รายงานผลการวิจยั
เรื่อง
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ความรู้ เท่ าทันการสื่ อสารยุคดิจทิ ัลกับบทบาทในการกาหนดแนวทางการปฏิรูป
การสื่อสารในสังคมไทย
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คาสาคัญ : ความรู ้เท่าทันการสื่ อสาร, ยุคดิจิทลั
บทบาทในการกาหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่ อสาร,การปฏิรูปสื่ อ
ลิขสิ ทธิ์ : มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
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บทคัดย่ อ

การวิจ ัย เรื่ อ ง “ความรู้ เ ท่ า ทัน การสื่ อ สารยุค ดิ จิ ท ัล กับ บทบาทในการก าหนดแนว
ทางการปฏิ รู ป การสื่ อ สารในสั ง คมไทย” เป็ นการวิ จ ัย เชิ ง ส ารวจ กลุ่ ม เป้ าหมายประชากร
กรุ ง เทพมหานครที่ มี อ ายุ 18 ปี ขึ้ น ไป จานวน 400 คน ผนวกกับ การจัด กลุ่ ม อภิ ป รายโดยเชิ ญ
ผูท้ รงคุ ณ วุฒิผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านสื่ อและการรู้ เท่ าทันสื่ อและการสื่ อสารมาร่ วมให้ค วามคิดเห็ นเพื่อ
ประมวลองค์ความรู ้ แนวคิดและการดาเนินการเรื่ องการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์หลัก 3 ด้านคือ (1) เพื่อการประมวลแนวคิด องค์ความรู้
และการดาเนินการเรื่ องการรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารในประเทศไทย จากผูท้ รงคุณวุฒิ (2) สารวจ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการเปิ ดรับและการใช้สื่อ ระดับการรู้ เท่าทันการสื่ อสาร
ของกลุ่มตัวอย่างและ (3) ศึกษาแนวทางในการส่ งเสริ มบทบาทความเป็ นพลเมืองและการขับเคลื่อน
การรู ้เท่าทันการสื่ อสารเพื่อการปฏิรูปการสื่ อสารในสังคมไทย
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ผูท้ รงคุณวุฒิในการอภิปรายกลุ่มได้ให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการศึกษาวิจยั และการขับเคลื่อน
เพื่อการส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ การรู ้ เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารในระดับต่างๆ ทั้งการจัดหลักสู ตรการ
เรี ยนการสอนในโรงเรี ยนและการรณรงค์ในกลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ผูท้ รงคุณวุฒิช้ ี ประเด็นปั ญหาการ
นิ ยามขอบเขตการรู ้ เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารที่ยงั แตกต่างกัน รวมทั้งการสร้ างตัวชี้ วดั และการ
วินิจฉัยการเป็ นผูร้ ู ้ เท่าทันหรื อไม่รู้เท่าทันที่ยงั ไม่สอดคล้องกัน ซึ่ งผูศ้ ึกษาวิจยั ควรจะต้องกาหนด
ขอบเขตแนวคิดให้เจาะจงเป็ นแบบแผนชัดเจน
ในการสารวจประชากรพบว่าเป็ นเพศหญิงมากกว่าชาย อายุกระจายทุกวัย การศึกษา
ส่ วนใหญ่ปริ ญญาตรี อาชีพกระจายทุกประเภท แต่ส่วนใหญ่เป็ นนักศึกษา มีท้ งั กลุ่มทางานและไม่
ทางานในสัดส่ วนใกล้เคียงกัน ระดับรายได้ค่อนข้างต่าอยูใ่ นกลุ่ม 1 – 2 หมื่นบาทมากที่สุด
ประชากรร้ อยละ 96.19 หรื อเกื อบทั้งหมดมีสมาร์ ทโฟนใช้เป็ นของตนเองรวมทั้งมี
คอมพิ วเตอร์ ต้ งั โต๊ะ และโน้ตบุ๊ก มากกว่า ครึ่ งหนึ่ ง มีพ ฤติ กรรมเปิ ดรั บสื่ อเว็บ ไซต์ค่ อนข้า งบ่ อย
รวมทั้งเปิ ดรับสื่ อสังคมออนไลน์โดยใช้ไลน์มากที่สุดบ่อยถึงบ่อยมาก เฟซบุ๊กรองลงมาตามด้วย
ยูทูป กูเกิล อินสตาแกรม
สาหรับสื่ อดั้งเดิมเปิ ดรับโทรทัศน์เกือบทุกวันจนถึงทุกวัน รองลงมาอ่านหนังสื อพิมพ์
ฟั งวิทยุและติดตามนิ ตยสารบ่อยปานกลาง ส่ วนใหญ่มีวตั ถุประสงค์ในการใช้ท้ งั สื่ อดั้งเดิมและสื่ อ
ใหม่ เพื่อติดตามเหตุการณ์ข่าวสารต่างๆ และเพื่อความบันเทิงผ่อนคลาย สาหรับสื่ อใหม่ใช้เพื่อการ
สื่ อสารพูดคุยกับบุคคลต่างๆ อยูใ่ นเกณฑ์บ่อย
ระดับ การรู้ เ ท่ า ทัน การสื่ อ สาร ส่ ว นใหญ่ อยู่ใ นกลุ่ ม ระดับ ปานกลาง ร้ อ ยละ 54.5
รองลงมาเป็ นกลุ่มระดับต่า ร้อยละ 30.75 และกลุ่มระดับสู งเพียงร้อยละ 14.75
ประชากรมี บ ทบาทในการตรวจสอบสั ง คมน้ อ ย และคาดหวัง ให้ สื่ อ มี บ ทบาท
ตรวจสอบสังคมและสร้ างสรรค์สติปัญญาแก่ ประชาชนมากขึ้น กลุ่ มตัวอย่างต้องการให้ภาครัฐ
ส่ งเสริ มการรู ้ เท่าทันการสื่ อสารเพื่อปฏิรูปการสื่ อสารและปฏิรูปสังคม ต้องการให้มีการเรี ยนการ
สอนและจัดหลักสู ตรการรู้ เทาทันการสื่ อสารในโรงเรี ยนและมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในระดับ
ตั้งแต่มธั ยมศึกษาถึ งอุดมศึกษา นอกจากนี้ ยงั ต้องการให้รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณ โดย
แบ่งมาจากรายได้ภาษีของธุ รกิ จที่ เกี่ ยวกับการสื่ อสารโดยเฉพาะจาก กสทช. มาเป็ นกองทุนเพื่อ
ส่ งเสริ มการรู ้ ทนั การสื่ อสารให้กบั หน่ วยงานและองค์กรต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้องและมีบทบาทในการ
ผลักดันการรู ้เท่าทันการสื่ อสารในสังคม
ผลการทดสอบสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ว่าระดับการรู้ เท่าทันการสื่ อสารแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการเปิ ดรับและการใช้สื่อ ปรากฎว่าเป็ นตามสมมติฐานเพียง
บางส่ วนนัน่ คือแตกต่างกันตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ เฉพาะด้านอายุที่กลุ่มผูส้ ู งอายุมากกว่า

(ง)
มักมี ระดับการรู ้ เท่าทันมากกว่า แต่ก็ไม่เป็ นแบบแผนที่สอดคล้องกันทุกกลุ่ ม ส่ วนสมมติฐานที่
เกี่ยวกับพฤติกรรมการสื่ อสารปรากฏว่ามีความแตกต่างกับระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสาร บางส่ วน
แต่ก็ไม่เป็ นในทิศทางที่สอดคล้องกัน จึงไม่สามารถสรุ ปเป็ นแบบแผนที่ชดั เจนได้
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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.

(ช)
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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(ซ)
กิตติกรรมประกาศ
การวิจยั ครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุ นเงิ นทุนจากมหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ และการ
อานวยการจากฝ่ ายสายงานวิจยั มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิ ตย์ ทาให้การวิจยั สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี
คณะผูว้ ิจยั ขอขอบคุ ณท่านอธิ การบดี รองอธิ การบดี สายงานวิจยั และคณบดีคณะนิ เทศศาสตร์
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ทั้งฝ่ ายเลขานุการ ฝ่ ายเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ช่วยให้
การดาเนินงานเป็ นไปด้วยดี
คณะผูว้ จิ ยั
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บทคัดย่อภาษาไทย
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
กิตติกรรมประกาศ
สารบัญ
สารบัญตาราง
บทที่ 1 บทนา
ความเป็ นมาของปัญหา
วัตถุประสงค์
สมมติฐาน
ขอบเขตการวิจยั
ข้อจากัดการวิจยั
นิยามศัพท์
ข้อตกลงเบื้องต้น
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 แนว คิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
ความเป็ นมาและความหมายของการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
แนวคิดเรื่ องตัวชี้วดั การรู ้เท่าทันสื่ อ
ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนด
ทฤษฎีช่องว่างทางดิจิทลั
การรู ้เท่าทันการสื่ อสารกับการปฏิรูปสื่ อและการพัฒนา
ความเป็ นพลเมืองยุคดิจิทลั (Digital citizenship)
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 ระเบียบวิธีวจิ ัย
การอภิปรายกลุ่ม
การวิจยั เชิงสารวจ
เครื่ องมือวิจยั และการทดสอบเครื่ องมือ
การวิเคราะห์และทดสอบทางสถิติ
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4
4
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สารบัญ (ต่ อ)

บทที่ 4
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45
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62
70
74
79
93
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99
111
114
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ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การประมวลความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็น
ปั ญหาแนวคิดและการดาเนินการเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อและ
การสื่ อสารในประเทศไทย
ตอนที่ 2 ลักษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 3 การเป็ นเจ้าของเครื่ องมือสื่ อสาร การเปิ ดรับ พฤติกรรมการใช้สื่อ
และวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 การรู ้เท่าทันสื่ อและการมีส่วนใช้สื่อทางลบ
ตอนที่ 5 พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสาร
ที่สะท้อนการเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ตอนที่ 6 การส่ งเสริ มการรู้เท่าทันการสื่ อสารเพื่อการปฏิรูปการสื่ อสาร
ในสังคมไทย
ตอนที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน
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ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
โดยทัว่ ไปนักวิชาการและผูก้ าหนดนโยบายสังคมมักสนใจประเด็นการรู้เท่าทันสื่ อและ
การสื่ อสารกับบทบาทในการแก้ไขปั ญหาการสื่ อสารในสังคม โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก เยาวชนและ
ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมที่ไม่รู้เท่าทันข่าวสารและเนื้ อหาที่นาเสนอโดยสื่ อต่างๆ ยิ่งในยุคสังคมข่าวสาร
ที่ สื่ อใหม่และสื่ อเครื อข่ ายสั ง คมยุค ดิ จิทลั เข้า มามี บ ทบาทและอิ ท ธิ พ ลมากขึ้ นในชี วิตประจาวัน
บทบาทสื่ อมวลชนที่ ค วรมี ส่ วนหรื อมี บ ทบาทส าคัญในการสร้ า งผลลัพ ธ์ ใ นด้า นการพัฒนาหรื อ
ยกระดับคุณภาพสังคมกลับกลายเป็ นสร้างผลเสี ยหายให้แก่สังคมในหลายๆด้าน ดังปรากฎให้เห็น
เป็ นตัวอย่างมาเสมอ
แต่เมื่อวิเคราะห์ถึงบทบาทของสื่ ออย่างรอบด้านหรื อแบบองค์รวมแล้ว นักวิชาการนิเทศ
ศาสตร์ พบว่าการรู ้เท่าทันสื่ อเป็ นเพียงมิติเดียวที่มีผลกระทบต่อการบริ โภคข่าวสารในปั จจุบนั และใน
อนาคตของยุคสังคมสารสนเทศ เราจะพบว่าทุกครั้งเมื่อสังคมมีปัญหามักมีการพูดถึงการปฏิรูปสังคม
ไม่วา่ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ฯลฯ และขาดเสี ยมิได้ที่จะต้องกล่าวถึงต้นเหตุปัญหา
ที่มาจากการสื่ อสารหรื อการสื่ อสารมวลชนเสมอ ผูม้ ีอานาจในรัฐจึงต้องมีการผนวกนโยบายการ
ปฏิ รูป การสื่ อ สารมวลชนเข้า ไว้ใ นการปฎิ รูป สัง คมไทยด้วยเสมอ แต่ ใ นความเป็ นจริ ง แล้วการ
สื่ อสารมวลชนหรื อการสื่ อ สารผ่า นสื่ อนั้นเป็ นกระบวนการที่ มิ ไ ด้มี มิ ติเ ดี ย ว ปั ญ หาการบริ โภค
ข่า วสารไม่ ไ ด้ข้ ึ นอยู่ที่ ก ารขาดความรู้ เรื่ องสื่ อหรื อขาดการรู้ เท่ า ทันสื่ อเท่ า นั้นที่ ท าให้ก ารเปิ ดรั บ
สื่ อมวลชนมีผลในทางลบหรื อเกิดผลเสี ยหายขึ้น ตามหลักการสื่ อสารแล้วยังมีองค์ประกอบของการ
สื่ อสารด้านอื่ นๆ อีกที่มีผลต่อประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล หรื อผลกระทบของการสื่ อสารนับตั้งแต่
องค์ประกอบผูส้ ื่ อสาร ซึ่ งหมายถึงทั้งแหล่งสาร ผูส้ ่ งสารและผูร้ ับสาร ไปจนกระทัง่ เนื้ อหาสาระของ
ตัวสารเองรวมถึ ง ตัวสื่ อหรื อช่ องทางตลอดจนบริ บทของการสื่ อสารและผลลัพธ์ที่ตามมาของการ
สื่ อสาร ซึ่ งองค์ประกอบเหล่านี้เป็ นสิ่ งที่สมาชิกในสังคมยุคสารสนเทศต้องมีความรู้และรู้เท่าทันด้วย
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เช่นกัน ซึ่ งจะทาให้ดาเนินกิจกรรมการสื่ อสารในบริ บทหรื อในระดับต่างๆ ได้อย่างรู้เท่าทันและไม่
เกิดผลลัพธ์ในทางลบมากมายอย่างที่เป็ นอยูใ่ นปัจจุบนั
ดังนั้นประเด็นหรื อแนวคิดการรู้เท่าทันสื่ อ(Media literacy) ที่นกั วิชาการนักวิจยั และ
ผูก้ าหนดนโยบายเคยศึกษาและให้ความสนใจอย่างกว้างขวางนี้ จึงต้องมีการศึกษาในมิติที่กว้างขวาง
และหลากหลายมากขึ้น ต้องมองการสื่ อสารเป็ นกระบวนการที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ หรื อ
อย่า งน้อยต้องเข้าใจองค์รวมของการสื่ อสารว่า เป็ นกิ จกรรมของการเข้า รหัส (encoding) และการ
ถอดรหัส(decoding) เพื่อสื่ อความหมายระหว่างผูส้ ื่ อสาร (ผูส้ ่ งสาร-ผูร้ ับ) หรื อผูใ้ ช้สารผ่านสื่ อและ
ช่องทางต่างๆ ในสถานการณ์หรื อบริ บทต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดผลบางอย่างตามมา หากขยายเพิ่มเติมคา
กล่าวของ Harold Lasswell (1940) เกี่ยวกับกิจกรรมการสื่ อสารดั้งเดิมก็อาจจะพูดได้วา่ กิจกรรมการ
สื่ อสารคือ Who says what to whom in which channel (and which context) with (what meaning)
(and) what effect 1
ด้วยเหตุ ผลดังกล่ าวเป้ าหมายใน การสร้ างองค์ความรู้ ใหม่เกี่ ยวกับการรู้ เท่าทันสื่ อใน
ขอบเขตที่ ก ว้า งขึ้ น จึ ง น ามาสู่ ป ระเด็ น การวิจ ัย แนวคิ ด การรู้ เ ท่ า ทัน การสื่ อ สาร(Communication
literacy) โดยเฉพาะในยุคสื่ อสมัยใหม่และยุคดิจิทลั ในหัวข้อเรื่ อง “การรู้เท่าทันการสื่ อสารยุคดิจิทลั
กับบทบาทในการกาหนดทิ ศทางการพัฒนาและการปฏิ รูปการสื่ อสารในสังคมไทย” ทั้งนี้ เพื่อให้
สอดคล้องและเอื้อประโยชน์กบั นโยบายการปฏิรูปสังคมของรัฐบาลเฉพาะกาลยุค คสช. หรื อคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติในปั จจุบนั
การรู ้ เ ท่ า ทัน หรื อ ความสามารถในการอ่ า นออกเขี ย นได้ (Literacy) มี พ ัฒ นาการมา
ตลอดเวลา มีการนิยามและขยายคานิ ยามหลากหลาย เพื่อตอบสนองกับรู ปแบบการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง สิ่ งแวดล้อมและเทคโนโลยี (UNESCO, 2013) โดยได้มีผสู้ รุ ป literacy skill
ส าหรั บ เป็ นพื้ น ฐานให้ ใ ช้ ชี วิ ต ในสั ง คมได้ใ นยุ ค ที่ ย งั ไม่ มี เ ทคโนโลยี สื่ อ ใดๆ คื อ ทัก ษะ 3 Rs
ประกอบด้วยทัก ษะการเขี ย น (Writing) ทัก ษะการอ่ า น (Reading) และทัก ษะทางคณิ ตศาสตร์
(arithmetic) ซึ่ งเรี ยกรวมๆ ว่าการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็ นที่สามารถทาให้ใช้กบั ชีวิตประจาวันใน
สังคมในอดีตได้อย่างราบรื่ น(Simsek & Simsek, 2013 : 126)
ในขณะที่ Hobbs and Moore (2013) ได้ทบทวนยุคของการรู้เท่าทันเป็ น 9 ยุคคือ
Rhetoric(การพูดการฟัง) Print literacy (การอ่านการเขียน) Visual literacy (การเข้าใจและสามารถ
สร้างสรรค์ภาพ) Information literacy (การเข้าถึ งข้อมูลการประเมินและใช้ประโยชน์) Media
literacy (การรู ้ เท่าทันสื่ อ) Critical literacy (ความเข้าใจ ความสามารถวิพากษ์อานาจของสื่ อและ
เนื้ อหาสาร) Computer literacy (ความรู้เท่าทันคอมพิวเตอร์ ) News literacy (ความรู้เท่าทันข่าวและ
1

ในวงเล็บเพิม่ เติมโดยผูว้ จิ ยั เพือ่ ให้ครอบคลุมตามบริ บทในปั จจุบนั
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เหตุการณ์ข่าวต่างๆ) และ Digital literacy (ความรู้เท่าทันสื่ อดิจิทลั ทั้งอินเทอร์ เน็ตสื่ อสังคมออนไลน์
ต่างๆ) ซึ่ งศัพท์เรี ยกการรู ้เท่าทันในยุคต่างๆ นี้นกั วิชาการได้นาไปประยุกต์แตกต่างกันไป ทั้งขอบเขต
ที่เจาะจงและขอบเขตที่กว้างขวาง เช่นในงานวิจยั ครั้งนี้ ที่ใช้คาว่าการรู้เท่าทันการสื่ อสาร โดยรวมซึ่ ง
นาลักษณะของการรู ้เท่าทันสื่ อที่มีผนู ้ ิยามไว้มาผนวกกับการสื่ อสารทัว่ ไปในยุคดิจิทลั
คาว่า Media literacy มีการนาไปใช้กว้างขวางมากกว่าคาอื่นๆ แม้ในยุคแรกๆ มีการใช้คา
ว่า Media education ในทางการศึกษาที่สนใจ การเรี ยนรู้เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างความรอบรู้
เกี่ยวกับสื่ อที่เข้ามามีบทบาทในสังคมและสร้างผลกระทบหรื อผลสื บ เนื่องได้ท้ งั ในทางบวกและทาง
ลบแก่เด็กเยาวชนและประชาชนผูบ้ ริ โภคทัว่ ไป เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์(2540) ได้เคยทาวิทยานิพนธ์
ครุ ศาสตรดุษฎีบณั ฑิตในหัวข้อ Media Literacy ที่เสริ มนาเอาแนวคิด Media education มาประยุกต์ใช้
เพื่อวิเคราะห์ Media literacy ในกลุ่มประชากรคนไทย
การนิ ยามความหมายของการรู้เท่าทันสื่ อนั้นมีการถกเถียงกันอย่างกว้างขวาง โดยการ
นิ ยามการรู ้ เท่าทันสื่ อที่ เป็ นที่ ยอมรั บมากที่สุดในสหรัฐอเมริ กามาจากการประชุ ม Aspen Media
Literacy Leadership Institute ในปี ค.ศ. 1992 ว่า “Media literacy is the ability to access, analyze,
evaluate ,and create media in a variety of forms‛ (ความรู้เท่าทันสื่ อคือความสามารถในการเข้าถึง
วิเคราะห์ประเมินค่าและผลิตสื่ อได้หลากหลายรู ปแบบ) นอกจากนี้ Center for Media Literacy ยังได้
ขยายความหมายในบริ บทศตวรรษที่ 21 โดยเชื่อมโยงการรู้เท่าทันสื่ อกับการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทของสื่ อในสังคมและการสร้ างทักษะที่สาคัญในการแสวงหาและแสดงออกอันเป็ นทักษะ
จาเป็ นสาหรับพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย (Center for Media Literacy, n.d.)
สาหรับปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ระดับการรู้เท่าทันสื่ อนั้น วิสาลักษณ์ สิ ทธิ์ ขุนทด(2551) ได้
ศึกษาโมเดลเชิ งสาเหตุข องการรู ้ เท่าทันสื่ อของนักเรี ยน ม.3 ในกรุ งเทพมหานคร พบว่ามีตวั แปรที่
เกี่ยวข้องอยู่ 2 ชุด คือปั จจัยการเปิ ดรับสื่ อโดยเฉพาะพฤติกรรมการอ่านและปั จจัยด้านฐานะเศรษฐกิจ
และสังคม ส่ วนพนม คลี่ฉายา(2557) ระบุความสามารถในการตระหนักรู้กาหนดภาวะของการรู้เท่า
ทันสื่ อ รวมทั้งปั จจัยด้านตัวผูร้ ั บสารได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา วัย(วัยเรี ยน, วัยทางาน, วัยสู งอายุ)
รายได้ จานวนประเภทสื่ อที่เปิ ดรับ เป็ นต้น
จากความส าคัญ และองค์ค วามรู้ ข องการรู้ เ ท่ า ทัน การสื่ อ สารโดยรวมที่ ไ ด้ก ล่ า วมา
นาไปสู่ แนวคิ ดของการวิจยั ครั้ง นี้ โดยงานวิจยั นี้ ไ ด้ขยายขอบเขตการศึ กษาเป็ นการรู้ เท่ า ทันการ
สื่ อสารในยุคดิจิทลั ครอบคลุมทั้งสื่ อดั้งเดิม สื่ อใหม่และการสื่ อสารในบริ บททัว่ ไป เพื่อต้องการทราบ
สภาวะการรู ้ เท่าทันการสื่ อสารของประชาชน ในกรุ งเทพมหานคร ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปหรื อเป็ นผูม้ ี
สิ ท ธิ์ ออกเสี ย งเลื อกตั้ง ทั้ง นี้ เนื่ องจากกลุ่ ม ประชากรนี้ จะมี บ ทบาทส าคัญในการเป็ นพลเมื องใน
สัง คมไทยที่ กาลังก้าวเดิ นไปสู่ ระบอบประชาธิ ป ไตยที่ สมบูรณ์ ใ นอนาคตและเพื่ อนาองค์ความรู้
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เกี่ยวกับการรู ้เท่าทันการสื่ อสารของประชาชนไปเชื่อมโยงกับการปฏิรูปการสื่ อสารในยุคการปฏิรูป
สังคมที่กาลังขับเคลื่อนอยูข่ ณะนี้เช่นกัน
ดังนั้นจึงนาไปสู่ การศึกษาวิจยั ที่มุ่งตอบโจทย์เพื่อหาคาตอบที่จะนาไปขยายองค์ความรู้
และนาไปเพื่อการปฏิบตั ิและกาหนดนโยบายต่อไป ตามวัตถุประสงค์ต่อไปนี้
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วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
เป้ าหมายในการตอบโจทย์หรื อประเด็นการรู้ เท่าทันการสื่ อสารของประชาชนและการ
เชื่อมโยงกับบทบาทในการปฏิรูปการสื่ อสารในสังคมไทยจากคาถามวิจยั ต่อไปนี้
1. ผูท้ รงคุ ณ วุฒิที่ เกี่ ย วข้องและมี ป ระสบการณ์ ใ นประเด็นการรู้ เท่ า ทันสื่ อและการ
สื่ อสารในสัง คมไทยสะท้อนแนวคิด ปั ญหา วิธี ก ารศึ กษาวิเคราะห์ และการดาเนิ นการในเรื่ องนี้
อย่างไร
2. ประชากรเป้ าหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ ประเด็นการรู้ เท่า ทันการสื่ อสารกับ การปฏิ รูป
สังคมไทยมีลกั ษณะพื้นฐานส่ วนบุคคลที่เกี่ยวข้องด้านต่างๆ อย่างไร
3. ประชากรเป้ าหมายมีการรู้เท่าทันการสื่ อสารโดยรวมและในด้านต่างๆ อย่างไร และ
มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคลอย่างไร
4. ประชากรเป้ าหมายมีทศั นะต่อการกาหนดนโยบายและการดาเนิ นการเพื่อให้การ
รู ้เท่าทันการสื่ อสารมีบทบาทในการปฏิรูปสังคมไทยด้านการสื่ อสารให้ได้ผลอย่างไร
สมมติฐานการวิจัย
สมมติฐานที่กาหนดไว้คือ “ลักษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการสื่ อสาร
ของกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันมีแนวโน้มที่ระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสารแตกต่างกันด้วย” ซึ่งสามารถ
แบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ 2 สมมติฐานคือ
1. ลักษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ แตกต่างกันมีแนวโน้มที่ระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
แตกต่างกัน
2. ลักษณะพฤติกรรมการสื่ อสารที่แตกต่างกันมีแนวโน้มที่ระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสารแตกต่างกัน
ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจยั นี้ ศึกษาเฉพาะในขอบเขตกรุ งเทพมหานคร โดยกาหนดประชากรครอบคลุม
กลุ่มวัยนักเรี ยนนักศึกษา กลุ่มวัยทางาน และกลุ่มวัยผูส้ ู งอายุและแม่บา้ น
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ข้ อจากัดของการวิจัย
1. เน้นการสารวจข้อมูลในขอบเขตประชากรกรุ งเทพมหานครครอบคลุมกลุ่มประชากรในวัย
เรี ยน วัยทางาน วัยเกษียณ และแม่บา้ นที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปมีสิทธิ์ออกเสี ยงเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ
2. การวัดการรู ้เท่าทันการสื่ อสารเป็ นการวิเคราะห์ภาพรวมของการสื่ อสารที่ประยุกต์จาก
แนวคิดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแต่ไม่สามารถครอบคลุมได้ละเอียดมากนัก เนื่องจากต้องจากัดข้อคาถามไม่ให้มาก
จนเกินไปกับผูต้ อบ ซึ่ งจะไม่เหมาะกับการวิจยั เชิงสารวจในวงกว้าง
นิยามศัพท์

PU

D

งานวิจยั นี้มีคาศัพท์ที่สาคัญที่ได้นิยามในเชิงปฎิบตั ิต่อไปนี้
1. การสื่ อสารยุคดิจิทลั เป็ นการสื่ อสารทั้งการเข้ารหัสและการถอดรหัส ทั้งการสื่ อสาร
ออนไลน์และออฟไลน์ ทั้งผ่านสื่ อดิจิทลั กับสื่ อแอนะล็อกดั้งเดิมและไม่ผา่ นสื่ อ ที่เกิดขึ้นในยุคสังคม
ข่าวสารที่มีการใช้เทคโนโลยีการสื่ อสารแบบดิจิทลั อย่างกว้างขวาง
2. การรู้เท่ าทัน หมายถึงการมีความรู้ความเข้าใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์
ประเมิ น มีท กั ษะในการเข้าถึ ง ทัก ษะการใช้และสามารถสร้ า งสรรค์ สื่ อและการสื่ อสารได้อย่า ง
เหมาะสมทาให้สามารถมีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับสิ่ งเหล่านี้อย่างฉลาด รอบรู้ รอบคอบเท่าทัน ไม่เกิดผล
ที่เสี ยหายตามมา
3. ความรู้เท่ าทันการสื่ อสาร ในงานวิจยั นี้หมายถึงการวัดความรู้ ความเข้าใจและทักษะ
การใช้ การประเมิน เกี่ยวกับการสื่ อสารทั้งผ่านสื่ อใหม่กบั สื่ อดั้งเดิมและไม่ผา่ นสื่ อ ทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์ มิติการวัดครอบคลุมตั้งแต่ความหมายของการสื่ อสารองค์ประกอบการสื่ อสาร การแสวงหา
ข่าวสาร การใช้การรับรู ้และประเมินสื่ อและข่าวสารประเภทต่างๆ
การวัดการรู ้เท่าทันการสื่ อสารในงานวิจยั นี้ พิจารณาจากข้อคาถามจานวน 25 ข้อ โดยมี
คาตอบให้เลื อกตอบ 3 ข้อ ในจานวนนี้ มีคาตอบที่น่าจะสะท้อนการรู้ เท่าทันสื่ อมากที่สุด 1 ข้อ ซึ่ ง
กาหนดโดยผูว้ จิ ยั ที่ได้ผา่ นการตรวจสอบและวิเคราะห์วพิ ากษ์จากผูท้ รงคุณวุฒิแล้ว
4. บทบาทในการกาหนดแนวทางการปฏิรูป ในงานวิจยั นี้ ศึ ก ษาแนวทางที่ ร ะบุ โ ดย
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาสารวจในประเด็นต่างๆ เช่น การแสดงบทบาทเป็ นพลเมืองในการใช้สื่อลักษณะ
ต่า งๆ และความคิ ดเห็ นต่ อบทบาทสื่ อที่ นาไปสู่ แนวทางการพัฒนาระบบประชาธิ ป ไตย รวมทั้ง
ข้อแนะนาในการพัฒนาเพื่อยกระดับการรู้เท่าทัน การสื่ อสารในสังคมไทย
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ข้ อตกลงเบือ้ งต้ น
การสารวจครั้งนี้เป็ นการสะท้อนข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่ วง พ.ศ. 2558 -59 ด้วยตัวชี้ วดั ใน
รู ปแบบการบูรณาการ ที่อาจเป็ นตัวชี้วดั เฉพาะการวิจยั นี้ แต่จะเป็ นแนวทางที่เป็ นประโยชน์ในการแสวงหา
องค์ความรู ้ ต่อไป ทั้งนี้ งานวิจยั นี้ มีขอ้ ตกลงเบื้องต้นว่ากลุ่ มตัวอย่างประชากรมีแนวโน้มว่าจะมีความ
แตกต่างกันในเรื่ องการรู ้เท่าทันการสื่ อสารไปตามวัย ระดับการศึกษา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม
และพฤติกรรมการเปิ ดรับและการใช้สื่อ
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ทราบถึงสถานการณ์และสภาวะการรู้และไม่รู้เท่าทันการสื่ อสารของประชากรคน
ไทยที่มีสิทธิ์ ลงคะแนนเลือกตั้ง
2. นาข้อมูลความรู ้จากผลการวิจยั เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหาและกาหนดนโยบาย
เพื่อปฎิรูปการสื่ อสารในสังคมไทย
3. ขยายองค์ความรู้ Media literacy เพื่อการศึกษาวิจยั ในขอบเขตที่กว้างขวางขึ้น
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โครงการวิจยั เรื่ อง “ความรู้ เท่ าทันการสื่ อสารยุค ดิ จิท ลั กับบทบาทในการก าหนดแนว
ทางการปฏิรูปการสื่ อสารในสังคมไทย” อิงกรอบแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
- ความเป็ นมาและความหมายของการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
- แนวคิดเรื่ องตัวชี้วดั การรู้เท่าทันสื่ อ
- ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนด
- ทฤษฎีช่องว่างทางดิจิทลั
- การรู ้ เท่าทันการสื่ อสารกับการปฏิ รูปสื่ อและการพัฒนาความเป็ นพลเมืองยุคดิ จิทลั
(Digital citizenship)
- งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การนาเสนอในบทนี้จะประมวลแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันการ
สื่ อสาร และการปฏิ รูปการสื่ อสารในสังคมไทยยุคดิ จิทลั รวมถึ งบริ บทของการส่ งเสริ มความเป็ น
พลเมื องในระบอบประชาธิ ป ไตย โดยน าเสนอตามหัว ข้อข้า งต้น โดยในแต่ ล ะหัว ข้อจะท าการ
ทบทวนแนวคิ ด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องไปด้วยกัน ไม่ได้แยกส่ วนงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องออก
ต่างหากเพื่อให้มีความเชื่อมโยง เกี่ยวเนื่องซึ่ งกันและกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ความเป็ นมาและความหมายของการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
การรู ้ หรื อ การรู ้ เท่าทัน (Literacy) เป็ นแนวคิดที่มีวิวฒั นาการมาอย่างต่อเนื่ อง เริ่ มต้น
ความหมายจาก ‚ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้‛ ซึ่ งเชื่อมโยงกับสิ ทธิ ในการศึกษาของผูค้ น
ต่อมาแนวคิดและนิ ยามของการรู ้ เท่าทันได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองกับรู ปแบบของเทคโนโลยี
เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไป (UNESCO, 2013) ดังที่ Hobbs and Moore (2013) ได้
ทบทวนให้เห็ นตั้งแต่พฒั นาการของคาศัพท์เกี่ ยวกับการรู้เท่าทันซึ่ งมีพฒั นาการตามความก้าวหน้า
ของสื่ อและสื่ อมวลชนในแต่ละยุคสมัย โดยแบ่งเป็ นมิติต่างๆ ตามลาดับดังนี้
ยุคที่ 1: Rhetoric เป็ นยุคที่การรู้เท่าทันหมายถึงความสามารถด้านการพูดและการฟัง
ยุคที่ 2: Print Literacy เป็ นยุคที่การรู้เท่าทันหมายถึงความสามารถด้านการอ่านและการเขียน

8

PU

D

ยุคที่ 3: Visual Literacy เป็ นยุคที่การรู้เท่าทันหมายถึงการรู้เท่าทันการออกแบบภาพ การ
ตีความ และการสร้างสรรค์งานลักษณะต่างๆ
ยุคที่ 4: Information Literacy: เป็ นยุคที่การรู้เท่าทันหมายถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การ
สื บค้นข้อมูลข่าวสาร การประเมินข้อมูลข่าวสาร และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสาร
ยุคที่ 5: Media Literacy เป็ นยุคที่การรู้เท่าทันหมายถึง การรู้เท่าทันสื่ อ ความสามารถใน
การวิเคราะห์เนื้อหาจากสื่ อ และความสามารถในการสื่ อสารผ่านสื่ อประเภทต่างๆ
ยุคที่ 6: Critical Literacy เป็ นยุคที่การรู้เท่าทันหมายถึงความสามารถในการเข้าใจใน
อานาจของเนื้อหาสาร และข้อมูลข่าวสารที่นาเสนอผ่านสื่ อประเภทต่างๆ
ยุคที่ 7: Computer Literacy เป็ นยุคที่การรู้เท่าทันหมายถึงความสามารถในการเข้าใจ และ
ใช้คอมพิวเตอร์ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ยุคที่ 8: News Literacy เป็ นยุคที่การรู้เท่าทันหมายถึงความสามารถในการเข้าใจ และ
ประเมินข่าวสาร และเหตุการณ์ต่างๆ
ยุคที่ 9: Digital Literacy เป็ นยุคที่การรู้เท่าทันหมายถึงความสามารถ และความรับผิดชอบ
ในการใช้อินเทอร์ เน็ต และสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทต่างๆ
ในแวดวงวิชาการสื่ อสารมวลชน คาว่า ความรู้เท่าทันสื่ อ (Media Literacy) เป็ นศัพท์
วิชาการที่ เกิ ดขึ้นในประเทศแคนาดาและมีการใช้อย่างแพร่ หลายในบางประเทศในสหภาพยุโรป
สหรัฐอเมริ กา และญี่ปุ่น (พรทิพย์ เย็นจะบก, 2552, น. 9-10) ในยุคแรกเริ่ มนั้น การศึกษามุ่งเน้นไปที่
อิ ท ธิ พ ลของสื่ อมวลชนที่ มี ผ ลกระทบอย่า งมากต่ อ เยาวชน โดยเฉพาะสื่ อ วิทยุและโทรทัศน์ สื่ อ
ภาพยนตร์ และสื่ อโฆษณา ตามมุมมองของทฤษฎี เข็มฉี ดยา (Hypodermic Needle Theory) และ
ทฤษฎีการปลูกฝังหรื ออบรมบ่มเพราะจากสื่ อ (Cultivation Theory) จนเมื่อสังคมเข้าสู่ ยุคของข้อมูล
ข่าวสาร ขอบข่ายของการรู ้ เท่าทันสื่ อซึ่ งเคยมุ่งเน้นเฉพาะในระดับสื่ อมวลชนได้ถูกขยายออกไปสู่
ระดับสื่ อใหม่ที่กาลังมีบทบาทเพิ่มขึ้ นอย่างมากในสังคมยุคดิจิทลั แบบปั จจุบนั อีกทั้งยังมี แนวคิด
ใหม่ ๆ เกี่ ยวกับการรู ้ เท่าทันที่มีการเชื่อมโยงหลายๆ แนวคิดเข้าด้วยกัน อาทิ multi-literacies, transliteracy และ media and information literacy (MIL) ทั้งนี้ UNESCO ได้เสนอคาว่า Media and
Information Literacy โดยมีเหตุผลสาคัญในการรวมแนวคิด media literacy, information literacy,
ICT และ Digital literacy เข้าไว้ด้วยกัน โดยคานึ งถึงการเข้าถึงที่กว้างขวาง การหลอมรวมของ
ช่องทางการเผยแพร่ สารสนเทศและสื่ อในหลากหลายรู ปแบบ หลากหลายเครื่ องมือดิจิทลั เพื่อเป็ น
เป้ าหมายในการพัฒนาคนให้มีสมรรถนะที่จาเป็ นในการแสวงหาและใช้เสรี ภาพในการแสดงออก
และเข้าถึงสารสนเทศได้อย่างเป็ นประโยชน์มากที่สุด อีกทั้ง เป็ นเพราะการหลอมรวมทางเทคโนโลยี
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ได้ทาให้ยากที่ จะแบ่งแยกการรู ้ เท่าทันออกไปตามแต่ละประเภทของสื่ อ จึงจาเป็ นต้องสร้างกรอบ
แนวคิดที่กว้างขวางและครอบคลุม (UNESCO, 2013 : 27)
แนวคิดเกี่ยวกับการรู ้เท่าทันต่าง ๆ มีความเชื่อมโยงซึ่ งกันและกันและมีลกั ษณะร่ วมกันที่
สาคัญบางประการ ได้แก่ สร้างทรัพยากรบุคคลที่รู้เท่าทัน ปลูกฝังความสามารถของบุคคล โดยเฉพาะ
ด้านสารสนเทศ สื่ อและ ICT มุ่งหวังที่จะสร้างสังคมที่มีความรู้เป็ นพื้นฐาน ซึ่ งสาคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิ จและสังคม อีกทั้งมีเป้ าหมายร่ วมกันที่จะส่ งเสริ มการศึกษาตลอดชี วิต การสร้างสังคมแห่ ง
ความรู ้ที่ก่อประโยชน์ และสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของพลเมืองในสังคม (UNESCO, 2013 :27)
ในขณะเดี ย วกัน การนิ ย ามความหมายของการรู้ เ ท่ า ทัน นั้น ก็ มี ก ารถกเถี ย งกัน อย่ า ง
กว้างขวาง อย่างไรก็ดี นักวิชาการได้พยายามให้ความหมายของ การรู้เท่าทันสื่ อ หรื อ Media Literacy
โดยความหมายที่เป็ นที่ยอมรับกันมากที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐอเมริ กา ได้มาจากการสรุ ปคา
นิยามจากที่ประชุม Aspen Media Literacy Leadership Institute ในปี ค.ศ.1992 ว่า ‚Media Literacy is
the ability to access, analyze, evaluate, and create media in a variety of forms.‛ (ความรู้เท่าทันสื่ อ
คือ ความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมินค่า และผลิตสื่ อได้ในหลากหลายรู ปแบบ) (Center
for Media Literacy, n.d.) เช่นเดียวกับ National Association for media Literacy education: NAMLE
(n.d.) ให้คานิ ยามพื้นฐานเกี่ ยวกับความรู้ เท่าทันสื่ อไว้ว่า คือความสามารถในการเข้าถึง วิเคราะห์
ประเมิน และสื่ อสารข้อมูลได้ในหลากหลายรู ปแบบ รวมทั้งสารที่อยูใ่ นรู ปสิ่ งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์
(Media Literacy is the ability to access, analyze, evaluate, and communicate information in a
variety of forms, including print and non-print messages.) สอดคล้องกับการให้ความหมายของ
คณะกรรมการสหภาพยุโรป (EU Commission) ที่ระบุนิยามเชิ งปฏิบตั ิการของการรู้เท่าทันสื่ อว่า
ประกอบด้วยทักษะที่จาเป็ น 3 ประการ อันได้แก่ 1) การเข้าถึง (Access) คือการมีโอกาสได้ใช้สื่อและ
มี ค วามสามารถที่ จะใช้สื่ อได้อย่า งเหมาะสม 2) การวิเคราะห์ และประเมิ นค่ า (Analysis and
evaluation) คือ มีความสามารถในการอ่าน ทาความเข้าใจ การประเมินค่าเนื้ อหาสื่ อ รวมถึงตระหนัก
ถึ งเงื่ อนไขต่าง ๆ ของสื่ อในฐานะเครื่ องมือของการสื่ อสาร และ 3) ความสามารถในการสื่ อสาร
(Communicative competence) คือ ทักษะในการสร้างสาร ผลิตและเผยแพร่ ผา่ นช่องทางที่แตกต่างกัน
ส่ วนนักวิชาการไทยได้ให้ความหมายของ ‚การรู้เท่าทันสื่ อ‛ ไว้ อาทิ เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์
(2540 : 21) กล่าวว่า ความรู ้เท่าทันสื่ อ หมายถึงสภาวะที่บุคคลเป็ นผูท้ ี่มีความสามารถในการคิดพินิจ
พิ เคราะห์ ใ นเรื่ อ งกระบวนการสื่ อสารมวลชน ที่ ประกอบด้ว ยผูผ้ ลิ ตสื่ อ สถาบันหรื อองค์ก รสื่ อ
ความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผู ้ผ ลิ ต สื่ อ กับ อ านาจทางเศรษฐกิ จ การเมื อ งในระบบสั ง คมที่ มี ผ ลต่ อ
กระบวนการผลิ ตสื่ อ เนื้ อหา รู ป แบบหรื อเนื้ อความสื่ อ การถ่ า ยทอดหรื อเผยแพร่ ตลอดจนการ
สนับสนุนเนื้อหาหรื อผลผลิตสื่ อ ขณะที่ บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา (2539 : 122-126) ให้คาจากัดความ
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ว่า ความรู ้ เท่าทันสื่ อ คื อ ความสามารถในการอนุ มานความตื้นลึ กหนาบางของข้อมูลที่ปรากฏใน
สื่ อมวลชนอย่างมีหลักการ ซึ่ งจะช่วยป้ องกันการตกเป็ นเหยือ่ ของสื่ อมวลชนโดยไม่รู้สึกตัว
ความหมายของการรู ้เท่าทันสื่ อได้มีววิ ฒั นาการและขยายแนวคิดในทันสมัยตามบริ บทของ
สังคม การเมือง วัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปั จจุบนั อาทิ Hobbs and Moore
(2013 : 16-17) เห็ นว่า ความรู ้ เท่าทันสื่ อ (media literacy) และความรู้เท่าทันสื่ อดิจิทลั (digital
literacy) เป็ นเรื่ องที่มีความทับซ้อนกัน และกาหนดความหมายทั้งการรู้เท่าทันสื่ อและการรู้เท่าทันสื่ อ
ดิ จิทลั ว่าหมายรวมถึ ง ความสามารถในการเข้าถึ งสื่ อ (access) ความสามารถในการวิเคราะห์สื่อ
(analyze) ความสามารถในการแต่งหรื อสร้างสื่ อ (compose) ความสามารถในการสะท้อนความ
คิดเห็นที่มีต่อสื่ อ (reflect) และความสามารถในการปฏิบตั ิ/แสดงพฤติกรรมที่เกี่ ยวข้องกับสื่ อ (take
action) ซึ่ งทักษะเหล่านี้ ถือเป็ นทักษะชี วิต เช่นเดียวกับ UNESCO (2013) ที่ให้นิยาม Media and
Information Literacy ว่าเป็ น ชุดของสมรรถนะซึ่ งสร้างเสริ มพลังให้พลเมืองที่จะเข้าถึง (access) เรี ยก
ข้อมูล (retrieve) เข้าใจ (understand) ประเมินค่า (evaluate) และ ใช้ (use) สร้าง (create) รวมถึง
แบ่งปั น (share) สารสนเทศและเนื้ อหาในสื่ อในทุกรู ปแบบ โดยใช้เครื่ องมือที่หลากหลาย อย่างมี
วิจารณญาณ มีจริ ยธรรมและมีประสิ ทธิ ผล เพื่อที่จะสามารถมีความส่ วนร่ วมและมีความสัมพันธ์กบั
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในระดับบุคคล ระดับวิชาชีพ และระดับสังคม
นอกจากนี้ เว็บไชต์ของ Center for Media Literacy ได้เผยแพร่ คานายามและความหมาย
ของการรู ้เท่าทันสื่ อ โดยได้ขยายความให้เชื่อมโยงกับบริ บทของการศึกษาของผูเ้ รี ยนในศตวรรษที่ 21
โดยนิยาม ‚การรู ้เท่าทันสื่ อในศตวรรษที่ 21‛ ว่าหมายถึง “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.” (กรอบคิดการเรี ยนรู้เพื่อให้
สามารถเข้าถึ ง วิเคราะห์ ประเมินค่า ผลิตและมีส่วนร่ วมกับสารที่สื่อออกมาในหลากหลายรู ปแบบ
ตั้งแต่สิ่งพิมพ์ วิดีโอ ไปถึ งอินเทอร์ เน็ต การรู้เท่าทันสื่ อยังเป็ นการสร้างความเข้าใจเกี่ ยวกับบทบาท
ของสื่ อในสังคม และสร้างทักษะที่สาคัญในการแสวงหาและแสดงออกอันเป็ นทักษะจาเป็ นสาหรับ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
ส่ วนในประเทศไทย นักวิชาการและองค์กรที่เกี่ ยวข้องกับการส่ งเสริ มการรู้เท่าทันสื่ อได้
ขยายขอบเขตไปสู่ ‚การรู ้เท่าทันสื่ อ สารสนเทศและดิจิทลั (Media Information and Digital Literacy)
และได้กาหนดลักษณะของพลเมืองประชาธิปไตยที่รู้เท่าทันสื่ อ สารสนเทศและดิจิทลั เบื้องต้นว่าเป็ น
“พลเมื องที่ มีสมรรถนะในการเข้ า ถึ ง เข้ าใจ วิ เคราะห์ ตรวจสอบ ตี ความ คิ ดอย่ างมี วิจารณญาณ
ประเมินประโยชน์ และโทษ เลื อกรั บ ใช้ ประโยชน์ และสร้ างสรรค์ สื่อ สารสนเทศ และเทคโนโลยี
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ดิจิทัล เพื่ อสร้ างเข้ าใจเกี่ ยวกับโครงสร้ างอานาจรั ฐ ทุน สื่ อ ตลอดจนบริ บททางสั งคมและเศรษฐกิ จ
เป็ นผู้ ที่ เ คารพสิ ท ธิ แ ละอยู่ ร่ วมกั บ ผู้ อื่ น ในสั ง คมที่ ห ลากหลายได้ อ ย่ า งรั บ ผิ ด ชอบ และใช้ สื่ อ
สารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเป็ นเครื่ องมือในการต่ อรองอานาจและสร้ างการเปลี่ ยนแปลงใน
ฐานะพลเมืองประชาธิ ปไตยยุคดิจิทัล ที่ กระตือรื อร้ นในการมีส่วนร่ วมและมุ่งเน้ นความยุติธรรมทาง
สังคมเป็ นสาคัญ”*
จากคานิ ยามที่ ปรากฏมี พฒั นาการไปสู่ แนวคิดการรู้ เท่าทันแบบมีความเป็ นกลางต่อสื่ อ
(medium-neutral) และมีลกั ษณะมุ่งเน้นที่ทกั ษะสาคัญของการรู้เท่าทัน (a skills-based approach) ที่
จาเป็ นต่อสังคมในปั จจุบนั ซึ่ งมีหลายประการทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันออกไป โดยอาจจาแนก
ทักษะดังกล่าวออกได้กว้าง ๆ เป็ น 2 ประเภทตามที่ Potter (1998 : 11–13) ได้เสนอไว้ ประกอบด้วย
1. ทักษะขั้นพื้นฐาน เป็ นทักษะที่ใช้เป็ นปกตินิสัยในการเปิ ดรับสื่ อ การรับรู้ความหมาย
พื้นฐาน ซึ่ งทักษะนี้ จะทาให้บุคคลเมื่อเปิ ดรับสื่ อแล้วสามารถเข้าใจสารหรื อเรื่ องราวตามที่สื่อนา
เสนอได้ เช่ น อ่านหนังสื อพิมพ์แล้วเข้าใจเหตุการณ์ที่เกิ ดขึ้น ชมละครโทรทัศน์แล้วเข้าใจเรื่ องราว
เป็ นต้น
2. ทักษะขั้นสู ง เป็ นทักษะที่ช่วยให้บุคคลควบคุมการตีความหมายสารจากสื่ อได้ โดยอาศัย
การคิดแบบวิพากษ์ ได้แก่ การวิเคราะห์ การเปรี ยบเทียบความเหมือนความต่าง การประเมินผล การ
สังเคราะห์
การนิ ยามการรู ้ เท่าทันที่พยายามให้ครอบคลุมสื่ อทั้งหมด (a pan-media definition of
literacy) และมุ่งที่ทกั ษะ (a skills-based approach) นั้น Livingstone (2004) เห็นว่าสามารถใช้ได้ขา้ ม
สื่ อทั้งหมดและ เหมาะกับสภาพแวดล้อมสื่ อที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ ว แต่อย่างไรก็ดี อาจจะทาให้เกิ ด
การเข้าใจไปเองว่าทักษะหรื อสมรรถนะในการรู้เท่าทันจะเหมือนกันไปทุกสื่ อ และเป็ นการเพิกเฉย
ต่อตัวบท (textually) และเทคโนโลยีที่เป็ นตัวกลางในการสื่ อสารด้วย ดังนั้น จึงควรคานึงถึ งบทบาท
ของสื่ อที่ทาหน้าที่ตรงกลางระหว่างผูใ้ ช้กบั สาร (mediating role) ซึ่ งแต่ละสื่ อทั้งสื่ อดั้งเดิมและสื่ อ
ใหม่มีความแตกต่างกัน
ดังเช่ นลักษณะเฉพาะของสื่ อออนไลน์และโซเชี ยลมิเดี ยซึ่ งก่ อให้เกิ ดปั ญหาจากการใช้
อย่างไม่รู้เท่าทันขึ้น การรู ้เท่าทันสื่ อดิจิทลั (digital literacy) จึงมีลกั ษณะเฉพาะแตกต่างออกไป ดังที่
องค์กร Common Sense แห่ งประเทศสหรัฐอเมริ กา (Commonsense media, n.d.) ได้เผยแพร่ ใน
เว็บไซต์ขององค์กรเกี่ ยวกับทักษะสาหรับความรู้เท่าทันสื่ อดิจิทลั สาหรับเยาวชนโดยแบ่งออกเป็ น
ผลจากการประชุมระดมความคิดเห็นพัฒนาหลักสู ตรการรู ้เท่าทันสื่ อ สารสนเทศ และดิจิทลั เพื่อสร้างพลเมืองประชาธิ ปไตย ของ
สถาบันสื่ อเด็กและเยาวชน ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่ งชาติ
(กสทช.) และศูนย์ประสานงานเครื อข่ายการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองประชาธิ ปไตย (Thai Civic Education) ในระหว่างวันที่ 11-13
มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริ น กรุ งเทพมหานคร

