่อแสดงตวัตนเป็นผูมี้
รสนิยมในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด่ืมเคร่ืองด่ืมประเภทเหลา้ 
เบียร์หรือแอลกอฮอล 
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ตอนที ่4 บทบาทในการส่ือสารท่ีสะทอ้นบทบาทพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย 
37. ท่านเคยแสดงความคิดเห็นวพิากษ ์วจิารณ์เก่ียวกบับทบาทและผลกระทบการท าหนา้ท่ีของส่ือต่างๆ 
ทั้งส่ือดั้งเดิมและส่ือสมยัใหม่ ทางส่ือหรือช่องทางต่างๆ หรือไม่ 
    (1) ไม่เคยแสดงความคิดเห็น  
    (2) เคยแสดงความคิดเห็นอยูบ่า้ง 
    (3) เคยแสดงความคิดเห็นค่อนขา้งบ่อยถึงบ่อยมาก 
38. ท่านคิดวา่ส่ือมวลชนในสังคมไทย ซ่ึงเป็นสังคมในระบอบเสรีประชาธิปไตยควรมีหนา้ท่ีเนน้หนกั
ดา้นใดต่อไปน้ี 
   (1)  เนน้หนกัหนา้ท่ีทางสังคม สาธารณะโดยไม่มุ่งหวงัแสวงหาก าไรเพราะส่ือตอ้งท าหนา้ท่ี

เพื่อสังคมในฐานะเป็นฐานนัดรท่ีส่ี 
   (2)  มุ่งเนน้แสวงหาก าไรเป็นส าคญัเพื่อความอยูร่อดขององคก์ร และความเติบโตทางธุรกิจ

ในระบบเศรษฐกิจหรือทุนนิยม 
   (3) มุ่งเนน้ทั้งการท าหนา้ท่ีทางสังคม สาธารณะและการแสวงหาก าไรทางธุรกิจท่ีสมดุลกนั 
39. วธีิการใดท่ีท่านคิดวา่ประชาชนจะเขา้มามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของส่ืออยา่งไดผ้ล 
    (1) ออกกฎหมาย     
    (2) แสดงพลงัการต่อตา้นหรือรวมตวัประทว้ง 
    (3) สร้างการเรียนรู้และความเขา้ใจการท างานของส่ือเพื่อการเปิดรับหรือบริโภคอยา่งมีสติ 
40.  ท่านคิดวา่ส่ือในยคุดิจิทลัปัจจุบนัน้ีมีส่วนส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อการช่วยให้ประชาชนมีขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็นความรู้สร้างสติปัญญาในการตดัสินใจและมีส่วนร่วมในระบอบการเมืองการปกครองของ
สังคมไทย 
   (1) ส่ือมีส่วนส่งเสริม สร้างสติปัญญา 
   (2) ส่ือเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมสติปัญญา 
   (3) ส่ือยงัท าหนา้ท่ียงัไม่ชดัเจน 
41. ปกติท่านมกัสนใจติดตามข่าวสารความเคล่ือนไหวในกิจกรรมสังคมหรือกิจกรรมสาธารณะในดา้น
ใดบา้ง 
   (1) ไม่สนใจติดตามกิจกรรมสังคมหรือสาธารณะใดๆ 
   (2) สนใจติดตามดา้น การเมืองและกิจการสาธารณะ 
   (3) มกัสนใจติดตามกิจกรรมบนัเทิงหรือกีฬามากกวา่ 
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42. ในสังคมประชาธิปไตยท่ีคนในสังคมมีความคิดเห็นต่างๆ กนั ส่ือก็มีความคิดเห็นต่างๆ กนัท่านมีวธีิ
พิจารณาในการเปิดรับข่าวสารจากส่ือท่ีแตกต่างกนัหรือมีความขดัแยง้กนัอยา่งไร 
   (1) มกัจะหลีกเล่ียงไม่สนใจข่าวสารท่ีขดัแยง้กบัความคิดของเรา เพราะรับรู้ไปก็ไม่มี

ประโยชน์ท าใหเ้ครียดมากข้ึน 
   (2) มกัไม่ใหค้วามเช่ือถือกบัข่าวสารท่ีไม่ตรงกบัความคิดเห็นของท่าน เพราะท าให้สับสน

ขาดความมัน่ใจในตวัเอง 
   (3) เปิดรับความคิดเห็นท่ีไม่ตรงกบัความคิดของท่าน เพื่อเป็นขอ้มูลเปรียบเทียบ 
43. เม่ือท่านรู้สึกมีส่ิงใดท่ีไม่เหมาะสม เช่น การละเมิดสิทธิต่างๆ การทุจริต ประพฤติมิชอบในสังคม หรือ
ในบา้นเมืองท่านมกัจะมีปฏิกิริยา อยา่งไร 
   (1) น่ิงเฉย เพราะไม่อยากแส่หาเร่ืองใส่ตวั 
   (2) คอยติดตามดูวา่จะมีใครลุกข้ึนมาโวยวาย 
   (3) แสดงออกเชิงไม่เห็นดว้ยทางส่ือสังคมออนไลน์หรือช่องทางอ่ืนๆ 
44. ท่านคิดวา่ส่ือมวลชนควรท าหนา้ท่ีในการเสนอเน้ือหาข่าวสารเก่ียวกบับุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มชาติ
พนัธ์ุในสังคมอยา่งไร 
   (1) เสนอเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล กลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุในแง่ท่ีมีความแปลกประหลาด 

พิสดาร หรือตลกขบขนั 
   (2) เสนอเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล กลุ่มคนหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุในเร่ืองท่ีเก่ียวกบัความขดัแยง้

รุนแรง 
   (3) เสนอเร่ืองราวเก่ียวกบับุคคล กลุ่มคน หรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ ท่ีดอ้ยโอกาสในสังคมและ

หาทางส่งเสริมหรือแกไ้ข 
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45. เพื่อใหป้ระชาชนคนไทยมีความรู้ความเขา้ใจเท่าทนัส่ือและการส่ือสารทั้งส่ือดั้งเดิมและโดยเฉพาะส่ือ
สมยัใหม่ต่างๆ ในยคุดิจิทลั ท่านคิดวา่ควรมีการส่งเสริมดว้ยวธีิการต่างๆ ต่อไปน้ีมากนอ้ยแค่ไหน 

ประเดน็ที่ควรส่งเสริม 

เห็นควรสงเสริมมากน้อยเพยีงใด 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

(1)  ควรส่งเสริมใหมี้การเรียนในโรงเรียน เพ่ือสร้างความรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร 
โดยก าหนดไวใ้นหลกัสูตรตั้งแต่ 

     

1.1  ระดบัอนุบาล      

1.2  ระดบัประถมศึกษา      

1.3  ระดบัมธัยมศึกษา      

1.4  ระดบัอาชีวศึกษา      

1.5  ระดบัมหาวิทยาลยั      

(2) เสนอใหเ้ร่ืองการรู้เท่าทนัการส่ือสารถกูก าหนดเป็นนโยบายระดบัชาติ      

(3) ส่ือแต่ละส่ือตอ้งเปิดเน้ือท่ีหรือช่วงเวลาในการน าเสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัส่ือและ
การส่ือสารทั้งดา้นความรู้ ความเขา้ใจ และการวิเคราะห์ วิพากษ ์วิจารณ์ 

     

(4) ส่งเสริมบทบาทกลุ่มผูบ้ริโภคในระดบัประชาชนทัว่ไปใหเ้ขม้แขง็รวมตวัเป็น
กลุ่มองคก์รท่ีมีความอิสระ เพ่ือด าเนินการคุม้ครองผูบ้ริโภคและตรวจสอบส่ือ 
อยา่งจริงจงัใหมี้ความรับผิดชอบต่อสงัคมและมีจรรยาบรรณ 

     

(5) มหาวิทยาลยัท่ีสอนทางดา้นส่ือมวลชนหรือนิเทศศาสตร์ตอ้งจดักิจกรรมบริการ
สงัคมโดยสร้างการเรียนรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในชุมชนในโรงเรียนและใน
สงัคมทุกระดบัทั้งในเมืองและชนบท 

     

(6) ในแต่ละโรงเรียนหรือสถาบนัการศึกษาควรส่งเสริมใหมี้กิจกรรมนกัเรียน/
นกัศึกษาโดยตั้งเป็นชมรมท่ีศึกษาเรียนรู้และตรวจสอบส่ือในช่ือ “รู้เท่าทนัส่ือ
และการส่ือสารยคุดิจิทลั” 

     

(7) ผูเ้ก่ียวขอ้งหรือมีส่วนไดส่้วนเสียร่วมกนัท า “คู่มือรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสาร” 
หรือ “ฉลาดส่ือสารและรู้เท่าทนัส่ือ” เพ่ือแจกกบันกัเรียนนกัศึกษาเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ไปใหรู้้จกัและรู้เท่าทนัส่ือมากข้ึน 

     

(8) รัฐบาลควรจดัสรรงบประมาณเฉพาะกิจเพ่ือการส่งเสริมกิจการสร้างความรู้เท่า
ทนัส่ือและการส่ือสารโดยแบ่งสรรงบประมาณจากภาษีท่ีไดจ้ากโฆษณาในส่ือ
ต่างๆ หรือจาก กสทช. ท่ีมีรายไดจ้ากการประมลูคล่ืนความถ่ีดิจิทลั 
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ประเดน็ที่ควรส่งเสริม 

เห็นควรสงเสริมมากน้อยเพยีงใด 

มากที่สุด 

มาก 

ปานกลาง 

นอ้ย 

นอ้ยที่สุด 

(9) สภาวิจยัหรือกองทุนส่งเสริมวิจยัแห่งชาติจดัท ากองทุนวิจยัและจดัสรร
งบประมาณจ านวนหน่ึง เพ่ือท าการวิจยัและส่งเสริมโครงการการรู้เท่าทนัส่ือและ
การส่ือสารใหเ้กิดข้ึนในสงัคมไทยยคุดิจิทลั 

     

(10) สร้างเครือข่ายส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในสงัคมไทยใหมี้
บทบาทเพ่ือตรวสอบคุณภาพส่ือและการส่ือสารใหส้ร้างสรรคแ์ละรับผิดชอบ 
มากข้ึน 

     

 
46. ท่านมีขอ้เสนอแนะอ่ืนๆ เพื่อส่งเสริมการรู้เท่าทนัส่ือและการส่ือสารในการช่วยปฏิรูปการส่ือสารใน
สังคมไทยอยา่งไรบา้งโปรดระบุ_________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
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ภาคผนวก ข. 
ค าตอบที่สะท้อนการรู้เท่าทันการส่ือสาร 

(จากแบบสอบถามเชิงส ารวจ)
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การรู้เท่าทนัการส่ือสาร (ส่ือและการส่ือสาร) 

ขอ้ท่ีเป็นค าตอบ สะทอ้นการรู้เท่าทนัส่ือ 
ตอนที ่3 
ขอ้ค าถามท่ี ค าตอบ 
ขอ้ท่ี 11 (3) 
ขอ้ท่ี 12 (2) 
ขอ้ท่ี 13 (3) 
ขอ้ท่ี 14 (3) 
ขอ้ท่ี 15 (3) 
ขอ้ท่ี 16 (2) 
ขอ้ท่ี 17 (2) 
ขอ้ท่ี 18 (3) 
ขอ้ท่ี 19 (3) 
ขอ้ท่ี 20 (3) 
ขอ้ท่ี 21 (1) 
ขอ้ท่ี 22 (3) 
ขอ้ท่ี 23 (3) 
ขอ้ท่ี 24 (1) 
ขอ้ท่ี 25 (3) 
ขอ้ท่ี 26 (1) 
ขอ้ท่ี 27 (1) 
ขอ้ท่ี 28 (2) 
ขอ้ท่ี 29 (2) 
ขอ้ท่ี 30 (2) 
ขอ้ท่ี 31 (3) 
ขอ้ท่ี 32 (3) 
ขอ้ท่ี 33 (3) 
ขอ้ท่ี 34 (1) 
ขอ้ท่ี 35 (1) 
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ภาคผนวก ค. 
การอภิปรายกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ 

เร่ือง “ความรู้เท่าทนัการส่ือสารยุคดิจทลักบับทบาทในการก าหนด 
แนวทางการปฏรูิปการส่ือสารในสังคมไทย” 

การประมวลประสบการณ์ ความรู้ ความคดิและการปฏบัิติ 
ในประเด็นการรู้เท่าทนัการส่ือสารในประเทศไทย
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ก าหนดการสนทนาและอภิปรายกลุ่ม เพือ่ประมวลประสบการณ์ ความรู้ ความคิดและ 

การปฏิบัติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
เร่ือง  “ความรู้เท่าทนัการส่ือสารยุคดิจิทลักับบทบาทในการก าหนดแนวทางการปฎิรูปการส่ือสารในสังคมไทย”  

จัดโดย  คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑิตย์ 
วนัศุกร์ที ่27 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ ห้อง 7203 ช้ัน 2 อาคารเฉลมิพระเกยีรติ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์ 
************************ 

13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน 
13.30 พิธีเปิดการเสวนา  
  กล่าวตอ้นรับและแจง้วตัถุประสงคโ์ดย  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์  
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์

13.40 – 16.30 น. สนทนากลุ่มอภิปรายหัวข้อ “ความรู้เท่าทันการส่ือสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการปฎิรูปการส่ือสารในสังคมไทย” โดย  
 ผศ.ดร.พรทพิย์  เยน็จะบก 
       รองผูอ้  านวยการฝ่ายเผยแพร่งานวจิยั  
  สถาบนัวจิยัและพฒันาแห่งมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน 
 ผศ.ดร.วรัชญ์  ครุจิต 
  อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตรและนวตักรรมการจดัการ  และ 
  ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองคก์ร สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้) 
 อาจารย์จักร์กฤษ เพิม่พูล 
 อดีตประธานสภาการหนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย  
 บรรณาธิการหนงัสือพิมพใ์นเครือเนชัน่และ 