*
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8 ด้าน ได้แก่ การใช้อินเทอร์ เน็ตอย่างปลอดภัย (Internet Safety) การปกป้ องความเป็ นส่ วนตัวและ
ข้อ มู ล (Privacy & Security) การรั ก ษาความสั ม พัน ธ์ แ ละการสื่ อสาร (Relationship &
Communication) การป้ องกันและแก้ปัญหาการถูกกลัน่ แกล้งทางออนไลน์ (Cyber-Bullying) การ
ปกป้ องข้อมูลและชื่ อเสี ยงทางออนไลน์ (Digital Footprint & Reputation) การสร้ างอัตลักษณ์
ส่ วนตัวในโลกออนไลน์ (Self-Image & Identity) ความรู้เท่าทันข้อมูลดิจิทลั (Information Literacy)
และ การใช้ขอ้ มูลดิจิทลั อย่างสร้างสรรค์และไม่ละเมิดลิขสิ ทธิ์ (Creative Credit & Copyright)
จากการทบทวนพัฒนาการแนวคิดและความหมายของการรู้เท่าทันสื่ อในบริ บทของสังคม
ที่ เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวข้างต้น จึงมีความจาเป็ นของการศึกษาเรื่ องรู้เท่าทันในบริ บทสังคมปั จจุบนั
ที่ตอ้ งขยายขอบเขตให้มีความครอบคลุมสื่ อทั้งหมด (a pan-media definition of literacy) แต่ไม่ควร
ละเลยบริ บทของสื่ อในยุคดิจิทลั อีกทั้ง ครอบคลุมองค์ประกอบของการสื่ อสารที่มีปฏิสัมพันธ์กนั ทั้ง
ผูส้ ่ ง ผูร้ ับ ตัวบท และสื่ อที่เป็ นตัวกลางซึ่ งถูกทาให้เป็ นดิจิทลั (digitalization) ดังนั้นจึงน่าจะกาหนด
ศัพท์ การรู ้ เท่าทันการสื่ อสารในยุคดิจิทลั ว่า ‚การรู้เท่าทันการสื่ อสารยุคดิจิทลั ‛ หมายถึง ‚การมี
ความรู ้ ความเข้าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์และวินิจฉัยเกี่ ยวกับกิ จกรรมการสื่ อสารยุค
ดิ จิ ท ัล หรื อ ยุ ค เทคโนโลยี ด้า นสารสนเทศในบริ บ ทต่ า งๆ โดยพิ จ ารณาทั้ง กระบวนการสื่ อ สาร
ครอบคลุมองค์ประกอบด้านผูส้ ่ งสาร(แหล่งสาร) ผูร้ ับสาร(ผูต้ ีความสาร) ตัวสาร สื่ อ (ช่องทาง) ผล
การสื่ อสารและบริ บทการสื่ อสาร‛
แนวคิดเรื่องตัวชี้วดั การรู้เท่ าทันสื่ อ
การวิจยั ครั้งนี้มุ่งพัฒนาตัวชี้วดั การรู้เท่าทันการสื่ อสารเพื่อทดสอบระดับความรู้เท่าทันการ
สื่ อสารของประชาชน ทั้งนี้ ผูว้ ิจยั ได้สารวจแนวคิดและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้ วดั การรู้เท่าทันสื่ อ
พบว่า งานวิจยั เกี่ยวกับการรู ้ เท่าทันสื่ อในบริ บทของประเทศไทยที่สนใจศึกษาการวัดระดับของการ
รู ้ เท่าทันสื่ อของคนไทยมีขอ้ ค้นพบเกี่ ยวกับการวัดการรู้เท่าทันสื่ อและระดับของการรู้ เท่าทันสื่ อ มี
ดังนี้
เอื้ อ จิ ต วิ โ รจน์ ไ ตรรั ต น์ (2540) ก าหนดระดับ การรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ออกเป็ น 4 ระดับ
ประกอบด้วย 1) ระดับที่ 1 ความตระหนัก (awareness) คือ ระดับที่ผรู้ ับสื่ อตระหนักว่าสื่ อและเนื้ อหา
สื่ อมีเพื่อตอบสนองต่อความชอบความพอใจ 2) ระดับที่ 2 ความเข้าใจ (comprehension) คือ ระดับที่
ผูร้ ับสื่ อมีความรู้ ความเข้าใจในสื่ อ รู้ลกั ษณะของสื่ อตามบทบาทหน้าที่ในระบบสังคม รู้ความหมาย
ตรง 3) ระดับที่ 3 วิเคราะห์และตีความ (analyze and interpret) ระดับที่ผรู้ ับสื่ อสามารถวิเคราะห์การ
ดาเนินการของสถาบัน/องค์กรสื่ อ วิเคราะห์ตีความความหมายแฝงได้ และ 4) ระดับที่ 4 การประเมิน
และการตัดสิ น (evaluate and judgments) คือ ระดับที่ผรู้ ับสื่ อประเมินได้ว่า สถาบัน/องค์กรสื่ อ
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เกี่ยวข้องกับระบบอานาจ ทุนนิ ยม บริ โภคนิยม ตีความเนื้ อหาสื่ ออย่างเชื่ อมโยงกับบริ บททางสังคม
วัฒนธรรม ตั้งคาถามเกี่ยวกับการทางานของสื่ อ ตอบโต้ไปยังหน่วยงานที่ดูแลสื่ อ สนใจหรื อมีส่วน
ร่ วมในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของผูร้ ับสื่ อ
อดุ ลย์ เพียวรุ่ งโรจน์ (2543) ได้แบ่งการรู้เท่าทันสื่ อออกเป็ น 2 ระดับ โดยวัดจากความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่ อ และ ทักษะในการใช้สื่อ ซึ่ งมีความแตกต่างกันในแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับ 1 พืน้ ฐาน

ทักษะในการใช้ สื่อ
สามารถเข้าใจความหมายตรงที่
สื่ อนาเสนอ
1. วิเคราะห์วตั ถุประสงค์ของผู ้
ส่ งและความหมายแฝงได้
2. แยกแยะข้อเท็จจริ งกับความ
คิดเห็นในเนื้อสารได้
3. ประเมินความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือของเนื้อสาร
ได้
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ระดับ 2 สู งหรือวิพากษ์
สื่ อได้

ความรู้ ความเข้ าใจเกีย่ วกับสื่ อ
1. แยกประเภทเนื้อหาของสื่ อได้
2. ตระหนักพฤติกรรมการใช้สื่อของ
ตนเอง
1. วิธีการทางานของสื่ อ
2. ความรู ้เกี่ยวกับบริ บทด้าน
เศรษฐกิจและการเมืองของสื่ อ
3. เข้าใจว่าสื่ อมองผูร้ ับสารยังไง ใคร
คือกลุ่มเป้ าหมาย
4. เข้าใจผลระยะสั้นและระยะยาวที่
สื่ อมีต่อปั จเจกบุคคลและสังคม
ทั้งผลด้านความรู ้ ทัศนคติ
พฤติกรรมและจิตวิทยา

สอดคล้องกับวิสาลักษณ์ สิ ทธิ์ ขนุ ทด (2551) ซึ่ งศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เท่าทันสื่ อ
ของ นัก เรี ย น ม.3 ในกรุ งเทพมหานคร ได้แ บ่ ง ตัว บ่ ง ชี้ ความรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ออกเป็ น 4 ตัว บ่ ง ชี้
ประกอบด้วย 1) ความรู้ความเข้าใจด้านสถาบัน/องค์กรสื่ อ 2) ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตสื่ อ 3)
การวิเคราะห์สาร และ4) การประเมินสาร
ส่ วน กฤษณา ชาวไชย (2556) แบ่งระดับของความรู้เท่าทันสื่ อออกเป็ นระดับไม่รู้เท่าทัน
และระดับรู ้ เท่าทัน โดยในระดับรู ้ เท่าทันก็แบ่งออกเป็ น 3 ระดับย่อยคือ ระดับพื้นฐาน ระดับปาน
กลาง ระดับสู ง โดยวัดจาก ความคิดของบุคคล ทักษะเกี่ยวกับสื่ อที่สัมพันธ์กบั นิ ยามการรู้เท่าทันสื่ อ
และองค์ ป ระกอบส าคัญ ของการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ โดยกลุ่ ม คนในระดับ ไม่ รู้ เ ท่ า ทัน จะมี ค วามรู้
ความสามารถในการใช้สื่ อ แต่ ไ ม่ ตระหนัก ถึ ง การใช้สื่ อและผลกระทบจากการใช้สื่ อต่ อตนเอง
ในขณะที่กลุ่ มคนในระดับรู ้ เท่าทันก็จะไม่เชื่ อทุกสิ่ งสื่ อที่นาเสนอ รับสื่ ออย่างแข็งขัน (active) ทา
ความเข้าใจสารจากสื่ อในบริ บทของตนเองและสังคมโดยอัตโนมัติ เปิ ดรับสื่ อด้วยกระบวนการรับ
สาร 5 ขั้นตอน คือ เลือกสรร ใช้ประโยชน์ ตั้งใจ มีส่วนร่ วม และการไม่ยอมรับอิทธิพลจากสื่ อ
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อย่า งไรก็ ดี การรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ นั้น ไม่ ใ ช่ ต ัว แปรแบบแบ่ ง กลุ่ ม ไม่ ใ ช่ ก ารวัด แบบ 2 ทาง
(binary) หรื อ วัด โดยแบ่ ง กลุ่ ม คนเป็ นกลุ่ ม ผู้รู้ เ ท่ า ทัน และกลุ่ ม ผู้ไ ม่ รู้ เ ท่ า ทัน แต่ เ ป็ นตัว แปร
แบบต่อเนื่อง (continuum) มีระดับความเข้มข้น ตามสภาพแวดล้อม ความต้องการและทรัพยากรที่คน
นั้นมีอยู่ (Potter, 2005 : 23-27 อ้างถึงใน พนม คลี่ฉายา, 2557 UNESCO, 2013 : 25)
นอกจากนี้ พนม คลี่ฉายา (2557) ยังได้ระบุถึงแนวทางการวัดการรู้เท่าทันสื่ อ ว่าวัดได้จาก
ความสามารถของบุคคล 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความเข้าใจเนื้อหา 2. การวิเคราะห์เนื้ อหา 3. การประเมิน
และวิพากษ์สื่อ และ 4. การมีปฏิ สัมพันธ์อย่างปลอดภัยต่อเนื้ อหา ซึ่ งได้เพิ่มมิติการวัดที่สะท้อนให้
เห็นถึงการสื่ อสารสมัยใหม่ที่ผสู ้ ่ งและผูร้ ับสามารถมีปฏิสัมพันธ์ในการสื่ อสารกันได้อย่างรวดเร็ วและ
สะดวกขึ้น เช่นเดียวกับ ณัฐนันท์ ศิริเจริ ญ (2556) ซึ่ งศึกษาเกี่ ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ
(media and information literacy) และได้แบ่งออกเป็ น 2 ระดับคือ ระดับพื้นฐานและ ระดับเชิงลึก
โดยพิจารณาจากองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ 3 ด้าน ได้แก่
1. Access/ Retrieval = การกาหนดสารสนเทศ การกาหนดแหล่งสารสนเทศ การ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศ การกาหนดกลยุทธ์การแสวงหาสารสนเทศ การจาแนกสารสนเทศ
2. Understanding/ Assessment/ Evaluation = การตระหนักถึงผลกระทบของสื่ อ การ
รับรู ้ และเข้าใจกระบวนการของสื่ อเข้าใจผูผ้ ลิตสื่ อการเข้าใจเนื้ อหาสารสนเทศในแต่ละวัฒนธรรม
การวิเคราะห์การสังเคราะห์การอภิปรายและการประเมินคุณค่าเนื้ อหาสารสนเทศ
3. Use/ Communicate การใช้ประโยชน์จากสื่ อและสารสนเทศที่ต้องการอย่าง
เหมาะสมและมีประสิ ทธิ ภาพ การมีสุนทรี ยศาสตร์ และค่านิยม การเข้าใจกระบวนการผลิตและการ
สร้างสรรค์ การมีส่วนร่ วม
เช่นเดียวกับ เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ (2557) ซึ่ งได้ประยุกต์จากแนวคิดความรู้เท่าทัน
สื่ อ อินเทอร์ เน็ต (Internet literacy) ของ Livingstone (2001) เพื่อวัดความรู้เท่าทันสื่ อโทรทัศน์ในยุค
ที่สื่อ โทรทัศน์และสื่ ออินเทอร์ เน็ตหลอมรวมกัน โดยแบ่งแนวทางการวัดความรู้เท่าทันสื่ อโทรทัศน์
ออกเป็ น 4 มิ ติ ได้แก่ 1) มิติความสามารถเชิ งวิเคราะห์ (analytical competence) 2) มิติความรู้
เกี่ ยวกับบริ บทแวดล้อมของ สื่ อโทรทัศน์ (contextual knowledge) 3) มิติการทราบถึงสถานี และ
รายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพและน่าเชื่อถือ (canonical knowledge) และ 4) มิติความสามารถในการ
ผลิตเนื้อหาในสื่ อโทรทัศน์ (production competence)
ในระดับนานาชาติ องค์กร UNESCO ได้พฒั นากรอบการประเมิ นการรู้เท่าทันสื่ อและ
สารสนเทศ (Global MIL assessment framework) (UNESCO, 2013) โดยกาหนดแนวทางการวัด
ออกเป็ น 2 ระดับได้แก่ ระดับ ความพร้ อมของประเทศ กับ ระดับ สมรรถนะการรู้ เท่ า ทันสื่ อและ
สารสนเทศ ซึ่ งได้กาหนด The MIL Competency Matrix ได้กาหนดองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่ อ
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ออกเป็ น 3 กระบวนการได้แก่ กระบวนการเข้าถึงสื่ อ (Access) กระบวนการเข้าใจ วิเคราะห์ ตีความ
และประเมิ น เนื้ อ หาของสื่ อ (Evaluation) และกระบวนการแสดงออกอย่า งสร้ า งสรรค์แ ละมี
ปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อ (Creation) โดยกาหนดประเด็นและลักษณะของสมรรถนะในแต่ละองค์ประกอบ
ซึ่งสัมพันธ์กนั ดังนี้
องค์ ประกอบ
ประเด็น
สมรรถนะ (ความสามารถทีจ่ ะ)
Access
1. รู้ความต้องการ สามารถ 1.1 กาหนดและสื่ อสารชัดเจน 1. ระบุและสื่ อสารชัดเจนเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับความต้องการ
ธรรมชาติ บทบาท และขอบเขตของ
ค้นหา เข้าถึง และเรี ยก
สารสนเทศ
สารสนเทศ รวมถึงเนื้อหาในสื่ อ ผ่าน
(retrieve) สารสนเทศกับ
(Definition/Articulation)
แหล่งที่หลากหลาย
เนื้อหาในสื่ อได้
1.2 ค้นหาและระบุตาแหน่งของ 2. ค้นหาและระบุตาแหน่งของสารสนเทศ
สารสนเทศและเนื้ อหาในสื่ อ
และเนื้อหาในสื่ อ
(Search/Location)
1.3 เข้าถึงสารสนเทศ เนื้อหาใน 3. เข้าถึงสารสนเทศ เนื้อหาในสื่ อที่
สื่ อ และ ผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ/ ต้องการได้ อย่างมีประสิ ทธิผล
ผูใ้ ห้บริ การสื่ อ (Access)
ประสิ ทธิภาพและถูกจริ ยธรรม รวมถึง
การเข้าถึงผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ/ผู้
ให้บริ การสื่ อด้วย
1.4 เรี ยกและจัดเก็บสารสนเทศ 4. เรี ยกและจัดเก็บสารสนเทศ และเนื้อหา
และเนื้อหาในสื่ อได้
ในสื่ อได้ชวั่ คราวโดยใช้ วิธีการและ
(Retrieval/Holding)
เครื่ องมือที่หลากหลาย
2.1 ความเข้าใจ สารสนเทศ และ 5. เข้าใจความจาเป็ นของผูใ้ ห้บริ การ
2. Evaluation
ความเข้าใจ การประเมินค่า เนื้อหาในสื่ อ (Understanding) สารสนเทศ และเนื้ อหาในสื่ อต่อสังคม
สารสนเทศ และเนื้ อหาใน
2.2 ประเมินค่า (Assessment)
6. ประเมินค่า วิเคราะห์ เปรี ยบเทียบ
สื่ อ
สารสนเทศ และเนื้ อหาในสื่ อ
สื่ อสารออกมาและประยุกต์ใช้เกณฑ์ใน
รวมถึง ผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ การประเมินสารสนเทศ และเนื้อหาในสื่ อ
และเนื้อหาในสื่ อ
รวมถึง ผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ และเนื้อหา
ในสื่ อ
2.3 ประเมินผล (Evaluation)
7. ประเมินผลและพิสูจน์ความถูกต้องของ
สารสนเทศ และเนื้ อหาในสื่ อ
สารสนเทศ และเนื้ อหาในสื่ อ รวมถึง ผู้
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องค์ ประกอบ

ประเด็น
รวมถึง ผูใ้ ห้บริ การสารสนเทศ
และเนื้อหาในสื่ อ
2.4 จัดระบบสารสนเทศ และ
เนื้อหาในสื่ อ (Organization)
3.1 การสร้างความรู้และ
3. Creation
สร้าง ใช้ประโยชน์และเฝ้ า แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
ระวังสารสนเทศ และเนื้อหา (Creation)
ในสื่ อ
3.2 การสื่ อสารข้อมูล เนื้อหาผ่าน
สื่ อ ความรู้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
บนพื้นฐานจริ ยธรรม
(Communication)
3.3 การมีส่วนร่ วม
(Participation) ในกิจกรรม
สาธารณะในฐานะพลเมืองตื่นรู้
(active citizen)

สมรรถนะ (ความสามารถทีจ่ ะ)
ให้บริ การสารสนเทศ และเนื้ อหาในสื่ อ
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8. สังเคราะห์และจัดระบบสารสนเทศ
และเนื้อหาในสื่ อได้
9. สร้างและผลิตความรู้ สารสนเทศ และ
เนื้อหาในสื่ อที่ใหม่ๆ เพื่อวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความสร้างสรรค์
และมีจริ ยธรรม
10. สื่ อสารข้อมูล เนื้อหาผ่านสื่ อ ความรู้
อย่างมีประสิ ทธิภาพบนพื้นฐานกฎหมาย
และจริ ยธรรม โดยใช้ช่องทางและ
เครื่ องมือที่เหมาะสม
11. มีส่วนร่ วมกับสื่ อโดยการแสดงออก
ความคิดเห็น การสนทนาเพื่อมีส่วนร่ วม
ทางการเมืองและสร้างความเข้าใจระหว่าง
วัฒนธรรม ผ่านช่องทางที่หลากหลาย บน
พื้นฐานจริ ยธรรม อย่างมีประสิ ทธิภาพ
และประสิ ทธิผล
3.4 การเฝ้ าระวัง (Monitoring) 12. เฝ้ าระวังผลกระทบของสารสนเทศ
อิทธิพลของสารสนเทศ และ
เนื้อหาในสื่ อและข้อมูลความรู้ต่างๆ ที่ถูก
เนื้อหาในสื่ อ การผลิตและการใช้ สร้างและเผยแพร่ ข้ ึน รวมถึง ผูใ้ ห้บริ การ
ความรู้ รวมถึง ผูใ้ ห้บริ การ
สารสนเทศ และเนื้ อหาในสื่ อด้วย
สารสนเทศ และเนื้ อหาในสื่ อ

อย่างไรก็ดี Nupairoj (2015) ได้ศึกษาเพื่อประเมินการรู้เท่าทันสื่ อของ Gen Y ในประเทศ
ไทยโดยนาเอากรอบการประเมินของ UNESCO ดังกล่าวข้างต้นมาใช้เป็ นเครื่ องมือวัด ผลการศึกษา
พบว่า ในบริ บ ทของประเทศไทยนั้น องค์ป ระกอบของการรู้ เ ท่ า ทันสื่ อควรมี ก ารเพิ่ม เติ ม จาก 3
องค์ประกอบของ UNESCO เป็ น 4 องค์ประกอบ ได้แก่
1. ความสามารถในการเข้าถึงสื่ อ (Access)
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2. เข้าใจ วิเคราะห์ ตีความและประเมินเนื้อหาของสื่ อ (Evaluation)
3. การแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และมีปฏิสัมพันธ์กบั สื่ อ (Creation) และ
4. การสะท้อนคิด (Reflection) หรื อ การพินิจพิจารณาการกระทาของตนเอง ว่าอาจมี
ผลกระทบหรื อผลลัพธ์ต่อผูอ้ ื่นอย่างไร ทั้งในมิติของจริ ยธรรมและความรับผิดชอบ
จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับตัวชี้ วดั การรู้เท่าทันการสื่ อสารทั้งในและต่างประเทศ
ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิ ดดังกล่ าวมาเป็ นกรอบในการกาหนด(ร่ าง)ตัวชี้ วดั เพื่อทดสอบการรู้ เท่ าทันการ
สื่ อสารในการวิจยั ครั้งนี้ ร่ วมกับการอภิปรายกลุ่ม (Group Discussions) ผูเ้ ชี่ ยวชาญเพื่อรวบรวม
ประเด็นการรู ้เท่าทันการสื่ อสาร และพัฒนาเป็ นตัวชี้วดั เพื่อทดสอบการรู้เท่าทันการสื่ อสารในการวิจยั
ครั้งนี้
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ทฤษฎีเทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนด
แนวคิดในกลุ่มทฤษฎี เทคโนโลยีสื่อสารเป็ นตัวกาหนดนั้น สนใจที่จะวิเคราะห์พลังของ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเมื่อนามาใช้ในพื้นที่ของการสื่ อสาร ซึ่ งจากแนวคิดพื้นฐานเกี่ ยวกับ
เทคโนโลยีสื่อสาร (Communication Technology) นั้นเชื่ อว่า เทคโนโลยีเป็ นสาเหตุหลักในการ
ขับ เคลื่ อ นการเปลี่ ย นแปลงให้ เ กิ ด ขึ้ น กับ ส่ ว นต่ า งๆ ของสั ง คม และเมื่ อ เทคโนโลยี สื่ อ สารได้
เปลี่ยนแปลงไป จะเกิดผลกระทบอย่างไรในระดับสังคม สถาบัน และปัจเจกบุคคลได้บา้ ง
นักวิชาการคนส าคัญในกลุ่ ม ทฤษฎี น้ ี คือ Marshall McLuhan นักวิชาการสายทฤษฎี
วัฒนธรรมวิพากษ์ของสานักโตรอนโต
เทคโนโลยีก็คือกระบวนการขยายศักยภาพของมนุษย์ออกไป (the extensions of man)
หรื ออีกนัยหนึ่ งก็คือกระบวนการขยายขีดความสามารถด้านต่างๆ ของมนุษย์ที่จาเป็ นต้องอาศัยองค์
ความรู ้ บางอย่าง เทคโนโลยีการสื่ อสารได้ช่วยขยับขยายประสบการณ์ของมนุ ษย์ให้กว้างขวางขึ้น
ทาให้อุปสรรคด้านระยะทาง (Space) และกาลเวลา (Time) กลายเป็ นเรื่ องไร้ความหมาย เพราะไม่อาจ
ปิ ดกั้น ประสบการณ์ ข องมนุ ษ ย์ไ ด้อี ก ต่ อ ไป McLuhan มี ความสนใจวิเคราะห์ ผลกระทบของ
เทคโนโลยีการสื่ อสารที่มีต่อสังคมในระดับจุลภาค เขาได้สรุ ปแง่มุมของการกาหนดผ่านสื่ อ (Media
Determinism) เอาไว้ 3 มิติดว้ ยกัน (กาญจนา แก้วเทพ และสมสุ ข หินวิมาน, 2551 : 142) ได้แก่
1. ผลกระทบของสื่ อต่อมิติเรื่ องเวลา (Time) เช่น สื่ อหลายชนิดที่สามารถบันทึกสารข้าม
เวลา หรื อย่นย่อระยะเวลาในการสื่ อสาร
2. ผลกระทบของสื่ อต่อมิติเรื่ องพื้นที่ (Space) เช่น สื่ อต่างๆ ที่พยายามเอาชนะเรื่ องพื้นที่
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3. ผลกระทบของสื่ อต่อมิติเรื่ องประสบการณ์ของมนุษย์ (Human Experience) เช่น สื่ อ
โทรทัศน์หรื อภาพยนตร์ ที่ทาให้เราได้เห็นสิ่ งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน หรื อจัดระเบียบประสบการณ์ที่เรา
จะไปสัมผัสโลกรอบตัวแบบใหม่
นอกจากนี้ McLuhan (1964 : 1-4) ยังได้บญั ญัติแนวคิดสาคัญซึ่ งปรากฏอยูใ่ นงานเขียน
เรื่ อง Understanding Media: The Extensions of Man ไว้วา่ ‚Medium is the Message.‛ จากแนวคิด
ดังกล่าวนี้ เขาเห็นว่าผลกระทบของการสื่ อสารต่อปัจเจกบุคคลและสังคมไม่ได้มาจากตัวสาร หากแต่
เป็ นผลมาจากคุ ณลักษณะของสื่ อ เช่ น โทรทัศน์ McLuhan เชื่ อว่าไม่ว่าเนื้ อหาสารแบบใดก็ไม่มี
ความสาคัญ เพราะผลกระทบที่โทรทัศน์มีต่อผูช้ มและสังคมนั้นมาจากคุณลักษณะของสื่ อเองมากกว่า
ภายใต้แนวคิด ‚สื่ อคือสาร‛ McLuhan ไม่สนใจตอบคาถามว่า ‚คนเรามีประสบการณ์ต่อเรื่ องอะไร
ผ่านสื่ อ‛ (What we experience) แต่กลับสนใจที่จะวิเคราะห์วา่ ‚คนเรามีประสบการณ์ต่อโลกรอบตัว
อย่างไร‛ (How we experience the world) กล่าวคือ ในมุมมองของการสื่ อสาร McLuhan ไม่สนใจ
เนื้ อหาของสาร (Content) หากแต่สนใจรู ปแบบของสื่ อ (Form/Media) เพราะตัวสารไม่สาคัญเท่าตัว
สื่ อ ทุกครั้งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวสื่ อจะมีผลกระทบต่อเนื้อหาหรื อสารเสมอ
ขณะที่ McLuhan เชื่ อในความสัมพันธ์ที่เป็ นเหตุเป็ นผลระหว่างการเปลี่ ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีการสื่ อสารกับการเปลี่ยนแปลงของปั จเจกบุคคลในระดับจุลภาค Harold Innis (1950, อ้าง
ถึ งใน กาญจนา แก้วเทพ และสมสุ ข หิ นวิมาน : 136-138) กลับเชื่ อว่า อารยธรรมสังคม (Social
Civilization) จะมีความสัมพันธ์กบั วิถีการสื่ อสาร (Modes of Communication) เสมอในระดับมหภาค
ในหนังสื อเรื่ อง Empire and Communications ระบุวา่ การขยายตัวของระบบจักรวรรดิไม่อาจเกิดได้
ด้วยการขยายแสนยานุ ภาพทางการทหารและการรบเท่านั้น แต่โครงสร้างอานาจในสังคม (Structure
of Power) ของระบบจักรวรรดิจะดารงอยูแ่ ละเผยแผ่ออกไปได้ตอ้ งอาศัยเทคโนโลยีการสื่ อสารควบคู่
กันไปด้วย เฉพาะชาติหรื อกลุ่มคนที่มีอานาจและมีเทคโนโลยีการสื่ อสารที่มีประสิ ทธิ ภาพเท่านั้น จึง
จะสามารถขยายจักรวรรดิขา้ มพื้นที่ (Space) ออกไปได้อย่างกว้างขวาง และในเวลาเดียวกัน ยิง่ ระบบ
การสื่ อสารขยายออกไปกว้างไกลมากเท่าใด กลุ่มคนที่อยูช่ ายขอบจากอานาจศูนย์กลาง (Marginality)
ก็จะยิง่ ถูกครอบงามากยิง่ ขึ้น
แม้ว่าในด้านหนึ่ ง เทคโนโลยีการสื่ อสารจะนาความก้าวหน้ามาสู่ เศรษฐกิ จและสังคม แต่
ด้วยอิทธิ พลทางความคิดแบบมาร์ กซิ สม์ Innis จึงเห็นว่าไม่มีเทคโนโลยีสื่อสารใดที่ถูกสร้างและใช้
อย่างเสมอภาคหรื อเท่าเทียม (Egalitarianism) เบื้องหลังของเทคโนโลยีสื่อสารมักเป็ นเครื่ องมือทาง
อานาจของคนกลุ่มเล็กๆ บางกลุ่ม หรื อที่เรี ยกว่าเป็ นกลุ่มชาชั้นนา (Elite) ในสังคม โดยเป้ าหมายของ
การใช้สื่ อ ของคนกลุ่ ม นี้ ก็ คื อ ความพยายามในการครอบง าและควบคุ ม คนกลุ่ ม ใหญ่ ใ นสั ง คม
นอกจากนี้ Innis ยังเชื่ อว่าทุกครั้งที่มีความเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีการสื่ อสาร จะส่ งผลต่อความ
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เปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอานาจทางสังคมเสมอ แต่อานาจดังกล่าวจะไม่เปลี่ยนแปลงแบบข้ามชน
ชั้นจากชนชั้นปกครองมาสู่ ชนชั้นล่าง และยิ่งเทคโนโลยีสื่อสมัยใหม่กา้ วหน้าไปมากเท่าไร อานาจ
ของชนชั้นก็ยิ่งจะรวมศูนย์ม ากยิ่ง ขึ้น เพราะจะเหลื อผูส้ ่ งสารเพียงไม่ กี่รายที่ส ามารถผูกขาดช่ อง
ทางการแพร่ กระจายข่าวสารได้ แต่ในทางกลับกัน เทคโนโลยีดงั กล่าวก็จะยิง่ ส่ งผลให้มีการขยายกลุ่ม
ผูร้ ับสารออกไปให้มากยิง่ ขึ้น
อย่างไรก็ตาม ในยุคของ Innis เป็ นช่วงที่เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน เช่น สื่ อสิ่ งพิมพ์ วิทยุ
โทรทัศน์ กาลังขยายตัวและเป็ นสื่ อที่มีการรวมศูนย์ค่อนข้างสู ง ทาให้ Innis เชื่อในพลังของสื่ อที่รวบ
โครงสร้างอานาจไว้ในมือของชนชั้นนา แต่ทว่ามาถึงในปั จจุบนั มีการเกิดขึ้นและกระจายตัวของสื่ อ
สมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์มือถือ โทรสาร กล้องถ่ายรู ปดิจิทลั คอมพิวเตอร์ อินเทอร์ เน็ต ฯลฯ จึงเริ่ มเกิด
คาถามขึ้นใหม่วา่ สื่ อเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกระจุกตัวอยูเ่ ฉพาะในมือของชนชั้นนาทางธุ รกิจการเมือง
หรื อเปิ ดโอกาสให้มีการกระจายอานาจในโครงสร้ างทางสังคมมากขึ้ น อย่างเช่ น การเกิ ดขึ้ นของ
Website ใหม่ๆ ที่กลายมาเป็ นพื้นที่สาธารณะของกลุ่มชนชั้นอื่นๆ ของสังคม
เมื่ อ มนุ ษ ย์เ ราสร้ า งสรรค์เ ทคโนโลยีข้ ึ น มา มนุ ษ ย์ก าลัง สร้ า งอนาคตของตัว เองอย่า ง
หลี กเลี่ยงไม่ได้ และในท้ายที่สุด เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้นก็จะเข้ามากาหนดพฤติกรรมของมนุ ษย์
ด้วยเช่นกัน ไม่วา่ จะเป็ นในระดับปั จเจกบุคคลหรื อระดับสังคม สาหรับคาว่า ‚เทคโนโลยีสื่อสารเป็ น
ตัวกาหนด‛ นั้น กาญจนา แก้วเทพ และ สมสุ ข หินวิมาน (2551: 130) ได้สรุ ปไว้อย่างน่าสนใจว่า เป็ น
แนวคิดพื้นฐานของนักวิชาการสานักโตรอนโตที่เล็งเห็นพลังอานาจของสื่ อ (หรื อเทคโนโลยีสื่อสาร)
ที่มีผลกระทบต่อสังคม หรื อเชื่ อว่าสื่ อเป็ นตัวแปรต้นของการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของมนุ ษย์ ซึ่ ง
แบ่งได้กว้างๆ เป็ นผลกระทบใน 3 ระดับ อันได้แก่
1. ระดับสั งคม หรื อทัศนะที่เชื่ อว่า หากเทคโนโลยีก ารสื่ อสารเปลี่ ยนแปลง ก็จะ
นาไปสู่ ความเปลี่ยนแปลงในอารยธรรมสังคมโดยรวม (ดังแนวคิดของ Harold Innis)
2. ระดับปัจเจกบุคคล หรื อแนวคิดที่อธิบายว่า หากเทคโนโลยีการสื่ อสารเปลี่ยนแปลง
ก็จะส่ ง ผลกระทบต่อความเปลี่ ย นแปลงของปั จเจกบุ คคล (ซึ่ งสอดคล้องกับ ทัศ นะของ Marshall
McLuhan)
3. ระดับสถาบันสังคม หรื อจุดยืนที่มองว่าในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงระดับสังคม
มหภาคค่อนข้างกว้างเกินไป และในขณะที่ความเปลี่ยนแปลงทางจุลภาคของปั จเจกบุคคลก็ให้ภาพที่
เล็กย่อยเกิ นไป ดังนั้น กลุ่ มนี้ จึงเชื่ อแบบกลางๆ ว่า ความเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่ อสาร
อาจจะส่ งผลเพียงแค่ในระดับสถาบันสังคมเท่านั้น เช่ น การเข้ามาสู่ ครั วเรื อนของวิทยุในยุคแรก
ไม่ได้ส่งผลต่อโครงสร้างสังคมโดยรวม หรื อไม่ได้มีผลต่อปั จเจกบุคคลเป็ นรายๆ ไป หาแต่มีผลต่อ
ความสัมพันธ์ของคนในสถาบันครอบครัว ที่สามีและลูกจะสนใจอยูก่ บั สื่ อวิทยุท้ งั วัน ขณะที่ภรรยา
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(แม่บา้ น) ต้องทนราคาญเสี ยงวิทยุที่ตนไม่ได้มีโอกาสเป็ นผูเ้ ลือกฟั ง จนนาไปสู่ ความตึงเครี ยดใน
สถาบันครอบครัวสมัยใหม่ของตะวันตกในทศวรรษที่ 1920-1930 เป็ นต้น
แนวคิ ดตามกลุ่ มทฤษฎี เทคโนโลยีเป็ นตัวกาหนดนั้น มีนักวิชาการจานวนหนึ่ งเรี ยกชื่ อ
ทฤษฎีน้ ี วา่ นิ เวศวิทยาสื่ อ ‚Media Ecology‛ ซึ่ ง นี ล โพสต์แมน เป็ นคนเรี ยกคนแรกในปี 1968 ซึ่ ง
ได้รับแรงบันดาลใจของ McLuhan อธิ บายการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีวา่ ไม่ได้เป็ นสิ่ งที่เพิ่มเข้า
มา ไม่ ไ ด้เข้า มาแทนที่ แต่เข้า มาในระบบนิ เวศวิท ยาสื่ อ โดยปรั บ ปรุ ง สื่ อที่ มี อยู่ก่ อนหน้า ทั้ง นี้
นี ล โพสต์แมน มีขอ้ สันนิ ษฐานหรื อฐานคติ (assumptions) ที่สาคัญในการวางกรอบทฤษฎี (กาจร
หลุยยะพงศ์และคณะ, 2557 :12-16) คือ
1) สื่ อแทรกซึ มเข้าไปในทุกกิจกรรมและการกระทาของมนุษย์ในสังคม
2) สื่ อกาหนดการรับรู ้ของมนุษย์และจัดระเบียบ ประสบการณ์มนุษย์ และ
3) สื่ อผูกโยงและเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกัน
นอกจากนี้ Everett Rogers (อ้างถึงใน กาญจนา แก้วเทพ, 2541) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
สาคัญของสื่ อใหม่อนั ได้แก่ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์ เน็ต ว่ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์
ของมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสังคมอยู่ 3 ประการดังนี้
1. Interactivity: สื่ อใหม่มีลกั ษณะที่สามารถตอบโต้กนั ระหว่างคนกับเทคโนโลยีได้อย่าง
ฉับพลันทันที
แรกเริ่ มเดิ มที การมีปฏิ สัมพันธ์จะเกิ ดขึ้นเฉพาะในกรณี ของการสื่ อสารระหว่างบุคคล
แบบเผชิญหน้า เมื่อสื่ อดั้งเดิม (Traditional Media) เข้ามามีบทบาทในสังคม ได้ทาให้การโต้ตอบแบบ
ฉับพลันทันทีน้ นั ลดน้อยลงไป แต่เมื่อความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาท ทาให้สามารถ
สร้ างปฏิ สัมพันธ์ได้ในทันทีอีกครั้ง มิติด้านกาละ (Time) และเทศะ (Space) ของการสื่ อสารจึง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
2. Individual/ Demassified: สื่ อใหม่มีลกั ษณะเป็ นปัจเจกบุคคลสู ง
รู ปแบบการสื่ อสารมวลชนแบบดั้งเดิมนั้นมีแต่จะสร้างการสื่ อสารให้กระจายในวงกว้าง
หรื อที่เรี ยกว่า เป็ นผูร้ ับสารที่เป็ นมวลชน (Massified) โดยทุกคนจะบริ โภคสื่ ออย่างเดียวกันในเวลา
เดียวกัน แต่ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสื่อสารทาให้ผรู้ ับสารมีทางเลือกมากขึ้น สื่ อใหม่มีแนวโน้ม
ที่จะสร้างผูใ้ ช้สื่อที่เป็ นปั จเจกบุคคล มากกว่า ซึ่ งสามารถเลือกใช้สื่อและสารได้ตามเวลาและสถานที่
ที่ตอ้ งการมากขึ้น
3. Asynchronous Nature of New Communication: สื่ อใหม่มีลกั ษณะแยกเป็ นส่ วนๆ และ
สามารถนามาประกอบกันใหม่ได้ในภายหลัง
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คุณลักษณะของสื่ อใหม่อีกประการคือ ความสามารถในการแบ่งส่ วนได้ (Asynchronous)
โดยไม่ตอ้ ง มาเป็ นกลุ่มก้อนเดียวกัน เช่น คอมพิวเตอร์ มีศกั ยภาพที่จะจัดเก็บข้อมูลแยกเป็ นส่ วนๆ ได้
ตลอดจนในการส่ ง ข้อมูล ก็ สามารถที่จะแยกส่ งที ละส่ วนได้โดยคุ ณภาพของข้อมูลไม่หายไปกับ
ระยะทาง นอกจากนี้ ยังรวมถึง ศักยภาพที่สื่อมวลชนสามารถเก็บรักษาข่าวสารและข้อมูลไว้เผยแพร่
ในรู ปแบบอื่นๆ ที่แตกต่างกันด้วย เช่น การแพร่ สารสนเทศผ่านโฮมเพจ
ผูว้ จิ ยั นาทฤษฎีเทคโนโลยีสื่อสารเป็ นตัวกาหนดมาเป็ นกรอบในการศึกษาเกี่ยวกับการรู้เท่า
ทันสื่ อ ด้วยเห็นความสาคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่ อสารอย่างรวดเร็ วในยุคดิจิทลั ว่ามี
ผลกระทบทั้งในระดับปั จเจกบุคคล ในมิติที่เกี่ยวกับความสามารถของผูใ้ ช้สื่อในการรู้เท่าทันสื่ อใน
ทุ กมิ ติ ตามความแตกต่างกันตามปั จจัยพื้นฐานส่ วนบุคคลและทางจิตวิทยาในมิติต่างๆ อันได้แก่
กาละเทศะ และประสบการณ์ของผูใ้ ช้สื่อในการสื่ อสารยุคดิจิทลั รวมถึงผลกระทบในระดับสถาบัน
ทางสังคม ที่จะนาเสนอเป็ นแนวทางหรื อเป็ นนโยบายในการพัฒนาและปฏิรูปด้านการสื่ อสารของ
สังคมไทย
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ทฤษฎีช่องว่างทางดิจิทลั (Digital Divide)
ในปั จจุบนั ซึ่ งเป็ นยุคข้อมูลสารสนเทศและความรู้ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถสร้าง
ความแตกต่างในเรื่ องของรายได้ สถานภาพทางสังคม และการเรี ยนรู้ได้เป็ นอย่างมาก หรื ออาจเรี ยก
ได้ว่า คนที่ ส ามารถเข้า ถึ ง (Access) ข้อมูลข่ าวสารได้ม ากกว่าจะมี ความได้เปรี ย บเหนื อคนที่ ไ ม่
สามารถเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารได้ ซึ่ งนาไปสู่ ความแตกต่างในด้านการศึกษา รวมทั้งสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิ จด้วย ความแตกต่างในการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารเช่ นนี้ ถูกเรี ยกว่า ‚ช่ องว่างทาง
ดิจิทลั ‛ โดยมีสาเหตุจากความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการรับรู้ข่าวสาร
ยิ่งเทคโนโลยีมีการพัฒนามากขึ้น กลับมีความเหลื่อมล้ าของการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ เกิ ดความ
แตกต่างระหว่างผูม้ ีขอ้ มูล (Info haves) กับ ผูไ้ ม่มีขอ้ มูล (Info have nots) ช่องว่างทางดิจิทลั นี้ เกิดขึ้น
มีได้ท้ งั ระหว่างบุคคล ครัวเรื อน ธุ รกิ จและเขตภูมิศาสตร์ ที่มีความแตกต่างของระดับทางเศรษฐกิ จ
สังคม (socio-economic) ขาดโอกาสในการใช้เทคโนโลยีทางด้านไอทีที่ทนั สมัยเพื่อติดต่อสื่ อสาร
และเข้าถึงข้อมูลที่จะนาไปใช้ในการปฏิบ ัติภารกิ จประจาวันอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ จนเกิ ดเป็ นความ
ได้เปรี ยบและความเสี ยเปรี ยบระหว่างคนในประเทศ (OECD, 2001)
ในประเทศไทย สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่ งชาติ หรื อ สวทช. ได้
นิ ยาม คาว่า Digital Divide ไว้วา่ คือ ‚ความเหลื่อมล้ าทางดิจิทลั ‛ ซึ่ งหมายถึง ความเหลื่อมล้ า (หรื อ
ช่ อ งว่ า ง) ในการเข้า ถึ ง สารสนเทศและความรู้ ความเหลื่ อ มล้ า ระหว่ า งประชากรกลุ่ ม ต่ า งๆ
ภายในประเทศ ที่มีโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้แตกต่างกัน เช่น ระหว่างประชากรใน
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เมื องใหญ่ก ับประชากรในชนบท ระหว่า งกลุ่ ม ประชากรที่ มีเพศ อายุ ต่างกัน ระหว่า งผูท้ ี่มี ระดับ
การศึ ก ษาต่ า งกัน ระหว่ า งผู ้ที่ มี เ ชื้ อ ชาติ แ ละวัฒ นธรรมที่ ต่ า งกัน รวมถึ ง โอกาสในการเข้า ถึ ง
สารสนเทศและความรู ้ ของผูพ้ ิการ ที่อาจน้อยกว่าบุคคลทัว่ ไปอีกด้วย หรื ออาจจะไปเปรี ยบเทียบ
ความเหลื่อมล้ าระหว่างคนในประเทศต่างๆ เพราะประเทศที่มง่ั คัง่ จะมีความพร้อมมากกว่าประเทศที่
ยากจน (จากเว็บ http://thaiglossary.org/)
NECTEC ได้ขยายขอบเขตความหมายของคาว่า Digital Divide ให้กว้างและครอบคลุมขึ้น
ว่า ช่องว่างทางดิจิทลั คือ การเกิดช่ องว่างของ ‘ผูม้ ีข่าวสาร‛ และ ‚ผูไ้ ร้ข่าวสาร‛ ระหว่างประชากร
กลุ่ มต่ างๆ ในสัง คมโลก ซึ่ งปั จจัยส าคัญที่ท าให้เกิ ดช่ องว่า งในการเข้าถึ งและรั บรู้ ข่า วสารข้อมูล
รวมทั้งความรู ้ ก็คือความไม่เท่าเที ยมกันของโอกาสในการเข้า ถึ งเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร ซึ่ งนั บ เป็ นเครื่ องมื อ ที่ ส าคัญ ยิ่ ง ในปั จ จุ บ ัน ส าหรั บ การติ ด ต่ อ สื่ อ สารระหว่ า งชุ ม ชน
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ และยังเป็ นประตูสู่ขอ้ มูลมหาศาลที่ไร้ขอบเขตพรมแดนมาจากัด
ดังนั้น อาจกล่าวได้วา่ ปรากฏการณ์ที่เรี ยกว่า Digital Divide นี้ เป็ นผลสื บเนื่องมาจากการแพร่ กระจาย
ของเทคโนโลยีสารสนเทศไปยังประชาคมโลกอย่างไม่ทว่ั ถึงและไม่เท่าเทียม และแม้เวลาจะล่วงเลย
มาสิ บกว่าปี ความหมายที่ถูกนิ ยามขึ้นโดย NECTEC ก็ยงั คงเป็ นที่ยอมรับและใช้กนั อยูท่ ว่ั ไปในเรื่ อง
ของระดับความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ พบว่าแบ่งเป็ น 2 ระดับ ตามที่ ทวีศกั ดิ์
กออนันตกูล และคณะ (2545) ได้ระบุไว้คือ
1. ความเหลื่ อมล้ าระหว่างประชากรกลุ่มต่าง ๆ ภายในประเทศ ที่มีโอกาสในการ
เข้าถึงสารสนเทศและความรู ้แตกต่างกัน ความเหลื่อมล้ าระหว่างประชากรในเมืองใหญ่กบั ประชากร
ในชนบท ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีเพศ อายุ ต่างกัน ระหว่างผูท้ ี่มีระดับการศึกษาต่างกัน ระหว่างผูท้ ี่
มีเชื้ อชาติและวัฒนธรรมที่ต่างกัน รวมถึงโอกาสในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ของผูพ้ ิการ ที่
อาจน้อยกว่าบุคคลทัว่ ไปอีกด้วย
2. ความเหลื่อมล้ าระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศใน
ระดับและรู ปแบบที่ต่างกัน คือระหว่างประเทศที่พฒั นาแล้วและมีความเจริ ญทางเศรษฐกิจและสังคม
ค่อนข้างมากกับประเทศที่กาลังพัฒนาซึ่งมักจะครอบคลุมถึงประเทศยากจน
โดยที่ ปั จ จัย หรื อ ตัวแปรที่ ท าให้เ กิ ด ช่ องว่า งทางดิ จิ ท ลั มี ด้ว ยกัน หลายปั จจัย หลายมิ ติ ซึ่ งมี ผูแ้ บ่ ง
ประเภทเอาไว้ค่อนข้างหลากหลาย เช่น
Tichenor, Donohue and Olien (1970) ได้แบ่งปั จจัยที่ส่งผลให้เกิดช่องว่างทางดิจิทลั ในแง่
ของช่องว่างทางความรู ้เอาไว้ 5 ประการ ได้แก่
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1. ทักษะในการสื่ อสารของกลุ่มบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจสู งและต่า
แตกต่างกัน กลุ่ มบุ คคลทั้งสองระดับนี้ จะมีระดับ การศึกษาแตกต่ างกัน และการศึกษานี่ เองที่เป็ น
พื้นฐานที่ทาให้คนมีทกั ษะในการอ่าน การพูด การฟัง และการทาความเข้าใจต่างกัน
2. ระดับข่าวสารที่สะสมไว้ หรื อพื้นฐานความรู้เดิมของกลุ่มบุคคลทั้งสองที่แตกต่าง
กัน ท าให้ ก ลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ส ถานภาพทางสั ง คมและเศรษฐกิ จ สู ง อาจทราบเรื่ อ งราวนั้น แล้ว จาก
การศึกษา หรื ออาจทราบเรื่ องนั้นมากกว่าจากการเปิ ดรับและเข้าถึงสารจากแหล่งต่างๆ
3. กลุ่มบุคคลที่มีสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิ จสู งอาจมีความสัมพันธ์และการ
ติดต่อทางสังคมโดยตรงมากกว่า ทาให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจทราบและคุน้ เคยกับเรื่ องราวต่างๆ ใน
สื่ อมวลชนจากวงสังคมระดับสู งที่มีความสัมพันธ์กนั โดยตรง
4. กลไกการเปิ ดรับข่าวสาร การยอมรับ และความจาข่าวสารนั้น บุคคลที่มีสถานภาพ
ทางสังคมและเศรษฐกิจต่ากว่า อาจไม่ให้ความสนใจในข่าวสารที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมหรื อความ
ต้องการของตนเอง
5. ธรรมชาติของสื่ อมวลชนทัว่ ไปมีความโน้มเอียงไปยังกลุ่มบุคคลที่มีสถานภาพทาง
สังคมและเศรษฐกิจสู งมากกว่า ซึ่ งข่าวสารสาธารณกิจหรื อศาสตร์ที่เป็ นความรู้ดา้ นต่างๆ ส่ วนมากจะ
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มบุคคลชั้นสู งมากกว่า
สาหรับในประเทศไทย ดนุ วศิน เจริ ญ (2013) ได้สรุ ปปั จจัยโดยทัว่ ไปที่เป็ นสาเหตุของ
Digital Divide เอาไว้ในนิตยสาร Competitiveness Review 5 ประการดังต่อไปนี้
1. ปั จ จัย ด้า นโครงสร้ า งพื้ น ฐานของระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ (Information
Infrastructure)
ความไม่ทว่ั ถึ งในการให้บริ การโครงสร้างพื้นฐาน เช่ น ระบบไฟฟ้ า ระบบโทรศัพท์
(ทั้งมีสายและไร้ สาย) การแพร่ กระจายของการใช้คอมพิวเตอร์ การให้บริ การอินเตอร์ เน็ต โดยส่ วน
ใหญ่มกั กระจุ กตัวในเขตตัวเมือง หรื อพื้นที่ที่บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การสามารถได้รับผลตอบแทนในการ
ลงทุ น ที่ สู ง เป็ นสาเหตุ ใ ห้ ป ระชาชนที่ อ าศัย อยู่ใ นพื้ น ที่ ช นบทขาดโอกาสในการใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในการเข้าถึงข้อมูลหรื อความรู้ ซึ่ งในปั จจุบนั เป็ นที่ยอมรับว่าอุปกรณ์ในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารนั้นคือคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
2. ปั จจัยในเรื่ องของความแตกต่างในด้านการศึกษา สังคม อายุ และลักษณะทาง
กายภาพของประชากร (Population Group)
เช่ น รายได้ ระดับการศึกษา ลักษณะของเชื้ อชาติและวัฒนธรรม เพศ/อายุ ถิ่ นที่อยู่
อาศัย โครงสร้างทางครอบครัว พื้นฐานด้านภาษาที่ใช้ ฯลฯ ความไม่เท่าเทียมกันของระดับการศึกษา
อาจนาไปสู่ ขอ้ จากัดของทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์ เน็ต โดยทัว่ ไปผูท้ ี่มีการศึกษาสู งมี
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โอกาสในการใช้คอมพิวเตอร์ มากกว่าผูท้ ี่มีการศึกษาต่าหรื อขาดโอกาสในการศึกษา เนื่องจากการใช้
งานคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์ เน็ตเป็ นที่แพร่ หลายในสถาบันการศึกษาในระดับสู ง สาหรับปั จจัยใน
เรื่ องเชื้ อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่าในบางชุ มชนไม่อนุ ญาตหรื อจากัดโอกาสในการเข้าถึ ง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาไว้ซ่ ึ งประเพณี หรื อวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม ส่ วนปั จจัยด้านกายภาพนั้น
เป็ นปั ญหาหลักในการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสาร โดยเฉพาะผูพ้ ิการทางสายตาไม่สามารถใช้คอมพิวเตอร์
และอินเทอร์ เน็ตได้เหมือนคนปกติทว่ั ไป ทาให้เสี ยเปรี ยบในเรื่ องของการรับรู้ขอ้ มูลและข่าวสาร
นอกจากนี้ปัจจัยด้านภาษาก็ยงั เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ ง เนื่องจากในปั จจุบนั ภาษาในเว็บไซต์
ส่ วนใหญ่ยงั เป็ นภาษาอังกฤษ อาจเป็ นสาเหตุให้คนส่ วนหนึ่ งที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้
3. ปัจจัยด้านนโยบาย (Geopolitics)
นโยบายของรั ฐบาลเป็ นปั จจัย หนึ่ ง ที่มี ส่วนส าคัญในการเพิ่ม หรื อลดระดับ ความ
เหลื่อมล้ าในการเข้าถึงสารสนเทศและความรู้ เนื่องจากรัฐเป็ นผูก้ าหนดกฎเกณฑ์และลักษณะของการ
แข่งขัน กาหนดอัตราค่าบริ การและความทัว่ ถึงของการให้บริ การเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น นโยบาย
การเปิ ดเสรี เทคโนโลยีส ารสนเทศ จะท าให้มี การแข่ ง ขันกันมากขึ้น ราคาสิ นค้าและบริ ก ารด้า น
สารสนเทศลดต่าลง ส่ งผลให้ประชาชนในประเทศมีโอกาสเข้าถึงสารสนเทศได้มากขึ้น เป็ นต้น
4. ปัจจัยด้านผูใ้ ห้บริ การอินเตอร์ เน็ต (Internet Service Providers)
สาเหตุ ห ลัก เกิ ด จากต้น ทุ น การลงทุ น ไม่ ส อดคล้อ งกับ อุ ป สงค์ก ารลงทุ น ระบบ
เครื อ ข่ า ยโทรคมนาคมซึ่ งถื อ ว่า ต้อ งใช้เ ม็ด เงิ น ลงทุ น จ านวนมาก เปรี ย บได้ก ับ การลงทุ น ด้า น
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เช่น โครงข่ายไฟฟ้ า ถนน น้ าประปา เป็ นต้น หากพิจารณาถึงการลงทุนใน
เชิ งพาณิ ชย์แล้ว การลงทุนขยายโครงข่ายสู่ ภูมิภาค โดยเฉพาะในชนบท หรื อพื้นที่ผลตอบแทนการ
ลงทุนต่าแทบไม่มีความเป็ นไปได้ทางธุรกิจ นอกจากประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่ไม่สอดคล้อง
กับอุปสงค์แล้ว อุปสรรคที่สาคัญอีกประการหนึ่ งคือ การขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ รองรับ
เช่น บางพื้นที่ยงั ไม่มีการคมนาคมทางถนน หรื อระบบไฟฟ้ า ที่สามารถเข้าถึงได้
5. ปั จจัยในด้านอัตราค่าบริ การและคุณภาพ (Service Rates and Quality)
สาหรับประเทศไทยพบว่า อัตราค่าบริ การอินเตอร์ เน็ตแบบ Dial Up ในประเทศไทย
มีอตั ราค่าบริ การต่ากว่าหลายๆ ประเทศในเอเชีย หากผูใ้ ช้บริ การอยูน่ อกพื้นที่โครงข่ายสาย และต้อง
อาศัยเทคโนโลยีประเภทอื่น เช่ น ดาวเทียม เพื่อการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ต อัตราค่าบริ การจะสู งเพิ่มขึ้น
หลายเท่าตัว ประเด็นที่สาคัญอีกประการหนึ่ ง ซึ่ งทาให้การเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตยังไม่ได้รับความนิ ยม
เท่าที่ควรก็คือ ปั ญหาคุณภาพในการให้บริ การรวมทั้งการบริ การมีความล่าช้าของการสื่ อสาร ปั ญหา
การเชื่ อมต่อโดยเฉพาะแบบ Dial-up ที่โอกาสสายหลุดค่อนข้างบ่อย แม้ปัจจุบนั รู ปแบบการเข้าถึง
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อินเตอร์ เน็ ต แบบ ADSL ซึ่ งเป็ นอินเตอร์ เน็ตที่มีความเร็ วสู งจะได้รับความนิ ยมจากผูใ้ ช้บริ การ
อินเตอร์ เน็ตอย่างรวดเร็ ว แต่ปัญหาของความเร็ วของอินเตอร์ เน็ตยังไม่เป็ นที่พอใจของผูใ้ ช้ มูลเหตุ
ของปั ญหาอาจมาจากการที่ ปัจจุบนั ข้อมูลในเว็บไซต์เป็ นมัลติมีเดี ยที่ตอ้ งการความเร็ วสู งมาก เช่ น
การดาวน์โหลดภาพยนตร์ หรื อแอนิเมชัน่ ต่างๆ
ช่องว่างทางดิจิทลั มีความเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่ อโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของสื่ อใหม่
โดยอธิบายความสามารถในการเข้าถึง (access) หนึ่ งในองค์ประกอบของการรู้เท่าทันสื่ อ ทั้งนี้ ไม่ใช่
เพียงการเข้าถึ งเทคโนโลยีสารสนเทศทางกายภาพเท่านั้น แต่หมายรวมถึงว่าการจัดให้มีการเข้าถึ ง
ดังกล่าวแล้วจะสนับสนุ นให้เกิ ดความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา การมีส่วนร่ วมและวัฒนธรรม
หรื อไม่ (Livingstone, 2004 : 4) อีกทั้ง ยังหมายรวมถึงผลกระทบของความเหลื่อมล้ าต่อคนที่สามารถ
หา จัดการ สร้ างและเผยแพร่ สารสนเทศและความรู้ โดยใช้เครื่ องมือทางเทคโนโลยีที่หลากหลาย
อย่างสร้างสรรค์และมีประสิ ทธิ ผล กับคนที่ไม่มีความสามารถดังกล่าว UNESCO (2013 : 26)
จากการทบทวนแนวคิ ดเกี่ ยวกับ ช่ องว่า งทางดิ จิทลั งานวิจยั นี้ พบว่าสามารถนาแนวคิ ด
ดัง กล่ า วมาใช้ เ ป็ นกรอบในการอธิ บ ายถึ ง ปั ญ หาและสาเหตุ ข องความเหลื่ อ มล้ า ในการเข้า ถึ ง
คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ อัน เป็ นความแตกต่ า งระหว่ า งผู้ที่ มี แ ละสามารถใช้
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศได้กบั ผูท้ ี่ไม่มีหรื อขาดโอกาส ซึ่ งปั จจัยของปั ญหาเหล่านี้ มี
ด้วยกันหลายมิ ติ ทั้งในด้านโครงสร้ างพื้นฐานที่ จาเป็ น และการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิ วเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิ ทธิภาพ