 อาจารยพ์ิเศษในสถาบนัการศึกษาดา้นนิเทศศาสตร์ 
 อาจารย์ธาม เช้ือสถาปนศิริ 

นกัวชิาการดา้นส่ือ  สถาบนัวชิาการส่ือสาธารณะ (สวส.) 
องคก์ารกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) 
สถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

  ด าเนินการสนทนาโดย รศ.ดร.พีระ  จิรโสภณ 
16.30 – 17.00 น. สรุปการสนทนากลุ่มและปิดการสนทนา 
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วจัิย Digital Communication Literacy (Group Dission) 
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทณัฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบัณฑิตย์  

กล่าวเปิดและขอบคุณผูท้รงคุณวุฒิท่ีมาร่วมสนทนากลุ่มในโครงการวิจยั เร่ือง ความรู้เท่าทันการ
ส่ือสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการก าหนดแนวทางการปฏิรูปการส่อสารในสังคมไทย  ซ่ึงเป็นโครงการท่ี 
คณะอาจารยร์ะดบับณัฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ ไดจ้ดัท าข้ึนเพื่อ เพิ่มพูน
ความรู้ในเชิงวชิาการ และเพื่อใหเ้กิดประสิทธิผลสูงสุดส าหรับการจดัการเรียนการสอน ซ่ึงมีส่วนผลกัดนั
ให้อาจารย์ระดับปริญญาโทปริญญาเอกได้ท างานวิจยัท่ีมีประโยชน์ และมีผลกระทบสูงสุดด้วย ใน
ประเด็นเร่ืองน้ีเช่ือว่าผลงานของผูท้รงคุณวุฒิทุกๆ ท่านจะไดเ้ป็นกลไกในการขบัเคล่ือนไปสู่สังคม กบั
ประชาชน กบัรัฐบาลใหส้ามารถเดินคู่ขนานกนัไปไดใ้นยคุดิจิทลั   

เราในฐานะสถาบนัการศึกษา สนใจศึกษาในเร่ืองการรู้เท่าทนัการส่ือสาร ซ่ึงเม่ือก่อนน้ีหลายๆ
ท่านก็คงจะมีความเช่ือ ในส่วนของการรู้เท่าทนัส่ือหรือ Media literacy การศึกษาวิจยัท่ีจะท าน้ีจะศึกษาใน
เชิงลึกข้ึนไปอีกในส่วนของการเป็น Communication literacy โดยรวมในยุคดิจิทลั เพื่อเป็นแนวทางการ
ปฏิรูปกบับทบาทการส่ือสารในสังคมไทย ประเด็นเร่ือง Media literacy น้ีมีเน้ือหาดา้นวิชาการในเร่ือง
รู้เท่าทนัส่ือกระแสหลกัค่อนขา้งจะเยอะ พอมาถึงในส่ือในยุคดิจิทลัก็มีบางอยา่งท่ีขาดหายไปพอสมควร  
ดังนั้นการเชิญผูท้รงคุณวุฒิทั้ ง 4 ท่านในการท่ีจะมาร่วมกันแลกเปล่ียนความคิดเห็นว่ามีอะไรท่ีเรา
ตระหนกัว่ามนัขาดหายไปเราควรจะตอ้งรู้เท่าทนัส่ืออย่างไร เพื่อท่ีจะเป็นองค์ความรู้ท่ีจะเพิ่มเขา้ไปใน
วงการวิชาการของเรา เม่ืองานวิจยัน้ีเสร็จผมก็คาดว่าเราจะไดผ้ลการวิจยัน้ีไปเสนอต่อเพื่อเป็นแนวทาง
ปฏิบติัในการปฏิรูปในอีกมุมหน่ึง  เพราะวา่เราก็ไดส่ื้อสารกบัคณะกรรมการปฏิรูปส่ือพอสมควร ในวนัน้ี
ขออนุญาตขอบพระคุณทุกท่านและขออนุญาตยกเวทีการสนทนาน้ีกบัทุกท่านท่ีกรุณามาร่วมสนทนา เพื่อ
รวบรวมและหาขอ้สรุป ประเด็นปัญหา ประสบการณ์ แนวคิด และแนวทางปฏิบติัท่ีเก่ียวอ้งกบัความรู้เท่า
ทนัการส่ือสารและการปฏิรูปการส่ือสารในสังคม เพื่อเป็นแนวทางในการวจิยัคร้ังน้ีต่อไป 
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รศ.ดร.พรีะ จิรโสภณ (ผู้ด าเนินการอภิปราย) 

วนัน้ีคงจะมาร่วมกนัแสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน เสนอองคค์วามรู้ต่างๆ ท่ีท่านผูท้รงคุณวุฒิได้
ท าการศึกษาวิจยั ทั้งน้ีก็เพื่อท่ีจะเป็นประโยชน์กบังานวิจยั ท่ีท าอยู ่เรามองวา่ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีมีการปฏิรูป
ส่ือ ปฏิรูปสังคม ฉะนั้นทุกท่านก็คงทราบวา่ในปัจจยัของการปฏิรูปส่ือหรือปัญหาของการส่ือสารส่ิงหน่ึง
ก็คือผูรั้บสารท่ีมีปัญหาในเร่ืองของการรู้เท่าทนัส่ือ  ท าไมถึงตอ้งเป็นดา้นการส่ือสารเพราะวา่ในเร่ืองของ
การรู้เท่าทนัส่ือหรือ Media literacyน้ี ซ่ึงบางแห่ง UNESCO ก็ขยายเป็นการรู้เท่าทนัส่ือสารสนเทศ หรือวา่ 
Media and information Literacy จริงๆ ขอบเขตมากไปกวา่นั้น มิติของการส่ือสาร ถา้จะมองในแง่ของการ
ปฏิรูปกระบวนการส่ือสารจริงๆ  ส่ือแน่นอนจะตอ้งปฏิรูปและเราจะตอ้งรู้เท่าทนั เพราะวา่ส่ือเป็นปัญหา
หลกัในแง่ของผูส่ื้อสาร หรือผูใ้ช้ก็เป็นปัญหา การรู้จกั การไม่รู้เท่าทนัและการใช้ส่ือดว้ยเจตนาทั้งดีและ
ร้ายก็ท าใหก้ระบวนการส่ือสารของส่ือในสังคมเป็นปัญหา ในสังคมสมยัก่อนการอ่านออกเขียนไดถื้อวา่มี 
literacy  Literacy เบ้ืองตน้ แค่ 3 R ก็พอคือ writing  reading และ arithmetic  คือ อ่านออก เขียนได ้
ค านวณเป็น ก็พออยู่และเอาตวัรอดในสังคมได้แล้ว กระบวนการตดัสินใจในสังคมราบร่ืนได้ แต่ว่า
ปัจจุบนัน้ีทุกอย่างเจริญเติบโตก้าวหน้าซับซ้อน การรู้เร่ือง literacy อย่างเดียวไม่เพียงพอ ส่ือเขา้มามี
บทบาทจะตอ้งเขา้ใจในเร่ืองส่ือ ก่อนท่ีจะพูดถึงเร่ือง Media literacy ก็ม่ีเร่ืองของ rhetoric ก็คือการพูดเป็น 
คิดเป็นซ่ึงถือเป็นเร่ืองของ literacy ในยุคดั้งเดิมท่ียงัไม่มีส่ือ  ดงันั้นการท่ีคนจะรู้เท่าทนัหรือมีความรู้ใน
เร่ืองของการส่ือสารในองคป์ระกอบต่างๆ ในระดบัต่างๆ และบริบทต่างๆ มีความจ าเป็นเพื่อท่ีจะท าให้เรา
ส่ือสารเป็น ส่ือสารในเชิงสร้างสรรค ์เราจึงท าการวจิยั เพื่อศึกษาวา่คนไทยในยคุสังคมข่าวสารส่ือสารเป็น 
ส่ือสารอยา่งผูฉ้ลาดรู้ทนัแค่ไหน และก่อนท่ีจะท าการวิจยัเร่ืองน้ี มีความจ าเป็นท่ีคณะผูว้ิจยัตอ้งประมวล
องค์ความรู้และการด าเนินการเก่ียวกบัความรู้เท่าทนัดา้นการส่ือสาร จากประสบการณ์ท่ีผ่านมาอยา่งไร 
เพื่อเป็นพื้นฐานการวเิคราะห์ศึกษาในเชิงลึกต่อไป และสุดทา้ยก็จะเป็นเร่ืองของการน าความรู้เร่ือง Media 
literacy ไปสู่การเสนอแนะต่อการปฏิรูปการส่ือสารในสังคมไทย  
 
ผศ.ดร.พรทพิย์  เยน็จะบก 
ขอบคุณท่ีใหโ้อกาส ไดเ้ล่าประสบการณ์  เพราะความจริงก็ขบัเคล่ือนมานานตั้งแต่ปี 40 ผูท่ี้น าค าน้ีเขา้มาก็
คือ สสย.(สถาบนัส่ือเด็กและเยาวชน) โดยใชค้  าว่า Media Education เน่ืองจาก สสย. เป็นองคก์ร NGO 
ท่ีมาขบัเคล่ือนเพื่อท่ีจะให้เมืองไทยมีการศึกษาส่ืออยา่งแทจ้ริง  ผูท่ี้น าค าวา่ media literacy เขา้มาอีกท่าน
หน่ึงและถือวา่เป็นการจุดประกายคืออาจารยเ์อ้ือจิตต ์(วโิรจน์ไตรรัตน์)  เป็นผูท่ี้อา้งถึงและท าวิทยานิพนธ์
ท่ีเป็นตวัตน้แบบใชค้  าวา่ทบัศพัทเ์ลย ยงัไม่ใชค้  าวา่รู้เท่าทนัส่ือ ในเล่มก็ใชค้  าวา่ media literacy  จากตรง
นั้นมาก็จะพบว่า สสส. (ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) พูดถึงส่ือเพื่อสุขภาพ ท่ี
ตนเองมีส่วนร่วมคือในส่ือเพื่อสุขภาพมีก่ิงเร่ืองรู้เท่าทนัส่ือ เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทนัส่ือสมยัท่ีมีการ 
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เคล่ือนนอกระบบ  NGO หรือการเคล่ือนเพื่อองคก์รต่างๆ เท่าท่ีเห็นจะใช้ดา้นสุขภาพก่อน เพราะมีเร่ือง
ของ whitening เร่ืองท าไมต้องผอม เร่ืองของอาหารเสริม  องค์กรท่ีให้ทุนเป็นเร่ืองด้านสุขภาพ 
เพราะฉะนั้นก็เคล่ือนไหวเร่ืองนั้น ในขณะเดียวกนัผูจุ้ดประกายอีกคนหน่ึงก็คือ ผศ.ดร.ดวงกมล (ชาติ
ประเสริฐ) ซ่ึงเป็นคนแรกท่ีไดทุ้น UNESCO เธอใชค้  าวา่ Media literacy แลว้ก็น าเขา้มา UNESCO เร่ิมพูด
เร่ืองน้ีพอเร่ิมพดูเร่ืองน้ีส่ิงแรกท่ีท าในโปรเจคนั้นก็จะมีProfessor จากญ่ีปุ่นมาเพื่อให้  concept ซ่ึงเป็นท่ีกา
รันตีโดย UNESCO แลว้วา่ Professor คนน้ีมี concept ดา้น media literacy ชดัเจน ไดเ้ชิญอาจารยด์า้นนิเทศ
ศาสตร์ ตอนนั้นมีฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซียแลว้ก็ของไทยรวม  5 ชาติ มาเรียนรู้concept 
Media literacy วา่ท าอะไรกนับา้งแลว้ก็ใหทุ้กท่านกลบัไปท่ีมหาวทิยาลยัของตนเองแลว้ไปขบัเคล่ือนเร่ือง
น้ีแลว้ก็ตามไป follow-up นัน่ก็คือส่วนท่ี 2  คลา้ยกบัวา่มีการเคล่ือนนอกระบบและมีความพยายามท่ีจะมี
การเคล่ือนในระบบ พอมาถึงยุคของตนเองไดรั้บทุนในการแปล UNESCO ให้มาเล่มหน่ึง หลกัการของ 
Media Education In pacific เป็นคู่มือมาเลยวา่คุณจะสอน  ซ่ึงตอนนั้น Media literacy ยงัไม่เขา้มา Media 
Education เขา้มา พอแปลเล่มนั้นก็จะออกมาเป็นแนวว่า Media Education ซ่ึงบอกว่าเราตอ้งรู้เร่ือง
อะไรบา้งส าหรับครูระดบัมธัยม  ครูมธัยมไม่ไดเ้รียนนิเทศศาสตร์อยา่งเราเพราะฉะนั้นในเล่มนั้นจะปูดว้ย
พื้นว่านิเทศศาสตร์คืออะไร SMCR คืออะไร บทบาทหน้าท่ีการส่ือสารคืออะไรแล้วเราจะวิเคราะห์
อะไรบา้ง  ในยคุนั้นอิทธิพลส าคญัท่ีสุดคือโฆษณา เพราะฉะนั้นในยุคตน้ๆ ของการท า media literacy คือ
การมุ่งไปท่ีโฆษณาเพราะให้ผลกระทบดา้นลบท าให้เด็กหลงเช่ือเยาวชน หลงเช่ือหรือใครๆ หลงเช่ือได้
มาก เม่ือแปลคู่มือเล่มนั้นเสร็จให้กระทรวงศึกษา ซ่ึงคาดว่ากระทรวงศึกษาจะไปเคล่ือนในโรงเรียนแต่ก็
ไม่เคล่ือนไปแลว้หน่ึงเล่ม  จากนั้นมาตนเองก็จะรับทุนวิจยัไปเร่ือยๆ พฒันาองค์ความรู้ไปเร่ือยๆ และก็
พฒันาโมเดลซ่ึงมาจากหลากหลายท่ีแลว้ก็มาท าในบริบทของสังคมไทยโดยใชทุ้นของ สสส. ก็เกิดโมเดล
ข้ึนเหมือนกนั  แลว้ก็ไดไ้ปน าเสนอแลกเปล่ียนท่ีเวทีท่ีโมรอคโค  UNESCO ก็น าเสนอให้เปล่ียนค าว่า 
Media literacy เป็น Media information literacy curriculum ก็ประกาศวา่แต่ละประเทศเม่ือกลบัประเทศ
ของตนเองแลว้ก็ช่วยน าเอา concept น้ีไป เน่ืองจากวา่ตอนหลงัมีเร่ือง ยุคดิจิทลัเขา้มา ยุคมีเดียเขา้มา แค่
มีเดียเฉยๆ ไม่ใช่แลว้ไม่ใช่เร่ืองโฆษณาอะไรต่างๆเหล่านั้นมนัรวมเร่ืองของ information เร่ือง ICT ดว้ย  
หลงัจากเวทีนั้น UNESCO ก็ให้ทุนมาอีก ช่วยแปลเล่มคู่มือและก็ใชส้ าหรับ Teacher for Teacher แลว้ก็
เร่ิมท า workshop กนั มนัก็กองอยูท่ี่ห้อง   คนท่ีท าและขบัเคล่ือนมาเป็น 10 ปี คาดหวงัวา่ Media literacy 
จะเข้าไปอยู่ในโรงเรียน มันก็ยงัเข้าไม่ได้   ส่วนทางนอกระบบทั้ งหลายท่ีเป็นการขับเคล่ือนอยู่ มี
หน่วยงานท่ีรับทราบคือ กลุ่มมะขามป้อมท่ียงัรับทุนและท างานกบั สสส. สสย. อยู ่และส่วนของ Media 
Monitor คุณธาม (เช้ือสถาปนศิริ) คงเล่าให้ฟังได้นั้นคือส่ิงท่ีขบัเคล่ือนอยู่ในประเทศไทย  การท า 
workshop กบัคุณครูท่ีเราคาดหวงัว่าจะเป็น Training for the trainer  คาดหวงัว่าคุณครูนั้นจะใช้
กระบวนการรู้เท่าทนัส่ือในโรงเรียน คุณครูนั้นก็หายไปเกษียณไปบา้ง ก็ไม่ไดเ้ขา้ไปอยูอ่ยา่งชดัเจน  