การรู้ เท่ า ทั น การสื่ อ สารกั บ การปฏิ รู ป สื่ อ และการพั ฒ นาความเป็ นพลเมื อ งยุ ค ดิ จิ ทั ล (Digital
citizenship)
การปฏิรูปสื่ อ (Media reform) เป็ นความพยายามที่จะเปลี่ยนระบบหรื อโครงสร้างสื่ อ ให้
ทาหน้าที่ตอบสนองความต้องการของสังคมให้มากขึ้นแทนการตอบสนองต่อธุ รกิ จ อานาจรัฐหรื อ
นักการเมื อง หรื ออาจรวมไปถึ งการตอบสนองด้า นข้อมูลข่า วสารและความรู้ แก่ ค นส่ วนน้อยกับ
ผูด้ อ้ ยโอกาสด้วย (Hackett and Carroll, 2004 อ้างถึงใน เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ, 2558, น.35)
สาหรับการปฏิ รูปสื่ อในประเทศไทยดาเนิ นมาตั้งแต่หลังเหตุการณ์ พฤษภาประชาธรรม
พ.ศ.2535 พิรงรอง รามสู ต (2554) ระบุวา่ หนึ่ งใน 5 แนวทางของการปฏิรูปสื่ อในประเทศไทย คือ
การสร้ างความรู ้ เท่าทันสื่ อ เพื่อสร้ างภูมิคุม้ กันให้กบั ผูบ้ ริ โภคสื่ อโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ในการ
เปิ ดรับเนื้อหาผ่านสื่ อในเชิงวิเคราะห์วพิ ากษ์ ที่ผา่ นมาองค์กรหรื อหน่วยงานที่มีบทบาทชัดเจนในการ
ส่ งเสริ มการรู ้ เท่าทันสื่ อให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะในกลุ่ มเด็กและเยาวชน คือ องค์กรภาคประชา
สังคม ทั้งในลักษณะของการดาเนิ นกิ จกรรมของแต่ละองค์กรเอง และการรวมตัวกันเป็ นเครื อข่าย
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โดยจะเน้นไปที่สื่ออินเทอร์ เน็ต เนื่ องจากเป็ นสื่ อใหม่ที่ผปู้ กครองบางส่ วนยังไม่มีความรู้หรื อทักษะ
มากพอที่ จ ะให้ค าชี้ แนะและปกป้ องดู แลเด็ ก ได้ รวมถึ ง ลัก ษณะของสื่ อ อิ น เทอร์ เน็ ตที่ เปิ ดกว้า ง
ทางด้า นเนื้ อ หา โดยเนื้ อหาต่ า งๆ ในอิ น เทอร์ เ น็ ต ถู ก สร้ า ง เผยแพร่ และเข้า ถึ ง ได้อ ย่า งง่ า ยดาย
นอกจากนี้ อีกหนึ่ งกิจกรรมที่เป็ นรู ปธรรมในการปฏิรูปสื่ อตามแนวทางนี้ คือ การจัดตั้ง ‚โครงการ
ศึกษาเฝ้ าระวังสื่ อและพัฒนาการรู ้เท่าทันสื่ อเพื่อสุ ขภาวะของสังคม (Media Monitor) ที่จะนาข้อมูล
ป้ อนกลับ (feedback) จาก ภาคส่ วนอื่นๆ ของสังคมไปยังสื่ อ เพื่อทาให้เกิ ดพัฒนาระบบและแก้ไข
ปั ญหาและกระตุน้ ให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกาหนดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดีของประชาชนเอง
ความเคลื่อนไหวล่าสุ ดเรื่ องการปฏิรูปสื่ อของประเทศไทยเกิดขึ้นภายหลังคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ หรื อ คสช. เข้ายึดอานาจเมื่อ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 และมีนโยบายการปฏิรูปสื่ อโดย
คสช. กาหนดให้ส ภาปฏิ รูป แห่ ง ชาติดาเนิ นการศึก ษาและเสนอแนะเกี่ ยวกับการปฏิ รูป สื่ อ โดยมี
คณะกรรมาธิ ก ารปฏิ รู ป การสื่ อ สารมวลชนและเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบหลัก
คณะกรรมาธิ การฯ ได้คานึ งถึงความท้าทายต่อการปฏิรูปสื่ อในปั จจุบนั ว่ามาจากหลากหลายปั ญหา
โดยประการสาคัญคือ ปัญหาความท้าทายจากภูมิทศั น์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปจากเทคโนโลยีการสื่ อสาร
ที่ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว ทาให้ผูบ้ ริ โภคสื่ อในยุคแอนะล็อกปรับเปลี่ ยนสู่ การเป็ นทั้งผูบ้ ริ โภคและ
ผูผ้ ลิตสื่ อ (Prosumer) ในยุคดิจิทลั มีความกระตือรื อร้ นในการมีส่วนร่ วมสร้างสารเพื่อเผยแพร่ สู่
สาธารณะ โดยเฉพาะผ่านช่องทางสื่ อออนไลน์ แต่บางครั้งผูใ้ ช้สื่ออาจยังขาดความรู้ทนั เท่าสื่ อ และ
ขาดความรู ้ ความเข้าใจในการใช้สิทธิ เสรี ภาพการสื่ อสารบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม
หรื อขาดมาตรฐานจริ ยธรรมในการใช้สื่อออนไลน์ รวมถึง ปั ญหาการมีส่วนร่ วมของประชาชนใน
การกากับดูแลและตรวจสอบสื่ อ การขาดช่องทางเข้ามามีส่วนร่ วมกาหนดทิศทางของข่าวสารข้อมูลที่
เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินชีวติ ตลอดจนถึงการขาดความรู้เท่าทันสื่ อ
คณะกรรมาธิ การฯ จึ ง ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารปฏิ รู ประบบการสื่ อสารของ
คณะกรรมาธิ การปฏิ รูปการสื่ อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สานักงานเลขาธิ การสภา
ผูแ้ ทนราษฎร, 2558) คือ
“สื่ อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยต้ องมีมาตรฐาน คุณภาพสู งสุ ด เพื่ อ
ประโยชน์ สาธารณะ บนพืน้ ฐานของสิ ทธิ เสรี ภาพควบคู่กับจริ ยธรรมและความรั บผิดชอบ โดยเป็ นที่
เชื่ อถือทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงประชาชนมีสิทธิ ในการรั บรู้ เข้ าถึง เท่ าทันสื่ อและมี
ส่ วนในการสื่ อสารที่สร้ างสรรค์ ”
นอกจากนี้ คณะกรรมาธิ การฯ ยังได้นาเสนอแนวทางการดาเนินการเพื่อการปฏิรูป โดยให้
ตรากฎหมายว่าด้วยการปกป้ องสิ ทธิ เสรี ภาพ ส่ งเสริ มจริ ยธรรม คุม้ ครองสวัสดิภาพ และสวัสดิการ
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ของสื่ อมวลชน ขึ้นเพื่อกาหนดให้มีสภาวิชาชีพสื่ อมวลชนแห่งชาติเพื่อการส่ งเสริ มประสิ ทธิ ภาพของ
การกากับดูแลกันเองโดยสื่ อมวลชนวิชาชีพที่ครอบคลุมสื่ อมวลชนทุกแขนงและทุกระดับพื้นที่ โดยมี
โครงสร้ างคู่ขนานกับระหว่างคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสภาวิชาชี พสื่ อมวลชน
แห่งชาติ และ คณะกรรมการกากับดูแลสื่ อโดยภาคประชาชนและการรู้เท่าทันสื่ อ โดยคณะกรรมการ
ชุ ดหลังนี้ มีหน้าที่สาคัญ อาทิ ส่ งเสริ มให้ผบู้ ริ โภคมีความรู้เท่าทันสื่ อทุกประเภทอย่างเป็ นรู ปธรรม
ดาเนิ นการและสนับสนุ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลอันเป็ นการส่ งเสริ มให้เกิดการรู้เท่าทันสื่ อ ส่ งเสริ มและ
สนับ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการก ากับ ดู แ ลสื่ อ เป็ นต้น อย่า งไรก็ ดี ข ้อ เสนอการ
ดาเนินการปฏิรูปดังกล่าวในที่สุดแล้วก็ยงั ไม่ได้นาไปสู่ การตรากฎหมายแต่อย่างใด
อย่างไรก็ดี วันที่ 26 มี.ค. 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชบัญญัติกองทุนพัฒนา
สื่ อ ปลอดภัย และสร้ า งสรรค์ พ.ศ. 2558 ซึ่ งก็ เ ป็ นกฎหมายอี ก ฉบับ หนึ่ ง ที่ เ ป็ นผลิ ต ผลจากความ
เคลื่ อนไหวในการปฏิ รูปสื่ อ โดยกองทุนฯ นี้ มีวตั ถุประสงค์ที่เกี่ ยวข้อกับการรู้เท่าทันสื่ อ อาทิ การ
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็ก เยาวชนและครอบครัวมีทกั ษะในการรู้เท่าทันสื่ อ
เฝ้ าระวังสื่ อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้สื่อในการพัฒนาตนเองชุมชนและสังคม
รวมถึ ง การดาเนิ นการและส่ งเสริ มให้มีสื่อปลอดภัยและสร้ างสรรค์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึ งและใช้
ประโยชน์ได้อย่างทัว่ ถึง เป็ นต้น
กล่ าวคื อ การส่ งเสริ มการรู้ เท่ าทันสื่ อแก่ ป ระชาชนเป็ นแนวทางหนึ่ งของการปฏิ รูปสื่ อ
ในทาง หนึ่ งเพื่อเป็ นการเปลี่ ยนแปลงสังคมให้มีระบบหรื อโครงสร้างสื่ ออันพึงประสงค์ แต่อีกทาง
หนึ่งก็เพื่อเป็ นการพัฒนาประชาชนไปสู่ ความเป็ นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยด้วย
ความเป็ นพลเมืองตามระบอบประชาธิปไตยในยุคที่ผา่ นมา คือการเป็ นสมาชิกของสังคมที่มีส่วนร่ วม
ในการใช้สิทธิ เสรี ภาพอย่างมีความรับผิดชอบ เคารพสิ ทธิของผูอ้ ื่น เคารพความแตกต่างและกฎกติกา
เพื่อให้สังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็ นสุ ขภายใต้การปกครองตามวิถีประชาธิ ปไตย แต่ในยุค
ปั จจุบนั เทคโนโลยี การสื่ อสารที่มีความก้าวหน้าได้เปลี่ยนคุณลักษณะและขอบเขตของความเป็ น
พลเมือง โดยที่พลเมืองในยุคดิ จิทลั ถูกคาดหวังให้สามารถจัดการกับการใช้เทคโนโลยีในการมีส่วน
ร่ ว มทางสั ง คมด้า นต่ า งๆ ได้อ ย่า งสร้ า งสรรค์แ ละมี ค วามรั บ ผิด ชอบ ซึ่ งคุ ณ ลัก ษณะดัง กล่ า ว มี
ความสาคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนการปฏิรูป เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ความเป็ นพลเมืองในยุคดิจิทลั (Digital Citizenship) ซึ่ ง Ribble (2011) ได้ให้ความหมายว่า
หมายถึง ปทัสถานที่เป็ นแนวทางการประพฤติปฏิบตั ิในการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและมีความ
รับผิดชอบ แบ่งออกเป็ น 9 หัวข้อดังนี้
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1) Digital Access การเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทลั โดยสมบูรณ์
รั ฐ บาลทุ ก ประเทศมี ห น้า ที่ จ ัด ให้ มี เ ครื อ ข่ า ยอิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ ให้ พ ลเมื อ งเข้า ถึ ง
แหล่ ง ข้อ มู ล และสามารถ ติ ด ต่ อ สื่ อ สารถึ ง กัน ได้ ทั้ง คนเมื อ งและคนชนบท ผู้ใ ช้เ ทคโนโลยี
จาเป็ นต้องตระหนักว่าทุกคนมีโอกาสเท่ากันในการใช้เทคโนโลยี การพยายามทาให้ทุกคนมีสิทธิ ทาง
ดิ จิท ลั เท่า เที ยมกันและการสนับสนุ นให้เข้า ถึ ง สื่ ออิเล็กทรอนิ ก ส์ น้ ันเป็ นจุ ดเริ่ ม ต้นของความเป็ น
พลเมืองยุคดิจิทลั การถูกกีดกันไม่ให้เข้าถึงดิจิทลั ทาให้ความเป็ นพลเมืองยุคดิจิทลั ยากที่จะเติบโตใน
ขณะที่สังคมมีการใช้เครื่ องมือสื่ อสารเหล่านี้ มากขึ้น การช่วยจัดหาช่องทางและขยับขยายการเข้าถึง
เทคโนโลยีจึงควรเป็ นเป้ าหมายของพลเมืองยุคนี้ ผูใ้ ช้เทคโนโลยีตอ้ งระลึกอยูเ่ สมอว่ามีคนบางส่ วนที่
อาจถูกจากัดการเข้าถึ ง จึงอาจจาเป็ นต้องจัดหาแหล่งอื่นๆ ที่สามารถเข้าถึงได้การจะเป็ นพลเมืองยุค
ดิจิทลั ที่มีผลิตผล (productive) นั้น รัฐฯ ต้องให้คามัน่ สัญญาได้วา่ จะไม่มีใครถูกปฏิเสธในการเข้าถึง
เทคโนโลยีดิจิทลั
2) Digital Commerce การซื้ อขายสิ นค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
ในสังคมออนไลน์มีการซื้ อขายสิ นค้าเหมือนสังคมทัว่ ไป แต่เนื่ องจากผูข้ ายและผูซ้ ้ื อ
มองไม่เห็นหน้ากัน หรื ออาจไม่รู้จกั กันด้วยซ้ า จึงต้องมีกติกาในการทาธุ รกรรมออนไลน์เพื่อให้เกิ ด
ความเป็ นระเบี ย บ ไม่ เ อาเปรี ย บซึ่ ง กันและกัน ผูใ้ ช้เทคโนโลยีจาเป็ นต้องเข้า ใจว่า ส่ วนแบ่ ง ทาง
เศรษฐกิจการตลาดก้อนใหญ่น้ นั เกิดจากการซื้ อขายทางอิเล็กทรอนิกส์ กติกาการซื้ อขายแลกเปลี่ยนที่
ถูกต้องตามกฎหมายได้ถูกกาหนดขึ้ นแล้ว ผูข้ ายและผูซ้ ้ื อจาเป็ นต้องตระหนักถึ งประเด็นต่างๆ ที่
เกี่ ย วข้อ งกับ กติ ก าเหล่ า นี้ การซื้ อ สิ น ค้า จ าพวกของเล่ น เสื้ อผ้า รถ อาหาร และอื่ น ๆ ผ่า นทาง
อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็ นเรื่ องปกติสาหรับผูใ้ ช้เทคโนโลยี ในขณะเดียวกันก็พบว่ามีจานวนสิ นค้าและ
บริ การที่ขดั ต่อข้อกฎหมายและศีลธรรมในบางประเทศ ซึ่ งอาจรวมถึงกิจกรรมการซื้ อขายอย่างเช่ น
การดาวน์โหลดที่ผดิ กฎหมาย สิ นค้าลามกอนาจาร และสิ นค้าเกี่ยวกับการพนัน ดังนั้น พลเมืองในยุค
ดิจิทลั จาเป็ นต้องเรี ยนรู ้วา่ ทาอย่างไรจึงจะเป็ นผูบ้ ริ โภคที่มีประสิ ทธิภาพในยุคดิจิทลั
3) Digital Communication การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ อดิจิทลั
การเปลี่ ย นแปลงที่ ส าคัญ ประการหนึ่ งในการปฏิ ว ตั ิ สู่ ร ะบบดิ จิ ท ัล คื อ เรื่ อ งของ
ความสามารถของบุคคลที่จะทาการติดต่อสื่ อสารกับบุคคลคนอื่นๆ ซึ่ งในศตวรรษที่ 19 รู ปแบบการ
สื่ อสารยังถูกจากัด แต่ในศตวรรษที่ 21 นี้ทางเลือกในการสื่ อสารมีมากมาย เช่น อีเมล์ โทรศัพท์มือถือ
และการส่ งข้อความ การสื่ อสารยุคดิจิทลั ได้เปลี่ยนแปลงทุกสิ่ งทุกอย่างเนื่ องจากผูค้ นสามารถที่จะ
ติดต่อสื่ อสารกันได้แบบปั จจุบนั ทันด่วนในทุกที่ทุกเวลา แต่ยงั มีผใู้ ช้เทคโนโลยีสื่อสารจานวนมากที่
ไม่ ได้ถูก สอนให้รู้ว่า ควรจะตัดสิ นใจอย่างไรจึง จะเหมาะสมเมื่ อมี ตวั เลื อกในการติดต่อสื่ อสารที่
แตกต่างหลากหลาย ในทุกวันนี้ ใครๆ ก็สามารถใช้สื่อออนไลน์เพื่อสื่ อสารหรื อแสดงตัวตนให้ผอู้ ื่น
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รับรู ้ผ่านแอพลิเคชัน่ Line Instagram Facebook YouTube ฯลฯ แต่คนที่รู้จริ งเท่านั้นจึงจะสามารถ
เลือกใช้สื่อออนไลน์ได้ถูกกาลเทศะและใช้สื่อออนไลน์อย่างมีประสิ ทธิภาพสู งสุ ด
4) Digital Literacy การใช้เทคโนโลยีดิจิทลั อย่างรู้เท่าทัน
เทคโนโลยีดิจิทลั เป็ นศาสตร์ที่กว้างมาก จาเป็ นต้องมีการเลือกสรรเนื้ อหาที่พลเมืองยุค
ดิจิทลั ควรรู ้ แล้วนามาถ่ายทอด ฝึ กฝน ให้ใช้เป็ นและใช้คล่อง พลเมืองยุคดิจิทลั ที่เป็ นเด็กและเยาวชน
ควรจะได้ฝึกค้นหาข้อมูล ฝึ กการใช้ Search Engine ฝึ กวิเคราะห์ แยกแยะ ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลก่ อนที่ จะแชร์ หรื อส่ งต่อให้ผูอ้ ื่น รู้จกั สร้างหรื อเขียนข้อความของตนเองโดยเคารพกฎหมาย
ลิขสิ ทธิ์ และทรัพย์สินทางปั ญญา ไม่ copy & paste และไม่ละเมิดสิ ทธิ ส่วนบุคคลของคนอื่น Digital
Literacy เป็ นทักษะหนึ่งที่สาคัญซึ่ งพลเมืองยุคดิจิทลั จาเป็ นต้องมีติดตัวเหมือน computer literacy ที่
ใช้เป็ นเกณฑ์วดั ความสามารถอย่างหนึ่ งในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย รวมถึงการสมัครงานในอนาคต
ความเป็ นพลเมื องยุค ดิ จิท ลั ได้รวมเอาเรื่ องของการให้ค วามรู้ แก่ ผูค้ นในแง่ ใหม่ คือ ปั จเจกบุค คล
เหล่านี้จาเป็ นต้องมีทกั ษะความรู ้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในระดับสู ง
5) Digital Etiquette การปฏิบตั ิตนหรื อมารยาทในการใช้สื่อดิจิทลั
ผูใ้ ช้เทคโนโลยีมกั จะมองเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องสาคัญที่สุดเรื่ องหนึ่ งที่เกี่ยวข้องกับความเป็ น
พลเมืองยุคดิจิทลั เราจะรู ้ ว่าพฤติกรรมอะไรไม่เหมาะไม่ควรต่อเมื่อเราได้เห็นมัน ก่อนที่ผคู้ นจะใช้
เทคโนโลยี พวกเขาไม่ได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบตั ิที่เหมาะสมในโลกดิ จิทลั ส่ วนใหญ่กฎ
และข้อบังคับจะถูกตั้งขึ้นหรื อไม่เทคโนโลยีที่ใช้จะถูกสัง่ ห้ามเพื่อหยุดยั้งการใช้ในทางที่ไม่เหมาะสม
แต่แค่การออกกฎกติกาและนโยบายนั้นไม่เพียงพอ เราจะต้องสอนทุกๆ คนให้เป็ นพลเมืองยุคดิจิทลั
ที่มีความรับผิดชอบในสังคมดิจิทลั สมัยใหม่น้ ี เช่น ควรเลือกดูเว็บที่สร้างสรรค์ และเลือกใช้คาศัพท์
คาสแลง ไอคอน และสัญลักษณ์ที่สุภาพ ในสังคมออนไลน์ Text สาคัญกว่าหน้าตา ข้อความที่โพสต์
จะบ่งบอกคนทัว่ ไปว่าเราเป็ นใคร มีอุปนิ สัยอย่างไร ซึ่ งการที่เราจะได้รับการยอมรับหรื อปฏิเสธใน
สังคมออนไลน์ก็ข้ ึนอยูก่ บั สิ่ งที่โพสต์เป็ นหลัก นอกจากนี้ ควรใช้อุปกรณ์สื่อสารให้ถูกที่ถูกเวลา เช่น
ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถื อในโรงภาพยนตร์ ไม่ควรใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในทางก้าวร้าว ข่มขู่ ทะเลาะ
วิวาท ทาให้ผอู ้ ื่นหวาดกลัว ตกใจ เสี ยชื่อเสี ยง หรื อเสี ยเงินเพราะถูกหลอก และพึงระลึกไว้เสมอว่าสิ่ ง
ที่ โพสต์ ไม่ว่าจะเป็ นข้อความ ภาพ คลิ ป หรื อเสี ย งพูด อาจถู กเก็ บบันทึก ไว้ และถูก นามาใช้เป็ น
หลักฐานฟ้ องร้องได้ (digital footprint)
6) Digital Law กฎหมายเกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิทลั
กฎหมายดิจิทลั จะเกี่ยวกับเรื่ องจริ ยธรรมการใช้เทคโนโลยีในสังคม การใช้เทคโนโลยี
อย่า งไร้ จริ ย ธรรมจะปรากฏให้เ ห็ น ในรู ป ของการขโมย และ/หรื อการก่ ออาชญากรรม ผูใ้ ช้ที่ มี
จริ ยธรรมจะปฏิ บตั ิตามกฎกติกาของสังคม ซึ่ งผูใ้ ช้จาเป็ นต้องเข้าใจว่าการขโมยหรื อการก่อให้เกิ ด
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ความเสี ยหายแก่ผลงานของผูอ้ ื่น เอกลักษณ์ของผูอ้ ื่น หรื อสิ นทรัพย์ของผูอ้ ื่นทางออนไลน์น้ นั เป็ น
อาชญากรรมรู ปแบบหนึ่ง พลเมืองยุคดิจิทลั จะต้องตระหนักถึงกฎกติกาของสังคมซึ่ งบังคับใช้กบั ทุก
คนที่เป็ นผูใ้ ช้งานสื่ อออนไลน์ และจะต้องรู้วา่ การโกหก หลอกลวง ข่มขู่ หรื อจงใจทาให้ผอู้ ื่นเสี ยชื่อ
(cyber bullying) ด้วยข้อความ คาพูด กราฟฟิ ค หรื อคลิปวิดีโอ การดาวน์โหลดเพลง ภาพ หรื อคลิป
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต การจงใจแพร่ กระจายไวรัส การนา ID ของผูอ้ ื่นมาใช้หรื อปลอมเป็ นคนอื่น
การเข้าดูขอ้ มูลของผูอ้ ื่นอย่างผิดกฎหมาย (hacking) การดาวน์โหลดเพลงผิดกฎหมาย (downloading
illegal music) การคัดลอกผลงานผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต (plagiarizing) การสร้างหนอน (worm)
ไวรัส (viruses) หรื อม้าโทรจัน (Trojan Horses) เพื่อทาลายงานหรื อล้วงข้อมูลผูอ้ ื่น การส่ งเมล์เชิ ง
พาณิ ชย์ให้ผอู ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุ ญาต (spam) หรื อการขโมยเอกลักษณ์หรื อสิ นทรัพย์ของผูอ้ ื่นนั้น
ล้วนแล้วแต่เป็ นการกระทาที่ไร้จริ ยธรรมและผิดกฎหมายทางดิจิทลั ทั้งสิ้ น
7) Digital Rights & Responsibilities สิ ทธิและความรับผิดชอบในโลกดิจิทลั
เทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้การสื่ อสารออนไลน์เกิดขึ้นได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ ว ข้อมูล
ที่เราโพสต์สามารถกระจายถึงคนอื่นให้อ่านหรื อดูได้ทวั่ ทุกมุมโลกภายในพริ บตา พลังเช่นนี้ หากใช้
ในทางที่ผดิ เรื่ องเล็กๆ ก็อาจกลายเป็ นเรื่ องใหญ่ ส่ งผลร้ายต่อครอบครัว สังคม หรื อระดับประเทศได้
พลเมืองยุคดิจิทลั ที่ดีจึงต้องเรี ยนรู้ขอบเขตสิ ทธิของตนเองในสังคมออนไลน์ (Rights) และรับผิดชอบ
ในสิ่ งที่ตนโพสต์ (Responsibilities) เพื่อที่จะไม่ละเมิดสิ ทธิของผูอ้ ื่นและอยูร่ ่ วมกันในสังคมออนไลน์
อย่างสงบสุ ข นอกจากนี้ พลเมืองยุคดิจิทลั ยังมีสิทธิ ที่จะปกป้ องความเป็ นส่ วนตัว (privacy) และสิ ทธิ
ที่จะพูดอย่างเสรี (Free speech) อีกด้วย สิ ทธิ ทางดิจิทลั ขั้นพื้นฐานจาเป็ นต้องถูกกล่าวถึง ถูกอภิปราย
เพื่อให้ได้ขอ้ สรุ ป และต้องทาให้เป็ นที่เข้าใจในโลกดิจิทลั และด้วยสิ ทธิ ข้ นั พื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ นี่เอง
จะเกิ ดเป็ นความรั บผิดชอบตามมา ผูใ้ ช้เทคโนโลยีจะต้องช่ วยกันกาหนดว่าเทคโนโลยีจะถู ก ใช้
อย่างไรจึ งจะเหมาะสม ในสังคมดิ จิทลั เรื่ องของสิ ทธิ และความรับผิดชอบจะต้องเดินไปพร้อมกัน
เพื่อให้ผใู้ ช้เทคโนโลยีทุกคนใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
8) Digital Health & Wellness สุ ขภาพกายใจที่ดีในโลกดิจิทลั
พลเมืองยุคดิจิทลั ควรเรี ยนรู้ท่านัง่ ที่ถูกต้องในขณะที่ใช้คอมพิวเตอร์ รู้ถึงผลกระทบต่อ
กระดูกสันหลังและสมอง (กรณี คลื่นโทรศัพท์) หากใช้โทรศัพท์มือถือ แท็ บเล็ต หรื อคอมพิวเตอร์
อย่างผิดวิธี อีกทั้งยังควรเรี ยนรู ้เรื่ องความปลอดภัยต่อสายตา (eye safety) กลุ่มอาการใช้เทคโนโลยี
ซ้ าๆ หรื อใช้อย่างไม่เหมาะสม (repetitive stress syndrome) และการใช้อุปกรณ์เครื่ องรับฟังเสี ยงให้
เหมาะสมต่อการได้ยิน (sound ergonomic practices) นอกเหนือไปจากประเด็นทางกายภาพแล้ว ยังมี
ประเด็ น ทางจิ ต วิ ท ยาที่ ก าลัง กลายเป็ นเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น มากกว่ า ได้แ ก่ การติ ด อิ น เทอร์ เ น็ ต ผู้ใ ช้
เทคโนโลยีจาเป็ นต้องได้รับ ความรู ้ เกี่ ยวกับ ผลสื บ เนื่ องที่เป็ นอันตรายของเทคโนโลยี และควรมี
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วัฒนธรรมการสอนให้ผใู้ ช้เทคโนโลยีเรี ยนรู้ว่าจะปกป้ องตัวเองอย่างไรผ่านการให้ความรู้และการ
ฝึ กอบรม
9) Digital Security (Self-Protection) การป้ องกันตนเองเพื่อความปลอดภัยในโลก
ดิจิทลั
ในสังคมใดก็ตาม จะมีคนชอบลักขโมย ทาให้ผอู้ ื่นเสื่ อมเสี ย หรื อทาลายผูอ้ ื่นปะปนอยู่
ด้วยเสมอ ในชุ มชนดิจิทลั ก็เช่นกัน ภัยอันตรายอาจมาถึงตัวได้หลายรู ปแบบ เพื่อความปลอดภัยของ
เรา พลเมืองยุคดิ จิทลั จึงจาเป็ นต้องรู ้จกั วิธีป้องกันตัวเองจากผูท้ ี่คิดร้าย เช่ น ไม่เปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัว
ติดตั้งโปรแกรมป้ องกันไวรัส (virus protection) ทาการสารองข้อมูล (backups of data) และติดตั้ง
ระบบป้ องกันอุปกรณ์ดิจิทลั ของเรา (surge control of our equipment) ในฐานะพลเมืองยุคดิจิทลั ที่มี
ความรั บผิดชอบ เราจาเป็ นต้องปกป้ องข้อมูลของเราจากแรงผลักดันภายนอกซึ่ งอาจเข้ามาก่อกวน
ทาลาย หรื อทาให้เกิดความเสี ยหายได้
จากคุ ณลักษณะความเป็ นพลเมืองในยุคดิ จิทลั ดังกล่ าวต้นจะเห็ นได้ว่าบางส่ วนมีความ
สอดคล้องหรื อซ้อนทับกับสมรรถนะของการรู้เท่าทันการสื่ อสารซึ่ งเป็ นแนวทางหนึ่ งในการปฏิรูป
สื่ อ ดังนั้น การส่ งเสริ มการรู ้เท่าทันการสื่ อสารจึงเป็ นการสนับสนุนให้ประชาชนมีความเป็ นพลเมือง
ในยุคดิ จิทลั เช่ นกัน และนาไปสู่ การปฏิรูปสื่ อท่ามกลางบริ บทของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
และสั งคมในปั จจุ บนั เช่ นกัน การศึ ก ษาครั้ งนี้ จึ งได้นาแนวคิดเรื่ องการปฏิ รูป สื่ อ และ ความเป็ น
พลเมืองในยุคดิจิทลั มาใช้ในการศึกษาเช่นกัน เพื่อนามาเป็ นกรอบในการวิเคราะห์และจัดทาข้อเสนอ
แนวทางหรื อเป็ นนโยบายในการพัฒนาและปฏิรูปสังคมไทย
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้มุ่งศึกษาปั จจัยที่สัมพันธ์กบั ระดับความรู้เท่าทันสื่ อ จึงได้ทบทวนงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าว มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
Lewis & Jhally (1998, อ้างถึงใน พนม คลี่ฉายา, 2557) ระบุวา่ ปั จจัยหลักที่สาคัญของการ
รู้เท่าทัน สื่ อ ประกอบด้วย 1. ปั จจัยด้านตัวองค์กรสื่ อ 2. ปั จจัยด้านผูร้ ับสาร และ 3. การฝึ กอบรมด้าน
การรู ้ เท่าทันสื่ อหรื อสถาบันสอนสื่ อ ทั้งจากสถาบันครอบครัวและสถาบันการศึกษา โดยปั จจัยตัว
บุคคลในฐานะผูร้ ับสารนั้น O’Neil (2008, อ้างถึงใน พนม คลี่ฉายา, 2557) สรุ ปไว้วา่ ปั จจัยที่มีผลต่อ
การรู ้เท่าทันสื่ อประกอบด้วย 1. ระดับของความสามารถ 2. ระดับของความเชี่ยวชาญด้านสื่ อ 3. การ
ตระหนักรู้เชิงวิพากษ์ และ 4. ความเข้าใจที่มีต่อประเด็น ซึ่ งเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างมาก รวมถึงการใช้
สื่ อในชีวติ ประจาวัน การตีความของกลุ่มเป้ าหมาย ความพึงพอใจที่ได้รับจากสื่ อ บทบาททางเพศ ชน
ชั้นทางสังคมและอายุ
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วิสาลักษณ์ สิ ทธิ์ ขนุ ทด (2551) ได้ศึกษาโมเดลเชิงสาเหตุของการรู้เท่าทันสื่ อ ของ นักเรี ยน
ม.3 ในกรุ ง เทพมหานคร พบว่ า มี ต ัว แปรที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ การรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ของนัก เรี ย นอยู่ 2 ชุ ด
ประกอบด้วย
1. ตัวแปรที่ มี อิท ธิ พ ลทางตรงต่ อการรู้ เท่ า ทันสื่ อของนัก เรี ย น ได้แก่ ปั จจัย ด้า น
พฤติกรรมการเปิ ดรับสื่ อ ปั จจัยด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ปั จจัยด้านพฤติกรรมการอ่าน ปั จจัยด้าน
ฐานะทางเศรษฐกิ จและสั งคม และปั จจัยด้านการมี ส่วนร่ วมของผูป้ กครองต่อการเปิ ดรับสื่ อของ
นักเรี ยน
2. ตัวแปรที่ มี อิท ธิ พ ลทางอ้อมต่ อการรู้ เท่ า ทันสื่ อของนัก เรี ย น ได้แก่ ปั จจัย ด้า น
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน ปั จจัยด้านพฤติกรรมการอ่าน ปั จจัยด้านฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และ
ปั จจัย ด้า นการมี ส่ วนร่ ว มของผูป้ กครองต่ อการเปิ ดรั บ สื่ อของนัก เรี ย น โดยมี อิ ท ธิ พ ลผ่า นปั จจัย
พฤติกรรมเปิ ดรับสื่ อ
ทั้งนี้ ตัวแปรที่มีอิทธิ พลรวมสู งสุ ดต่อการรู้เท่าทันสื่ อของนักเรี ยน คือ ปั จจัยด้านฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม รองลงมาคือ ปั จจัยด้านพฤติกรรมการอ่าน
ส่ วนการศึกษาที่ประชากรเป็ นประชาชนทัว่ ไปก็พบว่าปั จจัยด้านผูร้ ับสารที่ส่งผลต่อการ
รู ้ เท่าทันสื่ อ ประกอบด้วย พนม คลี่ฉายา (2557) ที่ระบุว่าความสามารถในการตระหนักรู้ กาหนด
ภาวะของการรู ้ เท่าทันสื่ อ และศึกษาปั จจัยด้านตัวผูร้ ับสาร ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา (วัยเรี ยน, วัย
ทางาน, วัยผูส้ ู งอายุ) รายได้ จานวนประเภทสื่ อที่เปิ ดรับแต่ละวัน จานวนสถานีทีวี/วิทยุ/หนังสื อพิมพ์
ที่รับชมในแต่ละวัน การได้รับการอบรม/ศึกษาเรื่ องสื่ อ การพูดคุยเรื่ องสื่ อในครอบครัว
เช่นเดียวกับ เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ (2557) ที่พบว่า ปั จจัยด้านประชากร (อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้) ยกเว้นลักษณะทางเพศ มีผลต่อความรู้เท่าทันสื่ อ รวมถึงพบว่าการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์และ รู ปแบบการใช้สื่อโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู้เท่าทันสื่ อ โดยผูใ้ ช้สื่อ
ทีวีในภูมิทศั น์สื่อใหม่ มีระดับความรู้เท่าทันสื่ อสู งกว่าผูใ้ ช้สื่อทีวีในภูมิทศั น์สื่อเก่า ผูใ้ ช้สื่อทีวีแบบ
กระตือรื อร้ นมีระดับความรู ้ เท่าทันสื่ อสู งกว่า ผูใ้ ช้สื่ อทีวีแบบเฉื่ อยชา และผูใ้ ช้สื่อทีวีมากมีระดับ
ความรู ้เท่าทันสื่ อสู งกว่าผูใ้ ช้สื่อทีวนี อ้ ย
ส่ วนการศึกษาประชาชนทัว่ ไปที่ใช้อินเทอร์ เน็ต ของ สุ ภารัตน์ แก้วสุ ทธิ (2553) พบว่า
ลักษณะทางประชากรของผูใ้ ช้อินเทอร์ เน็ตที่แตกต่างกันมีการรู้ เท่าทันสื่ อ ด้านเพศที่ แตกต่างกัน
สาหรับอายุ ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ไม่มีความแตกต่าง
นอกจากนี้ Nupaijoj (2015) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร ได้แก่
อายุ การเข้าถึงอินเทอร์ เน็ต และการเรี ยนวิชารู้เท่าทันสื่ อในหลักสู ตร กับระดับความรู้เท่าทันสื่ อของ
คน Gen Yพบว่า อายุไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู้ เท่าทันสื่ อของคน Gen Y แต่การเข้าถึ ง
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อินเทอร์ เน็ตผ่านระบบ 3G หรื อ WiFi มีความสัมพันธ์กบั ระดับความรู้เท่าทันสื่ อของคน Gen Y
โดยเฉพาะด้านการสร้างสรรค์ (Create) ส่ วนการเรี ยนวิชารู้เท่าทันสื่ อในหลักสู ตรก็มีความสัมพันธ์
กับระดับความรู ้เท่าทันสื่ อของคน Gen Y เช่นกัน แต่ผลการทดสอบสมมติฐานยังพบว่าคน Gey Y ที่
เรี ยนรู ้การรู ้เท่าทันสื่ อนอกหลักสู ตร (ไม่ได้เรี ยนจากชั้นเรี ยน) กลับมีระดับการรู้เท่าทันสื่ อในระดับ
ปานกลางและสู ง
ดังจะเห็นได้วา่ ปั จจัยทางเศรษฐกิจและสังคม และการเข้าถึงสื่ อ/อินเทอร์ เน็ต เป็ นปั จจัยที่
งานวิจยั ส่ วนใหญ่ช้ ี ให้เห็นว่ามีสัมพันธ์กบั ระดับความรู้เท่าทันสื่ อ การศึกษาครั้งนี้ ผูว้ ิจยั จึงมุ่งศึกษา
ความแตกต่ างของระดับความรู ้ เท่ าทันสื่ อระหว่างกลุ่ มของประชากรที่แตกต่างกัน ทั้งในมิ ติของ
ลักษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์ และทางเศรษฐสังคม รวมถึงลักษณะพฤติกรรมการสื่ อสารทั้ง
สื่ อดั้งเดิมและสื่ อใหม่ในยุคดิจิทลั

34

บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ยั

D

งานวิจยั เรื่ อง “ความรู ้เท่าทันการรู้เท่าทันการสื่ อสารยุคดิจิทลั กับบทบาทในการกาหนด
แนวทางการปฏิรูปการสื่ อสารในสังคมไทย” เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจโดยวิเคราะห์เชิ งปริ มาณและ
ผนวกกับการวิจยั เชิงคุ ณภาพแบบการอภิปรายกลุ่ม (Group discussion) ซึ่ งเป็ นการดาเนินการก่อน
การวิจ ัย เชิ ง ส ารวจ เพื่ อ ประมวลแนวคิ ด การรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ และการสื่ อ สารรวมทั้ง ประมวลการ
ศึกษาวิจยั และการดาเนินการในเรื่ องนี้ ในประเทศไทย เพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาการวิจยั
ในขั้นตอนต่อไปคือการวิจยั เชิงสารวจจากประชากรในเขตกรุ งเทพมหานคร
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การอภิปรายกลุ่ม
การอภิปรายกลุ่มจัดขึ้นเพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 การประมวลแนวคิด ทฤษฎีและ
การปฏิบตั ิในด้านการรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารในประเทศไทย เพื่อเป็ นฐานข้อมูลและความคิดใน
การวางแผนการวิจยั เชิงปริ มาณแบบการวิจยั เชิงสารวจต่อไป
ผูท้ รงคุณวุฒิที่ร่วมในการอภิปรายกลุ่มประกอบด้วย
1) ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายเผยแพร่ งานวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2) ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุ จิต
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์ และนวัตกรรมการจัดการ และ
ผูช้ ่วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
3) อาจารย์จกั ร์ กฤษ เพิ่มพูล
อดีตประธานสภาการหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิ การหนังสื อพิมพ์ในเครื อเนชัน่ และอาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษา
ด้านนิเทศศาสตร์

35
4) อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ
นักวิชาการด้านสื่ อ สถาบันวิชาการสื่ อสาธารณะ (สวส.)
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
อาจารย์พิเศษด้านสื่ อและวารสารศาสตร์
5) รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ ผูด้ าเนินรายการ
6) ผศ.ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์
ทั้งนี้ การวิจยั ได้จดั วันที่ศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 ณ ห้อง 7203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระ
เกี ย รติ มหาวิ ท ยาลัย ธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต ย์ โดยมี ค ณะผู้วิ จ ัย คณาจารย์ค ณะนิ เ ทศศาสตร์ แ ละนัก
ศึกษานิเทศศาสตรดุษฎีบณั ฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์เข้าร่ วมการอภิปรายด้วย
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การวิจัยเชิงสารวจ
ผลจากการอภิปรายกลุ่มได้นามาสู่ การสร้างฐานคิดและแนวทางในการออกแบบการ
วิจยั เครื่ องมือวิจยั เพื่อการวิจยั เชิงสารวจ โดยการวิจยั เชิงสารวจมีรายละเอียดในหัวข้อต่อไปนี้
1) การกาหนดประชากร เนื่องจากกรุ งเทพมหานครเป็ นศูนย์กลางการปกครอง ธุ รกิจ
เศรษฐกิจและการศึกษา จึงเป็ นที่รวมของประชากรไทยที่มีความหลากหลายที่จะเลือกเป็ นเป้ าหมาย
ในการศึกษาและสารวจ เกี่ ยวกับระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสารในเบื้องต้น และได้กาหนดลักษณะ
ประชากรเฉพาะผูท้ ี่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไปที่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงเลือกตั้ง ทั้งนี้ เนื่องจากต้องการเชื่อมโยงการ
รู ้เท่าทันการสื่ อสารกับบทบาทการเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย กับประเด็นการปฏิรูปการ
สื่ อสารเพื่อการปฏิรูปสังคมไทย
2) การกาหนดขนาดตัวอย่างและการเลือกตัวอย่าง
งานวิ จ ัย นี้ ได้ก าหนดขนาดของกลุ่ ม ตัว อย่า งตามตารางก าหนดขนาดของยามาเน่
(Yamane, 1967) ณ ระดับค่าความเชื่อมัน่ 95% ประชากรมากกว่า 1 แสนคนขึ้นไป และความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ (Permissible error) 5%
ดังนั้นจึงได้กาหนดกลุ่มตัวอย่างจานวน 400 คน ซึ่ งเป็ นประชากรที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี
ขึ้นไปในกรุ งเทพมหานคร จาก 50 เขต โดยใช้วธิ ีการสุ่ มตัวอย่างแบบ Multi Stage Sampling
ขั้นที่ 1 ใช้การสุ่ มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) โดยกาหนดพื้นที่ที่
ต้องการศึกษา โดยแบ่งเขตพื้นที่ 50 เขต เป็ น 3 กลุ่มตามจานวนประชากรในแต่ละเขต คือ
กลุ่มที่ 1 เขตที่มีประชากรไม่เกิน 100,000 คน มีจานวน 21 เขต คือ เขตบางพลัด เขต
คันนายาว เขตสะพานสู ง เขตบางนา เขตพระโขนง เขตบางคอแหลม เขตวัฒนา เขตราษฎร์บูรณะ
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เขตสาทร เขตห้วยขวาง เขตยานนาวา เขตทวีวฒั นา เขตคลองสาน เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตพระ
นคร เขตบางกอกใหญ่ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้ อมปราบศัตรู พา่ ย เขตสัมพันธ์วงศ์
กลุ่มที่ 2 เขตที่มีประชากรมากกว่า 100,000 คน ไม่เกิน 150,000 คน มีจานวน 17 เขต
คือ เขตบางกะปิ เขตบึงกุ่ม เขตมีนบุรี เขตภาษีเจริ ญ เขตบางซื่อ เขตดินแดง เขตลาดพร้าว เขตทุ่งครุ
เขตสวนหลวง เขตบางกอกน้อย เขตวังทองหลาง เขตธนบุรี เขตบางบอน เขตหลักสี่ เขตคลองเตย
เขตตลิ่งชัน เขตดุสิต
กลุ่มที่ 3 เขตที่มีประชากรมากกว่า 150,000 คน มีจานวน 12 เขต คือ เขตจตุจกั ร เขต
ดอนเมือง เขตสายไหม เขตบางเขน เขตลาดกระบัง เขตหนองจอก เขตคลองสามวา เขตประเวศ เขต
จอมทอง เขตบางแค เขตหนองแขม เขตบางขุนเทียน
ทั้งนี้ได้สุ่มกลุ่มตัวอย่างที่จะศึกษา จานวนกลุ่มละ 3 เขต รวมเป็ น 9 เขต
ขั้นที่ 2 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีการจับ
ฉลาก เพื่อเลือกเขตที่เป็ นพื้นที่สาหรับเก็บข้อมูล เขตที่ได้รับการเลือก ซึ่ งแบ่งออกเป็ นแต่ละพื้นที่
ดังนี้
กลุ่มที่ 1 เขตที่มีประชากรไม่เกิน 100,000 คน มีจานวนเขตที่ได้รับคัดเลือกจานวน 3
เขต ได้แก่ เขตสาทร เขตบางพลัด เขตคันนายาว เขตบางนา
กลุ่มที่ 2 เขตที่มีประชากรมากกว่า 100,000 คน ไม่เกิน 150,000 คน มีจานวนเขตที่
ได้รับคัดเลือกจานวน 3 เขต ได้แก่ เขตมีนบุรี เขตหลักสี่ เขตบางกอกน้อย
กลุ่มที่ 3 เขตที่มีประชากรมากกว่า 150,000 คน มีจานวนเขตที่ได้รับคัดเลือกจานวน 3
เขต ได้แก่ เขตจตุจกั ร เขตดอนเมือง เขตบางขุนเทียน
ขั้นที่ 3 กาหนดสัดส่ วนกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงด้วยระบบโควต้า (Quota sampling)
จากกลุ่ มตัวอย่างประชากรที่ มี สิท ธิ ออกเสี ยงเลื อกตั้ง อายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้ นไป โดยจะค านวณตาม
สัดส่ วนประชากรตามบริ บทสัง คมที่เกี่ ย วข้องกับการเป็ นนักสื่ อสารที่ตื่นรู้ ในยุค ดิ จิทลั (Active
Digital Citizenship) ในสังคมประชาธิ ปไตย ในแต่ละเขตพื้นที่ เพื่อให้ได้ตวั แทนในแต่ละเขต จาก
9 เขตๆละ 44 คน คือ
- กลุ่มวัยเรี ยน กาหนดสัดส่ วนเขตละเขตละ 17 คน รวม 9 เขตเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 150 คน
- กลุ่มวัยทางาน กาหนดสัดส่ วนเขตละเขตละ 17 คน รวม 9 เขตเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 150 คน
- กลุ่มวัยเกษียณ กาหนดสัดส่ วนเขตละเขตละ 5 คน รวม 9 เขตเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 50 คน
- กลุ่มแม่บา้ นที่ไม่ได้ทางานนอกบ้านแล้ว กาหนดสัดส่ วนเขตละเขตละ 5 คน รวม 9
เขตเป็ นจานวนทั้งสิ้ น 50 คน
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เครื่องมือวิจัยและการทดสอบเครื่องมือ
เครื่ องมือวิจยั ในการสารวจกลุ่มตัวอย่างใช้แบบสอบถามที่ให้ผตู้ อบ ตอบด้วยตนเอง
ประกอบด้วยคาถามแบบเลือกตอบและคาถามแบบประเมินค่า (Rating scale) ทั้งหมด 4 ตอน
(ดูภาคผนวก ก) คือ
1) ข้อมูลพื้นฐาน (ลักษณะทางประชากรศาสตร์ )
2) การเป็ นเจ้าของสื่ อและการใช้สื่อ
3) การรู ้เท่าทันการสื่ อสาร (สื่ อและการสื่ อสาร)
4) บทบาทในการสื่ อสารที่สะท้อนความเป็ นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย และ
ทัศนคติต่อการส่ งเสริ มการรู้เท่าทันการสื่ อสารในสังคมไทย
ตัวแปรหลักในการวิจยั ครั้งนี้คือ “การรู้เท่าทันการสื่ อสาร(สื่ อและการสื่ อสาร) จากการ
ประมวลลัก ษณะตัว ชี้ ว ดั จากการอภิ ป รายกลุ่ ม และจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งพบว่ายังมีความหลากหลาย งานวิจยั นี้จึงบูรณาการแนวคิดและองค์ประกอบต่างๆ และ
สร้างเป็ นชุ ดคาถามเพื่อชี้ วดั การรู ้เท่าทันทั้งสื่ อและการสื่ อสาร จานวน 25 ข้อ มีเลือกตอบข้อละ 3
ข้อย่อย โดยให้เลือกตอบข้อย่อยข้อเดียวที่ตรงกับที่กลุ่มตัวอย่างคิดว่าใช่ที่สุด ทั้งนี้ ผวู้ ิจยั ได้กาหนด
ข้อที่น่าจะสะท้อนความรู ้เท่าทันมากที่สุดไว้แล้วเพื่อตรวจสอบ
ในการทดสอบความตรง (validity) ผูว้ ิจยั ได้รับ ความร่ วมมื อจากผูท้ รงคุ ณวุฒิที่เป็ น
คณาจารย์บณ
ั ฑิ ตศึกษา คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ ทาการตรวจสอบให้ความ
คิ ด เห็ น และวิ พ ากษ์วิ จ ารณ์ เ กี่ ย วกับ ค าถามและค าตอบที่ ก าหนด เพื่ อ น ามาสู่ ก ารปรั บ ปรุ งให้
เหมาะสมในที่สุด
การทดสอบความเที่ยงตรงภายใน (internal consistency reliability) ของชุดคาถาม การ
รู ้ เ ท่ า ทัน การสื่ อ สารในการวิ จ ัย ได้แ จกแบบสอบถามจานวน 30 ชุ ด กับ กลุ่ ม ตัว อย่า งทดลองที่
ใกล้เคียงกัน เพื่อรวบรวมข้อมูลและนามาวิเคราะห์ ใช้สถิติของ Kuder and Richardson (1973) ได้
ค่า KR 21 = .718 ซึ่ งผลที่ได้ถือว่ามีความเที่ยงตรงภายในในระดับที่น่าพอใจ
การวิเคราะห์ และทดสอบทางสถิติ
1. สถิติเชิงพรรณนา ใช้ในการพรรณนาตัวแปร เพื่ออธิบายผลการวิจยั ของตัวแปร
ต่างๆที่ศึกษา ใช้สถิติค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิ ติเชิ งอนุ มาน ใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ ย
ความรู ้ เท่าทันการสื่ อสารแต่ละกลุ่มที่มีลกั ษณะทางประชากรต่างกันและกลุ่มที่มีพฤติกรรมการ
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เปิ ดรับและใช้สื่อต่างกัน ซึ่ งประกอบด้วย การทดสอบค่า T-test ในกรณี 2 กลุ่ม และ ANOVA ใน
กรณี หลายกลุ่ม โดยกาหนดนัยสาคัญของความแตกต่างทางสถิติที่ P=0.05
ส่ วนการทดสอบความแตกต่างรายคู่ใช้สถิติ LSD (Fisher, 1935)
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การวิจยั เรื่ อง “ความรู ้เท่าทันการสื่ อสารยุคดิจิทลั กับบทบาทในการกาหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการสื่ อสารในสังคมไทย” ใช้วธิ ีวจิ ยั เชิงสารวจเป็ นหลัก ผนวกกับการจัดอภิปรายกลุ่ม (group
discussion) เพื่อระดมความรู ้ ประสบการณ์ และความเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิ สาหรับการสารวจนั้น
ประชากรกลุ่มเป้ าหมายเป็ นกลุ่มที่มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไปในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยสุ่ มตัวอย่าง
แบบเจาะจงจานวน 400 คน ใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ นามาวิเคราะห์ทางสถิติ
ผลการวิจยั ทั้งหมดนาเสนอในตอนที่ 1 ถึงตอนที่ 7 ต่อไปนี้
ตอนที่ 1 การประมวลความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
แนวคิดและการดาเนิ นการเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารในประเทศไทย
ตอนที่ 2 ลักษณะพื้นฐานทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ตอนที่ 3 การเป็ นเจ้าของสื่ อ การเปิ ด การใช้และวัตถุประสงค์
ตอนที่ 4 ระดับการรู ้เท่าทันสื่ อและการมีส่วนในการใช้สื่อทางลบ
ตอนที่ 5 พฤติกรรมและความคิดเห็นเกี่ยวกับการสื่ อสารที่สะท้อนการเป็ นพลเมืองใน
ระบอบประชาธิปไตย
ตอนที่ 6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการรู้เท่าทันการสื่ อสารเพื่อปฎิรูปการ
สื่ อสารในสังคมไทย
ตอนที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน
ตอนที่ 1 การประมวลความรู้ ประสบการณ์ และความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา แนวคิดและ
การดาเนินการเกีย่ วกับการรู้เท่ าทันสื่ อและการสื่ อสารในประเทศไทย
ผลการประมวลข้อมูลจากการอภิปรายกลุ่มของผูท้ รงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้อง
กับรู ้เท่าทันสื่ อในประเทศไทย สามารถสรุ ปได้ในประเด็นต่างๆต่อไปนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก ค)
- ความเป็ นมาของการรู้เท่าทันสื่ อในประเทศไทย
- ขอบเขตและแนวคิดการรู้เท่าทันสื่ อ ความหมาย ตัวชี้ วดั และการประเมินความรู้เท่า
ทันสื่ อ
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- ปั ญหาที่เป็ นผลสื บเนื่องจากประเด็นการรู้เท่าทันสื่ อ
- การรู ้เท่าทันสื่ อกับการปฏิรูปสังคมด้านการสื่ อสารในระบอบประชาธิปไตย
การนาเสนอ ในส่ วนนี้ จะไม่แยกตามประเด็นแต่เพื่อความต่อเนื่อง ในการประมวลผล
จากผูท้ รงคุ ณวุฒิตามลาดับ ส าหรับในประเด็นความเป็ นมาของแนวคิ ด "การรู้ เท่า ทันสื่ อ" นั้น
ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก อาจารย์ดา้ นนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่ งได้วิจยั และเขียน
ตาราพร้ อมคู่มือหลักสู ตรการสอนเกี่ ยวกับการรูู ้เท่าทันสื่ อหลายเล่มได้ช้ ี ให้เห็นว่าเรื่ องนี้ ได้มีการ
ขับ เคลื่ อนมานานตั้ง แต่ ปี 2540 แล้ว ผูน้ าค านี้ เข้า มาคื อสถาบันสื่ อเด็ก และเยาวชนโดยใช้ค าว่า
Media Education และขณะเดียวกัน เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ ขณะนั้นทาวิทยานิพนธ์ปริ ญญาเอกด้าน
โสตทัศนศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยก็ได้ริเริ่ มนาแนวคิดเรื่ องนี้ มาเป็ นหัวข้อ
วิทยานิ พนธ์ ครุ ศาสตรดุ ษฎี บณ
ั ฑิ ต โดยใช้คาว่า Media Literacy ทับศัพท์ในภาษาไทยนับเป็ น
ต้นแบบของการวิจยั เรื่ องนี้ ที่ได้นาแนวคิด Media education ในต่างประเทศมาเป็ นแนวทาง
การศึกษา และกาหนดตัวชี้วดั ในประเทศไทย
นอกจากนี้ สานัก งานกองทุ นสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) สนใจเรื่ อง
บทบาทสื่ อกับสุ ขภาพรวมทั้งเรื่ องปั ญหาการรู้ เท่าทันสื่ อที่มกั เผยแพร่ ให้ความรู้ หรื อค่านิ ยมผิดๆ
เกี่ ยวกับสุ ขภาพ เช่ นจะสวยต้องผิวขาว ฟั นขาว เกิดกระแส Whitening รวมทั้งเรื่ องของหุ่ นดีตอ้ ง
ผอม สุ ขภาพดี ตอ้ งกินอาหารเสริ ม จึงมีการขับเคลื่อนรณรงค์ให้เกิดการรู้เท่าทันสื่ อในการนาเสนอ
เนื้อหาและโฆษณาเรื่ องสุ ขภาพร่ วมกับองค์กรต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม NGO
ทาง UNESCO ได้นาเข้า คาว่า Media Literacy (ML) มาเผยแพร่ ให้ค วามรู้ แก่
นักวิชาการและผูม้ ีส่วนได้เสี ยในประเทศไทย จากปั ญหานี้ ได้มีการให้ทุนวิจยั แก่นกั วิจยั จากคณะ
นิ เทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คือ ผศ.ดร.ดวงกมล ชาติประเสริ ฐ ในส่ วนของ ผศ.ดร.พร
ทิพย์ เองได้รับทุนในการแปลหนังสื อ Media Education in Pacific ซึ่ งเป็ นคู่มือการออกแบบ
หลักสู ตรการสอน Media Literacy ในประเทศแถบแปซิ ฟิค ในระดับมัธยมศึ กษา เพื่อเป็ นแนวทาง
ให้กระทรวงศึกษาธิ การได้นาไปขับเคลื่อนให้เกิ ดการเรี ยนการสอนในเรื่ องนี้ ต่อไป การส่ งเสริ ม
Media Education ในช่ วงแรกเน้นการรู้เท่าทันสื่ อ หรื อให้การศึกษาเกี่ ยวกับสื่ อด้านการเผยแพร่
โฆษณาต่างๆ ที่ทาให้เด็กและเยาวชนหลงผิดหรื อเกิดบริ โภคนิยมผิดๆ
ต่อมา UNESCO ได้ขยายขอบเขตแนวคิด Media Literacy เป็ น Media and Information
Literacy (MIL) หรื อ "ความรู ้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศ" โดยเน้นการรู้เท่าทันการใช้และแสวงหา
ข่าวสารหรื อสารสนเทศจากสื่ อให้เกิดประโยชน์สร้างสรรค์และแก้ปัญหาได้ มีการนาเสนอแนวคิด
เรื่ อง Big-think information จะสื บค้นอย่างไร วิเคราะห์ แยกแยะความน่ าเชื่ อถืออย่างไร จัดเก็บ
อย่างไร ใช้ประโยชน์อย่างไร
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ผศ.ดร.พรทิพย์ อภิปรายในประเด็นการวัด Media Literacy ว่าผูส้ อนวิชานี้ ตอ้ งเน้นการ
ฝึ กวิเคราะห์ เรี ยนรู ้กระบวนการไม่ใช่แค่เรี ยนให้รู้จกั ว่า Media Literacy คืออย่างไร แต่ตอ้ งกาหนด
โจทย์ให้ผเู ้ รี ยนฝึ กวิเคราะห์ เพื่อสร้างการเรี ยนรู้ที่ถูกต้อง ใช้กระบวนการกลุ่มในการแลกเปลี่ยนรับ
ฟังและตัดสิ นใจร่ วมกัน รวมทั้งต้องพิจารณาวิเคราะห์การสื่ อสารหรื อการเปิ ดรับสื่ อทั้งกระบวนการ
SMCR ที่มีปฎิสัมพันธ์ซ่ ึ งกันและกัน
ในขณะที่ ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก เน้นการเรี ยนรู้เกี่ยวกับสื่ อและสารสนเทศในระดับ
มัธยมศึกษา ประถมศึกษา รวมทั้งแนวทางการสอนและการสร้างครู ผสู้ อนวิชาการรู้เท่าทันสื่ อใน
ลักษณะ training for the trainers ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุ จิต อาจารย์ประจาคณะนิ เทศศาสตร์ และ
นวัตกรรมการจัดการ และผูช้ ่ วยอธิ การบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์
(นิ ดา้ ) ขณะที่เป็ นอาจารย์คณะนิ เทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรี ปทุม ได้สนใจศึกษาวิจยั หลักสู ตรที่
เปิ ดสอนวิชาความรู ้ เท่าทันสื่ อในสถาบันอุดมศึกษาของไทย รวมทั้งอาจารย์เองเข้าไปมีส่วนร่ วม
เป็ นวิทยากรให้กบั กระทรวงวัฒนธรรมและโรงเรี ยนต่างๆ ทั้งในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อให้
ความรู ้เกี่ยวกับ การรู ้เท่าทันสื่ อแก่เด็กและเยาวชน
ผศ.ดร.วรั ช ญ์ มี ค วามเห็ นในกรณี ก ารรู้ เท่ า ทันสื่ อหรื อการสื่ อสารในยุค ดิ จิท ลั ว่า มี
ขอบเขตความหมายไม่ เ หมื อ นกับ การรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ดิ จิ ท ัล โดยตรงเสี ย ที เ ดี ย ว ถ้า เป็ นยุ ค ดิ จิ ท ัล
ความหมายจะกว้า งกว่า ครอบคลุ ม ทั้ง สื่ อออนไลน์และออฟไลน์ ทั้ง สื่ อใหม่ และสื่ อดั้ง เดิ ม ที่ มี
ลักษณะหลอมรวมมากขึ้น แต่ถา้ จะเจาะจงศึกษาสื่ อดิจิทลั ก็ตอ้ งระบุให้ชดั เจนว่าสื่ อดิจิทลั หรื อสื่ อ
ใหม่ประเภทไหนที่ผวู ้ ิจยั สนใจ ต้องกาหนดขอบเขตให้ชดั เจน เพราะสื่ อมีความหลากหลายที่เกิ ด
จากความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ วของเทคโนโลยี
ในการขับเคลื่ อนการรู้เท่าทันสื่ อ ผศ.ดร.วรัชญ์ เห็นว่า 10 กว่าปี มาแล้วที่เราพยายาม
สร้ างการรู ้ เท่าทันสื่ อ แต่ก็ไม่เห็ นผลเป็ นรู ปธรรม ฉะนั้นต้องให้ทุกภาคส่ วน ภาคอานาจ มีส่วน
ร่ วมกันผลักดัน ทั้งจากอานาจรัฐ อานาจทุนและอานาจประชาชน ให้ไปในทิศทางเดียวกัน ทุกส่ วน
ของอานาจยังถื อว่าอ่อแอ โดยเฉพาะภาคประชาชนที่ตามไม่ทนั การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ วของ
เทคโนโลยีต้ งั แต่จาก 2G, 3G, 4G ภาคประชาชนผูใ้ ช้ตามทันเฉพาะกันการใช้ ใช้ได้ใช้เป็ นหรื อใช้
คล่องแต่คิดไม่เป็ น ไม่รู้จกั คิดพิจารณา จึงเป็ นทาสหรื อผูไ้ ม่รู้ทนั เทคโนโลยีสื่อและข่าวสารที่มากับ
สื่ อนั้นๆ
สิ่ งที่อาจารย์ให้ความสนใจเป็ นพิเศษคือผลกระทบจากการใช้ โดยเฉพาะผลในทางลบ
จากการทาวิจยั ให้กบั สสส. ในหัวข้อผลกระทบในแง่ ล บ อาจารย์ไ ด้แยกเป็ น 8 หัวข้อหลัก 30
หัวข้อย่อย ดังตัวอย่าง เช่น เรื่ องการล่อลวง เรื่ องเนื้ อหาที่ไม่เหมาะสม เรื่ องของลิขสิ ทธิ์ การละเมิด
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สิ ทธิ์ เรื่ องผลทางอารมณ์สร้างความเครี ยด ความอึดอัดไม่พอใจ เรื่ องการทาผิดกฎหมาย และเรื่ อง
การก่อให้เกิดพฤติกรรมไม่เหมาะสมตามมาเป็ นต้น
ในประเด็นการสอน Media Literacy ผศ.ดร.วรัชญ์ เห็นว่าต้องสอนกระบวนการคิด
วิเคราะห์(critical thinking) ให้ผเู้ รี ยนรู้จกั วิเคราะห์จากกรณี ศึกษาที่นามาเป็ นโจทย์ (case study)
นอกจากนี้ ยงั เห็นว่าการให้การศึกษาหรื อเปิ ดวิชาเรี ยนด้านความรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารนั้นไม่
ควรจะเปิ ดให้เฉพาะนักศึกษาด้านนิ เทศศาสตร์ น่าจะเปิ ดให้ทุกคนเรี ยน โดยเฉพาะที่คนมีส่วนใน
การบริ โภค ส่ วนนักศึกษานิ เทศศาสตร์ น้ นั มักเป็ นผูผ้ ลิตสื่ อหรื อเป็ นผูส้ ่ งสารเอง ส่ วนในประเด็น
การนิยามการรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารควรมองในมิติใดบ้างนั้น เห็นว่าต้องครอบคลุม SMCR แต่
จะเรี ยกว่า Communication literacy ก็อาจกว้างไปทาให้วดั ยาก เพราะครอบคลุมการสื่ อสารทุก
ระดับ ทั้ง interpersonal และ mass commotion และถ้าจะเรี ยกว่า mass communication and digital
literacy อาจชัดเจนกว่าก็ได้
อาจารย์ธาม เชื้ อสถาปนศิริ จาก Media Monitor หรื อศูนย์เฝ้ าระวังสื่ อ ปั จจุบนั เป็ น
วิทยากร ผูเ้ ชี่ ยวชาญนักวิชาการด้านสื่ อและการสื่ อสารของสถานี โทรทัศน์ไทยพีบีเอส และเป็ น
อาจารย์พิเศษด้านสื่ อและวารสารศาสตร์ในหลายสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเป็ นผูข้ บั เคลื่อนประเด็น
การสื่ อสารในภาคประชาชน (NGO) ได้เสริ มประเด็นเรื่ องการใช้สื่อ โดยนาเสนอในเวทีการ
สัมมนา workshop ของ กสทช. ซึ่ งมี 10 ปั ญหาหลักๆ คือ (1) ประเด็นการสร้ างการเลียนแบบ
(2)ประเด็นการใช้สื่อเลี้ยงลูก (3)ประเด็นการเป็ นตัวแทนด้านเพศและความรุ นแรง (4) ประเด็นการ
ขาดทักษะและภูมิคุม้ กันสื่ อ (5) ประเด็นช่ องว่างการสื่ อสารระหว่างรุ่ นที่ต่างกัน (6) ประเด็น
ช่องว่างระหว่างสังคม แอนะล็อกกับดิจิทลั หรื อดิจิทลั ดิไวด์ (7) ประเด็นอันตรายด้านอาชญากรรม
จากเทคโนโลยี (8) ประเด็นผลกระทบของเทคโนโลยีสื่อต่อผูใ้ ช้เช่นการถูกหลอกลวง การใช้คาพูด
ในลักษณะ hate speech กับบุคคล กลุ่มคน ชาติพนั ธุ์ (9) ประเด็นจริ ยธรรมความรับผิดชอบ และ
(10) ประเด็นการมองว่าสื่ อต้องทาหน้าที่เพื่อการศึกษาเรี ยนรู้มากเกินไปจนกลายเป็ นความคาดหวัง
ที่มากเกินไป
สาหรับในเรื่ องสภาพปั ญหาการรู้เท่าทันสื่ อโดยมุมกว้าง อาจารย์ธาม ระบุว่าอยูท่ ี่การ
กากับดูแลของ กสทช. (คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม
แห่ งชาติ ) ทั้งในเชิ งกฎหมายและการก ากับเชิ งวิช าชี พ เช่ น self-regulation ซึ่ งยังท าไม่ไ ด้แม้มี
แนวคิดเรื่ อง co-regulation ก็ยงั ไม่เกิ ดผล ประชาชนยังสับสนกับการส่ งเสริ มการรู้เท่าทันสื่ อ แต่
ไม่ได้กากับสื่ อในที่ ที่ควรกากับอย่างจริ งจัง ในประเด็นต่อมาปั ญหาเรื่ องการศึกษาการรู้เท่าทันสื่ อ
ยังถกเถี ยงกันว่าวิชาความรู ้ เท่าทันสื่ อควรอยู่ในแบบหลักสู ตรจริ ง หรื อหลักสู ตรการเรี ยนรู้ ตาม
อัธยาศัย หรื อควรเป็ นการบูรณาการหรื อใช้แบบครู สนใจก็เอาไปทาเอง และยังไม่ชดั เจนว่าควรเอา
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แนวคิด Media Literacy แปลมาจากต่างประเทศ ร้อยละ 90 แล้วไม่ได้มีการประยุกต์ใช้เลยใน
บริ บทสังคมไทย อาจารย์ธามคิดว่า Media Literacy ไม่ควรมีถูกผิดหรื อได้คะแนน 0 ได้คะแนน 1
เพราะฉะนั้นลักษณะเนื้อหาและการวัดผลสัมฤทธิ์ ตอ้ งกาหนดให้เหมาะสม
ในประเด็นถัดมาเป็ นปัญหาเรื่ องเทคโนโลยีในสังคมที่ไม่เท่าเทียมกัน นาไปสู่ ความไม่
เท่ า ทัน กันในการใช้เทคโนโลยี ข องประชาชนและในการรั บ รู้ เนื้ อหาข้อมูล ข่ า วสาร กอปรกับ
ลักษณะทางเศรษฐกิจสังคมของคนในสังคมที่มีช่องว่างคนชั้นสู ง ชั้นกลาง และชั้นล่าง คนในเมือง
ในชนบท และในประเด็ นสุ ดท้ายเป็ นฐานคิดของสมาคมผูบ้ ริ โภคที่ เรายัง ไม่ เคยมี หน่ วยงานที่
คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสื่ อ ซึ่ งจะต้องวางกลไกที่ประชาชนและทุกภาคส่ วนจะต้องมีส่วนร่ วมในการ
เยียวยา ลงโทษ คุม้ ครองในประเด็นการใช้สื่อให้ชดั เจน เพื่อส่ งเสริ มสื่ อสร้างสรรค์และคุ ม้ กันการ
วางกับดักผูบ้ ริ โภค
อาจารย์ธาม ได้ต้ งั ข้อสังเกตว่าการกากับดูแลเกี่ ยวกับการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคสื่ อยังต่าง
คนต่ างท า ไม่มี การบูรณาการหน่ วยงานต่า งๆ เมื่ อมีปั ญหาก็โยนให้ก ับหน่ วยใดหน่ วยงานหนึ่ ง
ก่ อ นที่ จ ะส่ ง ต่ อ ไปยัง หน่ ว ยอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้อ งเช่ น กสทช. คณะกรรมการอาหารและยา(อย.)
คณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค และกระทรวงทบวงกรมที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีเรื่ องร้องเรี ยนก็แยกกัน
พิจารณาตัวบท กฎหมายก็ใช้แยกกัน เราไม่มีคณะกรรมการการสื่ อสาร(communication committee)
เหมือนในประเทศสหรัฐอเมริ กา (FCC)
นอกจากปั ญหาดังกล่่าว อาจารย์ธาม ยังให้ความสนใจต่อปั ญหาหลักสู ตรการเรี ยนการ
สอนการรู ้ เท่าทันสื่ อ โดยใช้วงกลม 5 วงของ UNESCO วงแรกคือ Judgment หรื อการตัดสิ นว่า
ลักษณะใดใช่ การรู ้ เท่าทันสื่ อลักษณะใดไม่ใช่ อยู่ที่วินิจฉัยของครู ผสู้ อน หรื อวิทยากรที่ฝึกอบรม
ซึ่งมักแตกต่างกัน การตัดสิ นใจว่าใช้หรื อไม่ใช่ จึงเป็ นเรื่ องที่ไม่ตายตัว ขึ้นอยูก่ บั ผูว้ ินิจฉัย วงที่สอง
คือ Integration ซึ่ งการรู ้เท่าทันสื่ อนั้นไม่ใช่แค่การอ่านออกเขียนได้เกี่ยวกับสื่ อ แต่ตอ้ งบูรณาการกับ
civic education หรื อการเรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับการเป็ นพลเมืองในสังคม และต้องเป็ นการเรี ยนรู้แบบ
อัธยาศัย วงที่สามคือ Concept ของการรู้ เท่าทันสื่ อที่ยึดหลักการตามสากลหรื อการประยุกต์กบั
บริ บทสังคม วงที่สี่ คือ Goal เป้ าหมาย ซึ่ งการรู้เท่าทันสื่ อน่าจะมีเป้ าหมายมากกว่าปั จเจกบุคคลต้อง
ขยายเป็ นการรู ้ เท่าทันสื่ อของชุ มชนหรื อสมาชิ กอื่นๆ สังคมและต้องเชื่ อมโยงกับบทบาทการเป็ น
พลเมืองในสังคมด้วย และสุ ดท้าย วงที่ห้า คือ Text หรื อตาราเกี่ยวกับการสอนการรู้เท่าทันสื่ อ ซึ่ ง
ต้องมีลกั ษณะที่ให้แนวคิดที่เชื่ อมโยงกับบริ บทสังคมไทย และต้องมองว่า Media Literacy มีความ
เกี่ยวโยงกับ Civic education
อาจารย์ธามได้สรุ ปประเด็นจากวงเวทีปฎิรูป Media Literacy Framework ว่าเกี่ยวข้อง
กับ 5 ประเด็นสาคัญที่ผศู้ ึกษาวิจยั สามารถนาไปใช้พิจารณาศึกษามิติของ Media Literacy คือ
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1) awareness คือความตระหนักรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อ
2) media analysis and critics การวิเคราะห์วพิ ากษ์สื่อได้
3) Media Literacy and civic education ความรู้เท่าทันสื่ อต้องเชื่อมโยงกับหน้าที่
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของสังคมไทย
4) media watch ความสามารถในการเฝ้ าระวังและตรวจสอบสื่ อและ
5) media consumer right protection รู้ถึงสิ ทธิ์ ของผูบ้ ริ โภคที่จะได้รับจากการบริ โภค
สื่ อ เช่นสิ ทธิ์ ที่จะได้รับข่าวสารที่มีคุณภาพ สิ ทธิ์ที่จะสื่ อสารได้อย่างเสรี และเท่าเทียมกันเป็ นต้น
สุ ดท้าย อาจารย์ธามได้กล่าวถึงกลไกการปฏิรูปสื่ อภาคพลเมืองทั้งหมด 5 กลไกคือ (1)
กลไกการพัฒ นากฎหมายจรรยาบรรณวิ ช าชี พ (2)กลไกการเฝ้ าระวัง และตรวจสอบสื่ อ ภาค
ประชาชน (3)กลไกการส่ ง เสริ ม ความรู้ เท่ า ทันสื่ อ (4)กลไกการคุ ้มครองผูบ้ ริ โภคด้านสื่ อ และ
(5)กลไกการรณรงค์กดดันเชิงสังคม
ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ อีก ท่ า นหนึ่ ง อาจารย์จกั ร์ ก ฤษ เพิ่ ม พูล ซึ่ งเป็ นอดี ตประธานสภาการ
หนัง สื อ พิ ม พ์แ ห่ ง ประเทศไทย บรรณาธิ ก ารหนัง สื อ พิ ม พ์ใ นเครื อ เนชั่น และอาจารย์พิ เ ศษใน
สถาบันการศึกษาด้านนิ เทศศาสตร์ ได้กล่าวถึงประเด็นการรู้เท่าทันสื่ อโดยเน้นประเด็นความเข้าใจ
ต่อสื่ อในยุคดิจิทลั และแนวทางการปฏิรูปสื่ อที่สภาปฏิรูปได้ดาเนินการอยู่ โดยชี้ ว่าการปฏิรูปการ
สื่ อสารในแง่สื่อนั้นมาจากฝ่ ายรัฐที่เป็ นห่ วงเรื่ องการจัดการ ควบคุมดูแลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่
เป็ นประเด็นปั ญหาในสังคมขณะนี้ ที่จริ งแล้วฝ่ ายวิชาชีพได้มีการช่วยกันร่ างแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
การใช้สื่อสังคมไปแล้ว แต่ในทางปฏิบตั ิยงั มีปัญหาให้เห็นอยู่เสมอ ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิทศั น์
สื่ อ (media landscape) อันเป็ นผลจากความก้าวหน้าเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการสื่ อสาร ทาให้
สื่ อและการสื่ อสารในยุค ดิ จิทลั มีก ระบวนการที่เปลี่ ย นแปลงไปจากยุคอนาล็อก ธรรมชาติ ของ
เทคโนโลยีสื่อเปลี่ยนไป
กระบวนวิธีก ารทาข่า ว ผลิ ตข่า วและเผยแพร่ ข่า วสารเปลี่ ยนแปลงไป ลักษณะของ
ข่าวสารและคุณภาพก็เปลี่ยนแปลงไป ผูบ้ ริ โภคข่าวสารก็เปลี่ยนไป และผลกระทบหรื อผลต่อเนื่อง
จากการสื่ อสารก็เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในทางบวกและทางลบ ทั้งต่อปั จเจกบุคคลและต่อสังคม ความ
สะดวกรวดเร็ วกว้า งไกลและประสิ ท ธิ ภาพที่ สู ง ขึ้ นก็ ส ร้ า งปั ญหาตามมา มี ค วามสับ สนในการ
สื่ อสารทั้งในมิติ ผูส้ ่ ง ผูร้ ับ ผูใ้ ช้สื่อ ผูบ้ ริ โภคสื่ อ บริ บทส่ วนตัวหรื อสาธารณะ ข่าวสารเชื่อถือได้แค่
ไหนมี การกลัน่ กรองตามหลักวิช าชี พเพียงใด สื่ อในยุคดิ จิทลั เป็ นสื่ อแท้หรื อสื่ อเทียมจากนิ ยาม
ดั้งเดิ มที่ยอมรั บกันมา ลักษณะสื่ อเป็ นสื่ อประเภทเดียวหรื อสื่ อหลอมรวมหลายประเภทหลายมิติ
และช่องทาง
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อาจารย์จกั ร์ กฤษ ซึ่ งรับผิดชอบในฐานะประธานสภาการหนังสื อพิมพ์แห่ งชาติในสมัย
นั้นได้ดาเนินการร่ วมมือกับฝ่ ายวิชาการในการสร้างความชัดเจนในแนวคิดและแนวทางปฏิบตั ิของ
สื่ อยุคดิจิทลั ได้มีการดาเนินการในฝ่ ายวิชาชีพสื่ อเพื่อกาหนดบทบาทของสื่ อที่เหมาะสม การกาหนด
จริ ยธรรมแนวทางปฏิ บตั ิ การสร้ างแนวทางการกากับดูแลสื่ อลักษณะการกากับร่ วมโดยฝ่ ายต่างๆ
(Co-regulation) ซึ่ งจะช่วยลดปั ญหาจากการใช้สื่อของผูบ้ ริ โภคในสังคมที่มีปัญหาการรู้เท่าทันสื่ อ
เนื้ อหาประเภทต่างๆ ในสื่ อ ในประเด็นปั ญหาการรู้เท่าทันสื่ อเกี่ยวกับการสร้างผลกระทบอย่างไร
นั้น อาจารย์จกั รกฤษณ์ กล่าวว่าสื่ อในยุคดิจิทลั ทาให้ (1)เกิ ดการหลัง่ ไหลของข่าวสารส่ วนบุคคล
และถูกนาไปใช้โดยที่ต นเองไม่ได้อนุญาต (2) เกิดการแชร์ หรื อส่ งผ่านข้อมูลที่ไม่ถูกกฎหมายหรื อ
เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อน เช่นข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริ ยแ์ ละ (3) เกิดความจริ งเสมือนมีการ
ตัดตอนข้อมูลหรื อรู ปภาพโดยขาดบริ บทรอบข้างทาให้เข้าใจผิด รับรู้ผดิ ไปจากข้อเท็จจริ งที่เป็ นจริ ง
ผลสรุ ปจากการวิจยั group discussion นี้นาไปสู่ แนวทางในการนิยามความรู้เท่าทันสื่ อที่
กว้างขึ้นทั้งในมิติสื่อและการสื่ อสาร ทั้งสื่ อใหม่และสื่ อดั้งเดิมที่ยงั มีบทบาทในยุคดิจิทลั แม้สื่อใหม่
จะมีบทบาทชัดเจนกว่าในยุคดิจิทลั แต่ผลกระทบก็เกิดขึ้นได้จากทุกสื่ อที่มีแนวโน้มที่จะหลอมรวม
มากขึ้น นอกจากนี้ผลกระทบของการใช้สื่อที่ไม่เหมาะสมที่สะท้อนถึงการขาดการรู้เท่าทันสื่ ออย่าง
เพียงพอ และประเด็นบทบาทการรู ้เท่าทันการสื่ อสารกับ civic education ก็จะได้นาไปเชื่อมโยงกัน
ในการปฏิ รูปการสื่ อสารในสังคม ประเด็นต่างๆ เหล่ านี้ นาไปสู่ แนวทางการวิจยั เชิ งสารวจที่จะ
นาเสนอในตอนที่ 2 – 7 ต่อไป
ตอนที่ 2 ลักษณะพืน้ ฐานทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง
ภาพรวมลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจยั นี้ มีเพศหญิงมากกว่า
เพศชายในสัดส่ วนประมาณ 3 ต่อ 2 อายุกลุ่มตัวอย่างกระจายทุกวัยใกล้เคียงกันโดยเป็ นกลุ่ มวัย
20 – 30 ปี มากที่สุดรวมกันร้ อยละ 33.50 หรื อ 1 ใน 3 กลุ่มตัวอย่างมีลกั ษณะเป็ นทั้งผูก้ าลังศึกษา
และผูท้ างานในสัดส่ วนพอๆ กันร้ อยละ 34 และ 38.25 ส่ วนผูไ้ ม่ท างานทั้งเกษีย ณแล้วและเป็ น
แม่บา้ นรวมกันร้ อยละ 23.25 รายได้ต่อเดือนส่ วนใหญ่ค่อนข้างต่าอยู่ในกลุ่มไม่เกิ น 20,000 บาท
และมีการศึกษาส่ วนใหญ่ระดับปริ ญญาตรี ดังรายละเอียดในตารางที่ 4.1- 4.6 ต่อไปนี้
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ตารางที่ 4.1 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอายุ
อายุ
จานวน
18 – 20 ปี
61
21 – 25 ปี
89
26 - 30 ปี
45
31 – 40 ปี
44
41 - 50 ปี
66
50 – 60 ปี
47
60 ปี ขึ้นไป
48
รวม
400