DPU



143 
 
สรุปว่าเกิดการท าคู่มือข้ึนแลว้ระดบัมธัยมเล่มหน่ึง ระดบัประถมวยัเสร็จซ่ึงตนเองท าให้กบั สสย.ทั้งชุด
เหมือนกนัแต่มีครูประถมวยัคือเด็กอนุบาลทั้งหลายครูสอนวิธีการด่ืมนม ด่ืมนมอย่างไร ด่ืมนมชอคโก
แลตไม่ด่ืมนมหวาน  โฆษณาให้ทานอาหารแต่ไม่ใช่ว่าทานอาหารไร้ประโยชน์ focus ไปท่ีงานโฆษณา
เพราะเด็กประถมวยัยงัไม่ถึงส่ือดิจิทลัทั้งหลาย คู่มือเล่มน้ีมีเร่ืองของ information ทั้งหลาย เร่ืองของ ICT  
และก็จะมีการแปลมาเป็นคร่ึงๆ คร่ึงหน่ึงเป็นเร่ืองของ media อีกคร่ึงจะเป็นเร่ืองของ information มนัจะมี
ค าวา่ big-think information  ก็จะมีค าวา่คุณสืบคน้อยา่งไรเครดิตความน่าเช่ือถือของinformation นั้นเป็น
อย่างไร จะจดัเก็บอย่างไรและใช้ประโยชน์จาก information มีประมาณ 6ด้านท่ีเราตอ้งมองด้าน 
information หรือในโลกของดิจิทลั  UNESCO มีการพูดถึง ICT Study ท่ีตนเองเขา้ไปร่วม ก็พูดถึงในเร่ือง
ของ information และก็มีค  าพูดวา่ MIL (Media and Information literacy)  เพราะฉะนั้นเรียนให้ทราบวา่
พูดถึงในเร่ืองของประเด็นแรกคือการ Access การ Access เขา้ไปถึงส่ือต่างๆ ประเด็นท่ีสองคือ Freedom 
of Distribution นัน่คือเสรีภาพของส่ือต่างๆ ท่ีมีอยู ่แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกนั  ประเด็นท่ีสาม คือเร่ือง
ของ Privacy  ประเด็นท่ีส่ี เร่ืองของ ethic เร่ืองของจรรยาบรรณท่ีควรจะตอ้งค านึงถึงแลว้ก็ใชก้ระบวนการ
ท่ี MIL ซ่ึงfeed ความรู้ให้กบัประชาชนในประเทศ  ในขณะเดียวกนัให้ชดัเจนวา่เหมือน Hardware กบั 
software ท่ีเราจะพูดถึงโลกดิจิทลัมนัหมายถึงHardware หมายถึงระบบ แต่ถามว่าตวัเราเองเหมือนกนั ท่ี
เราจะ scopeงานวิจยัน้ีเราจะพูดถึงตวัcontent หรือเราจะพูดถึงตวัระบบ เราตอ้งชดัเจนดว้ย เพราะฉะนั้น
การรู้เท่าทนัน้ีหมายถึงการรู้เท่าทนัcontentให้ชดัเจนเลย scopeไปท่ีcontent scopeไปท่ีmassage เพราะว่า
มนัจะกวา้งเวลาท่ีเราไดย้ินค าว่าดิจิทลัมนัหมายถึงทีวีดิจิทลั หรือหมายถึงระบบดิจิทลัท่ีมนัแตกต่างกบัอ
นาล็อคอย่างไร แต่รู้เท่าทนัส่ือคือรู้เท่าทนัสารหรือเปล่า กระบวนการน้ีจะเกิดข้ึนกับผูรั้บสาร เพื่อจะ
ก่อใหเ้กิดการรู้การเท่าทนัต่างๆ เม่ือสักครู่ท่ีถามเร่ืองการส่ือสารการตลาดก็คือท่ีผา่นมาก็ชดัเจนเรามุ่งเนน้
ไปท่ีโฆษณา แต่ปัจจุบนัน้ีละครไทยก็ยงัน ้ าเน่าอยู่ ก็คือส่ือบนัเทิงก็ยงัมีผลแต่เราก็จะคน้พบอย่างหน่ึง
ตลอดเวลาท่ีท างานวิจยัคือเราห่วงว่าเยาวชนไทยจะรับละครไทยท่ีน ้ าเน่าหรืออะไรก็แล้วแต่ เราคิดว่า
ปัจจุบนัน้ีเด็กรู้เท่าทนัเยอะโดยเฉพาะกบัทีวีเพราะเด็กรุ่นใหม่จะไม่ค่อยรับทีวีเพราะกลายเป็นวา่เขาเล่น
โซเชียลเน็ตเวร์ิค มนัแตกต่างกนัไหมกบัดา้นการส่ือสารทีวดิีจิทลักบัรู้เท่าทนัส่ือเฉยๆ ถา้เรามีตวัช้ีวดั เรามี
กรอบในการคิดส่ิงท่ีส าคญัก็คือเราจะจบัส่ือไหนก็ได ้คือกรอบหรือตวัโมเดลทั้งหลายท่ีมี เช่นค าง่ายๆ คือ 
Access ส่ือไหน ส่ือทีว ีหรือส่ือใหม่ วเิคราะห์ก็คือคุณก็วเิคราะห์เน้ือหา ไม่วา่จะเป็นทีวีหรือส่ือใหม่ ไม่วา่
จะเป็นโฆษณา เวบ็ไซตห์รืออะไรก็ไดห้มด ตวัโมเดล ตวัองคป์ระกอบเพื่อการช้ีวดัเพื่อการศึกษาจะเป็น
ภาพรวมใหญ่สามารถจบัไดก้บัทุกส่ือ จบัไดก้บัทุกสารและจบัไดก้บัส่ือท่ีเขา้สู่กลุ่มเป้าหมายใดๆก็ได ้ อนั
น้ีเป็นกรอบในเชิงวิชาการ แลว้ก็เป้าหมายเดิมๆท่ีมกัจะมุ่งท่ีเด็กมธัยมปลายก่อนท่ีคาดวา่จะมีอิทธิพลกบั
ส่ือเยอะ แต่ปัจจุบนัน้ีส่ือลงมาถึงเด็กประถมแลว้   พอเด็กผา่นประถมวยัก็จะเขา้สู่มธัยมมนัก็คือปัญหาแลว้ 
รอบแรกประมาณน้ีก่อนค่ะ 
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อาจารย์จักร์กฤษ เพิม่พูล 
ขอบคุณทุกท่าน   อยากขอปรับพื้นฐานให้เข้าใจใกล้เคียงกันก่อนว่าเร่ืองการปฏิรูปการส่ือสารใน
สังคมไทยอยา่งท่ีเป็นโจทย ์ถา้ไม่เอาไปพวัพนักบัการปฏิรูปส่ือในสภาตอนน้ีผมวา่ถูกตอ้ง เราตอ้งชดัเจน
อยา่หลงประเด็น  การปฏิรูปส่ือคร้ังน้ีคือการปฏิรูปท่ีผูมี้อ  านาจไม่ไดต้ั้งใจจะให้มีการปฏิรูปจริงๆ แต่เป็น
การตอบโจทยใ์นการพยายามท่ีจะจดัการกบัส่ือสังคมออนไลน์ท่ีคุมไม่ได ้ประกาศหลายฉบบัท่ีออกมา
ก่อนหน้าน้ี 97 / 103 มีท่ีมาจากการท่ีพยายามท่ีจะควบคุมส่ือออนไลน์ทั้งส้ินไม่เก่ียวขอ้งกบัส่ือเดิมเลย 
ปรากฏการอยา่งหน่ึงท่ีผมคิดวา่ไปหวงัพึ่งพิงการปฏิรูปส่ือในระบบไม่ไดก้็คือการแกไ้ข พ.ร.บ.จดัสรรค์
องค์กรคล่ืนความถ่ี  ดูมีเน้ือหาส าคญัยอ้นกลบัไปก่อนปี 40 คือให้ กสทช.กบัไปอยู่ภายใตรั้ฐเหมือนเดิม 
ฉะนั้นถา้เอาเร่ืองการปฏิรูปส่ือในภาคการเมืองเป็นตวัตั้งผมว่าอาจจะไม่จ  าเป็นเท่าไหร่ไม่ค่อยเก่ียวขอ้ง  
ผมจะเล่าประสบการณ์ในฐานะท่ีเป็นนกัวิชาชีพท่ีไปเก่ียวขอ้งกบัวิชาการบา้งเล็กน้อยนั้น ก็ไดมี้ความ
พยายามท่ีจะท าบางอยา่งเพื่อใหส้ังคมเขา้ใจวา่การเปล่ียนผา่นมาสู่ปัจจุบนัรูปแบบลกัษณะของส่ือปัจจุบนั
เป็นอย่างไรตลอด 6 ปีท่ีอยู่ในสภาการหนงัสือพิมพ ์3 ปีแรกเป็นกรรมการ 3 ปีหลงัเป็นประธาน ผมก็
พยายามท่ีจะให้ความรู้กบัองค์กรสมาชิกเราซ่ึงมีอยูท่ ัว่ประเทศ ทั้งในต่างจงัหวดัและกรุงเทพฯ ประมาณ 
60 กวา่องคก์ร ขณะน้ีเร่ืองของส่ือมนัเขา้สู่เร่ืองของ Media Convergence คือส่ือยุคหลอมรวมก็มีการจดั
เวทีมีการให้ความรู้กันมาตลอดในช่วงท่ีผมอยู่ในต าแหน่ง อนัท่ีสองท่ี อาจจะเก่ียวขอ้งกนัแต่อาจไม่
โดยตรงนกัก็คือการท าให้เกิดแนวทางร่างการปฏิบติัในการใชส่ื้อสังคมออนไลน์ ก็เป็นแนวปฏิบติัซ่ึงใช้
ในองค์กรส่ือ 4 องค์กรหลกัด้วยกนั  อีกประการหน่ึงคือเร่ืองของความพยายามท่ีจะรวมกนัของฝ่าย
วิชาการและฝ่ายวิชาชีพ ผมเขา้ใจว่าเม่ือเร่ิมเขา้สู่ยุคดิจิทลัเป็นช่วงเปล่ียนผ่านซ่ึงสับสนพอสมควรในแง่
ของวิชาชีพบางทีอาจจะก้าวเกินไป ฝ่ายวิชาการก็อาจจะเขา้ใจแต่ว่าเร่ืองของการปรับตวัในเร่ืองของ
หลกัสูตร เร่ืองของเน้ือหาการเรียนการสอนอาจจะท าไดไ้ม่เร็วนกั ผมก็เลยมีแนวคิดตั้งแต่แรกวา่น่าจะเอา 
2 ฝ่ายมานัง่คุยกนัและเป็นรูปแบบของการประชุมก็เลยมีการเร่ิมตน้เร่ืองการประชุมเครือข่ายวิชาการ
วิชาชีพ จดัโดยกลุ่มท่ีหอการคา้ จดัต่อเน่ืองมา 9 คร้ังแลว้มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตยก์็เป็น 1 ใน 9 นั้น ก็
เป็นเวทีหน่ึงท่ีจะมีความพยายามท่ีจะใหภ้าพของ Media landscape ท่ีเปล่ียนไป วา่ตอนน้ีมีอะไรเปล่ียนไป
บา้งการเปล่ียนไปมนัส่งผลกับอะไรอย่างไรบ้าง อีกประการท่ีผมว่าส าคญัทั้งในแวดวงวิชาการ และ
วิชาชีพ ก็คือเร่ืองของการสร้างผลงานทางวิชาการเราก็มีความพยายามเหมือนผมขอทุนสนบัสนุนจาก 
สสส.ประมาณ 3-4 ปีแลว้ จากนั้นก็ท าวารสารวชิาการ อิสราปริทศัน์ ก็เป็นอีกความพยายามหน่ึงท่ีจะให้มี
พื้นท่ีของวิชาการกับวิชาชีพ อีกอันหน่ึงท่ีท าเสร็จไปเม่ือ 2 ปีท่ีแล้วก็เป็นต าราเร่ืองของ Media 
convergence ก็เป็นส่ิงท่ีผมท าและพยายามต่อยอดให้มากกวา่น้ีเพราะวา่ทั้งในแวดวงวิชาการ  และวิชาชีพ 
ผมคิดว่าอยู่ในช่วงเปล่ียนผ่านยงัไม่มีความชดัเจนเพียงพอท่ีว่าขณะน้ีเราอยู่ในยุคอะไรตอ้งท าอะไรตอ้ง
รู้เท่าทนัขนาดไหนอยา่งไร ผมอยากจะมาพดูถึงขอ้คิดพิจารณาเก่ียวกบัความรู้เท่าทนัการส่ือสารยคุดิจิทลั 
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ส่ิงแรกเลยท่ีเราตอ้งมาท าความเขา้ใจคือลกัษณะและธรรมชาติของส่ือ คือถา้จะพูดถึงดิจิทลัเราอาจจะพูด
ถึงง่ายๆ คือเทียบกับอนาล็อก คือในยุคอนาล็อกจะมีระเบียบแบบแผนท่ีชัดเจนไม่มีความซับซ้อนมี
ลกัษณะเป็นmass แบบน้ีเขา้ใจได้เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่พอถึงยุคดิจิทลัมนัมีความซับซ้อนมากข้ึน มี
รูปแบบท่ีหลากหลายมากข้ึน และมีทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการผมยงัหาค าตอบทั้งหมดไม่ไดว้่า
รูปแบบท่ีวา่จะเป็นมีวธีิการท่ีจะรู้เท่าทนัหรือจดัการอยา่งไร อนัถดัมาซ่ึงไปเก่ียวขอ้งกบัผูบ้ริโภคดว้ยส่วน
หน่ึงเก่ียวขอ้งกบัส่ือกระแสหลกั ส่ืออาชีพแบบท่ีผมท าอยู่ก็คือการรู้เท่าทนัส่ือซ่ึงส่งผ่านขอ้มูลข่าวสาร
ผา่นส่ือในสังคมออนไลน์ คือความไม่ชดัเจนถึงกระบวนการไดม้าของขอ้มูลข่าวสารมนัสร้างปัญหาเยอะ 
ในยคุท่ีผมท าส่ือใหม่ๆกระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูลข่าวสารเป็นระบบระเบียบชดัเจน เช่นนกัข่าวส่งข่าวเขา้
มาก็จะมีProcess วา่จะฝ่ายข่าว มีหวัหนา้ข่าว มี rewriter มี subeditor สุดทา้ยยงัมี proof  ช่วยตรวจดูอีก
ดงันั้นกระบวนการในยุคอนาล็อกจะมีความชดัเจนมีขั้นมีตอนของมนัอยู ่แต่พอถึงยุคดิจิทลั การไดม้าซ่ึง
ขอ้มูลข่าวสารแทบจะไม่มีกระบวนการดว้ยซ ้ าไปบางทีก็ส่งผา่นจากคนๆเดียว direct เลย แลว้บางทีก็แยก
ไม่ออกวา่คนท่ีส่งจะเรียกวา่อะไร จะเรียกวา่ citizen reporter หรือ direct reporter บางคนก็คิดเองวา่ตนเอง
ก็เป็นส่ือฉะนั้นใครท่ีใชส้ังคมออนไลน์ก็บอกเป็นส่ือหมด แลว้พอมีปัญหาข้ึนมาผูมี้อ  านาจก็ช้ีน้ิวมาวา่เป็น
ส่ือมีปัญหาตอ้งคุมส่ือก็เป็นปัญหาหน่ึงท่ีตอ้งแยกแยะใหเ้ห็นชดัเจน  