ร้ อยละ
15.25
22.25
11.25
11.00
16.50
11.75
12.00
100.00

PU

ผลจากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ มีกระจายทุกวัยในสัดส่ วน
ใกล้เคียงกันโดยกลุ่มที่มีอายุอยูร่ ะหว่าง 21-25 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 22.25 รองลงมาคือ ช่วง
อายุ 41-50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 16.50 ช่วงอายุ 18-20 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.25 และช่วงอายุที่มีจานวน
น้อยที่สุดคือ อายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 11.00
ตารางที่ 4.2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเพศ
เพศ
จานวน
ชาย
150
หญิง
245
ไม่ระบุ
5
รวม
400

ร้ อยละ
37.50
61.25
1.25
100.00

ผลจากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นสัดส่ วน
ประมาณ 3 : 2 โดยเป็ นเพศหญิงและเพศชาย ร้อยละ 61.25 และร้อยละ 37.50 ตามลาดับ
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1.75
2.50
4.00
3.50
8.25
6.25
4.25
55.75
9.75
0.25
3.75
100.00
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ตารางที่ 4.3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จานวน
ต่ากว่าประถมศึกษา
7
ประถมศึกษาตอนต้น
10
ประถมศึกษาตอนปลาย
16
มัธยมศึกษาตอนต้น
14
มัธยมศึกษาตอนปลาย
33
อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
25
อนุปริ ญญาหรื ออาชีวศึกษา ระดับปวส.
17
ปริ ญญาตรี
223
ปริ ญญาโท
39
ปริ ญญาเอก
1
ไม่ระบุ
15
รวม
400

ผลจากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทุกระดับชั้น โดยมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี มาก
ที่สุด คิดเป็ นร้ อยละ 55.75 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย คิดรวมกันเป็ น
ร้อยละ 11.75 อาชี วศึกษาและอนุ ปริ ญญาร้อยละคิดรวมกันเป็ นร้อยละ 10.50 และระดับการศึกษา
สู งกว่าปริ ญญาตรี (โท-เอก) ร้อยละ 10
ตารางที่ 4.4 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
จานวน
ร้ อยละ
นักเรี ยน/นักศึกษา
131
32.75
อาชีพใช้แรงงาน
13
3.25
ค้าขาย
33
8.25
ลูกจ้างพนักงานห้างร้าน/สานักงาน/บริ ษทั
66
16.5
นักธุ รกิจ/นักลงทุน
19
4.75
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
37
9.25
ทหาร/ตารวจ
9
2.25
เกษียณจากการทางาน/รับบานาญ
40
10.00

48
อาชีพ
จานวน
ร้ อยละ
แม่บา้ น(ไม่ได้ทางานนอกบ้าน)
43
10.75
อาชีพอิสระ
8
2.00
ไม่ระบุ
1
0.25
รวม
400
100.00
ผลจากตารางที่ 4.4 ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างกระจายทุกประเภทส่ วนใหญ่เป็ น
นักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 32.75 รองลงมามีอาชีพเป็ นลูกจ้างพนักงานห้างร้าน/สานักงาน/
บริ ษทั คิดเป็ นร้อยละ 16.5 เป็ นแม่บา้ น (ไม่ได้ทางานนอกบ้าน) คิดเป็ นร้อยละ 10.75 เกษียณจาก
การทางาน/รับบานาญ คิดเป็ นร้อยละ 10 และมีอาชีพอิสระ คิดเป็ นร้อยละ 2
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ตารางที่ 4.5 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามรายได้ (ต่อเดือนยังไม่หกั ค่าใช้จ่าย)
รายได้
จานวน
ร้ อยละ
ต่ากว่า 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
มากกว่า 100,000 บาท/เดือน
2
0.50
ไม่ระบุ
7
1.75
รวม
400
100.00
ผลจากตารางที่ 4.5 ข้อมูลพบว่า กลุ่มตัวอย่างโดยทัว่ ไปมีรายได้ไม่สูงนัก โดยมีรายได้
อยู่ในช่ วง 10,001 – 20,000 บาท/เดือน มากที่สุด หรื อประมาณ 1 ใน 3 ซึ่ งคิดเป็ นร้อยละ 36.50
รองลงมามีรายได้ต่ ากว่า 10,000 บาท/เดือน คิดเป็ นร้ อยละ 25.50 มีรายได้อยู่ระหว่าง 20,001 –
30,000 บาท/เดื อน คิดเป็ นร้ อยละ 23.50 บาท/เดื อน และรายได้มากกว่า 100,000 บาท/เดื อนมี
จานวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.50
ตอนที่ 3 การเป็ นเจ้ าของเครื่ องมือสื่ อสาร การเปิ ดรับ พฤติกรรมการใช้ สื่อและวัตถุประสงค์
ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลในส่ วนนี้ แสดงถึงความเกี่ยวพันกับสื่ อดั้งเดิมและสื่ อสมัยใหม่
(สื่ อใหม่) ของกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา ทั้งนี้ พบว่ากว่าร้อยละ 50 หรื อเกินครึ่ งของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด
มีคอมพิวเตอร์ ใช้งานของตนเองทั้งแบบตั้งโต๊ะ หรื อโน้ตบุ๊ก และที่ไม่มีแปลกใจคือเกื อบทั้งหมด
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D

(ร้อยละ 96.19) ระบุวา่ มีโทรศัพท์ประเภทสมาร์ทโฟนเป็ นของตนเอง ส่ วนสื่ อแบบดั้งเดิมที่ทุกคนมี
คือการเป็ นเจ้าของคื อเครื่ องรั บโทรทัศน์ ที่ส่วนใหญ่ระบุว่าเป็ นเจ้าของมากกว่า 1 เครื่ องรวมทั้ง
สมาร์ ทโฟนที่เกือบหนึ่งในสี่ ระบุวา่ มีมากกว่า 1 เครื่ อง
การเปิ ดรับสื่ อดั้งเดิมประเภทหนังสื อพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ พบว่า โทรทัศน์กลุ่มตัวอย่าง
เปิ ดรับบ่อยที่สุดแทบทุกวัน รองลงมาเป็ นหนังสื อพิมพ์และวิทยุ ส่ วนสื่ อใหม่กลุ่มตัวอย่างระบุใช้
ไลน์บ่อยที่สุดแทบทุกวัน รองลงมาเป็ นเฟซบุ๊ก และเว็บไซต์ต่างๆ รวมทั้งกูเกิล ทั้งนี้ การใช้เวลากับ
สื่ อแต่ละชนิดปรากฏว่าใช้เวลากับการอ่านหนังสื อหรื อสิ่ งพิมพ์ในแต่ละวันมากกว่าเท่าสื่ ออื่น เฉลี่ย
มากกว่า 5 ชัว่ โมง ส่ วนวิทยุและโทรทัศน์ใช้เวลาในการดูรองลงมา ตามด้วยการใช้เวลากับสื่ อใหม่
เช่น ทวิตเตอร์ อินสตราแกรม ห้องแชท เล่นเกมส์ และใช้เฟซบุก๊
การใช้งานสื่ อใหม่ส่วนใหญ่ระบุวา่ กดไลค์ ดูหนัง ฟังเพลง ท่องอินเทอร์ เน็ตและโพสต์
ข้อความ
สาหรับวัตถุ ประสงค์ในการใช้สื่อนั้น กรณี สื่อดั้งเดิมส่ วนใหญ่ใช้เพื่อติดตามข่าวสาร
บ่อยที่ สุ ด โดยเฉพาะสื่ อหนัง สื อพิม พ์และโทรทัศ น์ ส่ วนวัตถุ ป ระสงค์เพื่อความบันเทิง ผุใ้ ช้สื่ อ
จานวนกว่าครึ่ งระบุวา่ ใช้ผา่ นทางสื่ อภาพยนตร์ วิทยุ และโทรทัศน์ ในขณะที่สื่อใหม่ต่างๆ ก็ใช้เพื่อ
วัตถุ ประสงค์ดา้ นข่าวสารบ่อยที่ สุด รองลงมาเป็ นการแสวงหาความบันเทิง และตามมาด้วยการ
ติดต่อสื่ อสารพูดคุยกัน และอีกไม่นอ้ ยแสวงหาสิ่ งแปลกๆ เหตุการณ์ที่น่าสนใจและเป็ นการฆ่าเวลา
ยามว่าง
รายละเอี ยดในส่ วนของการมีและการใช้สื่อทั้งดั้งเดิ ม และสื่ อใหม่ของกลุ่ มตัวอย่า ง
นาเสนอในตารางที่ 4.6 – 4.14 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.6 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการมีและไม่มีเครื่ องมือสื่ อสารที่ใช้
เป็ นของตัวเองหรื อเป็ นส่ วนตัว
การไม่ มีเครื่องมือสื่ อสารของ
การมีเครื่องมือสื่ อสาร
ตนเอง
ประเภทสื่ อ
จานวน
ร้ อยละ
จานวน
ร้ อยละ
1) โทรศัพท์(สมาร์ทโฟน)
379
96.19
15
3.81
2) คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ (PC)
195
53.28
171
46.72
3) คอมพิวเตอร์ โน้ตบุก๊
189
51.64
177
48.36
4) แท็บเล็ต
76
21.71
274
78.29
5) ไอแพด
95
26.61
262
73.39
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ประเภทสื่ อ

การไม่ มีเครื่องมือสื่ อสารของ
ตนเอง
จานวน
ร้ อยละ
46
11.79
318
88.83
333
94.60

จานวน
344
40
19

ร้ อยละ
88.21
11.17
5.40

12

3.38

343

96.62

119

33.52

236

66.48

D

6) โทรทัศน์
7) บอกรับเป็ นสมาชิกหนังสื อพิมพ์
8) บอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารเล่ม
9) บอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสาร
ออนไลน์
10) บอกรับเป็ นสมาชิกเพย์-ทีวี
(เคเบิลทีว)ี

การมีเครื่องมือสื่ อสาร

PU

ผลจากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเครื่ องมือสื่ อสารคือ โทรศัพท์ (สมาร์ ท
โฟน) ที่ใช้เป็ นของตัวเองหรื อเป็ นส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 96.19 รองลงมาคือ โทรทัศน์ คิดเป็ นร้อยละ
88.21 มีคอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ (PC) คิดเป็ นร้อยละ 53.28 มีคอมพิวเตอร์โน้ตบุก๊ คิดเป็ นร้อยละ 51.64
และเป็ นสมาชิกเคเบิลทีวรี ้อยละ 33.52

51
ตารางที่ 4.7 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามจานวนการมีเครื่ องมือสื่ อสารที่ใช้เป็ น
ของตัวเองหรื อเป็ นส่ วนตัว

ประเภทเครื่องมือสื่อสาร

1) โทรศัพท์(สมาร์ทโฟน)
2) คอมพิวเตอร์ต้ งั โต๊ะ (PC)

จานวนการมีเครื่องมือสื่อสาร
1
2-3
4-5
มากกว่ า 5
เครื่อง/เล่ ม/ฉบับ เครื่อง/เล่ ม/ฉบับ เครื่อง/เล่ ม/ฉบับ เครื่อง/เล่ ม/ฉบับ
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

D

320
(86.49)
181
(96.28)
173
(94.54)
73
(98.65)
82
(91.11)
215
(65.75)
31
(79.49)
17
(94.44)
8
(72.73)
87
(79.09)

3) คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
4) แท็บเล็ต

2
(0.54)

-

-

-

1
(0.55)

-

-

-

PU

48
(12.97)
7
(3.72)
9
(4.92)
1
(1.35)
9
(9.89)
99
(30.28)
7
(17.95)
1
(5.56)
3
(27.27)
22
(20.00)

5) ไอแพด

6) โทรทัศน์

7) บอกรับเป็ นสมาชิก
หนังสื อพิมพ์

8) บอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสาร
เล่ม

9) บอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสาร
ออนไลน์

10) บอกรับเป็ นสมาชิกเพย์-ทีวี
(เคเบิลทีว)ี

-

13
(1.00)
1
(2.56)

-

-

-

-

-

1
(0.91)

-

ผลจากตารางที่ 4.7 เมื่อพิจารณาจานวนเครื่ องมือสื่ อสารที่เป็ นของตนเองพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่มีเครื่ องมือสื่ อสารที่ใช้เป็ นของตัวเองหรื อเป็ นส่ วนตัวเพียงชิ้ นเดียวหรื อเครื่ อง

52
เดียว โดยเครื่ องมือสื่ อสารที่ใช้มีมากกว่า 1 เครื่ อง ต่อคนคือสมาร์ทโฟน ร้อยละ 12.97 มี 2-3 เครื่ อง
ส่ วนสื่ อดั้งเดิมมีโทรทัศน์ 2-3 เครื่ อง จานวนร้อยละ 30.28
ตารางที่ 4.8 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความถี่หรื อความบ่อยในการ
เปิ ดรับหรื อใช้สื่อ (สื่ อดั้งเดิม) ในแต่ละรอบสัปดาห์โดยเฉลี่ย

ประเภทสื่อ

D

ความถี่หรือความบ่ อยในแต่ ละรอบสัปดาห์ โดยเฉลีย่
บ่ อยมาก
ค่ อนข้ างบ่ อย
ไม่ บ่อยนัก นานๆ ครั้ง
น้ อยมาก
(ทุกวัน) (เกือบทุกวันหรือ (3-4 วันต่ อ (1 – 2 วัน
(น้ อยกว่ า
5-6 วันต่ อสัปดาห์ ) สัปดาห์ ) ต่ อสัปดาห์ ) 1 วันต่ อสัปดาห์ )
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

1) หนังสื อพิมพ์
2) โทรทัศน์

71
(18.44)
101
(25.57)
73
(19.01)
63
(16.54)

91
(23.64)
60
(15.19)
97
(25.26)
83
(21.78)

62
(16.10)
20
(5.06)
68
(17.71)
96
(25.20)

87
(22.60)
16
(4.05)
87
(22.66)
104
(27.30)

2.96
4.13

PU

3) วิทยุ

74
(19.22)
198
(50.13)
59
(15.36)
35
(9.19)

ค่ าเฉลีย่

4) นิตยสาร/
วารสาร

2.87
2.55

ผลจากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ ว นใหญ่ เ ปิ ดรั บ หรื อใช้สื่ อดั้ง เดิ ม เช่ น วิท ยุ
โทรทัศน์ หนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร โดยเฉลี่ยในแต่ละรอบสัปดาห์ บ่อยที่สุดคือ โทรทัศน์ ในระดับ
มาก (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.13) รองลงมาคือ หนังสื อพิมพ์ ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 2.96)
อันดับสามคือ วิทยุ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.87) และนิตยสาร/วารสาร (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55)ซึ่ งอยูใ่ นระดับ
ต่ากว่าปานกลางเล็กน้อย
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ตารางที่ 4.9 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความถี่หรื อความบ่อยโดย
เฉลี่ยในการเปิ ดรับหรื อใช้สื่อภาพยนตร์ (สื่ อดั้งเดิม) ในรอบ 1 เดือนโดยเฉลี่ย
ความถี่หรือความบ่ อยโดยเฉลีย่ ในรอบ 1 เดือน
มากกว่ า 4 ครั้ง

ประเภทสื่อ

5) ดูภาพยนตร์
(ในโรงภาพยนตร์)

3 – 4 ครั้ง

1 – 2 ครั้ง

น้ อยกว่ า 1
ครั้ง

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

61
(15.68)

116
(29.82)

149
(38.30)

63
(16.20)

ค่ าเฉลีย่

2.45

D

ผลจากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างดูภาพยนตร์ (ในโรงภาพยนตร์) โดยเฉลี่ยในรอบ 1
เดือน บ่อยที่สุดคือ จานวน 1-2 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 38.30 รองลงมาคือ 3-4 ครั้ง คิดเป็ นร้อยละ 29.82
ดู น้อยกว่า 1 ครั้ งและมากกว่า 4 ครั้ งเป็ นจานวนใกล้เคี ย งกัน คิ ดเป็ นร้ อยละ 16.20 และ 15.68
ตามลาดับ (ค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 2.45) กลุ่มตัวอย่างโดยรวมดูภาพยนตร์ในโรงอยูใ่ นระดับปานกลาง

PU

ตารางที่ 4.10 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเหตุผลหรื อวัตถุประสงค์ที่เปิ ดรับจาก
สื่ อ (สื่ อดั้งเดิม)
วัตถุประสงค์ ทเี่ ปิ ดรับ (ตอบได้ มากกว่ า 1 วัตถุประสงค์ )
เพือ่ แสวงหาข้ อมูลความรู้

เพือ่ ความผ่อนคลายความ
บันเทิง สนุกสนานตืน่ เต้ น

เพือ่ ติดตามความคิดเห็น
ในเรื่องต่ างๆ และแสวงหา
คาแนะนาหรือ
ข้ อเสนอแนะ

ติดตามคาทานายโชคชะตา
อนาคต

อืน่ ๆ (ระบุ)

2) โทรทัศน์

เพือ่ ติดตามบุคคลทีส่ นใจ
หรือรู้ จกั

1) หนังสื อพิมพ์

เพือ่ ติดตามเหตุการณ์
ความเคลือ่ นไหวทีเ่ กิดขึน้

สื่อทีเ่ ปิ ดรับ

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

225
(56.25)
212
(53.00)

67
(16.75)
124
(31.00)

107
(26.75)
110
(27.50)

80
(20.00)
206
(51.50)

50
(12.50)
74
(18.50)

72
(18.00)
29
(7.25)

11
(2.75)
5
(1.25)
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วัตถุประสงค์ ทเี่ ปิ ดรับ (ตอบได้ มากกว่ า 1 วัตถุประสงค์ )
เพือ่ แสวงหาข้ อมูลความรู้

เพือ่ ความผ่อนคลายความ
บันเทิง สนุกสนานตืน่ เต้ น

เพือ่ ติดตามความคิดเห็น
ในเรื่องต่ างๆ และแสวงหา
คาแนะนาหรือ
ข้ อเสนอแนะ

ติดตามคาทานายโชคชะตา
อนาคต

อืน่ ๆ (ระบุ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

จานวน
(ร้ อยละ)

95
(23.75)
47
(11.75)
17
(4.25)

33
(8.25)
97
(24.25)
51
(12.75)

57
(14.25)
74
(18.50)
35
(8.75)

217
(54.25)
171
(42.75)
289
(72.25)

31
(7.75)
49
(12.25)
25
(6.25)

8
(2.00)
42
(10.50)
3
(0.75)

4
(1.00)
8
(2.00)
8
(2.00)

D

เพือ่ ติดตามบุคคลทีส่ นใจ
หรือรู้ จกั

3) วิทยุ

เพือ่ ติดตามเหตุการณ์
ความเคลือ่ นไหวทีเ่ กิดขึน้

สื่อทีเ่ ปิ ดรับ

4) นิตยสาร/วารสาร
5) ภาพยนตร์
(ในโรงภาพยนตร์)

PU

ผลจากตารางที่ 4.10 ข้อมูลแสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างมีเหตุผลหรื อวัตถุประสงค์ที่
เปิ ดรับจากหนังสื อพิมพ์และโทรทัศน์มากที่สุดคือ เพื่อติดตามเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น
คิดเป็ นร้อยละ 56.25 และ 53.00 ตามลาดับ ส่ วนภาพยนตร์ (ในโรงภาพยนตร์) วิทยุโทรทัศน์และ
นิตยสาร/วารสารมีเหตุผลหรื อวัตถุประสงค์ที่เปิ ดรับมากที่สุดคือ เพื่อความผ่อนคลายความบันเทิง
สนุกสนานตื่นเต้น คิดเป็ นร้อยละ 72.25, 54.25 และ 42.75 ตามลาดับ
ข้อมูลจากผลการวิจยั สะท้อนภาพการเป็ นสื่ อบันเทิงของกลุ่มตัวอย่างคือสื่ อภาพยนตร์
วิทยุ โทรทัศน์ และนิ ตยสารในขณะที่ สื่ อเพื่อข่าวสารอันดับหนึ่ งคือหนังสื อสื อพิมพ์ รองลงมาคือ
สื่ อ โทรทัศ น์ ส่ ว นสื่ อ ที่ ก ลุ่ ม ตัว อย่ า งใช้แ สวงหาข้อ มู ล เกี่ ย วกับ การท านายโชคชะตาคื อ สื่ อ
หนังสื อพิมพ์และนิตยสาร วารสาร
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ตารางที่ 4.11 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการใช้บ่อยหรื อถี่ในการ
เปิ ดรับสื่ อสมัยใหม่หรื อแอปพลิเคชันจากสื่ อต่างๆ โดยเฉลี่ยในแต่ละรอบสัปดาห์

ประเภทสื่อใหม่
ต่ างๆ

138
(36.41)
201
(51.28)
222
(56.06)
65
(18.01)
143
(37.63)
42
(11.54)
163
(41.9)
101
(27.37)
46
(12.57)

98
(25.86)
87
(22.19)
76
(19.19)
53
(14.68)
91
(23.95)
56
(15.38)
82
(21.08)
79
(21.41)
57
(15.57)

56
(14.78)
37
(9.44)
45
(11.36)
35
(9.70)
52
(13.68)
54
(14.84)
47
(12.08)
43
(11.65)
51
(13.93)

31
(8.18)
25
(6.38)
22
(5.56)
34
(9.42)
26
(6.84)
51
(14.01)
28
(7.20)
28
(7.59)
55
(15.03)

32
(8.44)
21
(5.36)
14
(3.54)
26
(7.20)
24
(6.32)
34
(9.34)
28
(7.20)
21
(5.69)
50
(13.66)

24
(6.33)
21
(5.36)
17
(4.29)
148
(41.00)
44
(11.58)
127
(34.89)
41
(10.54)
97
(26.29)
107
(29.23)

70
(18.82)

70
(18.82)

51
(13.71)

66
(17.74)

41
(11.02)

74
(19.89)

D

1) เว็บไซต์ต่างๆ

ความบ่ อยในการใช้ โดยเฉลีย่ ในรอบ 1 สัปดาห์
ค่ อนข้ างบ่ อย
ไม่ บ่อยนัก นานๆ ครั้ง น้ อยมาก
บ่ อยมาก (เกือบทุกวัน
(3-4 วัน (1 – 2 วัน (ใช้ น้อย
ไม่ เคย
(ทุกวัน)
หรือ
ต่ อ
ต่ อ
กว่ า 1 วัน ใช้ เลย ค่ าเฉลีย่
5-6 วันต่ อ
สัปดาห์ ) สัปดาห์ ) ต่ อสัปดาห์ )
สัปดาห์ )
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

2) เฟซบุ๊ก
3) ไลน์

6) เว็บบล็อก
7) กูเกิล

4.92
5.06

PU

4) ทวิตเตอร์
5) ยูทูบ

4.55

8) อินสตาแกรม
9) วิกิพีเดีย
10) อีเมล

3.04
4.45
3.01
4.52
3.78
3.11
3.57

56

ประเภทสื่อใหม่
ต่ างๆ

11) เกมส์

80
(21.28)
86
(23.37)

60
(15.96)
63
(17.12)

49
(13.03)
38
(10.33)

D

12) ห้องแชท
ต่างๆ

ความบ่ อยในการใช้ โดยเฉลีย่ ในรอบ 1 สัปดาห์
ค่ อนข้ างบ่ อย
ไม่ บ่อยนัก นานๆ ครั้ง น้ อยมาก
บ่ อยมาก (เกือบทุกวัน
(3-4 วัน (1 – 2 วัน (ใช้ น้อย
ไม่ เคย
(ทุกวัน)
หรือ
ต่ อ
ต่ อ
กว่ า 1 วัน ใช้ เลย ค่ าเฉลีย่
5-6 วันต่ อ
สัปดาห์ ) สัปดาห์ ) ต่ อสัปดาห์ )
สัปดาห์ )
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

47
(12.50)
46
(12.50)

55
(14.63)
48
(13.04)

85
(22.61)
87
(23.64)

3.49
3.54

PU

ผลจากตารางที่ 4.11 ในประเด็นการใช้สื่อสมัยใหม่ (สื่ อใหม่) พบว่า โดยเฉลี่ยในแต่ละ
รอบสัปดาห์ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ใช้บ่อยที่สุดในระดับมาก คือ ไลน์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.06)
รองลงมาคือ เฟซบุก๊ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.92) และอันดับสามคือ เว็บไซต์ต่างๆ ในระดับสู งกว่าปาน
กลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55) และน้อยที่สุดทวิตเตอร์ ร้อยละ 3.04
ตารางที่ 4.12 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการใช้เวลาหรื อจานวน
ชัว่ โมงในการติดตามหรื อเปิ ดรับการใช้สื่อโดยเฉลี่ยในแต่ละวัน

สื่อทีเ่ ปิ ดรับ

1) อ่านหนังสื อพิมพ์/
นิตยสารที่เป็ นสิ่ งพิมพ์
2) อ่านหนังสื อทัว่ ไป(ที่
ไม่ใช่ตาราเรี ยน)
3) ดูโทรทัศน์จาก
เครื่ องรับทัว่ ไป

จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อยกว่ า
1 ชั่วโมง
จานวน
(ร้ อยละ)

9
(2.31)
5
(1.31)
30
(7.61)

13
(3.34)
14
(3.66)
47
(11.93)

ไม่ เคยใช้

การใช้ โดยเฉลีย่ แต่ ละวัน
1–3
3–5
5–7
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

16
(4.11)
27
(7.05)
77
(19.54)

66
(16.97)
119
(31.07)
123
(31.22)

206
(52.96)
172
(44.91)
101
(25.63)

มากกว่ า
7 ชั่วโมง
จานวน
(ร้ อยละ)

79
(20.31)
46
(12.01)
16
(4.06)

ค่ าเฉลีย่

4.76
4.51
3.68

57

สื่อทีเ่ ปิ ดรับ

4) ฟังวิทยุจากเครื่ องรับ

5) ใช้อินเทอร์เน็ต/
เว็บไซต์

จานวน
(ร้ อยละ)

น้ อยกว่ า
1 ชั่วโมง
จานวน
(ร้ อยละ)

12
(3.15)

13
(3.41)

49
(12.86)

104
(27.30)

135
(35.43)

68
(17.85)

62
(15.78)
64
(16.37)
31
(7.91)
24
(6.49)
25
(6.67)
30
(8.11)
28
(7.59)
69
(17.74)
19
(5.26)
31
(8.18)

55
(13.99)
52
(13.30)
58
(14.80)
47
(12.70)
46
(12.27)
32
(8.65)
40
(10.84)
61
(15.68)
37
(10.25)
40
(10.37)

75
(19.08)
62
(15.86)
67
(17.09)
44
(11.89)
43
(11.47)
52
(14.05)
32
(8.67)
49
(12.60)
26
(7.20)
48
(12.42)

84
(21.37)
101
(25.83)
83
(21.17)
52
(14.05)
70
(18.67)
55
(14.86)
61
(16.53)
81
(20.82)
52
(14.40)
81
(21.10)

83
(21.12)
80
(20.46)
95
(24.23)
91
(24.59)
107
(28.53)
101
(27.3)
95
(25.75)
84
(21.59)
77
(21.33)
110
(28.76)

34
(8.65)
32
(8.18)
58
(14.80)
112
(30.27)
84
(22.40)
100
(27.03)
113
(30.62)
45
(11.57)
150
(41.55)
72
(19.18)

ไม่ เคยใช้

D

6) ใช้ไลน์

การใช้ โดยเฉลีย่ แต่ ละวัน
1–3
3–5
5–7
ชั่วโมง
ชั่วโมง
ชั่วโมง
จานวน จานวน จานวน
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ) (ร้ อยละ)

7) เปิ ดยูทูป

8) ใช้อินสตราแกรม

มากกว่ า
7 ชั่วโมง
จานวน
(ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่

4.42

3.44
3.45
3.83

PU

4.28

9) ใช้แอปพลิเคชัน
10) เล่นเกมส์

11) เข้าห้องแชท
12) ใช้เฟซบุ๊ก

13)ใช้ทวิตเตอร์

รวม

4.17
4.26
4.34
3.48
4.61
4.09

58
ผลจากตารางที่ 4.12 ข้อมูลพบว่า ในการใช้สื่อโดยเฉลี่ยในแต่ละวัน กลุ่มตัวอย่างใช้เวลา
ติ ดตามหรื อเปิ ดรั บ เป็ นเวลานานที่ สุดในแต่ ละวันคือ อ่ านหนังสื อพิม พ์/นิ ตยสารที่เป็ นสิ่ ง พิม พ์
(ค่าเฉลี่ยน้ าหนักอยูใ่ นระดับมากเท่ากับ 4.76) รองลงมาคือ ใช้ทวิตเตอร์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61) และ
อันดับสามคือ อ่านหนังสื อทัว่ ไป (ที่ไม่ใช่ ตาราเรี ยน) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51)ซึ่ งสื่ อทั้ง 3 ประเภทนี้
กลุ่ มตัวอย่างใช้เวลาแต่ละวันนาน 3-5 ชัว่ โมง ส่ วนสื่ อใหม่ เช่ นทวิตเตอร์ ห้องแชท การใช้แอป
พลิเคชันรวมทั้งการเล่นเกมส์ก็ใช้เวลาในแต่ละวันไล่เลี่ยกัน
ตารางที่ 4.13 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความบ่อยในการใช้งานผ่าน
สื่ อสมัยใหม่เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ โดยเฉลี่ยในรอบ 1 สัปดาห์

ไม่ เคยใช้
เลย
จานวน
(ร้ อยละ)
20
(5.05)

PU

D

ความบ่ อยในการใช้ โดยเฉลีย่ ในรอบ 1 สัปดาห์
ค่ อนข้ างบ่ อย
ไม่ บ่อยนัก นานๆ ครั้ง น้ อยมากน้ อย
บ่ อยมาก (เกือบทุกวัน
การใช้ งานสื่อใหม่
(3-4 วัน
(1 – 2 วัน
กว่ า 1 วัน
(ทุกวัน) หรือ 5-6 วัน
เพือ่ วัตถุประสงค์ ต่างๆ
ต่ อสัปดาห์ ) ต่ อสัปดาห์ ) ต่ อสัปดาห์ )
ต่ อสัปดาห์ )
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
1) ติดตามเหตุการณ์ ข่าวสาร
128
132
70
33
13
ความเคลื่อนไหว จากสื่ อสมัยใหม่ (32.32)
(33.33)
(17.68)
(8.33)
(3.28)
2) แสวงหาข้อมูลความรู ้
76
142
106
42
21
ข้อแนะนาต่างๆ ที่อยากรู ้จากสื่ อ
(19.14)
(35.77)
(26.70)
(10.58)
(5.29)
สมัยใหม่
3) ติดต่อสื่ อสาร พูดคุยสนทนากับ
95
120
97
57
16
บุคคลอื่นๆ ในเรื่ องทัว่ ไปในสื่ อ
(23.99)
(30.30)
(24.49)
(14.39)
(4.04)
สมัยใหม่
4) ติดต่อสื่ อสาร พูดคุยเกี่ยวกับ
83
102
91
51
37
เรื่ องงานที่ทาในสื่ อสมัยใหม่
(20.96)
(25.76)
(22.98)
(12.88)
(9.34)
5) ติดต่อสื่ อสาร พูดคุยเกี่ยวกับบท
66
80
98
48
44
เรื่ องการเรี ยนการสอนทางสื่ อ
(16.62)
(20.15)
(24.69)
(12.09)
(11.08)
สมัยใหม่
6) แสวงหาความบันเทิงผ่อนคลาย
สนุกสนานตื่นเต้นทางสื่ อ
110
134
81
41
21
สมัยใหม่
(27.64)
(33.67)
(20.35)
(10.30)
(5.28)

ค่ าเฉลีย่

4.68

10
(2.52)

4.45

11
(2.78)

4.47

32
(8.08)

4.12

61
(15.37)

3.73

11
(2.76)

4.60

59

ไม่ เคยใช้
เลย
จานวน
(ร้ อยละ)
10
(2.52)
13
(3.26)
22
(5.51)
36
(9.02)

PU

D

ความบ่ อยในการใช้ โดยเฉลีย่ ในรอบ 1 สัปดาห์
ค่ อนข้ างบ่ อย
ไม่ บ่อยนัก นานๆ ครั้ง น้ อยมากน้ อย
บ่ อยมาก (เกือบทุกวัน
การใช้ งานสื่อใหม่
(3-4 วัน
(1 – 2 วัน
กว่ า 1 วัน
(ทุกวัน) หรือ 5-6 วัน
เพือ่ วัตถุประสงค์ ต่างๆ
ต่ อสัปดาห์ ) ต่ อสัปดาห์ ) ต่ อสัปดาห์ )
ต่ อสัปดาห์ )
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
7) ใช้เพื่อเป็ นการฆ่าเวลายามว่าง
111
113
81
49
33
ผ่านสื่ อสมัยใหม่
(27.96)
(28.46)
(20.40)
(12.34)
(8.31)
8) ติดตามสิ่ งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ไม่
102
112
90
56
26
เคยรู ้ๆไม่เคยเห็นจากสื่ อสมัยใหม่ (25.56)
(28.07)
(22.56)
(14.04)
(6.52)
9) ดูคลิปเหตุการณ์เรื่ องราว
103
124
77
53
20
แปลกๆ ที่น่าสนใจ
(25.81)
(31.08)
(19.30)
(13.28)
(5.01)
10) แสวงหาข้อมูลความรู ้เพิ่มเติม
69
95
98
66
35
เพื่อประกอบการศึกษา/การทางาน
(17.29)
(23.81)
(24.56)
(16.54)
(8.77)
จากสื่ อสมัยใหม่
11) แสดงความคิดเห็นหรื อ
55
99
92
60
46
ความรู ้สึกในเรื่ องทัว่ ๆ ไป ในสื่ อ
(13.78)
(24.81)
(23.06)
(15.04)
(11.53)
สมัยใหม่
12) แสดงความเห็นหรื อความรู ้สึก
42
72
78
71
57
ในประเด็นทางการเมืองทางสื่ อ
(10.58)
(18.14)
(19.65)
(17.88)
(14.36)
สมัยใหม่
13) ใช้เพื่อแสวงหาเพื่อนใหม่ๆ
56
76
77
62
53
ทางสื่ อสมัยใหม่
(14.14)
(19.19)
(19.44)
(15.66)
(13.38)
14) ใช้สร้างเครื อข่ายสังคมหรื อ
58
68
93
66
48
การรวมกลุ่มในเรื่ องหรื อประเด็น
(14.54)
(17.04)
(23.31)
(16.54)
(12.03)
ที่สนใจทางสื่ อสมัยใหม่
15) ใช้ในการติดต่อแลกเปลี่ยน
54
69
80
67
48
หรื อซื้อขายสิ นค้าหรื อสิ่ งของทาง
(13.53)
(17.29)
(20.05)
(16.79)
(12.03)
สื่ อสมัยใหม่
81
103
87
55
35
รวม
(20.26)
(25.79)
(21.95)
(13.78)
(8.68)

ค่ าเฉลีย่

4.48
4.42
4.43
3.97

47
(11.78)

3.79

77
(19.40)

3.35

72
(18.18)

3.51

66
(16.54)

3.56

81
(20.30)

3.43

38
(9.54)

4.07
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ผลจากตารางที่ 4.13 ข้อมูลที่วิเคราะห์พบว่า ในกรณี การใช้งานผ่านสื่ อสมัยใหม่ต่างๆ
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ ติดตามเหตุการณ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว จาก
สื่ อสมัยใหม่ บ่ อยครั้งที่ สุด (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.68) รองลงมาคือ แสวงหาความบันเทิงผ่อนคลาย
สนุกสนานตื่นเต้นทางสื่ อสมัยใหม่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.60) อันดับสามคือ ใช้เพื่อเป็ นการฆ่าเวลายาม
ว่างผ่านสื่ อสมัยใหม่ (ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.48) อย่างไรก็ดี การใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
กลุ่มตัวอย่างก็ใช้ใกล้เคียงกันในระดับค่อนข้างบ่อย เช่ น การติดต่อ พูดคุยกับบุคคลอื่น (ค่าเฉลี่ ย
4.47) การแสวงหาข้อมูล ความรู ้คาแนะนา (ค่าเฉลี่ย 4.45) ตลอดจนการใช้เพื่อฆ่าเวลา ติดตามสิ่ ง
แปลกใหม่และดูคลิปเหตุการณ์ต่างๆ ก็มีค่าเฉลี่ยไล่เลี่ยกัน และใช้นอ้ ยที่สุดคือ ใช้แสดงความเห็น
หรื อความรู้สึกในประเด็นทางการเมืองทางสื่ อสมัยใหม่ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.35)

D

ตารางที่ 4. 14 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความบ่อยในการใช้งานสื่ อ
สมัยใหม่หรื อสื่ อออนไลน์ในลักษณะต่างๆ โดยเฉลี่ยในแต่ละรอบสัปดาห์

1) โพสต์ขอ้ ความ
2) โพสต์รูปภาพ

4) ดาวน์โหลดข้อมูล
5) อัพโหลดข้อมูล
6) กดไลค์

ไม่ เคย
ใช้ เลย

PU

ลักษณะการใช้ งาน

3) ส่งคลิปภาพ

บ่ อยมาก
(ทุกวัน
ในแต่ ละ
สัปดาห์ )
จานวน
(ร้ อยละ)

ความบ่ อยในการใช้ โดยเฉลีย่ ในรอบ 1 สั ปดาห์
ค่ อนข้ างบ่ อย
นานๆ ครั้ง น้ อยมาก
ไม่ บ่อยนัก
(เกือบทุกวัน
(1 – 2 วัน (น้ อยกว่ า 1
(3-4 วัน
หรือ 5-6 วัน
ต่ อ
วัน
ต่ อสัปดาห์ )
ต่ อสัปดาห์ )
สัปดาห์ ) ต่ อสัปดาห์ )
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

87
(21.91)
72
(18.18)
45
(11.39)
59
(14.97)
65
(16.46)
160
(40.51)

93
(23.43)
98
(24.75)
71
(17.97)
73
(18.53)
70
(17.72)
74
(18.73)

75
(18.89)
81
(20.45)
84
(21.27)
102
(25.89)
83
(21.01)
63
(15.95)

65
(16.37)
65
(16.41)
78
(19.75)
53
(13.45)
63
(15.95)
47
(11.90)

34
(8.56)
45
(11.36)
59
(14.94)
52
(13.20)
57
(14.43)
17
(4.30)

ค่ าเฉลีย่

จานวน
(ร้ อยละ)

43
(10.83)
35
(8.84)
58
(14.68)
55
(13.96)
57
(14.43)
34
(8.61)

4.01
3.95
3.47
3.67
3.63
4.53
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7) กดแชร์

บ่ อยมาก
(ทุกวัน
ในแต่ ละ
สัปดาห์ )
จานวน
(ร้ อยละ)

ความบ่ อยในการใช้ โดยเฉลีย่ ในรอบ 1 สั ปดาห์
ค่ อนข้ างบ่ อย
นานๆ ครั้ง น้ อยมาก
ไม่ บ่อยนัก
(เกือบทุกวัน
(1 – 2 วัน (น้ อยกว่ า 1
(3-4 วัน
หรือ 5-6 วัน
ต่ อ
วัน
ต่ อสัปดาห์ )
ต่ อสัปดาห์ )
สัปดาห์ ) ต่ อสัปดาห์ )
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

ไม่ เคย
ใช้ เลย
จานวน
(ร้ อยละ)

18) ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน
การทางานด้านต่างๆ

98
(24.94)
90
(22.90)
92
(23.29)
28
(7.11)
49
(12.44)
119
(30.28)
44
(11.25)
80
(20.25)
122
(31.04)
131
(33.08)
88
(22.39)
108
(27.41)

75
(19.08)
82
(20.87)
66
(16.71)
36
(9.14)
57
(14.47)
69
(17.56)
50
(12.79)
67
(16.96)
93
(23.66)
94
(23.74)
64
(16.28)
88
(22.34)

76
(19.34)
78
(19.85)
76
(19.24)
47
(11.93)
75
(19.04)
69
(17.56)
76
(19.44)
80
(20.25)
54
(13.74)
56
(14.14)
59
(15.01)
62
(15.74)

54
(13.74)
50
(12.72)
56
(14.18)
42
(10.66)
61
(15.48)
51
(12.98)
64
(16.37)
54
(13.67)
39
(9.92)
38
(9.60)
49
(12.47)
45
(11.42)

47
(11.96)
45
(11.45)
42
(10.63)
50
(12.69)
61
(15.48)
30
(7.63)
60
(15.35)
40
(10.13)
42
(10.69)
36
(9.09)
37
(9.41)
34
(8.63)

43
(10.94)
48
(12.21)
63
(15.95)
191
(48.48)
91
(23.10)
55
(13.99)
97
(24.81)
74
(18.73)
43
(10.94)
41
(10.35)
96
(24.43)
57
(14.47)

รวม

85

73

72

54

44

66

8) เขียน Comment ต่างๆ

D
9) ใช้แอปพลิเคชันต่างๆ

10) เขียนเว็บบล็อกของตนเอง

PU

11) ติดต่อรับส่งอีเมล

12) ค้นหาข้อมูลจากกูเกิล
13)ค้นหาข้อมูลข่าวสาร
วิกิพีเดีย

14) พูดคุยแสดงความคิดเห็นใน
ห้องสนทนา
15) ท่องอินเทอร์เน็ต
16) ดูหนังฟังเพลง
17) เล่นเกมส์

ค่ าเฉลีย่

3.98
3.94
3.80
2.42
3.24
4.08
3.14
3.67
4.22
4.31
3.56
4.05

3.76
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บ่ อยมาก
(ทุกวัน
ในแต่ ละ
สัปดาห์ )
จานวน
(ร้ อยละ)

(21.66)

ความบ่ อยในการใช้ โดยเฉลีย่ ในรอบ 1 สั ปดาห์
ค่ อนข้ างบ่ อย
นานๆ ครั้ง น้ อยมาก
ไม่ บ่อยนัก
(เกือบทุกวัน
(1 – 2 วัน (น้ อยกว่ า 1
(3-4 วัน
หรือ 5-6 วัน
ต่ อ
วัน
ต่ อสัปดาห์ )
ต่ อสัปดาห์ )
สัปดาห์ ) ต่ อสัปดาห์ )
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ) (ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

(18.60)

(18.26)

(13.72)

(11.11)

ไม่ เคย
ใช้ เลย
จานวน
(ร้ อยละ)

(16.65)
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ผลวิจยั จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้งานสื่ อสมัยใหม่หรื อสื่ อออนไลน์ต่างๆ
ในลักษณะต่างๆ เช่ นการกดไลค์มีความถี่ที่สุด ในระดับค่อนข้างบ่อยประมาณ 3-5 วันต่อสัปดาห์
(ค่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.53) รองลงมาคื อ ดูหนังฟั งเพลง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31) และอันดับสามคือ ท่อง
อินเทอร์ เน็ต (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22) ส่ วนการค้นหาข้อมูลจากกูเกิล การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยงานต่างๆ
รวมทั้งการใช้โพสต์ขอ้ ความก็ใช้บ่อยปานกลางที่ค่าเฉลี่ ยสู งกว่า 40.00 เล็กน้อยหรื อ 3-4 วันต่อ
สัปดาห์ และใช้นอ้ ยที่สุดคือ เขียนเว็บบล็อกของตนเอง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42)
ตอนที่ 4 การรู้เท่ าทันสื่ อและการมีส่วนใช้ สื่อในทางลบ
1) การรู้เท่ าทันสื่ อ
การรู ้ เท่ า ทันการสื่ อ สารในยุค ดิ จิ ท ัล ประกอบด้ว ยการรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ในมิ ติ ต่ า งๆ จาก
ประเด็นคาถาม ที่ เกี่ ยวข้องใช้คาถามแบบเลื อกคาตอบ 25 ข้อ พบว่าโดยรวมกลุ่ มตัวอย่างเลื อก
คาตอบที่ ไม่ตรงกับที่ ผูว้ ิจยั ก าหนดว่าน่ าจะเป็ นคาตอบที่สะท้อนความรอบรู้ ในเรื่ องสื่ อและการ
สื่ อสาร ทั้งนี้ ผลการวิจยั พบว่ามีผูต้ อบตรงกับที่กาหนดมากที่สุด 23 ข้อ ส่ วนผูต้ อบตรงที่กาหนด
น้อยที่สุดเพียง 2 ข้อ ค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากัน 11.81 เมื่อแบ่งเป็ นกลุ่มที่น่าจะสะท้อนถึงการรู้เท่าทัน
การสื่ อสาร สามารถแบ่งได้โดยเป็ น 3 กลุ่ม พบว่ากลุ่ มตัวอย่างที่สารวจ ส่ วนใหญ่หรื อเกิ นครึ่ งมี
ความรู ้ เท่าทันการสื่ อสารในระดับกลาง (ตอบตรง 7 – 17 ข้อ) จานวน 218 คน หรื อ ร้อยละ 54.5
รองลงมาเป็ นกลุ่มที่น่าจะมีความรู ้เท่าทันการสื่ อสารในระดับน้อย ร้อยละ 30.75 กลุ่มที่น่าจะมีความ
รู ้เท่าทันการสื่ อสารในระดับสู งมีเพียงร้อยละ 14.75
สาหรับคาถามที่กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาตอบตรงกับคาตอบที่ผวู้ ิจยั กาหนดไว้มากที่สุดคือ
วิธีการรับรู ้ข่าวสารที่ผตู ้ อบร้อยละ 62.53 ตอบในข้อที่ระบุวา่ พิจารณารับรู้ข่าวสารข้อมูลจากบุคคล
หรื อสื่ อ หรื อแหล่งสารที่หลากหลายเพื่อเปรี ยบเทียบก่อนตัดสิ นใจหรื อนามาใช้ รองลงมาเป็ นเรื่ อง
การซื้ อขายทางอิ นเตอร์ เน็ต ที่ร้อยละ 61.73 ตอบว่ามีโอกาสถูกหลอกลวงได้ ส่ วนคาถามที่กลุ่ ม

ค่ าเฉลีย่
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ตัวอย่างตอบตรงน้อยที่ สุด แค่ร้อยละ 26.72 คือการระบุว่า ส่ วนของเนื้ อหาหนังสื อพิมพ์ที่แสดง
จุดยืนหรื อทิศทางความคิดเห็นของหนังสื อพิมพ์ฉบับนั้นๆ ปรากฏว่าส่ วนใหญ่ตอบว่าเป็ นข่าวหน้า
หนึ่งและคอลัมน์เด่นๆ มีเพียงร้อยละ 26.72 เท่านั้นที่ตอบว่าเป็ นบทบรรณาธิการ รายละเอียดผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลเรื่ องการรู ้เท่าทันการสื่ อสาร นาเสนอในตารางที่ 4.15-4.17

D

ตารางที่ 4.15 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามการตอบในประเด็นการรู้เท่าทันสื่ อ
และการสื่ อสารที่ตรงและไม่ตรงกับคาตอบที่กาหนดไว้
ผู้ตอบตรงคาตอบ
ผู้ตอบไม่ ตรง
ความรู้ ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การสื่ อสาร
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
1. ความหมายที่แท้จริ ง ของ “การสื่ อสาร” คืออะไร
144
36.55
250
63.45
247

62.53

148

37.47

198

50.00

198

50.00

PU

2. วิธีการใดในการพิจารณาข่าวสารข้อมูล เมื่อมีการ
รับรู ้ข่าวสารข้อมูลจากบุคคลหรื อแหล่งต่างๆ
3. ในการเปิ ดรับสื่ อ มักจะติดตามข่าวสารจากสื่ อ
ประเภทใด
4. สื่ อประเภทใดที่มกั รายงานข้อมูลข่าวสาร และความ
คิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยไม่มีอิทธิ พลทางการเมืองและ
ทางธุรกิจ เข้ามาเกี่ยวข้อง
5. เนื้อหาในรายการข่าว และการเล่าข่าวทางโทรทัศน์
ที่นาเสนอข้อมูลแนะนาตัวสิ นค้าหรื อแนะนาบริ การ
และกิจกรรมองค์กรในลักษณะส่ งเสริ มการบริ โภค
จัดเป็ นเนื้อหาประเภทใด
6. บทความสารคดีหรื อแม้แต่ข่าวในสื่ อ วารสาร
นิตยสาร หรื อหนังสื อพิมพ์ ที่มีเนื้อหาแนะนาหรื อ
ส่ งเสริ มการขายสิ นค้า จัดเป็ นเนื้อหาประเภทใด
7. ความจริ ง ที่นาเสนอในสื่ อโดยเฉพาะในรายงานข่าว
ต่างๆ เป็ นความจริ งลักษณะใด
8. ข้อมูลประเภทใดในสื่ อต่อไปนี้ที่มีความเชื่อถือได้
เพราะเน้นเสนอข้อเท็จจริ งเป็ นหลักมากกว่า ความคิดเห็น
หรื อโน้มน้าวใจ
9. เราสามารถจะสื่ อสารเนื้ อหาเรื่ องใดๆ ก็ได้ผ่านสื่ อ
สมัยใหม่ๆ อย่างเป็ นอิสระ อย่างความสะดวก รวดเร็ ว

148

37.28

249

62.72

213

53.79

183

46.21

219

55.44

176

44.56

175

44.19

221

55.81

182

45.96

214

54.04

199

50.38

196

49.62

64
ความรู้ ความคิดเห็นหรือพฤติกรรมเกี่ยวกับ
การสื่ อสาร

ผู้ตอบไม่ ตรง
จานวน ร้ อยละ

193

48.74

203

51.26

211

53.28

185

46.72

191

48.11

206

51.89

105

26.72

288

73.28

174

44.05

221

55.95

179

45.09

218

54.91

196

49.37

201

50.63

222

55.92

175

44.08

223

56.89

169

43.11

236

60.20

156

39.80
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ทันใจในปั จจุบนั เช่ น ส่ งข้อความสั้นทางโทรทัศน์ ส่ ง
ข้อความ ภาพหรื อคลิปภาพทางสื่ อสังคมออนไลน์ เช่น
เฟซบุ๊ก อินสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ เพราะเหตุผลอะไร
10. ปกติในการติดตามข่าวสารประจาวัน ท่านมักมี
พฤติกรรมการรับรู ้ข่าวสารอย่างไร
11. ท่านตระหนักถึงคุณและโทษ ในการใช้สื่อใหม่ๆ
เมื่อเปรี ยบเทียบกับคนอื่นๆ ท่านใช้อย่างไร
12. แหล่ งใดที่ ท่ านมักจะค้นหาหรื อรั บรู ้ จากสื่ อ เมื่ อ
ต้องการค้นหาข้อมูลในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งเพื่ อนามาใช้
ประโยชน์หรื อเพื่อแก้ปัญหา ข้อสงสัยต่างๆ เช่ น เรื่ อง
เจ็บป่ วย เรื่ องสุ ขภาพ เรื่ องระเบียบปฏิบตั ิ
13. ถ้าต้องการรู ้วา่ หนังสื อพิมพ์ฉบับนั้นโดยรวมมีจุดยืน
หรื อความคิดเห็นในทิศทางใดต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่
เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น ควรดูจากเนื้อหาส่ วนใดของ
หนังสื อพิมพ์
14. เนื้อหา ส่ วนที่เป็ นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสื อพิมพ์
หมายถึงอะไร
15. จานวนยอดขายของหนังสื อพิมพ์ ระดับเรตติ้งของ
รายการโทรทัศน์ รวมทั้งสถิติการกดไลท์ กดแชร์ ทาง
สื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ สะท้อนถึงอะไร
16. การที่สื่อมีการอ้างอิงแหล่งข่าวหรื อแหล่งผูใ้ ห้ขอ้ มูล
ในรายการข่าว ที่ทาให้เชื่อถือได้มากที่สุดเพราะอะไร
17. วิธีปฏิบตั ิในข่าวหรื อรายงานข่าวผูส้ ื่ อข่าว เพื่อรักษา
สิ่ งที่เราเรี ยกว่า “ความเป็ นกลาง” เป็ นอย่างไร
18. การนาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริ ง ความเห็นในการ
นาเสนอสิ นค้าในโฆษณาทางสื่ อใครเป็ นกาหนด
19. สื่ อมักมีกลยุทธ์ในการสื่ อสารโน้มน้าวใจกลุ่ม
ผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เช่นมีการใช้นกั วิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ
นักแสดงที่มีชื่อเสี ยง นักกีฬาดัง เป็ นเพราะเหตุผลอะไร

ผู้ตอบตรงคาตอบ
จานวน ร้ อยละ
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การสื่ อสาร

ผู้ตอบไม่ ตรง
จานวน ร้ อยละ

242

61.73

150

38.27

196

50.13

195

49.87

180

46.15

210

53.85

112

28.64

279

71.36

149

38.01

243

61.99

PU

D

20. วิธีการซื้ อขายสิ่ งของหรื อสิ นค้าทางอินเทอร์เน็ตหรื อ
ทางออนไลน์ ที่กาลังเป็ นที่นิยมอยูใ่ นปัจจุบนั นี้น้ นั ความ
คิดเห็นและประสบการณ์ของท่านมีความเห็นอย่างไร
21. ในการเปิ ดรับข่าวสาร ข้อคิดเห็นทางด้านการเมืองใน
สื่ อต่างๆ ท่านมีการรับรู ้อย่างไร
22. เนื้อหาสื่ อต่างๆ เช่น รายงานข่าว ความรู ้ สารคดี
บทความคิดเห็นมีอิทธิ พลอย่างไร
23. การติดตาม ดูละครโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ ติดตาม
ข่าวสารเกี่ยวกับดารา นักร้อง นักแสดง เพื่อเหตุผลหรื อ
แรงจูงใจอะไร
24. การที่สื่อแต่ละแห่งมักนาเสนอเนื้ อหาเหตุการณ์
เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด เช่นพาดข่าวไม่
เหมือนกัน เนื้อข่าวไม่เหมือนกัน เพราะอะไร
25. ปัจจุบนั ข่าวสารต่างๆ ทางสื่ อแทบทุกประเภทมัก
เสนอคล้ายๆ กันเพราะอะไร

ผู้ตอบตรงคาตอบ
จานวน ร้ อยละ

177

45.15

215

54.85

ผลจากตารางที่ 4.15 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอบตรงกับที่กาหนดไว้วา่ น่าจะเป็ น
คาตอบที่สะท้อนการรู ้ เท่าทันการสื่ อสารมากที่สุดคือวิธีการพิจารณาข่าวสารข้อมูล เมื่อมีการรับรู้
ข่าวสารข้อมูลจากบุคคลหรื อแหล่งต่างๆ ตอบตรงคิดเป็ นร้อยละ 62.53 รองลงมาคือ เรื่ องการซื้ อ
ขายสิ่ งของหรื อสิ นค้าทางอินเทอร์ เน็ตหรื อทางออนไลน์ ที่กาลังเป็ นที่นิยมอยูใ่ นปั จจุบนั นี้น้ นั ตอบ
ตรงคิดเป็ นร้ อยละ 61.73 อันดับสามคือเหตุผลที่โฆษณาต่างๆ ในสื่ อมักมีกลยุทธ์ในการสื่ อสาร
โน้ม น้า วใจกลุ่ ม ผูบ้ ริ โ ภคเป้ าหมาย เช่ นมี ก ารใช้นัก วิช าการผูท้ รงคุ ณวุฒิ นัก แสดงที่ มี ชื่ อเสี ย ง
นักกีฬาดัง เป็ นผูน้ าเสนอหรื อแนะนาสิ นค้าบริ การอยูเ่ สมอ ตอบตรงคิดเป็ นร้อยละ 60.20 และตอบ
ได้ตรงน้อยที่ สุดคื อในส่ วนของข้อเขีย นในหนังสื อพิมพ์เมื่อต้องการรู้ ว่า หนังสื อพิม พ์ฉบับนั้น
โดยรวมมี จุดยืนหรื อความคิ ดเห็ น ในทิ ศ ทางใดต่ อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ ง ที่ เกิ ดขึ้ นในสัง คมขณะนั้น
อย่างไร มีผตู ้ อบตรงเพียง 26.72
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ตารางที่ 4.16 แสดงระดับการรู ้เท่าทันการสื่ อสารจากคะแนนสู งสุ ด คะแนนต่าสุ ด ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานและจานวนร้อยละ ของกลุ่มผูต้ อบตรงคาตอบในระดับสู ง-กลาง-ต่า
จานวนร้ อยละกลุ่มผู้ตอบตรงการรู้เท่า
คะแนน
คะแนน
ทันสื่ อ*
ค่ าเฉลีย่
S.D.
สู งสุ ด
ต่าสุ ด
ต่า
กลาง
สู ง
23
2
11.81
4.69
123(30.75) 218(54.50) 59(14.75)
*เกณฑ์ที่ใช้ในการแบ่งกลุ่มผูต้ อบตรงการรู้เท่าทันสื่ อ คือ
คะแนนระหว่าง
0-8
อยูใ่ นกลุ่มต่า
คะแนนระหว่าง
9 - 17
อยูใ่ นกลุ่มกลาง
คะแนนระหว่าง
18 - 25
อยูใ่ นกลุ่มสู ง
ผลจากตารางที่ 4.16 ข้อมูล การรู้ เท่ า ทันการสื่ อสารวิเคราะห์ เป็ นระดับ สู ง กลางต่ า
พบว่าคะแนนสู งสุ ดที่มีผตู ้ อบถูกคือ 23 คะแนน และต่าสุ ด 2 คะแนน ค่าเฉลี่ย 11.81 เมื่อแบ่งเป็ น
กลุ่มพบว่าส่ วนใหญ่ (ร้อยละ 54.5) มีความรู้เท่าทันการสื่ อสารในระดับกลาง รองลงมาเป็ นกลุ่มที่
รู ้เท่าทันการสื่ อสารในระดับต่ า (ร้ อยละ 30.75) และรู้เท่าทันการสื่ อสารในระดับสู งมีเพียงร้อยละ
14.75
2) การมีส่วนในการใช้ สื่อสมัยใหม่ หรือสื่ อสั งคมออนไลน์ ในทางลบ
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่มีประสบการณ์ค่อนข้างน้อยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์
ในทางลบที่ไม่เหมาะสม ซึ่ งอาจมีผลกระทบในทางลบตามมาคือค่าเฉลี่ยสู งสุ ดเพียง 2.19 ซึ่ งอยูใ่ น
ระดับน้อยมาก อย่างไรก็ดีกลุ่มตัวอย่างที่ระบุมีส่วนร่ วมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางลบใน
ระดับตั้งแต่บ่อยพอประมาณ จนถึงบ่อยมากในแต่ละประเด็นมีจานวนเพียงไม่เกินร้อยละ 10 ยกเว้น
ในเรื่ องการแสดงออก และการใช้ที่กระทบกับสุ ขภาพ ตลอดจนการทางาน การเรี ยนและการใช้จน
ขาดความสัมพันธ์ ห่ างเหิ นผูใ้ กล้ชิด รวมทั้งการใช้เพื่อเป็ นเครื่ องมือในการเลี้ยงลูก หรื อเลี้ยงน้อง
ไม่ให้กวนใจมีผรู ้ ะบุสูงกว่าร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 15 ดังผลการวิจยั ในตารางที่ 4.17 ต่อไปนี้

67
ตารางที่ 4.17 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความบ่อยในการเข้ามีส่วน
ร่ วมใช้สื่อทางลบ ทั้งในเชิงพฤติกรรมและความคิดเห็น ในการสื่ อสารทางสื่ อสังคม
ออนไลน์
ความบ่ อยในการเข้ ามีส่วนร่ วมใช้ สื่อ

จานวน
(ร้ อยละ)

เคยบ้ างไม่
บ่ อยนัก
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อย
พอประมาณ
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยมาก
เป็ นประจา
จานวน
(ร้ อยละ)

207
(52.01)

72
(18.09)

93
(23.37)

23
(5.78)

3
(0.75)

1.85

241
(60.55)

71
(17.84)

64
(16.08)

18
(4.52)

4
(1.01)

1.68

266
(66.83)

39
(9.80)

65
(16.33)

25
(6.28)

3
(0.75)

1.64

222
(55.78)

54
(13.57)

86
(21.61)

32
(8.04)

4
(1.01)

1.85

244
(61.31)

60
(15.08)

68
(17.09)

20
(5.03)

6
(1.51)

1.70

263
(66.08)
(7) ติดตามเปิ ดดูคลิปภาพหรื อข้อความ
241
ลามกอนาจารทางสื่ อออนไลน์
(60.71)
(8) ซื้ อขายสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ที่มีการ
239
หลอกลวง โดยไม่รู้เท่าทัน
(60.20)

41
(10.30)
58
(14.61)
69
(17.38)

72
(18.09)
63
(15.87)
62
(15.62)

19
(4.77)
27
(6.80)
21
(5.29)

3
(0.75)
8
(2.02)
6
(1.51)

การมีส่วนใช้ สื่อเพือ่

น้ อยมาก

จานวน
(ร้ อยละ)
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(1) พูดหรื อเขียนวิจารณ์เรื่ องต่างๆ ที่
เกิดขึ้นด้วยภาษาและถ้อยคารุ นแรงทาง
สื่ อออนไลน์
(2) พูดหรื อเขียนหรื อนาเสนอเรื่ อง
บิดเบือนหรื อเบี่ยงเบนจากสิ่ งที่เป็ นจริ ง
ทั้งๆ ที่รู้
(3) พูด เขียนหรื อนาเสนอข้อความ
รู ปภาพ คลิปที่ก่อให้เกิดการดูถูก ดูหมิ่น
หรื อชิงชังต่อกลุ่มคนหรื อกลุ่มเชื้อชาติ
ศาสนา หรื อองค์กรหน่วยงาน
(4) ซื้ อขายหรื อดาวน์โหลดสิ่ งที่ละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ หรื อผิดกฎหมาย

ไม่ เคยเลย

(5) นาข้อมูล รู ปภาพหรื อสิ่ งประดิษฐ์
สิ่ งสร้างสรรค์ของผูอ้ ื่นมาใช้หรื อ
ดัดแปลงโดยไม่ระบุเจ้าของหรื อ
แหล่งที่มา
(6) ส่ งคลิปหรื อข้อความลามกอนาจาร

ค่ าเฉลีย่

1.64
1.75
1.71

68
ความบ่ อยในการเข้ ามีส่วนร่ วมใช้ สื่อ

การมีส่วนใช้ สื่อเพือ่

(9) เสนอขายสิ นค้าหรื อสิ่ งของใดๆ ให้
ผูอ้ ื่นในลักษณะหลอกลวงหรื อฉ้อฉน
(10) เคยดัดแปลงตบแต่งข้อมูลของผูอ้ ื่น
โดยไม่ได้รับอนุญาต

บ่ อย
พอประมาณ
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยมาก
เป็ นประจา
จานวน
(ร้ อยละ)

278
(70.56)
262
(66.50)

41
(10.41)
42
(10.66)

41
(10.41)
66
(16.75)

23
(5.84)
17
(4.31)

11
(2.79)
7
(1.78)

266
(67.51)

41
(10.41)

51
(12.94)

29
(7.36)

7
(1.78)

1.65

258
(65.65)

41
(10.43)

57
(14.50)

27
(6.87)

10
(2.54)

1.70
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(11) เคยแฮ็กระบบข้อมูลหรื อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
มาก่อน
(12) เคยถูกหลอกลวงหรื อชักจูงไป
ในทางเสื่ อมเสี ยจากผูอ้ ื่น จากบุคคลอื่น
ผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
(13) เคยแสดงออกทางสื่ อสังคมออนไลน์
สุ ดขอบ ทั้งทางพฤติกรรมและทาง
อารมณ์ ความรู ้สึก เพราะรู ้สึกเป็ นพื้นที่
อิสระที่จะแสดงออกได้เต็มที่
(14) เคยปกปิ ดตัวตนหรื ออัตลักษณ์ หรื อ
แปลงอัตลักษณ์ตนเองในสื่ อออนไลน์
เพื่อแสดงออกอย่างอิสระเต็มที่
(15) นอกจากใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
ฆ่าเวลาให้ผา่ นไปได้ แล้วท่านเคยใช้สื่อ
หรื อช่องทางสื่ อสมัยใหม่เช่น สมาร์ท
โฟน เท็บเล็ต ยูทูป คลิปวิดิโอ เป็ น
เครื่ องมือช่วยในการเลี้ยงน้องหรื อเลี้ยง
ลูกไม่ให้กวนใจได้นานๆ หรื อไม่
(16) ท่านมักใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อความ
สนุกสนานบันเทิงหรื อสื่ อสารกับผูอ้ ื่น
เป็ นเวลานานจนกระทบต่อการงานหรื อ
การเรี ยน

จานวน
(ร้ อยละ)

เคยบ้ างไม่
บ่ อยนัก
จานวน
(ร้ อยละ)

ไม่ เคยเลย

ค่ าเฉลีย่

1.60
1.64

212
(53.81)

67
(17.01)

69
(17.51)

36
(9.14)

10
(2.54)

1.90

234
(59.39)

54
(13.71)

78
(19.80)

17
(4.31)

11
(2.79)

1.77

193
(48.98)

64
(16.24)

79
(20.05)

44
(11.17)

14
(3.55)

2.04

170
(43.37)

71
(18.11)

89
(22.70)

44
(11.22)

18
(4.59)

2.16

69
ความบ่ อยในการเข้ ามีส่วนร่ วมใช้ สื่อ

การมีส่วนใช้ สื่อเพือ่

จานวน
(ร้ อยละ)

เคยบ้ างไม่
บ่ อยนัก
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อย
พอประมาณ
จานวน
(ร้ อยละ)

บ่ อยมาก
เป็ นประจา
จานวน
(ร้ อยละ)

64
(16.33)

84
(21.43)

53
(13.52)

19
(4.85)

2.19

57
(14.50)

90
(22.90)

38
(9.67)

17
(4.33)

2.07

56
(14.25)

86
(21.88)

24
(6.11)

13
(3.31)

1.90

56
(14.14)

72
(18.15)

28
(7.16)

9
(2.32)

1.81

ไม่ เคยเลย

น้ อยมาก

จานวน
(ร้ อยละ)
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(17) ท่านมักใช้สื่อสมัยใหม่มากเกินไป
172
ในแต่ละวันจนกระทบต่อสุ ขภาพ เช่น
สายตา หรื อกระดูก เอ็นกล้ามเนื้อ จนต้อง (43.88)
รักษาเยียวยา
(18) ท่านมักใช้สื่อสมัยใหม่มากจนขาด
191
การติดต่อทางบุคคลแบบต่อหน้า เป็ น
เวลานานกับบุคคลที่ใกล้ชิด เช่นกับพ่อ
(48.60)
แม่ ผูป้ กครอง หรื อคนในครอบครัว
(19) ท่านเคยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
214
แสดงตัวตนเป็ นผูม้ ีรสนิยมในเรื่ องที่
เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่ องดื่มประเภท
(54.45)
เหล้า เบียร์หรื อแอลกอฮอล
รวม

230
(58.22)

ผลจากตารางที่ 4.17 พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ามีส่วนร่ วมใช้สื่อ เพื่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นทาง
สื่ อออนไลน์ประเภทต่างๆ ทั้งโดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจ บ่อยครั้งที่สุดคือ มักใช้สื่อสมัยใหม่มากเกินไป
ในแต่ล ะวันจนกระทบต่อสุ ข ภาพ เช่ น สายตา หรื อกระดู ก เอ็นกล้ามเนื้ อ จนต้องรั ก ษาเยีย วยา
(ค่าเฉลี่ ย เท่า กับ 2.19) หรื อระดับน้อยมาก รองลงมาคือมักใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อความสนุ ก สนาน
บันเทิงหรื อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นเป็ นเวลานานจนกระทบต่อการงานหรื อการเรี ยน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16
หรื อในระดับน้อยมาก) อันดับสามคือ มักใช้สื่อสมัยใหม่มากจนขาดการติดต่อทางบุคคลแบบต่อ
หน้า เป็ นเวลานานกับบุคคลที่ใกล้ชิด เช่นกับพ่อแม่ ผูป้ กครอง หรื อคนในครอบครัว (ค่าเฉลี่ยน้อย
มากเท่ากับ 2.07)

ค่ าเฉลีย่

70
ตอนที่ 5 พฤติกรรมและความคิดเห็นเกีย่ วกับการสื่ อสารทีส่ ะท้อนการเป็ นพลเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย
พฤติกรรมและความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับบทบาทสื่ อต่อการเป็ นพลเมือง
ในระบอบประชาธิ ปไตย พบว่าส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างไม่ค่อยได้แสดงความคิดเห็นต่อสื่ อมากนัก
แต่ก็เห็นว่าสื่ อควรเน้นบทบาทหน้าที่ทางสังคมและสาธารณะแทนที่จะมุ่งแสวงหากาไร เมื่อถามถึง
ปฏิกิริยาเมื่อพบว่ามีการประพฤติปฏิบตั ิที่มิชอบหรื อมีการทุจริ ต ส่ วนใหญ่เลือกที่จะนิ่ งเฉยหรื อคอย
ดูวา่ คนอื่นจะมีใครลุกขึ้นมาโวยวายหรื อเปล่า มากกว่าเป็ นผูร้ ิ เริ่ มเอง
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ตารางที่ 4.18 จานวนและร้อยละพฤติกรรมและความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ต่อการสื่ อสารใน
บทบาทความเป็ นพลเมืองตามกรอบประชาธิปไตย
พฤติกรรมในการสื่ อสาร
จานวน ร้ อยละ
(400)
(100)
1. ท่านเคยแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทและผลกระทบ
การทาหน้าที่ของสื่ อต่างๆ ทั้งสื่ อดั้งเดิมและสื่ อสมัยใหม่ ทางสื่ อหรื อ
ช่องทางต่างๆ หรื อไม่
1.1 ไม่เคยแสดงความคิดเห็น
184
46.00
1.2 เคยแสดงความคิดเห็นอยูบ่ า้ ง
165
41.25
1.3 เคยแสดงความคิดเห็นค่อนข้างบ่อยถึงบ่อยมาก
50
12.50
1.4 ไม่ระบุ
1
0.25
2. ท่านคิดว่าสื่ อมวลชนในสังคมไทย ซึ่ งเป็ นสังคมในระบอบเสรี
ประชาธิ ปไตยควรมีหน้าที่เน้นหนักด้านใดต่อไปนี้
2.1 เน้นหนักหน้าที่ทางสังคม สาธารณะโดยไม่มุ่งหวังแสวงหากาไร
184
46.00
เพราะสื่ อต้องทาหน้าที่เพื่อสังคมในฐานะเป็ นฐานันดรที่สี่
2.2 มุ่งเน้นแสวงหากาไรเป็ นสาคัญเพื่อความอยูร่ อดขององค์กร และความ
144
36.00
เติบโตทางธุ รกิจในระบบเศรษฐกิจหรื อทุนนิยม
2.3 มุ่งเน้นทั้งการทาหน้าที่ทางสังคม สาธารณะและการแสวงหากาไรทาง
69
17.25
ธุ รกิจที่สมดุลกัน
2.4 ไม่ระบุ
3
0.75

71
พฤติกรรมในการสื่ อสาร

ร้ อยละ
(100)

112
108

28.00
27.00

178

44.50

2

0.50

169
99
130
2

42.25
24.75
32.50
0.50

102
155
141
2

25.50
38.75
35.25
0.50

110

27.50

120

30.00
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3. วิธีการใดที่ท่านคิดว่าประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการ
ทางานของสื่ ออย่างได้ผล
3.1 ออกกฎหมาย
3.2 แสดงพลังการต่อต้านหรื อรวมตัวประท้วง
3.3 สร้างการเรี ยนรู้และความเข้าใจการทางานของสื่ อเพื่อการเปิ ดรับหรื อ
บริ โภคอย่างมีสติ
3.4 ไม่ระบุ
4. ท่านคิดว่าสื่ อในยุคดิจิทลั ปั จจุบนั นี้มีส่วนส่ งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อ
การช่วยให้ประชาชนมีขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นความรู้สร้างสติปัญญาในการ
ตัดสิ นใจและมีส่วนร่ วมในระบอบการเมืองการปกครองของสังคมไทย
4.1 สื่ อมีส่วนส่ งเสริ ม สร้างสติปัญญา
4.2 สื่ อเป็ นอุปสรรคในการส่ งเสริ มสติปัญญา
4.3 สื่ อยังทาหน้าที่ยงั ไม่ชดั เจน
4.4 ไม่ระบุ
5. ปกติท่านมักสนใจติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสังคมหรื อ
กิจกรรมสาธารณะในด้านใดบ้าง
5.1 ไม่สนใจติดตามกิจกรรมสังคมหรื อสาธารณะใดๆ
5.2 สนใจติดตามด้าน การเมืองและกิจการสาธารณะ
5.3 มักสนใจติดตามกิจกรรมบันเทิงหรื อกีฬามากกว่า
5.4 ไม่ระบุ
6. ในสังคมประชาธิปไตยที่คนในสังคมมีความคิดเห็นต่างๆ กัน สื่ อก็มี
ความคิดเห็นต่างๆ กันท่านมีวธิ ี พิจารณาในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อที่
แตกต่างกันหรื อมีความขัดแย้งกันอย่างไร
6.1 มักจะหลีกเลี่ยงไม่สนใจข่าวสารที่ขดั แย้งกับความคิดของเรา เพราะ
รับรู ้ไปก็ไม่มีประโยชน์ทาให้เครี ยดมากขึ้น
6.2 มักไม่ให้ความเชื่อถือกับข่าวสารที่ไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
เพราะทาให้สับสนขาดความมัน่ ใจในตัวเอง

จานวน
(400)

72
พฤติกรรมในการสื่ อสาร

ร้ อยละ
(100)

164

41.00

6

1.50

145
168
78
9

36.25
42.00
19.50
2.25

134

33.50

70

17.50

187

46.75

9

2.25
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6.3 เปิ ดรับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับความคิดของท่าน เพื่อเป็ นข้อมูล
เปรี ยบเทียบ
6.4 ไม่ระบุ
7. เมื่อท่านรู ้สึกมีสิ่งใดที่ไม่เหมาะสม เช่น การละเมิดสิ ทธิต่างๆ การทุจริ ต
ประพฤติมิชอบในสังคม หรื อในบ้านเมืองท่านมักจะมีปฏิกิริยา อย่างไร
7.1 นิ่งเฉย เพราะไม่อยากแส่ หาเรื่ องใส่ ตวั
7.2 คอยติดตามดูวา่ จะมีใครลุกขึ้นมาโวยวาย
7.3 แสดงออกเชิงไม่เห็นด้วยทางสื่ อสังคมออนไลน์หรื อช่องทางอื่นๆ
7.4 ไม่ระบุ
8. ท่านคิดว่าสื่ อมวลชนควรทาหน้าที่ในการเสนอเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับ
บุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มชาติพนั ธุ์ในสังคมอย่างไร
8.1 เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มคนหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ในแง่ที่มีความ
แปลกประหลาด พิสดาร หรื อตลกขบขัน
8.2 เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มคนหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ในเรื่ องที่
เกี่ยวกับความขัดแย้งรุ นแรง
8.3 เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มคน หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ ที่ดอ้ ยโอกาส
ในสังคมและหาทางส่ งเสริ มหรื อแก้ไข
8.4 ไม่ระบุ

จานวน
(400)

ผลจากตารางที่ 4.18 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่ไม่เคยแสดงความคิดเห็นในการ
วิพากษ์ วิจารณ์ เกี่ ยวกับบทบาทและผลกระทบการทาหน้าที่ของสื่ อต่างๆ โดยมีถึงร้ อยละ 46.00
ส่ วนที่ เคยแสดงความคิดเห็นอยูบ่ า้ ง คิดเป็ นร้อยละ 41.25 และเคยแสดงความคิดเห็นค่อนข้างบ่อย
ถึงบ่อยมาก มีเพียงร้อยละ 12.50
ในส่ วนความเห็ นต่อหน้าที่ของสื่ อ กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่า สื่ อมวลชนใน
สั ง คมไทย ซึ่ งเป็ นสั ง คมในระบอบเสรี ป ระชาธิ ป ไตยควรมี ห น้า ที่ เ น้น หนัก หน้า ที่ ท างสั ง คม
สาธารณะโดยไม่มุ่งหวังแสวงหากาไรเพราะสื่ อต้องทาหน้าที่เพื่อสังคมในฐานะเป็ นฐานันดรที่สี่
คิดเป็ นร้ อยละ 46 รองลงมาเห็ นว่าสื่ อมุ่งเน้นแสวงหากาไรเป็ นสาคัญเพื่อความอยูร่ อดขององค์กร

73
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และความเติบโตทางธุ รกิจในระบบเศรษฐกิจหรื อทุนนิยม คิดเป็ นร้อยละ 36.00 ส่ วนที่มองว่าสื่ อทา
หน้าที่ทางสังคม สาธารณะและการแสวงหากาไรทางธุรกิจที่สมดุลกัน คิดเป็ นร้อยละ 17.25
ด้า นการมี ส่ วนร่ วมตรวจสอบสื่ อที่ ไ ด้ผล พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ วนใหญ่ มี ค วามเห็ นว่า
วิธีการที่ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทางานของสื่ ออย่างได้ผลคือ สร้างการ
เรี ยนรู้และความเข้าใจการทางานของสื่ อเพื่ อการเปิ ดรับหรื อบริ โภคอย่างมีสติ คิดเป็ นร้อยละ 44.50
รองลงมาคือ ออกกฎหมาย คิดเป็ นร้อยละ 28 และแสดงพลังการต่อต้านหรื อรวมตัวประท้วง คิด
เป็ นร้อยละ 27.00
ในเรื่ องความคิดเห็ นต่อบทบาทสื่ อดิจิทลั ในระบอบประชาธิ ปไตย กลุ่ มตัวอย่างเห็นว่า
สื่ อมีส่วนส่ งเสริ ม สร้ างสติปัญญา คิดเป็ นร้อยละ 42.25 รองลงมาคือ สื่ อยังทาหน้าที่ยงั ไม่ชดั เจน
คิ ดเป็ นร้ อยละ 32.50 และกลุ่ ม ตัวอย่างอี ก หนึ่ งในสี่ กบั เห็ นว่า สื่ อเป็ นอุ ปสรรคในการส่ งเสริ ม
สติปัญญา คิดเป็ นร้อยละ 24.75
ในด้า นการติ ด ตามข่ า วสารต่ า งๆ พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งส่ ว นใหญ่ ม ัก สนใจติ ด ตามด้า น
การเมืองและกิจการสาธารณะ คิดเป็ นร้อยละ 38.75 รองลงมาคือ กิจกรรมบันเทิงหรื อกีฬามากกว่า
คิดเป็ นร้อยละ 35.25 และไม่สนใจติดตามกิจกรรมสังคมหรื อสาธารณะใดๆ คิดเป็ นร้อยละ 25.50
ในสังคมประชาธิ ปไตยที่คนในสังคมมีความคิดเห็นต่างๆ กัน กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีวิธี
พิจารณาในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อที่แตกต่างกันหรื อมีความขัดแย้งกันคือ เปิ ดรับความคิดเห็นที่
ไม่ตรงกับความคิดของท่าน เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ คิดเป็ นร้อยละ 41 รองลงมาคือ มักไม่ให้
ความเชื่ อถื อกับข่าวสารที่ไม่ตรงกับความคิดเห็ นของท่าน เพราะทาให้สับสนขาดความมัน่ ใจใน
ตัวเอง คิดเป็ นร้ อยละ 30 และมักจะหลีกเลี่ยงไม่สนใจข่าวสารที่ขดั แย้งกับความคิดของเรา เพราะ
รับรู ้ไปก็ไม่มีประโยชน์ทาให้เครี ยดมากขึ้น คิดเป็ นร้อยละ 27.50
ปฎิกิริยาต่อสิ่ งที่ไม่เหมาะสมหรื อการทุจริ ต ประพฤติมิชอบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
ไม่ได้ริเริ่ ม แต่จะคอยติดตามดูวา่ จะมีใครลุกขึ้นมาโวยวาย คิดเป็ นร้อยละ 42 รองลงมาคือ นิ่ งเฉย
เสี ย เพราะไม่อยากแส่ หาเรื่ องใส่ ตวั คิดเป็ นร้อยละ 36.25 และเคยแสดงความคิดเห็นทางสื่ อ เช่นสื่ อ
สังคมออนไลน์มีอยู่ ร้อยละ 19.50
ด้า นลัก ษณะการสะท้อ นภาพกลุ่ ม ชาติ พ นั ธ์ ข องสื่ อ พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งส่ ว นใหญ่ มี
ความเห็นว่า สื่ อมวลชนเสนอเรื่ องราวเกี่ ยวกับบุคคล กลุ่มคน หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ ที่ดอ้ ยโอกาสใน
สังคม ในลักษณะหาทางส่ งเสริ มหรื อแก้ไข คิดเป็ นร้ อยละ 46.75 รองลงมาคือ เสนอเรื่ องราว
เกี่ ยวกับบุคคล กลุ่มคนหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ในแง่ที่มีความแปลกประหลาด พิสดาร หรื อตลกขบขัน
คิดเป็ นร้อยละ 33.50 และเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มคนหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ในเรื่ องที่เกี่ยวกับ
ความขัดแย้งรุ นแรง คิดเป็ นร้อยละ 17.50
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ตอนที่ 6 การส่ งเสริมการรู้เท่ าทันการสื่ อสารเพือ่ การปฏิรูปการสื่ อสารในสั งคมไทย
กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่า ควรส่ งเสริ มการรู้เท่าทันสื่ อโดยกาหนดไว้ในหลักสู ตรใน
ระดับมหาวิทยาลัย หรื ออุดมศึกษามากที่สุด ตามมาด้วยระดับอาชีวศึกษา รวมทั้งมัธยมศึกษา โดยมี
ค่าเฉลี่ ยความเห็ นด้วย ในระดับมากถึงมากที่สุด และเห็นว่าควรกาหนดไว้ในระดับอนุ บาลและ
ประถมศึกษาเพียงปานกลาง กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ เห็นด้วยมากถึงมากที่สุดในการกาหนดประเด็น
การสื่ อสารเป็ นนโยบายระดับชาติ สาหรับประเด็นที่มีผูเ้ ห็ นด้วยว่าควรส่ งเสริ มในระดับมากคือ
สร้ า งเครื อข่ ายการรู ้ เท่ าทันการสื่ อสารในสัง คมเพื่อตรวจสอบคุ ณภาพสื่ อและทาให้การสื่ อสาร
สร้ า งสรรค์และมี ค วามรั บ ผิดชอบมากขึ้ น นอกจากนี้ ม หาวิท ยาลัย ที่ ส อนทางนิ เทศศาสตร์ ค วร
จัดบริ การสังคม สร้างการเรี ยนรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารในชุมชนและในโรงเรี ยน รวมทั้งส่ งเสริ ม
การสร้ างชมรมการเรี ยนรู ้ และตรวจสอบสื่ อในโรงเรี ยนและร่ วมกันทาคู่มือรู้ เท่าทันสื่ อและการ
สื่ อสาร เพื่อแจกให้กบั นักเรี ยน นักศึกษา ประชาชนทัว่ ไป และข้อเสนอที่น่าสนใจคือให้รัฐบาล
จัดสรรงบประมาณ โดยแบ่งจากภาษีโฆษณาหรื อรายได้จาก กสทช.มาส่ งเสริ มกิ จกรรมและการ
สร้างการเรี ยนรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร ซึ่ งปรากฎว่ากลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยส่ วนใหญ่ในระดับมาก
ถึงมากที่สุด
ตารางที่ 4.19 จานวน ร้อยละและค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามความคิดเห็นในการส่ งเสริ ม
ด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความรู้ความเข้าใจเท่าทันสื่ อและการ
สื่ อสารทั้งสื่ อดั้งเดิมและโดยเฉพาะสื่ อสมัยใหม่ต่างๆ ในยุคดิจิทลั

ประเด็นที่ควรส่ งเสริม

(1) ควรส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนใน
โรงเรี ยน เพื่อสร้างความรู ้เท่าทันสื่ อ
และการสื่ อสาร โดยกาหนดไว้ใน
หลักสูตรตั้งแต่
1.1 ระดับอนุบาล
1.2 ระดับประถมศึกษา

มาก
ทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับในการส่ งเสริมความรู้ เท่ าทันฯ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

100
(25.91)
110
(28.21)

47
(12.18)
92
(23.59)

112
(29.02)
113
(28.97)

61
(15.80)
57
(14.62)

น้ อยทีส่ ุ ด

ค่ าเฉลีย่

จานวน
(ร้ อยละ)

66
(17.10)
18
(4.62)

3.14
3.56
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1.3 ระดับมัธยมศึกษา
1.4 ระดับอาชีวศึกษา
1.5 ระดับมหาวิทยาลัย

171
(44.19)
199
(51.55)
247
(63.99)

109
(28.17)
124
(32.12)
89
(23.06)

86
(22.22)
49
(12.69)
36
(9.33)

16
(4.13)
9
(2.33)
6
(1.55)

5
(1.29)
5
(1.30)
8
(2.07)

146
(37.24)

141
(35.97)

91
(23.21)

9
(2.30)

5
(1.28)

D

มาก
ทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับในการส่ งเสริมความรู้ เท่ าทันฯ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

ค่ าเฉลีย่

จานวน
(ร้ อยละ)

PU

(2) เสนอให้เรื่ องการรู ้เท่าทันการ
สื่ อสารถูกกาหนดเป็ นนโยบาย
ระดับชาติ
(3) สื่ อแต่ละสื่ อต้องเปิ ดเนื้อที่หรื อ
ช่วงเวลาในการนาเสนอเรื่ องราว
เกี่ยวกับสื่ อและการสื่ อสารทั้งด้าน
ความรู ้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์
วิพากษ์ วิจารณ์
(4) ส่ งเสริ มบทบาทกลุ่มผูบ้ ริ โภคใน
ระดับประชาชนทัว่ ไปให้เข้มแข็ง
รวมตัวเป็ นกลุ่มองค์กรที่มีความอิสระ
เพื่อดาเนินการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและ
ตรวจสอบสื่ อ อย่างจริ งจังให้มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณ
(5) มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้าน
สื่ อมวลชนหรื อนิเทศศาสตร์ตอ้ งจัด
กิจกรรมบริ การสังคมโดยสร้างการ
เรี ยนรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารใน
ชุมชนในโรงเรี ยนและในสังคมทุก
ระดับทั้งในเมืองและชนบท

น้ อยทีส่ ุ ด

4.10
4.30
4.45
4.06

133
(33.42)

177
(44.47)

78
(19.60)

7
(1.76)

3
(0.75)

4.08

140
(35.18)

141
(35.43)

98
(24.62)

16
(4.02)

3
(0.75)

4.00

157
(39.45)

162
(40.70)

69
(17.34)

8
(2.01)

2
(0.50)

4.17
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159
(39.95)

146
(36.68)

D

(6) ในแต่ละโรงเรี ยนหรื อ
สถาบันการศึกษาควรส่ งเสริ มให้มี
กิจกรรมนักเรี ยน/นักศึกษาโดยตั้งเป็ น
ชมรมที่ศึกษาเรี ยนรู ้และตรวจสอบสื่ อ
ในชื่อ “รู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารยุค
ดิจิทลั ”
(7) ผูเ้ กี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ย
ร่ วมกันทา “คู่มือรู ้เท่าทันสื่ อและการ
สื่ อสาร” หรื อ “ฉลาดสื่ อสารและรู ้เท่า
ทันสื่ อ” เพื่อแจกกับนักเรี ยนนักศึกษา
เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปให้รู้จกั
และรู ้เท่าทันสื่ อมากขึ้น
(8) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณ
เฉพาะกิจเพื่อการส่ งเสริ มกิจการสร้าง
ความรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารโดย
แบ่งสรรงบประมาณจากภาษีที่ได้จาก
โฆษณาในสื่ อต่างๆ หรื อจาก กสทช. ที่
มีรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่
ดิจิทลั
(9) สภาวิจยั หรื อกองทุนส่ งเสริ มวิจยั
แห่งชาติจดั ทากองทุนวิจยั และจัดสรร
งบประมาณจานวนหนึ่ ง เพื่อทาการวิจยั
และส่ งเสริ มโครงการการรู ้เท่าทันสื่ อ
และการสื่ อสารให้เกิดขึ้นในสังคมไทย
ยุคดิจิทลั