ผูเ้ก่ียวขอ้งในกระบวนการท าข่าวในยคุดิจิทลั มีลกัษระแตกต่างจากยุคอนาล็อก ช่ือเรียกยงัสับสน
วา่จะเรียกอยา่งไร ในรัฐธรรมนูญท่ีร่างกนัอยูจ่ะใชเ้รียกผูรั้บสาร ซ่ึงบางคร้ังก็คือผูส่้งสาร ค าวา่ผูใ้ชส่ื้อ แต่
ยงัไม่แน่ใจเหมือนกนั ในขั้นตอนของ สปช.มีความห่วงใยในเร่ืองน้ีว่าประชาชนใช้ค  าว่าส่ือหมดแล้ว
สังคมก็แยกไม่ออกวา่ใครใช่ส่ือ ใครไม่ใช่ส่ือ  ฉะนั้นสังคมตอ้งแยกให้ออกวา่ใครใช่ส่ือ เทียบกบัผูใ้ชส่ื้อ
ตอ้งชดัเจน   ต่อจากประเด็นเดิม  เม่ือสับสนมนัไม่ใช่สับสนเฉพาะผูบ้ริโภคขอ้มูลข่าวสารเท่านั้น  สับสน
ทั้งคนท่ีท าส่ืออาชีพดว้ย ฉะนั้นถา้ยอ้นหลงัไป 2-5 ปีให้หลงั ข่าวหลายข่าวไดม้าจากดิจิทลั ไดม้าจากส่ือ
สังคมออนไลน์ แล้วได้มาโดยท่ีไม่ได้มีการตรวจสอบ ว่าข่าวนั้นมีความน่าเช่ือถือมากน้อยขนาดไหน 
ฉะนั้นก็มีคนกลุ่มหน่ึงท่ีตอ้งการแกลง้นกัข่าวหรือตอ้งการใหน้กัข่าวเสียหนา้ก็ท าส่ิงท่ีไม่เหมาะสม ก็สร้าง
เพจอะไรข้ึนมาสักเพจหน่ึง คร้ังสุดทา้ยเป็นเพจเร่ืองฟาร์มสุนขัท่ีเปิดให้มีการบริการทางเพศกบัสุนขั เป็น
กรณีศึกษาท่ีคลาสสิกมาก เวบ็ไซตเ์ดลินิวส์น าไปลงทั้งเวบ็ไซต์ ทั้งหนงัสือพิมพ ์โดยท่ีไม่ไดต้รวจสอบ
ขอ้เทจ็จริงก็เป็นเร่ืองราวข้ึนมาเพราะเป็นข่าวท่ีไม่มีท่ีมา  ก็เป็นประเด็นท่ีเกิดข้ึนในส่ือกระแสหลกัท่ีไปใช้
ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือสังคมออนไลน์ อีกประเด็นหน่ึงท่ีเป็นประเด็นท่ีน่าสนใจคือทุกวนัน้ีส่ือถูกใช้เป็น
เคร่ืองมือในหลายรูปแบบดว้ยกนั เป็นเคร่ืองมือขององคก์รส่ือซ่ึงมีทั้งดีและไม่ดี  คือองคก์รส่ือท่ีตอ้งการ
สร้างภาพวา่เป็นองคก์รท่ีมีความครบเคร่ืองเร่ืองส่ือก็จะสนบัสนุนให้ส่ือในองคก์รมีความหลากหลายมาก
ข้ึนมีทั้งส่ือส่วนบุคคล มีทั้งทวิทเตอร์ มีทั้งเฟซบุ๊ค มีทุกอย่าง แต่เม่ือจะน าไปใช้เน่ืองจากมนัไม่ไดผ้่าน
กระบวนการกลัน่กรองท่ีเหมาะสม  ฉะนั้นนกัข่าวใหม่ๆ ท่ีเขา้ไปอยูใ่นระบบไม่เขา้ใจวธีิการท่ีจะส่ง 
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ข่าวสารขอ้มูลไปโดยท่ีตอ้งมีการกลัน่กรองและตอ้งมีความรับผดิชอบในสารท่ีเขาส่งออกไป  บางคร้ังเป็น
ความรู้สึกส่วนตวัเป็นเร่ืองท่ีไม่ไดมี้ท่ีมาท่ีไปก็ส่งผา่นออกไปในนามขององคก์รส่ือ  ก็เป็นดาบสองคมใน
เร่ืองขององคก์รส่ือ  หรือบางคร้ังก็มีผูท่ี้ใชใ้นทางการเมืองโฆษณาชวนเช่ือไปส่งข่าวในลกัษณะท่ีไม่มีมูล
ความจริงแล้วท าให้คนเช่ือหลายเร่ืองท่ีเกิดข้ึนในส่ือสังคมออนไลน์หรือส่ือดิจิทลั อีกอนัหน่ึงท่ีเป็น
โฆษณาแอบแฝงมีห้องเส้ือห้องหน่ึงท่ีบอกตดัเส้ือถูกมากเลยมาโฆษณาในส่ือสังคมดิจิทลั ส่ือสังคม
ออนไลน์อยา่งเดียวเลยก็จะเป็นรูปแบบหน่ึงท่ีเห็นอยู ่อีกประการหน่ึงก็คือพดูถึงในแง่ของคนท าส่ือเองก็มี
ทั้งดีและไม่ดี ทั้งผูบ้ริโภคทั้งผูใ้ช้ส่ือ ทั้งส่ืออาชีพ เม่ือก่อนเวลาท่ีมีประเด็นข่าวอะไรแลว้เราอยากจะไป
ถามความเห็นของคนท่ีถูกพาดพิงหรือคนท่ีเก่ียวขอ้งเราตอ้งรอไปสัมภาษณ์วา่มีความเห็นวา่อะไรอยา่งไร  
แต่ปัจจุบนัน้ีไม่ตอ้งพอมีปัญหา เช่นเร่ืองคุณยิง่ลกัษณ์ถูกแจง้ความถูกฟ้องศาลคดีอาญาก็ไปดูในเฟซบุ๊ควา่
จะพดูวา่อะไร  
ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิตต์   
ผมจะเป็นมุมมองในเร่ืองของวิชาการ ท่ีมีประสบการณ์ก็คือพูดให้เด็กฟังผ่านทางกระทรวงวฒันธรรม ก็
จะไปตามต่างจงัหวดั ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กระดบัล่าง ไปบรรยายให้ฟังผลตอบรับบางโรงเรียนก็ดีบาง
โรงเรียนก็ไม่น่าจะดี จากประเมินภายนอก  ก็ไม่แน่ใจวา่ในช่วงระยะเวลา 10 ปีท่ีผา่นมาคนเหลาน้ีก็จะมา
เป็นส่วนหน่ึงของปัญหา หรือเป็นส่วนหาทางแกไ้ข แต่ก็พยายามแทรกเขา้ไปในหลายอยา่ง ท่ีเขา้ไปสอน
ทุกระดบัชั้น เท่าท่ีสังเกตคือสมยัน้ีนกัศึกษาถา้เป็นระดบัปริญญาตรีก็จะมีความเท่าทนัเยอะ สนใจและเห็น
ความส าคญัพอไปบรรยายและยกตวัอยา่งให้ฟังก็จะรู้สึกอินมาก  ผมมีประเด็นท่ีจะตอ้งถามในขอ้ 3 เร่ือง
การรู้เท่าทนัในยคุดิจิทลั(digital communication literacy) มีดา้นใดบา้งแตกต่างจากการรู้เท่าทนัส่ือ (Media 
literacy) อย่างไร ข้อน้ีผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่า คือผมว่าการส่ือสารยุค(digital 
communication literacy) อาจจะไม่ตรงกนัเพราะในค าภาษาองักฤษไม่มีค าว่ายุค เลยแต่ผมอาจจะพูดถึง
การรู้เท่าทนัส่ือ (Media literacy) จะไม่มีความเหมือนเกือบร้อยเปอร์เซ็นตก์บัการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลั แต่
ไม่ใช่ส่ือยุคดิจิทลั  ส่ือยุคดิจิทลัก็คือส่ือท่ีเราใชใ้นยุคปัจจุบนัจะเป็นดิจิทลัหรือไม่เป็นดิจิทลั ก็คือเป็นส่ือ
เหมือนกนั การรู้เท่าทนัการส่ือสารการก็ตอ้งรู้เท่าทนัทั้งหมดไม่วา่จะเป็นออนไลน์ ออฟไลน์ ผมขอเสนอ
ไวว้า่ถา้หากเราจะเนน้เร่ืองของการรู้เท่าทนัส่ือดิจิทลัอยา่งไร ก็ตอ้งลงไปรายละเอียดวา่ตอนน้ีดิจิทลัมีส่ือ
อะไรบา้ง แต่ถา้เกิดจะพูดภาพกวา้งการรู้เท่าทนัส่ือในยุคดิจิทลั ซ่ึงก็คือในยุคปัจจุบนั ผมคิดว่าน่าจะเป็น
ภาพกวา้งมากกว่าท่ีเราตอ้งรู้   ดว้ยไม่ใช่วา่เราจะตอ้งรู้แค่ดิจิทลัออนไลน์ขณะท่ีออนไลน์เราไม่รู้เลยก็คง
ไม่ไดเ้พราะความจริงพื้นฐานก็ยงัคงตอ้งมีอยู ่เร่ืองของการก าหนดวาระคุณค่าข่าวต่างๆ  อีกประเด็นหน่ึง
ผมมีความเช่ือวา่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งขบัเคล่ือน ถา้เราเคล่ือนกนัเองก็เป็นอย่างท่ีเห็น 10 กว่าปีผ่านไป 
เราพยายามจะสร้างรู้เท่าทนัส่ือ อย่างท่ีอาจารยพ์รทิพยบ์อก ผ่านกระทรวงศึกษาธิการเราก็พยายามท่ีจะ
ผลกัดนัเขา้ไปแต่ไม่เกิดข้ึน เพราะอะไร คือถา้เราไปมองเจตนาผูมี้อ  านาจก็เป็นอีกประเด็นน่ึง ทุกคนก็ตอ้ง 
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มีAgendaอยูแ่ลว้ไม่วา่จะเป็นส่ือหรือไม่เป็นส่ือ  ซ่ึงเราไม่อาจไปฟันธงไดว้า่ในสังคมน้ีเป็นขาวเป็นด า ใน
แง่ของการท่ีเราจะไปผลกัดนัในเร่ืองของการรู้เท่าทนัส่ือท่ีเกิดข้ึนให้เป็นรูปธรรม ผมคิดว่าอยา่งไรก็ตอ้ง
อาศยัหลายส่วนไม่ใช่แค่ในส่วนของพวกเรา  สามเหล่ียมตอ้งขบัเคล่ือนไปคือตอ้งมีอ านาจรัฐ อ านาจทุน 
และอ านาจประชาชน ซ่ึงอ านาจรัฐ อ านาจทุน ไม่ไปในทิศทางเดียวกบัประชาชนอยา่งพวกเราท่ีพยายาม
ขบัเคล่ือนกนั ถา้สองอนัน้ีไม่เคล่ือนอย่างไรก็แบกไปไม่ได ้คือถึงแมจ้ะไดไ้ม่ไดก้็เป็นอีกเร่ืองหน่ึงอย่าง
นอ้ยเราขอเขา้ไปสิบ ไดส้ักหา้ ก็ยงัดีกวา่ไม่ไดอ้ะไรเลย เพราะฉะนั้นก็ตอ้งไปดว้ยกนั ภาคประชาชนถา้พูด
กนัตามตรงก็คือค่อนขา้งอ่อนแอ เม่ือรวมตวักนัแล้วไม่สามารถมีผลในเชิงนโยบายทางการเมืองได้ ท่ี
ไม่ไดพ้ึ่งทางเร่ืองของการตลาดค่อนขา้งยาก แต่ถา้เป็นเร่ืองโฆษณายงัมีผลเยอะ ส่วนหน่ึงถา้เกิดจะถาม
ปัญหา ผมวา่หลกัๆคือเป็นยุคท่ีมีความเปล่ียนแปลงเร่ืองเทคโนโลยีสูงมาก แลว้เทคโนโลยีก็ออกมาใหม่
ทุกวนัคนก็ไปตามเร่ืองของการใช้ application ในการน ามาใช้ท าอะไรได้บ้างพอไปเน้นเร่ืองของการ
ปฏิบติั  เร่ืองของการคิดวิเคราะห์ในการ refresh คิดค านึงถึงผลกระทบตรงน้ีมนัก็ตามไม่ทนั เทคโนโลยี