มาก
ทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับในการส่ งเสริมความรู้ เท่ าทันฯ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

154
(38.60)

151
(37.84)

น้ อยทีส่ ุ ด

ค่ าเฉลีย่

จานวน
(ร้ อยละ)

83
(20.85)

8
(2.01)

2
(0.50)

4.14

82
(20.55)

11
(2.76)

1
(0.25)

4.12

PU
160
(40.10)

145
(36.34)

76
(19.05)

15
(3.76)

3
(0.75)

4.11

154
(38.60)

142
(35.59)

84
(21.05)

15
(3.76)

4
(1.00)

4.07
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(10) สร้างเครื อข่ายส่ งเสริ มการเรี ยน
รู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารใน
สังคมไทยให้มีบทบาทเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพสื่ อและการสื่ อสารให้
สร้างสรรค์และรับผิดชอบ มากขึ้น

มาก
ทีส่ ุ ด
จานวน
(ร้ อยละ)

ระดับในการส่ งเสริมความรู้ เท่ าทันฯ
ปาน
มาก
น้ อย
กลาง
จานวน
จานวน
จานวน
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)
(ร้ อยละ)

179
(44.86)

151
(37.84)

55
(13.78)

5
(1.25)

น้ อยทีส่ ุ ด

ค่ าเฉลีย่

จานวน
(ร้ อยละ)

9
(2.26)

D
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ผลจากตารางที่ 4.19 พบว่า เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความรู้ความเข้าใจเท่าทันสื่ อ
และการสื่ อสารทั้งสื่ อดั้งเดิมและโดยเฉพาะสื่ อสมัยใหม่ต่างๆ ในยุคดิจิทลั กลุ่มตัวอย่างคิดว่าควรมี
การส่ งเสริ มด้วยวิธีการมากที่สุดคือ ควรส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนในโรงเรี ยน เพื่อสร้างความรู้เท่าทัน
สื่ อและการสื่ อสาร โดยก าหนดไว้ใ นหลัก สู ตรตั้งแต่ ระดับ มหาวิท ยาลัย (ค่ า เฉลี่ ย เท่า กับ 4.45)
รองลงมาคือ ควรส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนในโรงเรี ยน เพื่อสร้างความรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร โดย
กาหนดไว้ในหลักสู ตรตั้งแต่ระดับอาชีวศึกษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30) อันดับสามคือ สร้างเครื อข่าย
ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารในสังคมไทยให้มีบทบาทเพื่อตรวจสอบคุณภาพสื่ อ
และการสื่ อสารให้สร้างสรรค์และรับผิดชอบ มากขึ้น (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.22) และวิธีการส่ งเสริ มน้อย
ที่ สุดคื อ ควรส่ งเสริ มให้มีการเรี ย นในโรงเรี ยน เพื่อสร้ างความรู้ เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร โดย
กาหนดไว้ในหลักสู ตรตั้งแต่ระดับอนุบาล (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.14)
ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติมในการส่ งเสริมการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
ในส่ วนของคาถามปลายเปิ ดมีกลุ่มตัวอย่างจานวนหนึ่งให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
ส่ งเสริ มการรู ้เท่าทันสื่ อในด้านต่างๆ ซึ่งรวบรวมไว้ในตารางที่ 4.20 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 4.20 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามเรื่ องที่เสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อส่ งเสริ ม
การรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารในการช่วยปฏิรูปการสื่ อสารในสังคมไทย
ลาดับที่
เรื่องทีเ่ สนอแนะ
จานวน ร้ อยละ
1
ควรมีสติในการใช้สื่อ การนาเสนอข่าวไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆ
ให้คิดเป็ นด้วยตนเอง ไม่ควรเชื่อสื่ อ
5
19.23

4.22

78
จานวน

ร้ อยละ

2

7.69

2

7.69

2

7.69

2

7.69

1

3.85

1
1

3.85
3.85

1

3.85

1

3.85

1

3.85

1

3.85

1

3.85

1

3.85

1

3.85

1
1
1
26

3.85
3.85
3.85
100.00
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ลาดับที่
เรื่องทีเ่ สนอแนะ
2
ควรให้สื่อเสนอข่าวที่ดี มีความเที่ยงตรง จริ งใจตรงไปตรงมา
ตั้งอยูใ่ นหลักการของความรับผิดชอบต่อส่ วนรวม เห็น
ประโยชน์ประเทศชาติให้มากๆ
3
ควรให้สื่อในยุคนี้ เสนอข่าวที่เป็ นจริ ง ไม่ตีไข่ใส่ สีจนทาให้เกิด
ความขัดแย้งในสังคม
4
ควรส่ งเสริ มให้มีการศึกษาในประเทศให้มากๆ
5
ควรให้การศึกษาแก่คนชนบทหรื อคนระดับรากหญ้าให้มากๆ
จะได้มีความรู ้เท่าทันสื่ อ
6
ควรจะมีนโยบายต่างๆ ทาให้สื่อที่มีอิทธิพลมากในโลกโซเซียล
ให้อยูใ่ นขอบเขต
7
ควรใช้สื่อย่างถูกต้องและมีการควบคุมการใช้สื่อให้มากกว่านี้
8
ควรมีกฎหมายควบคุมตาม พรบ.สื่ อสารให้มากขึ้นและรัดกุม
9
ปรับปรุ งรายการทีวดี ิจิทลั ที่ยตุ ิธรรม เสริ มข่าวสารให้รายงาน
ธรรมมะ สารคดี หน้าที่พลเมือง และประโยชน์
10 ควรมีสื่อที่ส่งเสริ มความสัมพันธ์ของครอบครัวให้มากๆ การจะ
รู ้เท่าทันสื่ อได้ ต้องเริ่ มจากครอบครัว
11 ถ้าสื่ อทุกสื่ อมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ แล้วนาเสนอข่าวอย่าง
ตรงไปตรงมา แค่น้ ีก็ช่วยส่ งเสริ มสื่ อได้แล้ว
12 สื่ อควรวางตัวเป็ นกลางไม่ควรเป็ นผูต้ ้ งั ประเด็นชี้ นา
13 อยากให้การสื่ อสารเข้าถึงและมีอิทธิพลต่อเยาวชนให้มากขึ้น
โดยเฉพาะเด็กในระดับมัธยม
14 แนะนาให้ลูกๆ เล่นอินเตอร์ เน็ตเพื่อการเรี ยนรู้
15 สนับสนุนให้มีการใช้สื่อหลากหลายเพือเปรี ยบเทียบข้อมูลที่
ได้รับ
16 มีการสร้างสื่ อออกมาให้เห็นถึงโทษทั้งดีและไม่ดี
17 สร้างค่านิยามและแรงจูงใจให้สังคมมีส่วนช่วยในการสื่ อสาร
18 อยากให้ใช้นโยบายการสื่ อสารให้ดีมากกว่านี้
รวม
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ผลจากตารางที่ 4.20 กลุ่มตัวอย่างมีขอ้ เสนอแนะอื่นๆ เพื่อส่ งเสริ มการรู้เท่าทันสื่ อและ
การสื่ อสารในการช่วยปฏิรูปการสื่ อสารในสังคมไทยมากที่สุด คือ ประชาชนควรมีสติในการใช้สื่อ
การนาเสนอข่าวไม่ควรเชื่ออะไรง่ายๆ ให้คิดเป็ นด้วยตนเอง ไม่ควรเชื่อสื่ อ และเสนอแนะว่าสื่ อควร
เสนอข่ า วที่ ดี มี ค วามเที่ ย งตรง จริ ง ใจ ตรงไปตรงมา ตั้ง อยู่ใ นหลัก การของความรั บผิดชอบต่ อ
ส่ วนรวม เห็ นประโยชน์ของประเทศชาติให้มากๆ, ควรเสนอข่าวที่เป็ นจริ ง ไม่ตีไข่ใส่ สีจนทาให้
เกิดความขัดแย้งในสังคม, ควรส่ งเสริ มให้มีการศึกษาในประเทศให้มากๆ โดยเฉพาะคนชนบทหรื อ
คนระดับรากหญ้า เพื่อจะได้มีความรู้เท่าทันสื่ อ
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ตอนที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน
สมมติฐานที่กาหนดไว้คือ “ลักษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์และพฤติกรรมการ
สื่ อสารของกลุ่มตัวอย่างที่ต่างกันมีแนวโน้มที่ระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสารแตกต่างกันด้วย” ซึ่ง
สามารถแบ่งเป็ นสมมติฐานย่อยได้ 2 สมมติฐานคือ
1. ลักษณะพื้นฐานทางประชากรศาสตร์แตกต่างกันมีแนวโน้มที่ระดับการรู้เท่าทันการ
สื่ อสารแตกต่างกัน
2. ลักษณะพฤติกรรมการสื่ อสารที่แตกต่างกันมีแนวโน้มที่ระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
แตกต่างกัน
สมมติฐาน 1
ในสมมติฐานย่อยที่ 1 ผลการทดสอบปรากฏว่าเป็ นไปตามสมมติฐานบางส่ วนเท่านั้น
คือระดับการรู ้เท่าทันการสื่ อสารกับลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มตัวอย่างแตกต่างกันอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติเฉพาะในกลุ่มที่อยูใ่ นวัยหรื ออายุแตกต่างกันเท่านั้น กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่าง อายุ
ระหว่าง 51-60 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นวัยกาลังเข้าสู่ ผสู้ ู งอายุมีระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสารสู งกว่ากลุ่มอายุ
อื่นๆ อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ โดยกลุ่มนี้มีการรู้เท่าทันการสื่ อสารสู งกว่ากลุ่มอายุ 41 – 50 ปี และ
61 ปี ขึ้นไป และ 18 – 20 ปี ตามลาดับ
ส่ วนลักษณะประชากรทางเพศ สถานภาพการเป็ นนักศึกษา ผูท้ างาน หรื อผูเ้ กษียณ ไม่มี
ความแตกต่างกันในระดับการรู ้ เท่าทันการสื่ อสารอย่างมีนัยสาคัญที่ .05 รวมทั้งระดับการศึกษา
อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกันของกลุ่ ม ตัวอย่า งก็ไม่มีค วามเกี่ ยวข้องกับระดับ การรู้ เท่ าทันการ
สื่ อสารในงานวิจยั นี้
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ตารางที่ 4.21 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความรู้เท่าทันสื่ อ จาแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
S.D.
t
Sig.
คู่แตกต่ าง*

(LSD)
เพศ
ชาย
11.43
4.80
-1.451 .148
หญิง
12.13
4.60
อายุ
10.51
3.88
3.181* 0.005
>
 18 – 20 ปี
>
12.67
4.59
 21 – 25 ปี
>
11.82
5.08
 26 - 30 ปี
>
11.30
5.68
 31 – 40 ปี
11.30
4.47
 41 - 50 ปี
13.79
4.24
 51 – 60 ปี
11.08
4.53
 61 ปี ขึ้นไป
สถานะ
11.68
4.31
0.946 0.418
 กาลังศึกษา(เป็ นนักศึกษา)
12.13
5.19
 กาลังทางาน
10.91
4.80
 เกษียณจากงานแล้ว
 แม่บา้ น(ไม่ได้ทางานนอก
11.50
3.88
บ้าน)
ระดับการศึกษา
10.91
3.77
0.687 0.602
 ประถมศึกษาหรื อต่ากว่า
12.21
4.45
 มัธยมศึกษา
11.86
4.68
 อาชีวศึกษา
11.81
4.74
 ปริ ญญาตรี
 สู งกว่าปริ ญญาตรี
12.64
5.24
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ลักษณะทางประชากรศาสตร์



S.D.

t

Sig.

คู่แตกต่ าง*
(LSD)

4.29
4.50

0.965

0.448

-

อาชีพ

5.16
6.10
4.72
3.87
3.74
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11.60
 นักเรี ยน/นักศึกษา
11.82
 ค้าขาย/นักธุ รกิจ/นักลงทุน
 ลูกจ้างพนักงานห้างร้าน/
12.23
สานักงาน/บริ ษทั
 ข้าราชการ/พนักงาน
12.87
รัฐวิสาหกิจ,ทหาร/ตารวจ
 เกษียณจากการทางาน/รับ
10.85
บานาญ
 แม่บา้ น(ไม่ได้ทางานนอก
11.88
บ้าน)
 อาชีพใช้แรงงาน/อาชีพ
10.81
อิสระ
รายได้
 ต่ากว่า 10,000 บาท/เดือน
11.21
 10,001 – 20,000 บาท/
12.09
เดือน
 20,001 – 30,000 บาท/
12.20
เดือน
 มากกว่า 30,000 บาท/
11.75
เดือน
*แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติอย่างน้อย 0.05

4.27

0.944

0.419

-

4.57
5.22
4.97

ผลจากตารางที่ 4.21 ระดับความรู้เท่าทันการสื่ อสารที่ต่างกันของกลุ่มที่มีลกั ษณะทาง
ประชากรต่างกัน ผลการทดสอบพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เป็ นเพศชายกับกลุ่มที่เป็ นเพศหญิงมีระดับ
ความรู ้ เท่า ทันการสื่ อสาร ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ ส่ วนกลุ่ มตัวอย่า งที่มีอายุต่างกัน จะมี
ความรู ้เท่าทันการสื่ อสารแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีแนวโน้มว่า คนที่
มีช่วงอายุ 50 – 60 ปี จะมีความรู ้เท่าทันสื่ อมากกว่าช่วงอายุอื่นๆ ส่ วนลักษณะทางประชากรศาสตร์
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อื่ นๆ ที่ แตกต่า งกันได้แก่ สถานะ ระดับ การศึก ษา อาชี พ และรายได้ พบว่า มีค วามรู้ เท่า ทันการ
สื่ อสารไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
สรุ ปสมมติฐานข้อ 1 จึงเป็ นไปตามที่กาหนดไว้เพียงบางส่ วนคือส่ วนที่เป็ นลักษณะอายุ
หรื อวัยของกลุ่มตัวอย่างเท่านั้น ที่มีความเกี่ยวข้องกับระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
สมมติฐาน 2
สมมติฐานย่อยที่ 2 “ลักษณะพฤติกรรมการสื่ อสารที่แตกต่างกัน มีแนวโน้มที่ระดับ
ความรู ้เท่าทันการสื่ อสารจะแตกต่างกัน”
ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการสื่ อสารเพื่อหาความสัมพันธ์กบั ระดับการรู้เท่าทันการ
สื่ อสาร โดยทดสอบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีพฤติกรรมการสื่ อสารต่างกัน จะมีค่าเฉลี่ยของระดับความ
รู ้เท่าทันการสื่ อสารแตกต่างกันหรื อไม่ ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ได้จาแนกพฤติกรรมการสื่ อสารเป็ น
ด้านต่างๆ ดังนี้
- ความถี่หรื อความบ่อยในการเปิ ดรับสื่ อประเภทต่างๆ ทั้งที่เป็ นสื่ อดั้งเดิม และสื่ อ
สมัยใหม่(สื่ อใหม่)
- จานวนเวลาในการใช้สื่อต่างๆ
สาหรับการเปิ ดรับสื่ อและจานวนเวลาที่ใช้ในการเปิ ดรับสื่ อ ซึ่ งในงานวิจยั นี้ จาแนกเพื่อการ
วิเคราะห์ ทั้งในกลุ่มสื่ อดั้งเดิมและสื่ อใหม่ ทั้งนี้ เพราะต้องการทราบพฤติกรรมในสื่ อแต่ละประภทกับ
ระดับการรู ้เท่าทันการสื่ อสาร การวิเคราะห์ในงานวิจยั นี้ไม่ได้มองภาพรวมของสื่ อทั้งหมด แต่ตอ้ งการ
เจาะจงสื่ อแต่ละประเภทเป็ นรายสื่ อว่า ความบ่อย การเปิ ดรับและใช้สื่อประเภทใดมีความเกี่ยวข้องกับ
ระดับการรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร ประเภทใดไม่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั
งานวิจยั นี้ มุ่งศึ กษาการเป็ นเจ้าของสื่ อ ความถี่ และการใช้เวลากับสื่ อในระดับต่างๆ ว่า
ระดับใดที่มีความสัมพันธ์กบั การรู ้เท่าทันการสื่ อสาร
ผลการทดสอบสมมติฐานในการเปิ ดรับสื่ อดั้งเดิม เช่นหนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ นิตยสาร
และภาพยนตร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่เปิ ดรับน้อยมักจะมีระดับความรู้เท่าทันการสื่ อสารมากกว่า กลุ่มที่
เปิ ดรั บบ่อยกว่า และการเปิ ดรับสื่ อในระดับความถี่ต่างๆมีการรู้เท่าทันต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทาง
สถิ ติ ผลการวิเคราะห์ครั้งนี้ แม้ไม่ได้ระบุชดั เจนของการเป็ นตัวแปรอิสระหรื อตัวแปรตามก็ตาม แต่
ผลการวิจยั ได้สะท้อนการค้นพบที่น่าสนใจ โดนเฉพาะในกรณี สื่อใหม่ประเภทต่างๆ พบว่าการเปิ ดรับ
สื่ อใหม่ กับระดับการรู ้ เท่าทันสื่ อให้ผลการวิจยั ที่ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน นัน่ คือบางสื่ อเปิ ดรับ
น้อยแต่ก็มีระดับการรู ้เท่าทันการสื่ อสารสู ง บางสื่ อเปิ ดรับสู งแต่การรู้เท่าทันสื่ อน้อย
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ส่ วนการใช้เวลากับสื่ อในการเปิ ดรับนั้น แม้วา่ ผลจากตารางข้อมูลผูใ้ ช้เวลากับสื่ อมาก
มักมีระดับการรู ้เท่าทันการสื่ อสารสู ง แต่จากการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มก็ไม่มีความ
แตกต่างระหว่างกลุ่มอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติในหลายๆ สื่ อ
โดยรวมสมมติฐานย่อยที่ 2 เป็ นไปตามที่กาหนดไว้เพียงบางส่ วน เพียงบางสื่ อ ทิศทาง
ไม่ชดั เจนไม่สามารถสรุ ปได้ชดั เจน ดังปรากฏในตารางที่ 4.22 – 4.26

PU

D

ตารางที่ 4.22 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความรู้เท่าทันสื่ อ จาแนกตามจานวนการเป็ น
เจ้าของเครื่ องมือสื่ อสาร
ประเภทเครื่องมือสื่ อสาร
S.D.
t
Sig.

โทรศัพท์(สมาร์ทโฟน)
1 เครื่ อง
11.85
4.78
-0.460
0.645
มากกว่า 1 เครื่ องขึ้นไป
12.18
4.68
โทรทัศน์
1 เครื่ อง
11.51
4.63
-2.885*
0.004
มากกว่า 1 เครื่ องขึ้นไป
13.10
4.89
*แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

จากตารางที่ 4.22 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีเครื่ องรับโทรทัศน์แตกต่างกัน จะมีความรู้เท่าทัน
การสื่ อสารแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีแนวโน้มว่า คนที่มีโทรทัศน์
จานวนมากกว่า 1 เครื่ อง จะมีความรู้เท่าทันสื่ อมากกว่าคนที่มีโทรทัศน์จานวน 1 เครื่ อง ส่ วนคนที่มี
โทรศัพท์ (สมาร์ ทโฟน) แตกต่างกัน จะมีความรู้เท่าทันสื่ อไม่แตกต่างกัน
ตารางที่ 4.23 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความรู้เท่าทันสื่ อ จาแนกตามการเปิ ดรับสื่ อ(ดั้งเดิม)
ประเภทสื่ อ
S.D.
F
Sig.
คู่แตกต่ าง

(LSD)
1) หนังสื อพิมพ์
13.31
4.75
3.666*
0.006
>
 น้อยมาก
12.20
4.72
>
 นานๆ ครั้ง
 ไม่บ่อยนัก
11.51
4.17
>
 ค่อนข้างบ่อย
10.93
4.48
11.01
5.11
 บ่อยมาก
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ประเภทสื่ อ



S.D.

F

Sig.

คู่แตกต่ าง
(LSD)

2) โทรทัศน์
 น้อยมาก
 นานๆ ครั้ง
 ไม่บ่อยนัก
 ค่อนข้างบ่อย

13.00
14.79
11.13
11.66

4.03
4.59
4.17
4.79

2.540*

0.040

 บ่อยมาก

11.81

4.77

>
>
>
>
>
>

0.009

>
>
>
>
>
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3) วิทยุ

น้อยมาก
นานๆ ครั้ง
ไม่บ่อยนัก
ค่อนข้างบ่อย
 บ่อยมาก
4) นิตยสาร/วารสาร
 น้อยมาก
 นานๆ ครั้ง
 ไม่บ่อยนัก
 ค่อนข้างบ่อย
 บ่อยมาก

13.15
12.48
11.03
11.32
11.07

4.94
4.69
4.12
4.72
4.78

3.440*

13.41
11.90
11.59
10.30
10.46

4.99
4.58
4.67
3.68
4.64

5.640*

0.000

5) ดูภาพยนตร์(ในโรงภาพยนตร์ )
12.79
 น้อยกว่า 1 ครั้ง
12.01
 1 – 2 ครั้ง
 3 – 4 ครั้ง
11.67
 มากกว่า 4 ครั้ง
10.72
*แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

4.66
5.04
4.48
4.10

2.154

0.093
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ผลจากตารางที่ 4.23 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีความถี่แตกต่างกันในการเปิ ดรับหรื อใช้สื่อ
(สื่ อดั้งเดิม) ได้แก่ หนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ และนิตยสาร/วารสาร จะมีความรู้เท่าทันการสื่ อสาร
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ยกเว้นการชมภาพยนตร์ ในโรงฉายคนที่มีความถี่
ในการดู ภ าพยนตร์ (ในโรงภาพยนตร์ ) แตกต่า งกัน จะมี ความรู้ เท่าทันสื่ อไม่แตกต่างกันอย่างมี
นัย สาคัญทางสถิ ติ ในกรณี สื่ อหนัง สื อพิมพ์น้ ันการทดสอบรายคู่ข องกลุ่ ม ผูเ้ ปิ ดรั บพบว่า กลุ่ ม ที่
เปิ ดรั บ น้อยกว่า มัก จะมี ก ารรู ้ เท่ า ทันการสื่ อสารมากกว่า ส่ ว นการเปิ ดรั บ โทรทัศ น์ก็ มี ล ัก ษณะ
คล้ายกัน
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ตารางที่ 4.24 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความรู้เท่าทันสื่ อ จาแนกตามการเปิ ดรับสื่ อสมัยใหม่
(สื่ อใหม่)
ประเภทสื่ อ
S.D.
F
Sig.
คู่แตกต่ าง*

(LSD)
1) เว็บไซต์ ต่างๆ
12.04
4.24
1.148
0.334
 ไม่เคยใช้เลย
12.53
3.95
 น้อยมาก
13.26
5.07
 นานๆ ครั้ง
10.98
3.82
 ไม่บ่อยนัก
11.58
4.82
 ค่อนข้างบ่อย
11.74
5.08
 บ่อยมาก
2) เฟซบุค้
12.33
4.05
0.878
0.496
 ไม่เคยใช้เลย
12.67
4.28
 น้อยมาก
12.12
3.55
 นานๆ ครั้ง
10.41
4.13
 ไม่บ่อยนัก
11.76
4.59
 ค่อนข้างบ่อย
11.82
5.01
 บ่อยมาก
3)ไลน์
12.12
4.23
0.792
0.556
 ไม่เคยใช้เลย
12.50
3.82
 น้อยมาก
11.91
4.17
 นานๆ ครั้ง
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S.D.

F

Sig.

คู่แตกต่ าง*
(LSD)

10.53
12.07
11.85

3.58
4.69
4.98

12.64
11.58
11.29
9.83
10.51
11.22

4.88
4.46
4.19
4.04
4.17
4.71

3.277*

0.007

>
>
>

10.95
11.75
13.85
10.96
11.93
11.63

4.20
4.20
5.10
4.19
5.00
4.75

1.633

0.150

12.11
12.68
10.29
10.83
12.25
10.52

4.80
4.20
3.99
4.78
4.74
4.22

2.520*

0.029

>
>
>
>

11.39
12.64

4.34
4.16

2.596*

0.025

>
>
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 ไม่บ่อยนัก
 ค่อนข้างบ่อย
 บ่อยมาก
4) ทวิตเตอร์
 ไม่เคยใช้เลย
 น้อยมาก
 นานๆ ครั้ง
 ไม่บ่อยนัก
 ค่อนข้างบ่อย
 บ่อยมาก
5) ยูทูบ
 ไม่เคยใช้เลย
 น้อยมาก
 นานๆ ครั้ง
 ไม่บ่อยนัก
 ค่อนข้างบ่อย
 บ่อยมาก
6) เว็บบล็อก
 ไม่เคยใช้เลย
 น้อยมาก
 นานๆ ครั้ง
 ไม่บ่อยนัก
 ค่อนข้างบ่อย
 บ่อยมาก
7) กูเกิล
 ไม่เคยใช้เลย
 น้อยมาก
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S.D.

F

Sig.

10.79
10.09
12.83
11.86

4.01
3.27
4.94
5.08

12.22
13.24
11.96
10.42
11.94
10.97

4.69
3.95
5.61
3.64
4.94
4.53

1.909

0.092

12.53
12.22
11.47
11.18
11.75
10.39

4.80
4.84
4.19
4.56
4.93
4.63

1.657

0.144

11.89
11.76
11.26
11.32
12.31
11.50

4.58
4.24
4.37
4.71
5.11
5.02

0.469

0.799

11.96

4.60

1.468

0.199

คู่แตกต่ าง*
(LSD)
>
>
>
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 นานๆ ครั้ง
 ไม่บ่อยนัก
 ค่อนข้างบ่อย
 บ่อยมาก
8) อินสตาแกรม
 ไม่เคยใช้เลย
 น้อยมาก
 นานๆ ครั้ง
 ไม่บ่อยนัก
 ค่อนข้างบ่อย
 บ่อยมาก
9) วิกิพีเดีย
 ไม่เคยใช้เลย
 น้อยมาก
 นานๆ ครั้ง
 ไม่บ่อยนัก
 ค่อนข้างบ่อย
 บ่อยมาก
10) อีเมล
 ไม่เคยใช้เลย
 น้อยมาก
 นานๆ ครั้ง
 ไม่บ่อยนัก
 ค่อนข้างบ่อย
 บ่อยมาก
11) เกมส์
 ไม่เคยใช้เลย
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F

Sig.

คู่แตกต่ าง*
(LSD)

2.505*

0.030

>
>
>

5.44
4.29
5.26
3.96
4.57
4.88
4.42
4.41
4.04
4.39
4.81
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12.78
 น้อยมาก
12.17
 นานๆ ครั้ง
11.29
 ไม่บ่อยนัก
11.47
 ค่อนข้างบ่อย
10.76
 บ่อยมาก
12) ห้องแชทต่างๆ
12.33
 ไม่เคยใช้เลย
12.42
 น้อยมาก
11.02
 นานๆ ครั้ง
9.58
 ไม่บ่อยนัก
11.22
 ค่อนข้างบ่อย
11.85
 บ่อยมาก
*แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

S.D.

ผลจากตารางที่ 4.24 พบว่า กลุ่ ม ตัว อย่ า งที่ มี ค วามถี่ แ ตกต่ า งกัน ในการเปิ ดรั บ สื่ อ
สมัยใหม่หรื อแอปพลิเคชันจากสื่ อต่างๆ ได้แก่ ทวิตเตอร์ เว็บบล็อก กูเกิล และห้องแชทต่างๆ จะมี
ความรู ้เท่าทันการสื่ อสารแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ดว้ ยสถิติ LSD พบว่าแนวโน้มคนไม่เคยใช้ทวิตเตอร์ เลยหรื อใช้นอ้ ย จะมีความรู้เท่า
ทันสื่ อมากกว่าคนที่เปิ ดใช้ทวิตเตอร์ มาก สาหรับคนที่ใช้เว็บบล็อก กูเกิลและห้องแชทต่างๆ แม้วา่
โดยรวมจะมีความแตกต่างในระดับความรู้เท่าทันการสื่ อสารอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติก็ตาม แต่ก็ไม่
สามารถสรุ ปรู ปแบบความแตกต่างที่ชดั เจนได้ เพราะบางกลุ่มที่เปิ ดรับมากแต่ความรู้เท่าทันน้อย
บางกลุ่มเปิ ดรับน้อยแต่ความรู ้เท่าทันมาก ส่ วนในการเปิ ดรับสื่ อสมัยใหม่หรื อแอปพลิเคชันจากสื่ อ
ต่างๆ นอกเหนื อจากผลการวิจยั พบว่าคนที่มีความถี่ในการใช้แตกต่างกัน จะมีความรู้เท่าทันสื่ อไม่
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
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ตารางที่ 4.25 การเปรี ยบเทียบความแตกต่างของความรู้เท่าทันสื่ อ จาแนกตามจานวนเวลาการใช้สื่อ
ระยะเวลาการใช้ สื่อ
S.D.
F
Sig.
คู่แตกต่ าง*

(LSD)
1) อ่านหนังสื อพิมพ์/นิตยสารที่เป็ นสิ่ งพิมพ์
10.67
3.84
1.113
0.353
 ไม่เคยใช้
10.92
3.66
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
10.25
4.27
 1-3 ชัว่ โมง
11.15
4.49
  3-5 ชัว่ โมง
12.21
4.83
  5-7 ชัว่ โมง
11.75
4.75
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
2) อ่านหนังสื อทัว่ ไป(ที่ไม่ใช่ตาราเรี ยน)
10.60
5.37
1.581
0.165
 ไม่เคยใช้
8.86
3.92
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
10.74
3.95
 1-3 ชัว่ โมง
11.84
4.71
  3-5 ชัว่ โมง
12.10
4.99
  5-7 ชัว่ โมง
11.72
3.85
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
3) ดูโทรทัศน์จากเครื่ องรับทัว่ ไป
10.07
4.68
1.683
0.138
 ไม่เคยใช้
11.83
4.14
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
11.74
4.64
 1-3 ชัว่ โมง
12.59
4.90
  3-5 ชัว่ โมง
11.39
4.69
  5-7 ชัว่ โมง
11.63
4.35
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
4) ฟังวิทยุจากเครื่ องรับ
10.67
5.18
2.010
0.076
 ไม่เคยใช้
10.85
3.89
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
10.86
3.71
 1-3 ชัว่ โมง
11.15
4.71
  3-5 ชัว่ โมง
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ระยะเวลาการใช้ สื่อ

5)

S.D.

F

Sig.

12.14
12.93

4.78
4.82

11.08
12.09
12.33
12.14
11.20
11.76

4.69
4.57
5.03
4.97
4.19
4.51

0.878

0.496

10.94
12.29
11.81
12.37
11.75
10.75

4.53
4.82
4.64
5.13
4.45
3.66

1.165

0.326

10.40
12.26
11.15
12.49
11.53
11.72

4.67
4.95
4.58
4.68
4.68
4.21

1.342

0.246

10.04
11.21
10.82

5.16
4.55
4.40

2.346*

0.041

6)

7)

8)

คู่แตกต่ าง*
(LSD)
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  5-7 ชัว่ โมง
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
ใช้อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์
 ไม่เคยใช้
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
 1-3 ชัว่ โมง
  3-5 ชัว่ โมง
  5-7 ชัว่ โมง
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
ใช้ไลน์
 ไม่เคยใช้
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
 1-3 ชัว่ โมง
  3-5 ชัว่ โมง
  5-7 ชัว่ โมง
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
เปิ ดยูทูป
 ไม่เคยใช้
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
 1-3 ชัว่ โมง
  3-5 ชัว่ โมง
  5-7 ชัว่ โมง
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
ใช้อินสตราแกรม
 ไม่เคยใช้
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
 1-3 ชัว่ โมง



>
>
>
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S.D.

F

Sig.

10.63
12.42
12.27

4.32
4.66
4.67

9.96
10.57
11.98
11.24
12.40
12.37

5.37
4.14
4.56
4.57
4.98
4.52

2.183

0.056

10.57
9.56
10.90
12.20
12.32
12.27

4.29
3.85
4.55
4.96
4.60
4.72

2.857*

0.015

9.74
10.90
10.72
11.46
11.12
13.00

5.02
4.19
4.21
4.86
4.14
4.84

3.672*

0.003

10.97
11.97

4.66
4.47

1.908

0.092

คู่แตกต่ าง*
(LSD)
>
>

>
>
>
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  3-5 ชัว่ โมง
  5-7 ชัว่ โมง
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
9) ใช้แอปพลิเคชัน
 ไม่เคยใช้
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
 1-3 ชัว่ โมง
  3-5 ชัว่ โมง
  5-7 ชัว่ โมง
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
10) เล่นเกมส์
 ไม่เคยใช้
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
 1-3 ชัว่ โมง
  3-5 ชัว่ โมง
  5-7 ชัว่ โมง
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
11) เข้าห้องแชท
 ไม่เคยใช้
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
 1-3 ชัว่ โมง
  3-5 ชัว่ โมง
  5-7 ชัว่ โมง
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
12) ใช้เฟซบุก๊
 ไม่เคยใช้
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง



>
>
>
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F

Sig.

คู่แตกต่ าง*
(LSD)

4.850*

0.000

>
>
>
>
>

4.77
4.86
4.53
4.29
3.81
4.69
3.98
4.07
4.28
4.87
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10.45
 1-3 ชัว่ โมง
12.49
  3-5 ชัว่ โมง
12.27
  5-7 ชัว่ โมง
11.29
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
13) ใช้ทวิตเตอร์
9.74
 ไม่เคยใช้
11.59
 น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง
10.08
 1-3 ชัว่ โมง
9.67
  3-5 ชัว่ โมง
11.69
  5-7 ชัว่ โมง
12.68
 มากกว่า 7 ชัว่ โมง
*แตกต่างกันที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05

S.D.