เปล่ียนไปอยา่งหน่ึงก่อให้เกิดผลอีกหลายอย่างท่ีเรามองไม่เห็นอยา่งเช่น ก่อน 3G กบั มี 3G ก็ต่างกนัมนั
ไม่ใชแ้ค่เร่ืองความเร็วแต่วา่มนัก่อนให้เกิดผลกระทบทางเร่ืองสังคมหรือวา่อะไรก็ตาม การเขา้มามนัมีผล
เป็น trickle-down effect ตามมาแต่วา่คนท่ีเป็นผูใ้ชอ้ยา่งเช่นเราและเยาวชนก็คือใชอ้ยา่งเดียว  ก็มองวา่ดี
โหลดไดท้  าอะไรไดห้ลายอยา่งหรือวา่เซลฟ่ีเป็นกระแสข้ึนมาก็ท าตามๆ กนั คือใชเ้ป็นแต่วา่คิดไม่เป็น ไม่
เชิงคิดไม่เป็นถา้หากเขาคิดก็อาจจะคิดเป็นก็ไดแ้ต่เขาไม่รู้สึกความจ าเป็นท่ีจะตอ้งไปคิด เพราะวา่มนัมีผล
กบัสังคมและคนอ่ืนก่อนเขาไม่รู้ วา่วนัในวนัหน่ึงเขาอาจจะตอ้งเจอแบบน้ี อีก 10 ปีเขาอาจไปสมคัรงาน 
ตอ้งโดนเช็คประวติัวา่เคยไปด่าใครไวบ้า้ง เขายงัไม่รู้ถึงโทษตรงน้ี ไม่รอบคอบในตนเอง ภาษาองักฤษเขา
เรียกวา่ self review be for self reflect  ก็คือเปิดเผยตนเองก่อนเลยช่ือ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท ์หรือวา่ไปท า
อะไรกอดกบัคนโนน้คนน้ี แต่เขาไม่ self reflect เลย คือเขาไม่คิดค านึง ไม่ชวัร์ก็แชร์ ไม่รอบคอบเลย ตดั
ต่อรูปเขาคิดวา่สนุกพวกน้ีกฎหมายก็ไม่รับรู้ เพราะคิดวา่ไม่มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งรู้ เพราะฉะนั้นส่วนน้ีก็
เป็นปัญหา  คือผลกระทบไม่ใช่มีแต่ตวัเอง คนรอบขา้งดว้ย ลูกไปท าอะไรพ่อแม่ก็เดือดร้อน วงษต์ระกูลก็
เสียหาย หรือวา่คนรอบขา้งเพื่อนหรือสังคมรอบตวัก็มีผลเป็นชั้นๆ ไป  ผมเคยท าวิจยัให้กบั สสย. หวัขอ้
เร่ืองของผลกระทบในแง่ลบ ซ่ึงผมแยกออกมาได ้8 หัวขอ้หลกั 30 หัวขอ้ยอ่ย ซ่ึงคิดว่าอาจจะมีมากข้ึน
แลว้ดว้ยซ ้ าในปัจจุบนั  เช่น ขอ้1 เร่ืองการล่อลวง  ขอ้2เร่ืองเน้ือหาท่ีไม่เหมาะสมรวมไปถึงเร่ืองของการด่า
กนัไปมา ขอ้3เร่ืองของสิทธ์ิ และก็เร่ืองของ cyber baiting ในต่างประเทศมีความซีเรียสมาก แต่เมืองไทย
ยงัไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นขอ้ดีของคนไทยหรือเปล่าท่ีไม่ค่อยจะมีปัญหาน้ี แต่ฝร่ังมีเยอะ 
โดยเฉพาะขอ้ยอ่ยขอ้หน่ึงโดยเฉพาะ cyber baiting ก็คือการย ัว่ยุให้ท าบางอยา่งเมืองไทยมีเยอะข้ึนไม่ใช่
แค่นกัเรียนอยา่งเดียว แต่ผูใ้หญ่ก็โดนเยอะอยา่งเช่นคลิปอาจารยร์องผูอ้  านวยการคนหน่ึงท่ีต่างจงัหวดั ถูก
เด็กนกัเรียนมาหลอกล่อใหคุ้ยไลน์ ขอ้4 คือก่อใหเ้กิดความไม่พอใจเช่นยิง่โพสตม์ากคนก็ยิง่อิจฉายิง่โพสต ์
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มากยิง่มีเพรสชัน่ยิง่เครียด ข้ีอิจฉาอะไรประมาณน้ี และขอ้ 5ก่อให้เกิดความเขา้ใจผิดหลอกลวง ซ่ึงอนัน้ีก็
มีเยอะ คือเราเคยชินกบัการเห็นข่าวเพราะข่าวส่วนมากเป็นจริง แต่ตอนน้ีเราอาจเห็นคนน้ีพูดตอนเชา้เร่ือง
หน่ึง ตอนบ่ายเป็นอีกเร่ืองหน่ึง กลายเป็นโอละพ่อ ซ่ึงเราจะไดย้ินค าน้ีบ่อยมาก และก็ขอ้ 7 ก็คือการท าผิด
กฎหมายผิดเพราะทวิทเตอร์ เช่นวนัน้ีผมโพสต์ไปเพราะว่ามีคนไปแชร์ พอแชร์แล้วเฟซบุ๊คสามารถ
เปล่ียนหัวข้อได้ก็จะเปล่ียนหมดเลย กรณีน้ีคือพระสุเทพไปให้ปากค าในเน้ือข่าวบอกว่ารับผิดชอบ
ทั้งหมดในการสลายการชุมนุม แต่วา่มีเพจหน่ึงออกมาแชร์บอกวา่พระสุเทพยอมรับคนเดียวแต่วา่มีแกไ้ข
มาในเพจดว้ยระบุวา่ทกัษิณใหใ้ชก้ระสุนจริง ซ่ึงคนไม่รู้ก็จะน าไปแชร์ต่อก็จะสร้างความขดัแยง้ข้ึนอีก ซ่ึง
จริงแล้วเป็นการผิด พ.ร.บ.ทวิทเตอร์ด้วยในการหม่ินประมาท และสุดทา้ยคือก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่
เหมาะสมเซลฟ่ีกนัจนตกหนา้ผาก็มี เซลฟ่ีแบบโชวอ์ะไรต่างๆ ก็มี ทา้ตีทา้ต่อย และก็ส่งรูปไม่เหมาะสม 
ตอนหลงัก็จะมาเป็นการแบลคเมยไ์ดเ้ช่นแฟนเลิกกนัก็เอามาแฉ ก็จะเป็นปัญหา ซ่ึงไม่ใชเ้ฉพาะแค่วยัรุ่น
เท่านั้นผูใ้หญ่ก็มีหลายกรณีท่ีโดนหลอก ปัญหาก็คือสรุปในขอ้ 1 ของโจทก์วิจยัก็คือมุ่งเน้นในเร่ืองของ
การใช้มากกว่าเพราะว่าเรากลวัจะตกยุคมีการอบรมตลอดเลยในการใช้แอฟพิเคชั่น เน้นเร่ืองการใช้
เพราะวา่ตรงน้ีมนัผา่นไปเร็วมาก ตวัคนตามไม่ทนัแต่วา่ตวั core หรือวา่ concept ตวัภูมิคุม้กนัจริงๆของ
การรู้เท่าทนัส่ือท่ีเป็นหลกัยงัตามไม่ทนั 
อาจารย์ธาม เช้ือสถาปนศิริ 
ผมเตรียมเร่ืองการใชส่ื้ออยา่งไรบา้ง ซ่ึงผมใชใ้นเวที กสทช.สัมมนา work shop ในเร่ือง 10 ปัญหาส่ือใน
สังคมไทยมีอะไรบา้ง  ซ่ึงเป็นความเห็นในส่วนตวัของผม ขอ้ 1. ปรากฏการณ์ของส่ือหรือวา่ส่ือกระจกเงา
ในสังคมไทยเราก็มีการเถียงกนัมานานว่าส่ือมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบหรือจริงๆ แลว้ส่ือเป็นคน reflex 
ซ่ึงผมมองว่าปรากฏการณ์น้ีท าให้เรามองว่าจริงแลว้ส่ือมีบทบาทส าคญัอย่างไร เป็นการส่งเสริมความ
รุนแรงหรือเปล่า หรือวา่ส่ือมวลชนก็มีหนา้ท่ีแค่สะทอ้นให้ดูเท่านั้นเอง แต่ผมคิดวา่เป็นทั้งสองอยา่ง   ขอ้ 
2. ก็คือคนไทยในยคุสังคมใหม่ใชส่ื้อเล้ียงลูก แต่ก่อนคนไทยใชโ้ทรทศัน์เล้ียงลูกแต่สมยัน้ีใชส้มาร์ทโฟน 
ใชเ้ทบ็เล็ต เรียนไดส้อบเก่งใหโ้ทรศพัทมื์อถือ ปัญหาขอ้ท่ี 3 ซ่ึงก็มีมาตลอดและก็พดูเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือก็
คือเร่ือง SLVR เร่ืองของตวัแทนความรุนแรง เพศ ภาพตวัแทนจากส่ือ แต่วา่ก็แกไ้ขไปไดบ้างส่วนซ่ึงเรามี
ตวัเรทรายการโทรทศัน์ก ากับ แต่ปัญหาอยู่ท่ีปลายเหตุว่าพ่อแม่ขาดการแนะน า รายการ น.13 น.18 
ผูป้กครองโปรดใชค้  าแนะน า ซ่ึงในความเป็นจริงผูป้กครองไม่สามารถแนะน าไดต้ลอด ฉะนั้นท าอยา่งไร
ควรมีคู่มือแนะน าไหม  คือผูป้กครองเองก็ขาดเพราะโตมากบัทีวี ดูทีวีท่ีมีภาพความรุนแรงปัญหาคือเด็ก
ขาดทกัษะการดูส่ือ  ขอ้  4. เด็กขาดทกัษะและภูมิคุม้กนัส่ือผมเคยฟังอาจารยก์าญจนา แกว้เทพ ซ่ึงท่านก็
ได้กล่าวในเร่ืองของการท่ีเด็กขาดทกัษะและภูมิคุม้กนัส่ือว่าจริงๆ แล้วอาจเป็นผูใ้หญ่ ผูใ้หญ่กบัเด็กมี
ลกัษณะท่ีแตกต่างกนัผูใ้หญ่อาจจะมีปัญหาเร่ืองยุคส่ือเก่า ส่วนเด็กก็อาจจะมีปัญหาเร่ืองยุคส่ือใหม่ ใชม้นั
แบบไม่เท่าทนั ขอ้ท่ี 5. เร่ืองช่องวา่ง  การส่ือสารช่องวา่งคนรุ่นต่างกนั  ซ่ึงเช่ือมโยงกบั ขอ้ท่ี 6. คือช่องวา่ง 
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ระหวา่งสังคมอนาล็อกกบัดิจิทลั  ปัจจุบนัน้ีไทยก็มีปัญหาเร่ืองดิจิทลั ดิไวด์ ซ่ึงเราเองก็ไม่รู้จะแกปั้ญหา
อยา่งไรมนัมีจุดช่องวา่ง อยูผ่มไม่รู้ว่าถา้จะแกปั้ญหาเร่ืองน้ีควรเป็นหน่วยงานไหนแต่ท่ียกปัญหาขอ้น้ีมา
เพราะไปพดูให ้กสทช.ฟัง ขอ้ท่ี 7. ก็จะเป็นโรคและภยัหรือวา่อนัตรายจากส่ือเทคโนโลยี อาชญากร อาญา
กรรม ท่ีมาจากเทคโนโลยี ผมคิดวา่เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองยากท่ีจะรับมือ ขอ้ 8. เร่ืองผลกระทบทางเทคโนโลยีท่ี
ผูใ้ชป้ลายทาง อนัน้ีโฟกสัเฉพาะเร่ืองเทคโนโลย ี เช่นถูกหลอก ถูกล่อลวง หรือวา่ใช ้Hate speed การรังแก
กนัผ่านโลกออนไลน์ ขอ้ท่ี 9. จริยธรรมความรับผิดชอบของการส่ือสารท่ีไปกระทบต่อสังคม หรือ
แมก้ระทัง่ตวัผูป้ระกอบกิจการเช่นเจา้ของชาเขียว ท าธุรกิจเพื่อใหผู้บ้ริโภคแชร์ภาพ ถา้ไม่มีระดบัการรู้เท่า
ทนัส่ือ ในเวที กสทช. ผมเคยบอกวา่ถา้ตวัผูรั้บอนุญาตวิทยุโทรทศัน์ท าดี เป็นการประกอบธุรกิจท่ีมีความ
รับผิดรับชอบ หรือช่อง 3 5 7 9 กสทช.บอกวา่คุณช่วยท ารายการรู้เท่าทนัส่ือในผงัรายการ ห้าหรือสิบ
เปอร์เซ็นตแ์ลว้คุณสามารถน ารายการพวกนั้นมาขอลดค่าสัมปทานหรือวา่ค่าเช่าสัญญา ก็เป็นภาษีท าดีแลว้
คืนให้ เป็นมาตรการแรงจูงใจ ส่วนขอ้ 10. ก็คือการมุ่งใช้ส่ือเพื่อการเรียนรู้มากเกินไป  เช่นเวลาผมไป
บรรยายอาจารยก์็จะมีความสับสนมาก การรู้เท่าทนัส่ือหมายถึงการเอาส่ือมาใช้เพื่อสร้างการเรียนรู้หรือ 
อนันั้นเป็นสายเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา อีกฝ่ายอาจารยก์็เขา้ใจวา่อยากให้เด็กรู้เท่าทนัส่ือก็ไม่ให้เด็กใชส่ื้อ
คือ media life out คือปิดกั้นการใชส่ื้อไปเลย ผูอ้  านวยการบางพื้นท่ีบอกวา่อยากให้เด็กรู้เท่าทนัส่ือง่ายนิด
เดียวไม่ตอ้งให้เด็กเอาโทรศพัทมื์อถือมาโรงเรียน หรือประกาศหนา้เสาธง ว่าโรงเรียนน้ีไม่มีนโยบายให้
เด็กใช้ส่ือ มนัเป็นการป้องกนัและปกปิดการใช้ส่ือ ผมคิดว่าสิบปัญหาน้ีเร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือกลายเป็น
ประเด็นควบคุม Regulation ค่อนขา้งมาก     ประการต่อไปขอกล่าวเร่ืองสภาพปัญหาการรู้เท่าทนัส่ืออันที่
หน่ึงตอ้งไปแปะ กสทช.เลยเร่ืองของ regulation ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ กสทช.ในเชิงกฎหมาย
อาจจะมีเร่ืองปัญหารูปแบบการก ากับเชิงวิชาชีพ เช่น self  regulation คือท ายงัไม่ได้จริง หรือความ
พยายามท่ีจะใช ้co-regulation ก็ไดอ้ยูใ่นช่วงเร่ิมตน้เพราะฉะนั้นเวลาท่ีบอกวา่ประชาชนท่ีจะเรียนรู้เท่าทนั
ส่ือรณรงค์ แบรนด์ก็ตอ้งมาบอยคอตพอไปถึง กสทช. ก็ท  าอะไรไม่ได ้เช่นละครเหนือเมฆ ท่ีฉายช่อง 3 
ประชาชนรู้เท่าทนัส่ือว่าท าไมไม่ให้ออกฉายมนัเป็นเร่ืองของการใช้สิทธิของประชาชนไดดู้มา 12 ตอน
แลว้ตอนท่ี 13 ไม่ยอมฉายแลว้ไปประทว้งท่ี กสทช.  กสชท. ก็บอกวา่ผิดแต่ไม่สามารถเอามาฉายคืนได ้
เร่ืองของประสิทธิภาพในการก ากบัของ กสทช. เร่ืองของสิทธิเสรีภาพ อนัน้ีอยูใ่นหมวด regulator ท่ีผมคิด
วา่มนัส่งผลต่อการรู้เท่าทนัส่ือ  ข้อทีส่อง เร่ืองการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบซ่ึงการมีหรือไม่มี หรือ
การถกเถียงว่าวิชารู้เท่าทนัส่ือควรอยู่ในแบบหลกัสูตรจริง หรือควรศึกษาเป็นหลกัสูตรการเรียนรู้ตาม
อธัยาศยั หรือควรเป็นการบูรณาการ แบบครูสนใจแลว้ก็เอาไปท าเอง  ผมท ามาทั้งสามแบบเลย เหมือนท่ี
อาจารยพ์รทิพยแ์ปลคู่มือ อนันั้นเขาไม่ไดน้ าไปใช้แบบจริงจงัแค่ครูคนไหนสนใจดาวน์โหลดไปท า ไม่
ต้องมี KPI ด้วยซ ้ าไปไม่ได้มีการประกันการศึกษาว่าคุณท าดีแล้วคุณได้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
ผูอ้  านวยการไม่ไดส้นใจดว้ยซ ้ าไป เรายงัคงถกเถียงกนัอยูว่า่มีหรือไม่มี ส าคญัหรือเปล่า คือถา้จะมีควรจะ 
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ฝังแนวคิดรูปแบบใดลงไปแบบการรู้เท่าทนัส่ือละเพราะวา่ส่วนมากเราเอาแนวคิด media literacyแปลมา
จากต าราต่างประเทศ 90 เปอร์เซ็นเป็นส่วนมากแลว้มนัก็ไม่มีการประยกุตใ์ชเ้ลยในแนวคิดเร่ืองสังคมไทย  
การใชห้รือประยุกตจ์ริงๆปัจจุบนัผมสอนวิชาmedia literacy สอนให้คิดกบัสถานการณ์จริงๆ แต่ถา้วิชาน้ี
ไปอยูใ่นโรงเรียนแลว้บอกวา่เด็กท่ีเรียนวชิาน้ีตอ้งไดเ้กรด 4 3 2 1 ผมวา่มนัผดิ เพราะคุณครูบางคนเวลาไป
สอนวชิาน้ีปรับเกรดไปใหค้ะแนนความถูกความผดิซ่ึงจริงๆ วชิาน้ีไม่ใช่ แลว้ก็เน้ือหาของหลกัสูตรอาจจะ
เป็นอยา่งไร การวดัผลสัมฤทธ์ิควรจะเป็นอยา่งไร  ข้อที่สามปัญหาเร่ืองเทคโนโลยี สังคมไทยยงัมีปัญหา
เร่ืองความเท่าเทียม ความเท่าทนั เช่นการใช้โทรศพัท์มือถือ คุณรู้ คุณเท่าทนัไหม แล้วสังคมเท่าเทียม
ระหว่างคนเมืองกับคนชนบทแล้ว  คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลเท่าเทียมเร่ืองระบบการให้บริการ
โทรคมนาคมของส่ือเท่ากนัจริงหรือ  ถา้มีทีวีดิจิทลัแลว้รายการ content ส่วนมากยงัเป็นทีวีของสังคมคน
ชั้นกลาง คนชั้นเมือง สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีการก ากบัดูแลการใช้ ข้อที่ส่ีเร่ืองฐานคิดสมาคม
ผูบ้ริโภคผมคิดวา่เป็นเร่ืองส าคญัเพราะผูบ้ริโภคดา้นส่ือในสังคมไทยมีแต่มูลนิธิสมาคมคุม้ครองผูบ้ริโภค
ดา้นสินคา้และบริการเหมือนอุตสาหกรรม อ.ย. แต่เรายงัไม่เคยมีหน่วยงานท่ีคุม้ครองผูบ้ริโภคด้านส่ือ 
เพราะฉะนั้นจะมีปัญหาในเชิงคุม้ครองผูบ้ริโภคจะตอ้งวางกลไกท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในระบบเยียวยา 
ลงโทษ คุม้ครอง เช่นกรณีโฆษณาของคุณตนัถา้มีกรณีร้องเรียนปัญหาก็จะอยูค่า้งตรงท่ีวา่คุณตนัท าธุรกิจ
แบบมีธรรมาภิบาลหรือเปล่า เพราะว่าโฆษณาของคุณตนัชาเขียวขออนุญาตถูกตอ้งตามกฎหมายแต่คน
อนุญาตคือมหาดไทย ซ่ึงอนุญาตภายใต ้พ.ร.บ.การชิงโชคแถมพก กสทช.บอกว่าเป็นโฆษณา กสทช.ไม่
ดูแลเร่ืองโฆษณาโดยตรง โฆษณาตอ้งให้สมาคมคุม้ครองผูบ้ริโภค โฆษณาผา่นมาไดอ้ยา่งไรจากสมาคม
ธุรกิจโฆษณาแลว้ตวั อ.ย. สาระส าคญัก็อยูท่ี่คณะกรรมการอาหารและยา เพราะกฎหมายส่ือมนัไม่บูรณา
การ เวลาจะคุม้ครองผูบ้ริโภคทีหน่ึงตอ้งเรียกหา้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งมา เราไม่มีคณะกรรมการการส่ือสาร 
ถา้เกิดวา่เป็นของอเมริกามี communication committee FCC ค าวา่การส่ือสารดูทุกเร่ืองท่ีเป็นการส่ือสาร 
ของไทยเรายงัแยกกนัอยูก่ฎหมายก็แยกกนัและท่ีส าคญัเวลาท่ีจะแทรกแซงกดดนัทางสังคมท าไดเ้พียงแค่
ยื่นจดหมายร้องเรียน เรียกร้อง แต่ว่าท่ีสุดแลว้ไม่มีการไปลงโทษ  กสทช.ลงโทษแบนรายการไทยแลนด์
ก้อดทาเล้น ปรับห้าแสน แล้วยงัไงก็ท าอีก ถ้าเป็นในต่างประเทศจะใช้มาตรการสูงสุดคือสั่งระงับ
ออกอากาศ ซ่ึงมนัใหผ้ลกระทบท่ีมากกวา่ แต่เราปรับเงินประชาชนจะไม่ไดป้ระโยชน์ ถา้ปรับเงินจะตอ้ง
น าเงินค่าปรับเขา้สภาวชิาชีพ เขา้องคก์รวชิาชีพเขาจะไดเ้ป็นเสือท่ีไม่ไดมี้แต่กระดาษ ให้เขาไดมี้อ านาจใน
การเอาเงินนั้นมาใช้ด้วย สุดท้ายในฐานะท่ีผมเป็น NGO ท างานภาคประชาสังคมด้วย ปัญหาด้าน
ยทุธศาสตร์มีหลายคนท าทุกคนร่วมท าแต่วา่ไม่มีเป้าหมายร่วมตรงกนั ต่างคนต่างท า มองไดส้องแบบต่าง
คนต่างท านั้นดีรวมกนัเดินแยกกนัตี ในมุมผมยุทธศาสตร์ก็ควรจะมีเพราะว่าจะไดตี้ไปทางเดียวกนัได้
ท างานไปในทางเดียวกนั เร่ืองบุญเร่ืองคุณเร่ืองเป้าของงานปัญหาของ media monitor คือเร่ืองส่งเสริมการ
รู้เท่าทนัส่ือ ไดทุ้นปีต่อปี ไม่มีความมัน่คงในการท างาน เพราะฉะนั้นคนท่ีท างานโปรเจคน้ีก็จะรู้สึกวา่ 
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ไม่ใช่งานท่ีเป็นยุทธศาสตร์สิบปี NGO ทั้งหมดท าอยูแ่ต่ท าดว้ยอุดมการณ์กบัแรงบนัดาลใจส่วนตวั แต่
เวลาไปท าจริงก็ตอ้งคิดวา่ปีน้ีจะมีทุนหรือเปล่า กลไกการขบัเคล่ือนทางสังคมหรือวา่การเคล่ือนทั้งระบบ 
ก็เป็นปัญหาของการรู้เท่าทนัส่ือในสังคมไทย ในส่วนเร่ืองหลกัสูตรสภาพปัญหาการสอนการรู้เท่าทนัส่ือ 
เป็น MIL ห้าวงผมใชข้อง UNESCO วงแรก Judgment ในท่ีน้ีเน่ืองจากวิชาน้ีหาคนสอนค่อนขา้งยากเวลา
ไปสอนใชค้่านิยมใชค้วามรู้สึกส่วนตวัตดัสินวา่อะไรถูกผดิ ซ่ึง judgment ของคนท่ีสอน MIL ใชไ้ม่ไดเ้ลย
เพราะว่า สารอนัเดียวกนัคนดูเหมือนกนัมนัเป็นเร่ืองปกติ แต่พอไปอยูใ่นวิชาเรียนมนัเหมือนกบัวา่มีการ
วดัความถูกความผิดแบบน้ีใช้ไม่ได ้ ขอ้ท่ีสอง การ integration คงจะอยู่ไม่อยู่ในหลกัการท่ีว่าอ่านออก 
เขียนได ้เท่านั้น ในมิติเร่ืองการส่ือสารปัจจุบนัจะมีเร่ือง Civic Education การศึกษาวิชาหน้าท่ีความเป็น
พลเมือง  หรือเราจะส่งเสริมให้ MIL เป็นเหมือนการLearning เรียนรู้ชัว่ชีวิต ชุมชนก็เรียนไดว้ิชาน้ี ไปดู
ทีวีชุมชนปราชญ์ชาวบา้น ไม่ตอ้งนบัค่าหน่วยกิต ให้เป็นการเรียนรู้ตามอธัยาศยั  ขอ้สาม Concept มีผู ้
ถกเถียงกนัว่าประเทศไทยจะใช ้MIL แบบทัว่ๆไป หรือแบบ applies ประยุกตก์นัแน่ MIL แบบทัว่ๆ ไป
คือหลกัสูตรท่ีว่าการรู้เท่าทนัส่ือคืออะไรท าตามขั้นตอน เป็นเหมือนหลกัสูตร  หรือจะตอ้งเป็นแบบเชิง
ประยุกตก่์อนในสังคมไทย  ขอ้ท่ีส่ีคือ Goals เป้าหมาย  การรู้เท่าทนัส่ือให้ตอบโจทยแ์ค่วา่ความพึงพอใจ
เป็นเร่ืองส่วนตวั  หรือวา่เป็นในระดบัชุมชน คนในชุมชนรู้เท่าทนัส่ือ หรือยกระดบัไปทั้งสังคม  ผมคิดวา่
ถา้เป็นระดบัการปฏิรูปควรจะตอ้งยกระดบัไปทั้งสังคม  มีนิยามของ UNESCO วา่การรู้เท่าทนัส่ือคือ skill  
คือ activity เป็นทกัษะความสามารถส่วนตวั  ถา้ไปผกูโยงกบัวิชาบทบาทหนา้ท่ีความเป็นพลเมืองมนัจะมี
ความรู้เท่าทนัส่ือมากไปถึงเร่ืองอ่ืนๆ อีก เวลาไปสอนเร่ืองน้ีอาจารยบ์างคนบอกวา่สอนให้เด็กรู้ทกัษะการ
รู้เท่าทนัส่ือก็พอไม่ตอ้งใหเ้ขาไปคิดถึงเช่ือมโยงกบับทบาทหนา้ท่ีชุมชน  แต่ในมุมมองผมคิดวา่ไม่ เขาจะ
รู้เท่าทนัส่ือส่วนตวัแลว้ก็จะฉลาดอยูค่นเดียวไม่ใช่แบบนั้น  ตอ้งท าให้คนอ่ืนรู้เท่าทนัส่ือมากข้ึนยกระดบั
ไปดว้ยกนัทั้งสังคม  เร่ืองสุดทา้ยต ารา Text/Context ต าราส่วนใหญ่ก็จะแปลมาจากต่างประเทศ ซ่ึงมีสอง
ส่วนคือ concept กบัส่วนท่ีเป็น ตวัอยา่ง ประเด็นคือ concept คือเม่ือแปลเขา้ใจ แต่พอเป็นตวัอย่างมนั
ไม่ได้อยู่ในบริบทของสังคมไทย เวลาไปสอนครูไทยไม่มีเวลาไปเก็บรวบรวมข้อมูลตวัอย่างเน้ือหา 
เพื่อท่ีจะเก็บเป็นตวัอยา่งในการเรียนการสอน ฉะนั้นไปสอนวิชาน้ีทีไรเป็นภาระค่อนขา้งมาก สอนจริงๆ 
concept นิดเดียวแต่การสอนในลกัษณะ discussion ให้เขาวิพากษ์ในห้อง อาจารยจ์ะมีปัญหาเร่ือง 10 
บทบาทหนา้ท่ีของพลเมืองของ UNESCO เร่ือง civic ท าไมจึงส าคญัเพราะมนัอยูใ่นเร่ืองท่ีสอง บา้นเรา
เร่ืองน้ีมนัหายไปนานเพราะวา่ Media literacy เป็นแค่ฟังชัน่หน่ึงของ civic education แค่บอกให้รู้จกัสิทธิ
หนา้ท่ีของผูท่ี้อยู่ในสังคม  แต่ว่าในเมืองไทยไม่ไดส้อนเป็นล าดบัแบบน้ี  เร่ืองmedia literacy เป็นเร่ือง
ใหญ่วิชาหนา้ท่ีพลเมือง media literacy มนัเป็นส่วนหน่ึงของ civic education ผมคิดว่าเวลาท่ีเรามีวิชา
หนา้ท่ีพลเมือง บทบาทหนา้ท่ีการเป็นประชาธิปไตย เราควรมองวิชา media literacy เป็นอีกหนา้ท่ีหน่ึง 
สรุปสุดทา้ยท่ีผมคิดวา่เป็นปัญหามาตลอดคือ จากวงเวทีปฏิรูป Media literacy framework  คือ media  
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literacy ไปเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองอะไรบา้งอนัท่ีหน่ึงคือ awareness การวดัระดบัความรู้เท่าทนัส่ือ ความ
ตระหนกัรู้ของประชาชน อนัท่ีสองเร่ือง Media Analysis & Critics การรู้ทกัษะไม่ใช่แค่การรู้ส่วนตวัตอ้ง
พฒันาไปถึง อนัท่ีสาม Media & civic education เพราะตอ้งบวกรวมกบัอีก 10 หนา้ท่ี  อนัท่ีส่ีคือ Media 
Monitoring การเฝ้าระวงัส่ือ ฉะนั้นผมต้องรู้ได้ทนัทีว่าผมต้องรู้เท่าทนัส่ือก่อนถึงจะไปเป็น Media 
Monitor เพราะคือการเฝ้าระวงัส่ือ Media watch ตอ้งผา่นการคิดวิเคราะห์ก่อนถึงจะมาท างานน้ีไดเ้พราะ
คุณเป็นพลเมืองจึงตอ้งมาท างานน้ีแทนคนอ่ืน อนัท่ีห้า Media & consumer right protection ปกป้อง
ผูบ้ริโภคในมิติดา้นส่ือ ฉะนั้นถา้เราจะรู้ว่า Positioning ของ Media literacy อยู่ตรงไหนก็คือเร่ิมตน้จาก
ตวัเอง ชุมชน การเป็นหน้าท่ี  ในประเด็นน้ีตอ้งพูดถึงเร่ืองของสิทธิการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร  สิทธิท่ีจะ
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารท่ีมีคุณภาพ สิทธิท่ีจะรับประกนัการรู้เท่าทนัส่ือการไดรั้บความรู้เร่ืองการรู้เท่าทนัส่ือ 
Human right of communication ซ่ึงจะเป็นร่วมใหญ่ ส่ิงท่ีกล่าวมาจะคือฟังชัน่ของการท างาน คือปัญหา
ของการรู้เท่าทนัส่ือท่ีผมไปประสบมา  
ผศ.ดร.พรทพิย์ เยน็จะบก  
เมือก้ีท่ีคุณธามไดพู้ดถึง เวลาการเรียน  Media  literacy  เราจะไม่ช้ีถูกผิด  แต่ส่ิงท่ีใชก้็คือ ใชดู้พฒันาการ
ของเขา  จากเขาพดูไดน้อ้ยเขาพดูไดม้ากข้ึน การพดูไดน้อ้ยหรือใครพูดไดม้าก ไม่มีใครถูกผิด แต่มีใครจะ
พูดไดลึ้กหรือใครพูดไดก้วา้ง สรุปภาพร่วมวา่ Media  literacy  มนัมีองคป์ระกอบอะไรบา้ง  เราตอ้งโยน
โจทยใ์นการวิเคราะห์  วิเคราะห์โดยโจทยข์องอาจารยเ์อง  สุดทา้ยแลว้การเรียน  Media  literacy  ไม่ได้
เรียนเน้ือหา แต่เรียนกระบวนการในการคิดวิเคราะห์  คิออยา่งมีโจทย ์คิดอยา่งมีกรอบ  กระบวนการรู้เท่า
ทนัส่ือมนัหมายถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์  ตอ้งให้เด็กมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตงัแต่เด็ก อนัน้ีคือขอ้
ท่ี 1  อนัท่ี  2 ให้เขา้ฟังคนอ่ืนพูด กระบวนการรู้เท่าทนัส่ือเป็นกระบวนการกลุ่ม  เวลาใช้ก่อให้เกิด
กระบวนการกลุ่ม ควรใช้การแลกเปลียน  ท าให้ผ่านกระบวนการฟังมากข้ึน  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนส่วนใหญ่ 
ต่างคนต่างพูด ไม่ค่อยได้ฟัง  เราจะยอมรับมากข้ึน  เหมือนกับเราเอาส่ือมาแล้วเราบอกว่าคนส่งส่ือ
ตอ้งการอะไร ถา้เขาให้ดู โฆษณา ดาราคนนั้นให้พูด อะไร ไม่พูดอะไร เหมือนโฆษณาไม่โกหกแต่บอก
ไม่หมด  ในท่ีสุดใหเ้ขาใชส่ื้อเป็นตวัคิดวเิคราะห์เป็น  เขา้ใจ อ่านออกได ้ ประเมินได ้สามอนัน้ี โดยใชส่ื้อ
ทุกประเภท  ใชก้ระบวนการ ถา้น าไปสู่การปฎิรูป ถา้จะเคล่ือนทุกคร้ังอนัท่ีหน่ึงของใหเ้คล่ือนเขา้ไปอยูใ่น
ระบบการศึกษาใหไ้ดก่้อน สอนตั้งแต่เด็กเล็กๆ คือการปฎิรูปจะไม่ไดเ้ขา้ใจทนัทีทนัใด  เด็กเม่ือโตข้ึนเขา
จะเขา้ใจส่ือ  กระบวนการรู้เท่าทนัส่ือเกิดข้ึนกบัผูรั้บส่ือ เกิดข้ึนประชาชน ประชาชน feedbackได ้ เม่ือเรา
เอาโมเดล  SMCR  มากอง มาจบั เป้าหมายท่ีเกิดข้ึน เกิดข้ึนท่ีตวั  R  เราจะไม่จบัแตะตวั  S  แต่จะการ
เกิดปฎิรูปตวั S  เม่ือตวั R  มีความเคล่ือนไหว  เร่ิมมีการเรียกร้องวา่  ส่ือตอ้งดีนะ  ตวั C  เป็นเร่ืองของการ
ควบคุมเป็น เร่ืองของจรรยาบรรณ ถา้ควบคุมตวั C ได ้   ก็ effect  ต่อตวั  S ต่อตวัผูส่้ง  ส่ิงท่ีจะเกิดรูปต่อ 
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ตวัผูรั้บมากท่ีสุดคือตวั M  ส่ิงท่ีส่ือส่งออกมาต่อผูรั้บ  ถา้จะเกิดการปฎิรูป เนน้ไปท่ีผูรั้บให้มีช่องทางมาก
ข้ึน ใหเ้ขา้เกิดการเรียนรู้มากข้ึน ไม่วา่จะกรณีใดก็ตาม 
อาจารย์จักร์กฤษ  เพิม่พูล 
ขยายความจากคุณธามนิดหน่ึง 
ความไม่รู้เท่าทนัส่ือเกิดผลอยา่งไรบา้ง  ในยคุดิจิตอล  

1. เกิดการหลัง่ไหลของขอ้มูลส่วนบุคคลโดยท่ีบุคคลเองกไ้ม่รู้  ตวัอยา่งเช่น ช่ือ ท่ีอยู ่ 
2. การแชร์ขอ้มูลท่ีไม่ถูกกฎหมาย หรือเร่ืองท่ีมีความละเอียดอ่อน เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบัสถาบนั

พระมหากษตัริย ์ ประกาศส านกัพระราชวงัปลอม  ซ่ึงผูแ้ชร์ถูกด าเนินคดี 
3. ความจริงเสมือน การถูกตดัตอนขอ้มูลโดยขาดบริบทรอบขา้ง โดยคนส่วนมากไม่ไดรั้บรู้ว่า

เป็นความจริงทั้งหมดหรือบางส่วน  เช่น ขอ้เขียนท่ีนกัข่าวเขียนเอง เวบ็ไซต์ท่ีอา้งอิงขอ้มูลผิดพลาด   ซ่ึง
อาจท าใหเ้กิดความเกลียดช่าง โดยผา่นส่ือดิจิตอล  

การเรียน การสอนในระดับปริญญาตรี  มีการเรียนการสอนวิชา จริยธรรม การรู้เท่าทันส่ือ 
กฎหมายส่ือ  เรามียงัขาดแคนในเร่ืองกรณีศึกษา โดยเหตุผล ขอ้จ ากดั การอยูห่่างไกลหรือมีเวลานอ้ย  แต่
ขณะน้ีวชิาการรู้เท่าทนัส่ือมีการสอนระดบัประถม ศึกษาแลว้ในโรงเรียนไทยรัฐวิทยา สุดทา้ยกระบวนปฎิ
รูปส่ือในระบบ มนัจะ output  ออกไปท่ีมนัเป็นคุณูปการต่อสังคมอยูบ่า้ง บทบาทการคุม้ครองผูบ้ริโภค 
โดยเพิ่มบทบาทของผูบ้ริโภคเป็นเป็นกฎไกลหลกัในการก ากบัดูแลส่ือ   
ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต 
กระบวนการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) คือ กระบวนการพื้นฐานในการรู้ส่ือ โดยการตั้งค  าถามของ
ผูบ้ริโภค เวลาบริโภคส่ือในแต่ละชนิด ปัญหาตอนน้ีคือ สอนยงัไงให้นกัเรียนเขา้ใจส่ือ ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ียาก 
กระบวนการก็คือ การน ากรณีศึกษามาใช ้(case study) ในความคิดของผม ท่ีผมเคยเสนอในหนงัสือ ช่ือวา่ 
รู้ทนัส่ือ มนัน่าจะมีความเป็นไปได ้ คือ การเรียนรู้ส่ือสามารถท าไดก้บัทุกๆคน ไม่ใช่เฉพาะกบันกัเรียน
นิเทศศาสตร์ ซ่ึงมนัเป็นขอบข่าย (scope) ท่ีแคบไป แทนท่ีจะเป็นผูบ้ริโภค กลบักลายเป็น ผูผ้ลิตส่ือซะเอง 
ท่ีตอ้งเรียนรู้ส่ือเอง ฉะนั้น การเรียนรู้ส่ือ ควรจะแทรกเขา้ไปตั้งแต่ยงัเป็นเด็ก คือ แทรกกระบวนการ การ
เรียนรู้ส่ือเขา้ไปในทุกรายวชิา ยกตวัอยา่ง วชิาประวติัศาสตร์ เร่ืองพระนเรศวร ซ่ึงอาจารยส์ามารถหยิบยก
น ามาเป็นตวัอยา่งประกอบวา่ เร่ืองน้ีสร้างข้ึนเพื่อความบนัเทิง สร้างข้ึนในรูปแบบท่ีตรงกบัความตอ้งการ
ของผูบ้ริโภค ซ่ึงมีทั้งเร่ืองท่ีจริงและไม่จริง ให้นกัเรียนลองไปดูว่า ส่วนไหนจริงและส่วนไหนท่ีไม่จริง 
ถูกผดินั้นไม่ส าคญั แต่มนัน่าจะมีกระบวนการวดั และประเมินการเรียนรู้ส่ือ  
ผมวา่ปัญหาส าคญั ก็คือ นิยามของมนั (term) คือ ส่ือมนัมีปัญหามานานแลว้ตั้งแต่สมยั แม็ค ลู ฮาน, ย ูโพ
สแมน หรือเร่ืองวฐัจกัรของส่ือ ซ่ึงในปัจจุบนัน้ี ภูมิทศัน์ของส่ือมนัเป็นเร่ืองท่ีกวา้งมากและกระทบทุก
อยา่ง  ถา้จะพดูในเร่ืองของ media literacy ผมคิดวา่มนัยงัแคบไป มนัยงัไม่ครอบคลุม ซ่ึงท่ีจริงมนัมีอยู ่4  
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ตวั SMCR แต่ media literacy มนัเป็นแค่ตวั C ผมเลยคิดวา่เราน่าจะให้นิยามของส่ือใหม่ อยา่งเช่นค าวา่ 
communication literacy ซ่ึงมนัจะกวา้งไปรึป่าว ถา้พูดถึงค าวา่ communication ก็จะหมายรวมถึงระดบั
ล่างๆดว้ย คือ การส่ือสารระหวา่งคนสองคน (interpersonal) ซ่ึงรู้ทนัคน สามารถจบัผิดกนัได ้หรือวา่เรา
จะใชค้  าวา่ mass communication literacy ซ่ึงหมายถึง ความรู้เท่าทนัการส่ือสารระดบัมวลชน ซ่ึงเร่ืองน้ีมนั
ก็จะสามารถพูดถึง ตวั Digital อย่างเช่น ไลน์ ซ่ึงมีบทบาทส าคญัเหมือนกนั ดงันั้นนิยามมนัควรจะเป็น 
mass communication and digital literacy หรือเปล่า 
อาจารย์ธาม เช้ือสถาปณศิริ 
กลไกการปฏิรูป SMCR หรือการปฏิรูปส่ือภาคพลเมืองมนัก็จะมีอยูท่ ั้งหมด 5 กลไก  

1. กลไกการพฒันากฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ ทางฝ่ังวิชาชาชีพจะพฒันาโดยตรงร่วมกบัสถาบนั
ทางการศึกษา อาทิ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ือ หรือ สิทธิเสรีภาพเก่ียวกบัส่ือ 

2. กลไกการเฝ้าระวงัและตรวจสอบส่ือภาคประชาชน ถ้ามนัเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน อาจจะเป็น
หน่วยงาน องค์กรอิสระ หรือว่า องค์กรภาคประชาชน อนัน้ีก็จะมีความเขม้แข็งมาก เพราะเน่ืองจากมี
ตวัแทนมาดูแลอยา่งชดัเจน 

3. กลไกการส่งเสริมความรู้เท่าทนัส่ือ ซ่ึงมนัจะอยูใ่นบทบาทหนา้ท่ีของ กสทช.  
4. กลไกการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นส่ือ คือ ถา้มีการปฏิรูปเราก็อยากมีการคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นส่ือ

จริงๆ  
5. กลไกการรณรงคก์ดดนัเชิงสังคม  เช่น กสทช. ออกมาตราการรู้เท่าทนัส่ือ ถา้สถานีวิทยุ-โทรทศัน์ 

รับประกนัการท ารายการรู้เท่าทนัส่ือสัปดาห์ละ 2-4 ชม. ออกอากาสในช่วงเวลาท่ีผค็นสามารถรับชมได ้
กสทช สนบัสนุนในเร่ืองของเงินคืนภาษี ขอลดหย่อนค่าเช้าสัญญาณ เป็นดชันีชวัดัความรับผิดชอบต่อ
สังคม 
 

DPU



155 
 

ประวตัิผู้วจัิย 
 
ช่ือ – สกุล  รองศาสตราจารย ์ดร.พีระ  จิรโสภณ 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผูอ้  านวยการหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขานิเทศศาสตร์ 
ประวตัิการศึกษา นศ.บ.(นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหิวทยาลยั 
    M.S.(Development Communication) University of the Philippiness(UPLB) 
    Ph.D. (Communication Theory and Journalism) Ohio University U.S.A. 
ผลงานวจัิย พีระ จิรโสภณ.  (2535).  วธีิการวจิยัการส่ือสารมวลชน.  : คณะนิเทศศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 พีระ จิรโสภณ; มาลี บุญศิริพนัธ์; วรีะศกัด์ิ สาเลยยกานนท.์  (2538).  การ

รายงานข่าวเชิงสืบสวนแบบประยกุต ์.  :  สถาบนัพฒันาการ
หนงัสือพิมพแ์ห่งประเทศไทย 

 พีระ จิระโสภณและอ่ืน ๆ.  (2546).  เอกสารการสอนชุดวิชา 15201 หลกัและ
ทฤษฎีการส่ือสาร.  : สุโทยัธรรมาธิราช, มหาวทิยาลยั 

 พีระ จิระโสภณและอ่ืน ๆ.  (2546).   เอกสารการสอนชุดวชิา 15202 ความรู้
เบ้ืองตน้เก่ียวกบัส่ือส่ิงพิมพ.์  : สุโทยัธรรมาธิราช, มหาวทิยาลยั 

 พีระ จิระโสภณและอ่ืน ๆ.  (2548).   เอกสารการสอนชุดวชิา 16339 การข่าวขั้น
สูงและการบรรณาธิกร.  : สุโทยัธรรมาธิราช, มหาวทิยาลยั 

 พีระ จิระโสภณ.  (2548).  ประมวลสาระชุดวชิา 15701 ปรัชญานิเทศศาสตร์
และทฤษฎีการส่ือสาร.  : สุโทยัธรรมาธิราช, มหาวทิยาลยั 

 พีระ จิรโสภณและอ่ืน ๆ.  (2549).  การรู้เท่าทนัขอ้มูลข่าวสาร.  : คณะนิเทศ
ศาสตร์ ภาควชิาวารสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 พีระ จิระโสภณและอ่ืน ๆ.  (2554).   เอกสารการสอนชุดวชิา 16412 
ประสบการณ์วชิาชีพนิเทศศาสตร์.  : สุโทยัธรรมาธิราช, มหาวทิยาลยั 

 et al.  (2004).  Communication theories and behavior.  
 (1987).  The Asian rcporter : a manual on reporting techniques.  
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ช่ือ – สกุล  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ทณัฑกานต ์ ดวงรัตน์ 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผูช่้วยอธิการบดีสายงานส่ือสารและพฒันาแบรนด์ 
    คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ 
ประวตัิการศึกษา ศศ.บ.  (ประชาสัมพนัธ์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 นศ.ม   (นิเทศศาสตรพฒันาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 นศ.ด.  นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ผลงานวจัิย  ทณัฑกานต ์ ดวงรัตน์.(2556).การส่ือสารรณรงคพ์ื้นท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง  
   ไดรั้บทุนวิจยัจาก ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) 
    ทณัฑกานต ์ ดวงรัตน์.(2557).มาตรฐานคุณวุฒิระดบัปริญญาตรี  
       สาขานิเทศศาสตร์ ประจ าปี 2557ไดรั้บทุนวิจยัจาก  
      ส านกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 
ต ารา   วาทนิเทศ 
บทความ  ท าอยา่งไรเม่ือตอ้งพดูในท่ีชุมชน 
    ฝึกการเป็นนกัฟังท่ีดีเพื่อกา้วสู่การเป็นนกัพดูท่ีมีคนอยากฟัง 
    แต่งกายไดถู้กกาละและสภาวะเศรษฐกิจ 
    บุคลิกภาพในการพดูสไตลผ์ูน้ า 
    บุคลิกภาพท่ีดูดีในยคุน ้ามนัแพง 
    ตรึงใจคนดว้ยอากปักิริยาอยา่งมืออาชีพ 
    บุคลิกภาพท่ีเขา้ตาผูบ้งัคบับญัชา 
    การศึกษาเปรียบเทียบบทบาทและบุคลิกภาพของนกัประชาสัมพนัธ์ 

   การส่ือสารรณรงคพ์ื้นท่ีสุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติของการส่ือสารเพื่อความ
รับผดิชอบทางสังคม 
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ช่ือ – สกุล  ดร.มนต ์ ขอเจริญ 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผูอ้  านวยการหลกัสูตรมหาบณัฑิต สาขานิเทศศาสตร์ 
ประวตัิการศึกษา ศศ.บ. (ศิลปะ) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ วทิยาเขตประสานมิตร 
    Master of Management Studies (MMS.) The University of Waikato,   
    New Zealand 
    นศ.ด. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ผลงานวจัิย  Mon Korcharoen .(2010). “Exploring catalysts to stimulate community 

dialogue in youth campaign”.Paper Presented at Communications & 
Sustainable Development in the Next Decade Conference, the Faculty 
of Communication Arts, Chulalongkorn University . 

    Mon Korcharoen .(2010). “Examining working status for composing 
developmental plan of affiliated cultural learning places of the Office 
of the National Culture Commission, Ministry of Culture”.  Research 
Report was granted by the Office of the National Culture 
Commission, Ministry of Culture. 
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ช่ือ – สกุล  ดร.ชนญัสรา  อรนพ ณ อยธุยา 
ต าแหน่งปัจจุบัน ผูช่้วยผูอ้  านวยการหลกัสูตรดุษฎีบณัฑิต สาขานิเทศศาสตร์ 
ประวตัิการศึกษา  ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีองักฤษ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์,2543 
   นศ.ม.(วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2550 
   นศ.ด. (นิเทศศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั,2557 

ผลงานวจัิย  ชนญัสรา  อรนพ ณ อยธุยา และพิรงรอง รามสูต, (2557).“การคุม้ครองเด็กและ
เยาวชนจากเน้ือหารายการท่ีอาจเป็นภยัในกิจการโทรทศัน์ไทยภายใต้
ภาวะส่ือหลอมรวม”วารสารนิเทศศาสตร์ ปีท่ี 32 ฉบบัท่ี 4, 2557. 

    พิรงรอง รามสูต, พิมลพรรณ ไชยนนัท ์และ ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา.(2554). 
“บทบาทขององคก์ร/สมาคมวชิาชีพส่ือ และมุมมอง/ความคิดเห็นต่อการ
ปฏิรูปส่ือ”วารสารการประชาสัมพนัธ์และการโฆษณา ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 1, 
2554. 

    ชนญัสรา อรนพ ณ อยธุยา.(2558).โครงการวิจยัการก ากบัดูแลเน้ือหาในวทิยุ
และโทรทศัน์ในยคุดิจิตอล: ประสบการณ์จากประเทศท่ีเปล่ียนผา่นสู่
ดิจิตอลแลว้ ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 

 

DPU



159 
 
ช่ือ – สกุล  ดร.โสภทัร  นาสวสัด์ิ 
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารยป์ระจ าคณะนิเทศศาสตร์ 
ประวตัิการศึกษา ศศ.บ.(โสตทศันศึกษา) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
    กศ.ม.(เทคโนโลยกีารศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
    นศ.ม.(การส่ือสารมวลชน) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    กศ.ด.(เทคโนโลยกีารศึกษา) มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
ผลงานวจัิย  ชลธิชา  บุญยนื,โสภทัร นาสวสัด์ิ .(2557).รูปแบบการส่ือสารของผูข้บัแทก็ซ่ีใน

การช่วยเหลือสังคมผา่นสถานีวทิย ุจส.100.กรุงเทพฯ : 
      มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์DPU
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ช่ือ – สกุล  ดร.อุษา  รุ่งโรจน์การคา้ 
ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารยพ์ิเศษคณะนิเทศศาสตร์ 
ประวตัิการศึกษา Bachelor of Arts (English Language and Literature), Thammasat University 
    Master of Commerce (Marketing), University of Sydney, Australia 
    PhD (Mass Communication), Thammasat University 
ผลงานวจัิย  Usa  Rungrotkankha.(2014). “A Discourse on Unity in H.M. King Bhumibil’s 

Royal Speeches” JC Journal Vol. 5 Issue 1, January-April, 2014. 
(Awarded JC & TU Best Thesis of the Year 2013) 

    อุษา รุ่งโรจน์การคา้ (2557). การอภิปรายความกระแสพระราชด ารัสวา่ดว้ย
ความรู้รักสามคัคี. ไทยคดีศึกษา 

    วชิยั รูปข าดี และอุษา รุ่งโรจน์การคา้ (2558). การศึกษาการใชส่ื้อต่อตา้นการก่อ
การร้าย ไดรั้บทุนสนบัสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทศัน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) 
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ช่ือ – สกลุ  อาจารยณ์ทัธสิฐษ์ิ  สิริปัญญาธนกิจ 
ต าแหน่งปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ 
ประวตัิการศึกษา ศศ.บ.  (ประชาสัมพนัธ์) มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
    นศ.ม   (นิเทศศาสตรพฒันาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
    นศ.ด.  นิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
ผลงานวจัิย  จิตส านึกเพื่อสาธารณะของนกัประชาสัมพนัธ์ในงานประชาสัมพนัธ์ 
บทความวชิาการ จิตส านึกเพื่อสาธารณะนกัประชาสัมพนัธ์ในองคก์รของไทย DPU
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