ผลจากตารางที่ 4.25 พบว่า โดยเฉลี่ยในแต่ละวัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สื่อ ได้แก่ใช้อินสตรา
แกรม เล่นเกมส์ เข้าห้องแชท และใช้ทวิตเตอร์เป็ นเวลานานแตกต่างกัน จะมีความรู้เท่าทันสื่ อแตกต่าง
กัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จากการทดสอบความแตกต่างรายคู่มีแนวโน้มว่า คนที่ใช้
อินสตราแกรมและเล่นเกมส์ 5-7 ชัว่ โมง จะมีความรู้เท่าทันสื่ อมากกว่าคนที่ใช้สื่อเหล่านี้ น้อยกว่า
สาหรับคนที่เข้าห้องแชทและใช้ทวิตเตอร์ มากกว่า 7 ชัว่ โมง จะมีความรู้เท่าทันสื่ อมากกว่าคนที่ใช้สื่อ
เหล่านี้ นอ้ ยกว่า ส่ วนในการใช้สื่ออื่นๆ ที่เป็ นสื่ อสังคมออนไลน์ประเภทอื่น เช่ น เฟซบุ๊ก ไลน์ ยูทูป
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมทั้งสื่ อดั้งเดิมเช่นหนังสื อพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ไม่ปรากฎความแตกต่าง
ในจานวนเวลาที่ใช้กบั ระดับการรู ้เท่าทันสื่ อ
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและข้ อเสนอแนะ
การวิจยั เรื่ อง “ความรู ้เท่าทันการสื่ อสารยุคดิจิทลั กับบทบาทในการกาหนดแนวทางการ
ปฏิรูปการสื่ อสารในสังคมไทย” ได้ผลการวิจยั ตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และได้นาเสนอเป็ น 7
ตอนในบทที่ 4 ส าหรั บ บทที่ 5 นี้ เป็ นการสรุ ป ผลการวิจ ัย อภิ ป รายผลและการเสนอแนะดัง
รายละเอียดต่อไปนี้
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สรุ ปผลวิจัย
การวิ จ ั ย ครั้ งนี้ ส ารวจระดั บ การรู้ เท่ า ทั น การสื่ อสารของประชากรในเขต
กรุ งเทพมหานคร จานวน 400 คน ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
มาวิเคราะห์ในเชิงปริ มาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิ งอนุมาน
นอกจากนี้ การวิ จ ัย ยัง ได้จ ัด อภิ ป รายกลุ่ ม เพื่ อ รวบรวมประสบการณ์ องค์ค วามรู้
แนวความคิ ดเห็ นที่ เกี่ ยวกับแนวคิดและการดาเนิ นการในเรื่ องการรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารใน
ประเทศไทย โดยผูเ้ ข้าร่ วมอภิปรายกลุ่มประกอบด้วยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นนิเทศศาสตร์ ท้ งั ฝ่ ายวิชาการ
และฝ่ ายวิช าชี พ เป็ นผูอ้ ภิ ป รายน ารวม 4 ท่ า น คื อ ผศ.ดร.พรทิ พ ย์ เย็นจะบก อาจารย์จ ัก ร์ ก ฤษ
เพิ่มพูล ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุ จิต และอาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ
งานวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์หลักคือ (1) การประมวลประสบการณ์ องค์ความรู้และ
ทัศนะจากผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารในประเทศไทย (2) การสารวจระดับ
การรู ้ เท่าทันการสื่ อสารของตัวอย่างประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป (3) การ
ทดสอบลักษณะทางประชากร และลักษณะพฤติกรรมการสื่ อสารที่แตกต่างกันของกลุ่มตัวอย่างกับ
ระดับการรู ้เท่าทันการสื่ อสารว่ามีความเกี่ ยวข้องสัมพันธ์กนั หรื อไม่อย่างไร โดยการทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยระดับการรู ้ เท่าทันการสื่ อสารในกลุ่มที่มีลกั ษณะต่างกันและ (4) ศึกษาทัศนะ
ของกลุ่มตัวอย่างเกี่ ยวกับบทบาทและแนวทางการปฏิรูปสื่ อและการสื่ อสารด้านการส่ งเสริ มการ
รู ้เท่าทันการสื่ อสารและการแสดงบทบาทสื่ อพลเมืองในสังคมไทย
ผลการศึกษาสามารถแบ่งเป็ น 7 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 การประมวลประสบการณ์ และองค์ความรู้ เกี่ ยวกับการรู้ เท่าทันสื่ อและการ
สื่ อสารจากผูท้ รงคุณวุฒิ พบว่ามีประเด็นที่พดู คุยถกเถียงกันในหลายประเด็น อาทิเช่น
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- การเรี ยกชื่ อการรู ้ เท่าทัน (Literacy) ในยุคดิจิทลั ผูว้ ิจยั ต่างๆ มักเรี ยกชื่อตามความ
สนใจในการศึ กษาแต่ ละโครงการ เดิ ม มาจากการใช้ค าว่า Media education ต่ อมา UNESCO
เผยแพร่ คาว่า Media literacy และขยายเป็ น Media and information literacy ในเวลาต่อมา
นอกจากนี้ อาจมีผใู ้ ช้คาว่า digital literacy หรื อเจาะจงเฉพาะสื่ อเช่น social media literacy เป็ นต้น
สาหรับการศึกษาในวงกว้างเช่นการขยายเป็ น communication literacy นั้นเป็ นแนวทางศึกษาอีก
แนวหนึ่ ง แต่จะมี ปัญหาในการวัดให้ครอบคลุ มได้ยาก ทั้ง SMCR ทั้งบริ บทการสื่ อสารระหว่าง
บุคคล และการสื่ อสารมวลชน ดั้งนั้นการนิยามขอบเขตให้ชดั เจนจึงมีความจาเป็ นในการศึกษาวิจยั
แต่ละครั้ง
- การวัดหรื อการกาหนดตัวชี้ วดั การรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารก็เป็ นประเด็นที่ยงั
ไม่มีขอ้ ยุติ งานวิจยั แต่ละโครงการนอกจากใช้ชื่อไม่เหมือนกันแล้วยังใช้ตวั ชี้ วดั ไม่เหมือนกัน แม้วา่
จากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่ระบุถึงองค์ประกอบของการรู้ เท่าทันสื่ อที่สาคัญซึ่ งมัก
ประกอบด้วยความสามารถในการเข้าถึง (ability to access) การวิเคราะห์ (analysis) การประเมิน
(evaluation ) และ การสื่ อสารสารสนเทศ (communication of information) (National Association
for Media Literacy: NAMLE, n.d. )แต่ในการนิยามเชิงปฏิบตั ินกั วิจยั ก็มกั นิยามเชิงปฏิบตั ิการไม่
เหมือนกันที่พอจะยึดเป็ นแบบแผนได้ นอกจากนี้ยงั มีประเด็นวัดการรู้เท่าทันที่ผทู้ รงคุณวุติบางคน
มองว่าไม่ใช่การวัด ถูก-ผิด รู้ -ไม่รู้ แต่ประเด็นอยู่ที่วา่ รู้หรื อไม่ รู้อย่างไร ดังนั้นการวัดเชิ งปริ มาณ
อาจไม่ใช่ตวั ชี้วดั การรู ้เท่าทันที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือได้เสมอ อาจจะต้องวัดในเชิงคุณภาพประกอบด้วย
ให้ชดั เจนขึ้น อีกประการหนึ่งการวัดการรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารนั้น หน่วยของการวัดอาจไม่ใช่
แค่ปัจเจกบุคคลแต่ตอ้ งดูการรู ้เท่าทันในระดับกลุ่มสังคมหรื อชุมชนในวงกว้างด้วย
- ประเด็นที่กล่าวถึงกันมากในการอภิปรายกลุ่มคือผลต่อเนื่องจากการไม่รู้เท่าทันสื่ อ
ว่า นาไปสู่ ผลกระทบในทางลบอย่างไรบ้าง ผูท้ รงคุ ณวุติระบุ อาทิเช่ น ทาให้มีการล่อลวงง่ายขึ้น
บริ โภคเนื้ อหาที่ ไม่เหมาะสมขาดการกลัน่ กรอง ปั ญหาเรื่ องการละเมิดสิ ทธิ์ โดยรู้ เท่าไม่ถึงการณ์
ปั ญหาอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ และเรื่ องของการใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสม ใช้ภาษาสร้างความ
เกลี ย ดชัง การใช้สื่ อ ที่ มี ม ากเกิ น ไปจนเกิ ด การติ ด สื่ อ ตั้ง แต่ เ ด็ก เล็ ก จนถึ ง ผูใ้ หญ่ น าไปสู่ ปั ญ หา
สุ ขภาพจิต สุ ขภาพกายและปัญหาทางสังคม
- ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่งในการสนทนากลุ่มคือ การเชื่อมโยงการรู้เท่าทัน
สื่ อกับ civic education ที่มองว่าประชาชนมีความจาเป็ นต้องเรี ยนรู้เกี่ยวกับสื่ อและการสื่ อสาร เพื่อ
รู้ทนั และมีบทบาทในการตรวจสอบและพัฒนาการสื่ อสารในสังคมระบอบประชาธิปไตย
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ตอนที่ 2 ผลการวิจยั ฉายภาพลักษณะทางประชากรศาสตร์ ของกลุ่มเป้ าหมาย ในงานวิจยั
นี้คือ ประชากรในกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ18ปี ขึ้นไปซึ่ งอยูใ่ นวัยที่สามารถมีส่วนร่ วมในระบอบ
ประชาธิ ปไตยได้โดยตรง คือมีสิทธิ์ ลงคะแนนออกเสี ยงเลือกตั้งได้
ผลการวิจยั พบว่า เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชายในสัดส่ วนประมาณ 3:2 อายุกระจายทุก
วัยใกล้เคียงกันโดยมีกลุ่มอายุ 21-25ปี มากที่สุดร้อยละ 22.25 อยูใ่ นสถานะทั้งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มวัย
ทางาน และกลุ่มเกษียณ บวกกับแม่บา้ นที่ไม่ได้ทางานในสัดส่ วนใกล้เคียงกัน การศึกษาของกลุ่ม
ตัวอย่างส่ วนมากจบปริ ญญาตรี อาชีพกระจายทุกประเภทแต่มีกลุ่มนักศึกษาสู งเกือบ 1 ใน 3 และ
รายได้ของกลุ่มอยูท่ ี่ 1 – 2 หมื่นบาทมากที่สุด ร้อยละ36.5 ระดับ 2-3 หมื่นบาทร้อยละ 23.5
ตอนที่ 3 ผลการวิ จ ัย สะท้อ นการเกี่ ย วพัน กับ สื่ อ และการสื่ อ สารของกลุ่ ม ตัว อย่า ง
เป้ าหมาย การเป็ นเจ้าของสื่ อพบว่าเกือบทั้งหมดเป็ นเจ้าของสมาร์ ทโฟน (ร้อยละ96.1)ขณะเดียวกัน
ก็พบว่ากว่าครึ่ งของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเจ้าของคอมพิมเตอร์ ท้ งั ตั้งโต๊ะและโน๊ตบุ๊ก และอีกร้อยละ 2025 ยังเป็ นเจ้าของเทปเล็ตและไอแพด ส่ วนสื่ อดั้งเดิมพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นเจ้าของโทรทัศน์มากถึง
ร้อยละ 88.2
ในการเปิ ดรับสื่ อดั้งเดิมมีการเปิ ดรับโทรทัศน์มากที่สุดกว่าร้อยละ75 เปิ ดรับทุกวันและ
เกื อบทุกวัน รองลงมาอ่านหนังสื อพิมพ์ ฟั งวิทยุและอ่านนิ ตยสารปานกลาง ส่ วนการใช้สื่อใหม่
พบว่าเปิ ดใช้สื่อสังคมออนไลน์ประเภทไลน์มากที่สุดในระดับค่อนข้างบ่อยถึงบ่อยมาก รองลงมา
คือการใช้เฟซบุ๊กในความถี่ใกล้เคียงกัน เปิ ดดูเว็ปไซต์ในระดับสู งกว่าปานกลางจนถึงค่อนข้างบ่อย
ในขณะที่ใช้ยทู ูป กูเกิล และอินสตาแกรมบ่อยปานกลาง
จานวนชัว่ โมงที่ใช้ในการเปิ ดรับสื่ อ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการอ่านหนังสื อไม่
ว่าจะเป็ นหนังสื อพิมพ์ นิ ตยสาร หรื อหนังสื อเล่มทัว่ ไปค่อนข้างมากแต่ละวันมากกว่า 3 ชัว่ โมงขึ้น
ไปเช่ นเดี ยวกับการดูโทรทัศน์ฟังวิทยุ ส่ วนสื่ อใหม่ที่ใช้เวลาการเปิ ดรับมากคือใช้อินสตราแกรม
ทวิตเตอร์ ห้องแชท แอพพลิเคชัน่ เฟซบุก๊ ไลน์ และเกมส์ ในระดับสู งพอๆกัน คือมากกว่า 3 ชัว่ โมง
ขึ้นไป
ส าหรั บ วัตถุ ป ระสงค์ใ นการเปิ ดรั บ สื่ อพบว่า สื่ อ หนัง สื อ พิ มพ์และโทรทัศ น์ใ ช้เพื่ อ
ติดตามเหตุการณ์ ความเคลื่ อนไหวที่เกิดขึ้นเป็ นส่ วนใหญ่ แต่ในกรณี โทรทัศน์น้ นั กลุ่มตัวอย่างใน
สัดส่ วนใกล้เคียงกัน(ประมาณครึ่ งหนึ่งหรื อกว่าร้อยละ50) ยังใช้เพื่อผ่อนคลายและความบันเทิงด้วย
ภาพยนต์และวิยเุ ป็ นสื่ อบันเทิงของกลุ่มตัวอย่างเป็ นส่ วนใหญ่ (ร้อยละ72.25และ54.25) เช่นเดียวกับ
นิตยสารร้อยละ42.75
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ในขณะที่ สื่อใหม่โดยรวมกลุ่ ม ตัวอย่างใช้เพื่อวัตถุ ประสงค์ในการติดตามเหตุก ารณ์
สถานการณ์ ปัจุบนั มากที่สุด (ค่าเฉลี่ย4.60) และเพื่อแสวงหาความรู้ขอ้ แนะนาต่างๆ(ค่าเฉลี่ย4.45)
และติดต่อสื่ อสารพูดคุยกับบุคคลอื่นๆ(ค่าเฉลี่ย4.47)
ลักษณะการใช้งานสื่ อใหม่ ส่ วนใหญ่ กดไลค์(ค่าเฉลี่ ย4.53จาก6.0) โพสต์ขอ้ ความ
(ค่าเฉลี่ย4.01) ค้นกูเกิล(ค่าเฉลี่ ย4.08) กดแชร์ (ค่าเฉลี่ย3.98) โพสต์ขอ้ ความ(ค่าเฉลี่ย3.95) เขียน
Comment (ค่าเฉลี่ย3.94) และที่กลุ่มตัวอย่างระบุการใช้ในระดับมากเช่ นกันคือการดูหนังฟั งเพลง
(ค่าเฉลี่ย4.31) และการท่องอินเทอร์เน็ต(ค่าเฉลี่ย4.22)
ตอนที่ 4 ระดับการรู ้เท่าทันการสื่ อสารพบว่าจากการตอบคาถามแบบมีตวั เลือกจานวน
25 ข้อ ที่แต่ละข้อจะมีคาตอบที่น่าจะสะท้อนการรู้เท่าทันการสื่ อสารมากที่สุดเพียงข้อเดียว กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ตอบได้ตรงมากที่สุด 23 ข้อและน้อยที่สุดเพียง 2 ข้อ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างการตอบที่
ตอบตรงกับที่ผวู ้ ิจยั กาหนดไว้ประมาณ12ข้อ เมื่อจัดกลุ่มเป็ น สู ง กลาง ต่า กลุ่มปานกลาง(9-17ข้อ)
มีร้อยละ54.50หรื อเกินครึ่ งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่าง รองลงมาเป็ นกลุ่มการรู้เท่าทันการสื่ อสารระดับต่า
(0 – 8 ข้อ) จานวนร้อยละ 30.75 และกลุ่มสู ง (18 – 25 ข้อ) ร้อยละ 14.75
คาถามที่กลุ่มตัวอย่างตอบตรงมาที่สุดคือข้อความที่ถามว่า การรับรู้ขอ้ มูลข่าวสารท่าน
มักพิจารณาข้อมูลข่าวสารนั้นอย่างไร ร้อยละ 62.53 ตอบตรงกันว่าพิจารณารับรู้ขอ้ มูลข่าวสารจาก
แหล่ งสารต่างๆเพื่ อเปรี ยบเที ยบก่ อนตัดสิ นใจ ส่ วนที่ตอบถูกรองลงมาคือการซื้ อขายสิ นค้าทาง
อิ นเตอร์ เน็ ตหรื อทางออนไลน์ กลุ่ ม ตัวอย่า งร้ อยละ 61.73 ตอบว่า มัก มีโอกาสถูก หลอกได้ และ
คาถามที่ ให้ระบุ ว่าการที่ บุคคลมี ชื่อเสี ยงหรื อดารานักแสดงมาเป็ นพรี เซ็ นเตอร์ สินค้านั้น ร้ อยละ
60.20 ตอบว่าเป็ นการรับค่าตอบแทน(ค่าตัว)มาเป็ นผูน้ าเสนอสิ นค้านั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือ (ผู้
เป็ นพรี เซ็นเตอร์ อาจไม่เคยใช้สินค้านั้นมาก่อนก็ได้) ส่ วนที่ตอบได้ตรงกับที่ผวู้ ิจยั กาหนดไว้ได้น้ นั
น้อยที่สุดคือ คาถามที่ถามถึงว่า ถ้าจะรู้วา่ สื่ อหนังสื อพิมพ์มีจุดยืนหรื อความคิดเห็นในทิศทางใดนั้น
ให้ดูส่วนไหนของเนื้อหาหนังสื อพิมพ์ มีเพียงร้อยละ 26.72 เท่านั้นที่ตอบว่าต้องดูจากบทนาหรื อบท
บรรณาธิ การของหนังสื อพิมพ์น้ นั ๆ
ส่ วนกรณี การมีประสบการณ์หรื อส่ วนร่ วมในการใช้สื่อประเภทสื่ อออนไลน์ในทางลบ
หรื อไม่เหมาะสมนั้นพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีประสบการณ์ใช้ไม่มากนัก ค่าเฉลี่ยอยูใ่ นระดับ
น้อยจนถึ งน้อยที่สุด สาหรับกรณี ที่กลุ่มตัวอย่างมีประสบการณ์ การใช้มากที่สุดคือ การใช้สื่อมาก
เกินไปจนกระทบต่อสุ ขภาพเช่นกล้ามเนื้อ สายตา (ค่าเฉลี่ย 2.19 จาก 5.00) ลองลงมากระทบต่อการ
เรี ยนและการงาน(ค่าเฉลี่ย 2.16 ) และกระทบต่อการสื่ อสารระหว่างบุคคลแบบต่อหน้ากันกับพ่อแม่
ผูป้ กครองหรื อคนใกล้ชิด(ค่า เฉลี่ ย 2.07 ) และที่ น่า สนใจคื อกลุ่ มตัวอย่างไม่น้อยใช้สื่ อสัง คม
ออนไลน์เพื่อเลี้ยงลูกหรื อเลี้ยงน้อง(ค่าเฉลี่ย 2.04)
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ตอนที่ 5 ทัศ นะและพฤติ ก รรมการสื่ อสารที่ ส ะท้อ นความเป็ นพลเมื อ งในสั ง คม
ประชาธิ ปไตย งานวิจยั นี้คน้ พบประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็น เช่นพบว่า ร้อยละ46.0ไม่เคยแสดง
ความคิดเห็นพรื อวิพากษ์วิจารณ์บทบาทสื่ อเลย ร้ อยละ46.0เช่ นเดี ยวกันมองว่าสื่ อควรเน้นหนัก
หน้าที่ทางสังคมในฐานะฐานันดรที่ 4โดยไม่มุ่งแสวงหาผลกาไร ร้อยละ46.75วิเคราะห์บทบาทสื่ อ
กับการนาเสนอข่าวสารเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลด้อยโอกาสในสังคมและกลุ่มชาติพนั ธุ์วา่ สะท้อนความ
ด้อยโอกาสและเสนอทางแก้ไข และร้ อยละ 42.25 เสนอแนะสื่ อยุคดิ จิทลั ว่าควรมี ส่วนส่ งเสริ ม
สร้ า งสติ ปั ญญาในการตัดสิ นใจให้ก ับ ผูอ้ ่ า น และมี ส่ วนร่ ว มในการปฎิ รูประบอบการเมื องการ
ปกครอง
ตอนที่ 6 การส่ ง เสริ ม การรู้ เ ท่ า ทันการสื่ อสารเพื่ อปฏิ รูปสั งคมไทยด้า นการสื่ อ สาร
งานวิจยั นี้พบว่าส่ วนใหญ่ให้น้ าหนักระดับมากขึ้นไปกับการส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนการสอนการรู้เท่า
ทันการสื่ อสารโดยกาหนดเป็ นหลักสู ตรในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา แต่ก็มีกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ใ ห้ น้ า หนั ก ระดับ ปานกลางขึ้ น ไปเรื่ อ งนี้ ว่ า ควรส่ ง เสริ ม ตั้ง แต่ ร ะดับ อนุ บ าลและ
ประถมศึกษาขึ้นไป ข้อเสนอแนะเพื่อส่ งเสริ มการสร้างการรู้เท่าทันการสื่ อสารอื่นๆ ส่ วนใหญ่กลุ่ม
ตัวอย่างเห็นด้วยในระดับมากขึ้นไป เช่นการสร้างคู่มือการรู้เท่าทันการสื่ อสาร การส่ งเสริ มกิจกรรม
นักเรี ยนนักศึกษา โดยตั้งเป็ นชมรมตรวจสอบสื่ อและที่น่าสนใจในการสร้างการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
คือข้อเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจจากรายได้ภาษีดา้ นโฆษณาและธุ รกิจการสื่ อสาร
หรื อจากรายได้ของกสทช. เพื่อเป็ นกองทุนการส่ งเสริ มการรู้เท่าทันการสื่ อสารเหมือนกับกองทุน
สสส. ไทยพีบีเอส หรื อการกี ฬาแห่ งประเทศที่รัฐบาลจัดสรรให้จากรายได้หรื อภาษี ของธุ รกิ จที่
เกี่ยวข้อง
ตอนที่ 7 การทดสอบสมมติฐาน ผลการวิจยั เป็ นไปตามสมมติฐานเพียงบางส่ วน ทั้ง
สมมติฐานย่อยที่1 และสมมติฐานย่อยที่2
สมมติฐานหลักคือ ลักษณะทางประชากรและพฤติกรรมการสื่ อสารที่ต่างกันมีแนวโน้ม
ในการรู ้เท่าทันการสื่ อสารแตกต่างกันด้วย ในส่ วนแรกของสมมติฐานพบว่ามีแค่ลกั ษณะอายุหรื อ
วัยของกลุ่ มตัวอย่างเท่านั้นที่มีความเกี่ ยวข้อง การรู้ เท่าทันการสื่ อสารอย่างมีนบั สาคัญทางสถิติที่
P=.05 โดยกลุ่มที่มีอายุสูงจะมีระดับการรู้เท่าทันสื่ อมากกว่ากลุ่มที่อายุต่ากว่า จากการทดสอบLSD
เพื่อวิเคราะห์คู่ความแตกต่างพบว่า กลุ่มผูม้ ีอายุ 51-60 ปี มีระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสารมากกว่า
กลุ่ม 41-50 ปี และกลุ่ม 18 – 20 ปี แต่กลุ่มที่มีอายุสูง61ปี ขึ้นไปปรากฎว่ามีความรู้เท่าทันการสื่ อสาร
น้อยกว่ากลุ่ม 51-60 ปี
ในขณะที่ลกั ษณะทางเพศ ระดับการศึกษา ประเภทอาชีพ ระดับรายได้และสถานะการ
ทางาน ไม่ทางาน ไม่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
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สาหรับสมมติฐานที่ 2 เป็ นการศึกษาลักษณะพฤติกรรมการสื่ อสารในมิติต่างๆและใน
สื่ อประเภทต่างๆทั้งสื่ อดั้งเดิ มและสื่ อใหม่เพื่อทดสอบความเกี่ ย วข้องกับระดับการรู้ เท่ าทันการ
สื่ อสาร พบว่ามี บางมิติการสื่ อสารเท่านั้นที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่ มในด้านการรู้ เท่าทันการ
สื่ อสารและพบว่ามีเพียงบางสื่ อเท่านั้นที่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มในด้านการรู้เท่าทันสื่ อเช่นกัน
จึงสรุ ปได้วา่ เป็ นไปตามสมมติฐานเพียงบางส่ วน ดังนั้นจึงไม่สามารถสรุ ปแบบแผนความเกี่ยวข้อง
ได้ชดั เจน
ในมิติของความถี่หรื อความบ่อยในการเปิ ดรับสื่ อ ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างในกลุ่มมีความถี่ต่างกันในการเปิ ดรับสื่ อ หนังสื อพิมพ์ โทรศัทน์ วิทยุ และนิยสาร/วารสาร
ต่างก็มีความแตกต่างกันในระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสารอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ P=0.5
ยกเว้นในสื่ อภาพยนต์เท่านั้นที่ กลุ่ มตัวอย่างที่มีความถี่ ในการเปิ ดรับต่างกันไม่ปรากฏว่ามีความ
แตกต่างกันในระดับการรู ้เท่าทันการสื่ อสารแต่อย่างใด
เมื่อพิจารณากลุ่มที่เปิ ดรับในระดับความถี่มากกับกลุ่มที่เปิ ดรับในระดับความถี่นอ้ ยของ
แต่ล ะสื่ อว่าจะมี ความเกี่ ย วข้องกับ ระดับการรู้ เท่า ทันการสื่ อสารอย่า งไร พบว่าไม่มี แบบแผนที่
แน่ นอน แต่ ใ นภาพรวมส่ วนใหญ่ ก ลุ่ ม ที่ เปิ ดรั บ น้อยจะมี ระดับ การรู้ เท่ า ทันการสื่ อ สารสู ง กว่า
ผลการวิจยั นี้ ไม่อาจระบุได้วา่ อะไรเป็ นตัวแปรอิสระ อะไรเป็ นตัวแปรตาม นัน่ คือ การรู้เท่าทันการ
สื่ อสารอาจนาไปสู่ การเปิ ดรับสื่ อ หรื อการเปิ ดรับสื่ อนาไปสู่ การรู้เท่าทันสื่ อ ซึ่ งประเด็นนี้ ตอ้ งศึกษา
ในเชิงลึกต่อไป
ขณะเดียวกันการเปิ ดรับสื่ อใหม่ประเภทต่างๆพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันการ
สื่ อสารในบางประเภทสื่ อเท่านั้นคือ ทวิตเตอร์ เว็บบล็อค กูเกิ ล และห้องแชท แต่ไม่สามารถสรุ ป
แบบแผนที่ชัดเจนได้ ในบางสื่ อเช่ นทวิตเตอร์ พบว่ากลุ่มที่เปิ ดรับบ่อยแต่มีระดับการรู้ เท่าทันการ
สื่ อสารต่ า ในขณะที่ สื่ออื่ นๆแม้มีความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ แต่ไม่สามารถสรุ ปได้
ชัดเจนว่า เปิ ดรับบ่อยจะนาไปสู่ ความรู้เท่าทันมากขึ้นหรื อไม่ เพราะผลการทดสอบความแตกต่าง
รายคู่ยงั ได้ผลรับไม่สอดคล้องและไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
ในส่ วนจานวนชัว่ โมงในการใช้สื่อแต่ละวันมีความเกี่ ยวข้องกับระดับการรู้เท่าทันการ
สื่ อสารหรื อไม่อย่างไรนั้น ส่ วนใหญ่ไม่เกี่ยวข้องกัน โดยพบว่า เฉพาะการใช้สื่ออินสตราแกรมที่ใช้
มากมักมีระดับการรู ้ เท่าทันการสื่ อสารมากกว่ากลุ่มผูใ้ ช้น้อยกว่าเช่นเดียวกับการเล่นเกมส์ การใช้
ห้องแชท และการใช้ทวิตเตอร์ กลุ่มที่ใช้มากมักมีระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสารมากกว่า
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การอภิปรายผล
การอภิปรายผลจากผลการวิจยั ที่สรุ ปไว้ขา้ งต้นได้นามาสู่ การอภิปรายในประเด็นต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับระดับการรู ้ เท่าทันการสื่ อสาร ปั จจัยที่เกี่ ยวข้อง การส่ งเสริ มการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
กับการปฏิรูปการสื่ อสารและความเป็ นพลเมือง การทดสอบสมมติฐาน ต่อไปนี้
ระดับการรู้ เท่ าทันการสื่ อสาร งานวิจยั นี้มีขอ้ สรุ ปว่ากลุ่มประชากรอายุ 18 ปี ขึ้นไปใน
เขตกรุ งเทพมหานคร ที่มีสิทธิ์ ออกเสี ยงเลือกตั้งยังมีระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสารไม่สูงนัก หากดู
จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่ตอบตรงกับที่ผวู้ จิ ยั กาหนดไว้วา่ เป็ นพฤติกรรมหรื อแนวทางปฏิบตั ิที่สะท้อน
การรู ้เท่าทันการสื่ อสารในยุคดิจิทลั มากที่สุดแล้วปรากฏว่าจาก 25 ข้อ ค่าเฉลี่ยที่ตอบตรงของกลุ่ม
คือ 12 ข้อจาก 25 ข้อ ซึ่ งต่ ากว่าครึ่ งเล็กน้อย โดยรวมพบว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 50 เศษๆ มีระดับ
ความรู ้เท่าทันสื่ ออยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง ขณะที่ประมาณร้อยละ 30 อยูใ่ นเกณฑ์ต่า มีอยูใ่ นเกณฑ์สูง
เพียงประมาณร้อยละ 15
ผลการวิจยั นี้ สะท้อนข้อจากัดของข้อคาถามที่มีขอบเขตกว้างขวาง เนื่องจากการวัดการ
รู ้ เท่ า ทันการสื่ อสารมี ข อบเขตที่ ก ว้า งทั้ง บริ บ ทการสื่ อสารที่ เป็ นทั้ง การสื่ อสารผ่านสื่ อและการ
สื่ อสารแบบต่อหน้า สื่ อที่ครอบคลุ มก็หลากหลาย ทั้งสื่ อใหม่และสื่ อดั้งเดิมภายใต้บริ บทภูมิทศั น์
สื่ อในยุคดิ จิทลั ที่มีความหลากหลาย รวมทั้งการสื่ อสารยังครอบคลุ มองค์ประกอบการสื่ อสารทั้ง
SMCR และ E ที่ มีหลายมิ ติ ถ้าจะออกแบบข้อคาถามเพื่อชี้ วดั ก็จะต้องเป็ นแบบสอบถามที่ ตอ้ ง
ยาวมาก ใช้เวลาตอบนานเป็ นชัว่ โมง ซึ่ งไม่เหมาะกับการวิจยั เชิงสารวจในวงกว้าง งานวิจยั นี้ จึงให้
ผลการวิจยั เกี่ ยวกับการรู ้ เท่าทันสื่ อในขอบเขตที่จากัดและจากการอภิปรายกลุ่มและการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องก็พบประเด็นที่เป็ นปั ญหาในการวัดความรู้เท่าทันสื่ อและการ
สื่ อสารเช่นกัน เช่นอาจารย์ธาม เชื้ อสถาปนศิริ นักวิชาการ นักวิจยั และนักรณรงค์ดา้ นสื่ อ จากการ
อภิปรายกลุ่ม อาจารย์ช้ ี ว่าการวัดการรู้เท่าทันสื่ อเชิ งปริ มาณในรู ปแบบถูกผิดอาจไม่ตรงกับความ
เป็ นจริ งเสี ย ที เดี ย ว จึ ง มี ข ้อแนะนาการวิจยั การรู้ เท่ า ทันสื่ อและการสื่ อสารที่ เป็ นเชิ งคุ ณภาพใน
ลักษณะที่ ตอบคาถามว่า กลุ่มตัวอย่างเข้าใจและใช้สื่อในด้านต่างๆ อย่างไร ทาไมจึงเข้าใจหรื อมี
พฤติ กรรมต่อสื่ อในลักษณะเช่ นนั้น ซึ่ งคาตอบลักษณะนี้ น่าจะเป็ นประโยชน์ใ นการสร้ างความ
เข้าใจเชิงลึกมากขึ้น
กรณี การวัดการรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารนี้ นกั วิชาการและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้เคยตั้ง
ข้อสั ง เกตที่ น่า สนใจ เช่ น ยูเ นสโก(UNESCO, 2013) ซึ่ งได้ข ยายขอบเขตการรู้ เท่ า ทันสื่ อให้
สอดคล้องกับบริ บทสังคมใหม่ๆ เช่น ยุคสังคมข่าวสาร ยุคดิจิทลั และยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ น
ต้น จึงมีแนวคิดใหม่ชื่อเรี ยกใหม่จากแนวคิดเรื่ องการรู้เท่าทันในยุคสมัยใหม่ เช่น multi-literacies,
trans-literacy, ICT และ Digital literacy, Media and Information Literacy เป็ นต้น
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อย่างไรก็ดีการพยายามเรี ยกชื่อหรื อนิยามการรู้เท่าทันให้ครอบคลุมสื่ อทั้งหมด (a panmedia definition of literacy) รวมทั้งการนาเสนอแนวคิดการรู้เท่าทันแบบกลางๆ กับสื่ อ (medium
neutral) ในลักษณะที่มุ่งเน้นทักษะของการรู้เท่าทัน (a skills-based approach) 2 ระดับคือขึ้นพื้นฐาน
ที่ เป็ นการเปิ ดรั บ สื่ อโดยทัว่ ๆ ไป รวมทั้ง ความสามารถในการเข้า ใจสารในสื่ อต่ า งๆในระดับ
สามารถบอกได้ว่าเกิ ดอะไรขึ้ น เรื่ องราวเป็ นอย่างไรได้ ส่ วนขั้นสู งเป็ นระดับทัก ษะที่ สามารถ
ตีความ วิเคราะห์วพิ ากษ์และประเมินได้
จากแนวคิ ดดังกล่ าวในความพยายามที่ จะครอบคลุ มความหมายของการรู้ เท่า ทันใน
ขอบเขตที่กว้างขวางหรื อเข้าใจง่ ายขึ้นนั้น Livingstone (2004) เห็นว่าแม้สามารถใช้ได้ขา้ มสื่ อ
ทั้งหมดและเหมาะกับสภาพแวดล้อมสื่ อที่เปลี่ ยนแปลงรวดเร็ ว แต่อย่างไรก็ดีอาจทาให้เกิ ดการ
เข้าใจไปเองว่าทักษะหรื อสมรรถนะในการรู้เท่าทัน จะเหมือนกันไปทุกสื่ อและเป็ นการเพิกเฉยต่อ
ตัวบท (textually) และเทคโนโลยีเป็ นตัวกลางในการสื่ อสารด้วย ดังนั้นจึงควรคานึงถึงบทบาทของ
สื่ อที่ทาหน้าที่ตรงกลางระหว่างผูใ้ ช้สาร (mediating role) ซึ่ งแต่ละสื่ อ ทั้งสื่ อดั้งเดิมและสื่ อใหม่มี
ความแตกต่างกัน
ผลการวิจยั ที่นาไปสู่ การอภิปรายเกี่ยวกับข้อจากัดของการนิยามความหมายและการวัด
การรู ้ เท่ าทันในยุคดิ จิทลั อี กประการหนึ่ งก็คื อการสรุ ปหรื อวินิจฉัยผลการวัดการรู้ เท่าทัน ซึ่ งใน
งานวิจยั นี้แบ่งเป็ นกลุ่มสู ง กลาง ต่า ซึ่ งมีขอ้ สังเกตที่นาไปสู่ การตั้งคาถามว่า การแบ่งเพื่อชี้ วา่ ใครอยู่
ในระดับสู งกลางต่าของการรู ้เท่าทันสื่ อนั้นน่าเชื่อถือหรื อถูกต้องแค่ไหน งานวิจยั ที่ผา่ นมามีวิธีการ
แบ่ง กลุ่ มผูร้ ู ้ เท่า ทันสื่ อและการสื่ อสารที่ต่างกัน เช่ น เอื้ อจิต วิโรจน์ไ ตรรัตน์ (2540) แบ่ง กลุ่ ม
ตัวอย่างที่ศึกษาด้าน media literacy เป็ น 4 ระดับคือ ระดับหนึ่งความตระหนัก (awareness) ระดับ 2
เป็ นความเข้าใจ (Comprehension) ระดับ 3 คือการวิเคราะห์และตีความ (analyze and interpret) และ
ระดับ 4 คือการประเมินและตัดสิ น (evaluate and judments)
ในขณะที่ อดุลย์ เพียงรุ่ งโรจน์ (2543) แบ่งเป็ น 2 ระดับของการรู้เท่าทันสื่ อคือ ระดับที่
1 พื้นฐานคือความรู ้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับสื่ อ ระดับ 2 วิพากษ์สื่อได้ ส่ วนวิสาลักษณ์ สิ ทธิ์
ขุนทด (2551) กล่าวถึ งตัวบ่งชี้ ที่ใช้วดั การรู้เท่าทันสื่ อคือ (1) ความรู้ความเข้าใจด้านองค์กรสื่ อ (2)
ความรู้ความเข้าใจด้านการผลิตสื่ อ (3) การวิเคราะห์สารและ (4) การประเมิน
งานวิจยั ของกฤษณา ชาวไชย (2556) แบ่งออกเป็ นระดับการรู้เท่าทันและระดับไม่รู้เท่า
ทัน อย่างไรก็ดีการรู ้เท่าทันสื่ อนั้นนักวิชาการด้านส่ วนหนึ่ งเห็นว่าไม่ใช่ตวั แปรแบบแบ่งกลุ่มไม่ใช่
การวัดแบบ 2 ทาง (binary) แต่เป็ นตัวแปรแบบต่อเนื่อง (continuum) มีระดับดีกรี ความเข้มข้นตาม
สภาพแวดล้อม ความต้องการและทรัพยากรที่คนนั้นมีอยู่ (Potter, 2005 :.23-27 อ้างถึงใน พนม
คลี่ฉายา, 2557, UNESCO, 2013 : 25)
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พนม คลี่ ฉายา (2557) ระบุถึงแนวทางที่เขาใช้ในการวัดการรู้ เท่าทันสื่ อว่าวัดได้จาก
ความสามารถของบุ ค คล 4 ด้า นได้แก่ (1) ความเข้า ใจเนื้ อหา (2) การวิเคราะห์ เนื้ อหา (3) การ
ประเมินและวิพากษ์สื่อและ(4) การมีปฏิสัมพันธ์อย่างปลอดภัยต่อเนื้อหา
ส าหรั บ งานวิจ ัย ครั้ งนี้ ไ ด้ใ ช้เครื่ อ งมื อ ตัวชี้ วัด ที่ ก ระจายในหลายๆ มิ ติที่ ไ ด้จ ากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิ จยั ที่ เกี่ ย วข้องและจากผลการวิจ ัย ที่ ค ้นพบ ส่ วนหนึ่ ง พบว่า กลุ่ ม
ตัวอย่างมี ความรู ้ เท่าทันด้านที่ เกี่ ยวกับสารสนเทศและการเข้าถึ งสารสนเทศในระดับค่อนข้างน่ า
พอใจ จากค าตอบของข้อ ค าถามเกี่ ย วกับ การพิจารณารั บ รู้ ข ้อมู ล ข่ า วสารจากแหล่ ง ต่ า งๆ กลุ่ ม
ตัวอย่างส่ วนใหญ่ตอบว่าพิจารณาเปรี ยบเทียบหลายๆ แหล่งก่อนตัดสิ นใจ ส่ วนข้อมูลข่าวสารด้าน
การ โฆษณากลุ่มตัวอย่างสามารถเข้าใจได้วา่ พรี เซ็นเตอร์สินค้า บริ การ แม้จะมีเครดิตมีชื่อเสี ยงแต่ก็
เป็ นเครื่ องมือโน้มน้าวชักจูงใจแบบหนึ่ ง ซึ่ งอาจไม่จริ งตามที่นาเสนอก็ได้ นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง
ยัง มี ค วามรู ้ เ ท่ า ทัน การซื้ อ สิ น ค้า ทางอิ น เทอร์ เ น็ ต หรื อ ออนไลน์ ว่ า อาจถู ก หลอกลวงได้ต้อ ง
ระมัดระวังและรอบคอบ จากผลการวิจยั ครั้งนี้ ช้ ี ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ภาพรวมของการรู้เท่าทันสื่ อ
อาจไม่เห็นภาพที่เป็ นรู ปธรรมชัดเจนเท่ากับการเจาะลึกในประเด็นต่างๆ ซึ่ งนาไปสู่ การส่ งเสริ มและ
แก้ไขได้ตรงจุดกว่า
ปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับการรู้ เท่ าทันสื่ อ งานวิจยั ที่ผา่ นมามักศึกษา วิจยั โดยมองว่าการรู้เท่า
ทันเป็ นตัวแปรตาม จึงพยายามหาตัวแปรต้นหรื อตัวแปรอิสระมาศึกษา เพื่อสร้ างองค์ความรู ้ ว่า
ปั จจัยอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั การรู้เท่าทัน นักวิจยั บางคนถึงกับสรุ ปว่าปั จจัยโน้น ปั จจัยนี้ มี
อิทธิ พลหรื อก่ อให้เกิ ดผลในการรู ้ เท่าทันมากหรื อน้อยต่างๆ กัน ซึ่ งงานวิจยั เชิ งสารวจทัว่ ไปมัก
ไม่ได้ออกแบบเพื่อตอบโจทย์วา่ อะไรคือเหตุอะไรคือผล ดังนั้นจึงสามารถบอกได้แค่ความสัมพันธ์
เกี่ ยวข้องกันและงานวิจยั ที่ ผ่า นมาส่ วนใหญ่ ก็ม กั ใช้ล ักษณะประชากรศาสตร์ หรื อลัก ษณะทาง
เศรษฐสังคม รวมทั้งการเปิ ดรับสื่ อและพฤติกรรมการใช้สื่อเป็ นตัวแปรอิสระ บางงานวิจยั อาจมีการ
ถามประสบการณ์การเรี ยนหรื อฝึ กอบรมด้านสื่ อมาก่อนเพื่อดูพ้นื ฐานความเชี่ยวชาญด้านสื่ อ (Lewis
and Jhally, 1998 อ้างถึงใน พนม คลี่ฉายา, 2557)
พนม คลี่ฉายา(2557) ยังได้ใช้ตวั แปรการพูดคุยเรื่ องสื่ อในครอบครัวและตัวแปรอื่นๆ
เป็ นตัวแปรอิสระที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่ อ ในขณะที่เพ็ญพักตร์ เตียวสมบูรณ์กิจ(2557) มีการ
ใช้ตวั แปรการใช้สื่อทีวีในภูมิทศั น์สื่อเก่า-ภูมิทศั น์สื่อใหม่ รวมทั้งลักษณะใช้สื่อทีวีแบบเฉื่ อยชา
และแบบกระตือรื อร้นเป็ นตัวแปรอิสระในการรู้เท่าทันสื่ อ
สาหรับในงานวิจยั นี้ ก็ใช้ลกั ษณะทางประชากรศาสตร์ และการเปิ ดรับการใช้สื่อเป็ นตัว
แปรอิสระ เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั การรู้เท่าทันการสื่ อสาร เช่นเดียวกัน
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ผลการศึกษาและทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องมีขอ้ สังเกตที่น่าสนใจว่ายัง
ไม่ มี ค วามชัดเจนว่า ตัวแปรอิ ส ระใดบ้า งที่ มี ค วามเกี่ ย วข้องสัมพันธ์ ก ับ การรู้ เท่า ทันสื่ อและการ
สื่ อสาร และมีลกั ษณะความสัมพันธ์แบบไหน เช่น เพศชายหรื อเพศหญิงที่มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับ การรู ้ เท่ า ทัน รวมทั้ง รายได้ม ากหรื อน้อย การศึ ก ษาสู ง หรื อต่ า เป็ นต้น นอกจากนี้ ค วรมี ก าร
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจยั ที่เกียวข้องในการหาตัวแปรอิสระใหม่ๆ ที่น่าจะเกี่ ยวข้องกับการ
รู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร มาเป็ นตัวแปรเพื่อการศึกษาในอนาคต ที่จะให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆ ที่
เกี่ยวข้องต่อไป
การทดสอบสมมติฐาน จากการศึกษาโดยใช้ตวั แปรดังกล่าว ซึ่ งงานวิจยั นี้ เน้นใช้ตวั แปร
ด้านประชากรศาสตร์ และการเปิ ดรับและใช้สื่อทั้งสื่ อใหม่และสื่ อดั้งเดิม เป็ นตัวแปรอิสระของความ
รู ้เท่าทันการสื่ อสาร ผลการวิจยั ที่แยกสมมติฐานเป็ น 2 ข้อย่อย จากการแบ่งกลุ่มตัวแปรอิสระเป็ น
กลุ่มตัวแปรด้านประชากรศาสตร์ และกลุ่มตัวแปรด้านการเปิ ดรับและใช้สื่อ ผลการวิจยั พบว่าทั้ง
สองสมมติฐานเป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้เพียงบางส่ วนหรื อบางตัวแปรย่อยเท่านั้น
ในกรณี ตวั แปรอิสระด้านประชากรศาสตร์พบว่ามีเพียงลักษณะของวัยหรื ออายุเท่านั้นที่
มีความแตกต่างในระดับการรู ้เท่าทันการสื่ อสาร แต่เมื่อทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ของกลุ่ม
วัยที่แตกต่างกันพบว่ามีแนวโน้มที่กลุ่มวัยสู งอายุ (51-60 ปี ) จะมีระดับการรู้ เท่าทันการสื่ อสารสู ง
กว่ากลุ่ มที่ มีอายุต่ ากว่า ซึ่ งสอดคล้องกับ งานวิจยั ที่ผ่านมาหลายงานวิจยั เช่ น เพ็ญพักตร์ (2557)
พนม คลี่ฉายา (2556) ในขณะที่งานวิจยั ของสุ ภารัตน์ แก้วสุ ทธิ์ (2553) พบว่าอายุไม่มีความเกี่ยวข้อง
หรื อแตกต่างกันในระดับการรู ้ เท่าทันสื่ อและ Nupaijoj (2015) พบว่าอายุไม่มีความสัมพันธ์กบั
ระดับความรู ้เท่าทันของคน Gen Y
ผลการค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่ายังไม่สอดคล้องในทางเดียวกัน ซึ่ งอาจจะเกิดจากการวัด
ตัวแปร หรื อการวิเคราะห์ ที่ต่างกัน แต่ถ้าพิจารณาสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยียุคดิ จิท ลั ซึ่ ง มี
ปรากฎการณ์ในสังคมอย่างหนึ่ งคือความเหลื่อมล้ าหรื อช่องว่างทางดิจิทลั หรื อเทคโนโลยีในระดับ
ปั จเจกหรื อกลุ่มบุคคล (OECD, 2001) จากการสังเกตจะพบว่าคนรุ่ นใหม่มกั จะมีความสามารถใน
ด้านใช้เทคโนโลยี แต่คนที่สูงอายุอาจมีความรอบคอบหรื อระวัง(รวมทั้งกลัว) ในการใช้เทคโนโลยี
มากกว่า
สาหรับสมมติ ฐานย่อยที่เกี่ ยวกับการเปิ ดรับและการใช้สื่อแม้มีผลการทดสอบที่ระบุ
ความแตกต่างของการเปิ ดรับและใช้สื่อว่ามีความเกี่ยวข้องกับระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสารอยู่ใน
หลายมิ ติ แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่มีความเกี่ ย วข้องหรื อแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติ จึงสรุ ปได้ว่า
เป็ นไปตามสมมติฐานเพีงบางส่ วนเท่านั้น และเมื่อทาการทดสอบความแตกต่างรายคู่ก็ไม่พบความ
แตกต่างในระดับการรู ้เท่าทันการสื่ อสารของกลุ่มตัวอย่างที่มีลกั ษณะการเปิ ดรับสื่ อและใช้สื่อในมิติ
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ต่างๆ อย่างเป็ นแบบแผนที่ ชัด จึ ง ไม่สามารถสรุ ปลักษณะการเปิ ดรับ และการใช้สื่ อว่าเกี่ ยวข้อง
สัมพันธ์กนั อย่างไร กับการรู ้เท่าทันสื่ อ
เหตุ ผลที่ สามารถอธิ บายได้ส่วนหนึ่ งก็มาจากปั ญหาการวัดตัวแปรและการวิเคราะห์
ความแตกต่างของกลุ่มการเปิ ดรับและใช้สื่อกับระดับการรู้เท่าทันการสื่ อสารอีกทั้งฐานองค์ความรู้
ที่มาจากงานวิจยั ต่างๆในเรื่ องนี้ ยงั ไม่แน่ นอนชัดเจน ซึ่ งจาเป็ นต้องมีการศึกษาวิจยั ต่อไปเพื่อหา
ข้อสรุ ปทางสมมติฐาน
การส่ งเสริมการรู้ เท่ าทันการสื่ อสารกับการปฏิรูปการสื่ อสารและการเป็ นพลเมืองตาม
ระบอบประชาธิปไตย
การรู ้เท่าทันการสื่ อสาร (communication literacy) ในยุคดิจิทลั ซึ่ งถือเป็ นแนวคิดหลัก
ของการศึ ก ษาครั้ งนี้ นั้น ได้ก าหนดขอบเขตที่ ค รอบคลุ ม สื่ อ ทั้ง สื่ อ ดั้ง เดิ ม และสื่ อ ใหม่ รวมถึ ง
ครอบคลุมองค์ประกอบของการสื่ อสารที่มีปฏิสัมพันธ์กนั ทั้งผูส้ ่ ง ผูร้ ับ ตัวบท และสื่ อที่เป็ นตัวกลาง
ซึ่ งถูกทาให้เป็ นดิจิทลั แต่อย่างไรก็ดี สมรรถนะของการรู้ (literacy competency) ของการรู้เท่าทัน
การสื่ อสารในยุคดิ จิทลั ได้แก่ การมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการวิเคราะห์และ
วินิจฉัยเกี่ ยวกับกิจกรรมการสื่ อสาร ก็เป็ นจุดร่ วมกันกับแนวคิดเรื่ องการรู้เท่าทันอื่น ๆ ที่มีมาก่อน
หน้า นี้ เช่ น การรู ้ เท่ า ทันสื่ อ (media literacy) การรู้ เท่ าทันสื่ อและสารสนเทศ (media and
information literacy) การรู ้ เท่าทันสื่ อ สารสนเทศและดิจิทลั (media, information and digital
literacy) เป็ นต้น นอกจากนี้ จุดร่ วมกันอีกประการหนึ่ งคือ ทุกแนวคิดต่างมีจุดมุ่งหมายของการ
พัฒนาสมรรถนะของการรู ้ ในด้านการสื่ อสารดังกล่ าวไปสู่ การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้เป็ นทุน
ทางสังคม การพัฒนาประชาชนไม่ให้เป็ นเพียงผูบ้ ริ โภคสื่ อแต่ให้มีความเป็ นพลเมืองตามระบอบ
ประชาธิปไตย
สาหรั บประเทศไทย การสร้างความรู้เท่าทันสื่ อเป็ นหนึ่ งในแนวทางการปฏิรูปสื่ อใน
ประเทศไทยตั้งแต่หลังเหตุการณ์ พฤษภาประชาธรรม พ.ศ.2535 ซึ่ งนับเป็ นเวลากว่า 20 ปี แล้วที่
แนวคิดเรื่ องการรู ้เท่าทันสื่ อได้รับความสนใจและถูกยกระดับความสาคัญให้เป็ นฟันเฟื องหนึ่ งใน
การพัฒนาและปฏิ รูป ระบบการสื่ อสารของประเทศ โดยในช่ วงแรก องค์กรหรื อหน่ วยงานที่ มี
บทบาทชัดเจนในการส่ งเสริ มการรู ้เท่าทันสื่ อให้กบั ผูบ้ ริ โภคโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน คือ
องค์กรภาคประชาสังคม และมีการจัดตั้งโครงการศึกษาเฝ้ าระวังสื่ อและพัฒนาการรู้เท่าทันสื่ อเพื่อ
สุ ขภาวะของสังคม (Media Monitor) (พิรงรอง รามสู ต, 2554) ส่ วนบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา
ไทยกับการสร้ างสังคมรู ้ เท่าทันสื่ อนั้น ในกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาไทยที่เปิ ดสอนด้านนิ เทศศาสตร์
วารสารศาสตร์ สื่ อ สารมวลชนในปั จ จุ บ ันมี ก ารสอนเกี่ ย วกับ การรู้ เท่ า ทัน สื่ อ ทั้ง ที่ เปิ ดรายวิช า
โดยเฉพาะและการสอดแทรกเนื้ อหาในรายวิชาที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์สื่อ โดยแต่ละสถาบันมีการ
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ให้ความสาคัญแตกต่างกันไปทั้งที่เปิ ดเป็ นวิชาแกน วิชาเอกเลื อก วิชาเลื อกเสรี หรื อวิชาพื้นฐาน
ทัว่ ไปสาคัญนักศึกษาทุกคน (การดา ร่ วมพุ่ม, 2558) ส่ วนในกลุ่มคณะครุ ศาสตร์ หรื อศึกษาศาสตร์
ไมได้มีการเปิ ดสอนรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับความรู้เท่าทันสื่ อโดยตรง แต่มีรายวิชาที่เกี่ยวข้อง (วรัชญ์
ครุ จิต และฉัตรฉวี คงดี, 2554)
การปฏิรูปการสื่ อสารในมิติรู้เท่าทันสื่ อในช่ วงเวลากว่า 20 ปี ที่ผา่ นมา ผูท้ รงคุณวุฒิใน
การศึกษาครั้งนี้ได้ให้ความเห็นว่ายังไม่เห็นผลเป็ นรู ปธรรมเท่าที่ควร ดังปรากฏว่าในปั จจุบนั ปั ญหา
ด้านการมีส่วนร่ วมของประชาชนก็ยงั คงถูกหยิบยกมาเป็ นบริ บทหนึ่งของการปฏิรูปการสื่ อสาร เช่น
ภาคประชาชนยังไม่สามารถมีส่วนร่ วมในการกากับดูแลและตรวจสอบสื่ ออย่างมีประสิ ทธิ ภาพ การ
ขาดช่ องทางเข้ามามีส่วนร่ วมกาหนดทิศทางของข่าวสารข้อมูลที่เป็ นประโยชน์ต่อการดาเนิ นชี วิต
ตลอดจนถึงการขาดความรู ้เท่าทันสื่ อ (สานักงานเลขาธิ การสภาผูแ้ ทนราษฎร, 2558) รวมถึงในภาค
ของนัก วิช าการนั้นก็ มุ่ ง เน้นไปที่ ก ารศึ ก ษาและสนับ สนุ นการรู้ เท่ า ทันตามแนวทางมุ่ ง เน้นการ
ปกป้ อง (protectionism approach) ซึ่ งให้ความสนใจกับผลกระทบในด้านลบของสื่ อมวลชนและสื่ อ
อินเทอร์ เน็ตที่มีต่อประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน และวิธีการที่จะลดผลกระทบในด้านลบนี้
ด้วยการเสริ มสร้างทักษะการรู ้เท่าทัน ทาให้การศึกษาและสนับสนุนการรู้เท่าทันตามแนวทางนี้ อาจ
นาไปสู่ การละเลยคุณประโยชน์หรื อบทบาทด้านอื่นของการส่ งเสริ มการรู้เท่าทันสื่ อได้ อาทิ การ
เรี ยนรู ้ทกั ษะใหม่และการพัฒนาสู่ การเป็ นพลเมืองยุคดิจิทลั (Nupairoj, 2015)
ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นด้วยมากถึงมากที่สุดว่าควร
กาหนดให้เรื่ องการรู ้เท่าทันการสื่ อสารเป็ นนโยบายระดับชาติ สะท้อนว่าการไม่รู้เท่าทันการสื่ อสาร
ของประชาชนเป็ นปั ญหาที่กลุ่มตัวอย่างเห็นว่ามีความสาคัญที่ตอ้ งได้รับการแก้ไขและขับเคลื่อนใน
ระดับมหภาคและเป็ นเรื่ องที่ทุกภาคส่ วนต้องให้ความสาคัญ ไม่ใช่เพียงแค่การทาแบบแยกส่ วนกัน
เหมื อนที่ ผ่า นมา อย่า งไรก็ ดี ปั จจุ บ นั การรู้ เท่ า ทันการสื่ อสารก็ ไ ด้ถู ก ก าหนดเป็ นเป้ าหมายและ
แผนงานในยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งสั ง คมคุ ณ ภาพที่ ท ่ัว ถึ ง เท่ า เที ย มด้ว ยเทคโนโลยี ดิ จิ ท ัล ของ
แผนพัฒนาดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคมเพื่อมุ่งสู่ การปฏิรูปประเทศสู่ ดิจิทลั ไทยแลนด์ (Digital
Thailand)* โดยมีเป้ าหมายยุทธศาสตร์ ได้แก่ 1) ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผูอ้ าศัยในพื้นที่
ห่ างไกล ผูส้ ู งอายุและคนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั 2) ประชาชน

ประเทศไทยได้กาหนดยุทธศาสตร์ ประเทศมุ่งสู่ การปฏิรูปประเทศสู่ ดิจิทลั ไทยแลนด์ (Digital Thailand) ซึ่ งหมายถึง
‚ประเทศไทยที่ส ามารถสร้ างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทลั อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้ าง
พื้นฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุ ษย์ และทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่
ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน‛ และรั ฐบาลก็ได้กาหนดให้มีแผนพัฒนาดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคมขึ้น เมื่อ 5 เมษายน
2559
*
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ทุกคนมีความตระหนัก ความรู ้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ให้เกิดประโยชน์และ
สร้างสรรค์ (digital literacy) รวมถึง ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และแยกแยะข้อมูลข่าวสาร
ในสังคมดิ จิทลั ที่เปิ ดกว้างและเสรี และ 3) ประชาชนสามารถเข้าถึ ง การศึกษา สาธารณสุ ขและ
บริ การสาธารณะผ่านระบบดิจิทลั นอกจากนี้ ยังกาหนดแผนงานสาคัญที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทัน
การสื่ อสารในยุคดิจิทลั ได้แก่ การส่ งเสริ มแนวปฏิบตั ิที่ดีในโลกดิจิทลั โดยบรรจุเรื่ องการรู้เท่าทัน
สื่ อที่เป็ นมาตรฐานในหลักสู ตรการศึกษาทุกระดับ ดาเนินการวัดระดับการรู้เท่าทันสื่ อตามเกณฑ์ที่
ก าหนดให้ ชัด เจน รณรงค์ ใ ห้ เ กิ ด ความรู้ ด้า นการรู้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ในวงกว้า ง โดยมุ่ ง เน้น ในเรื่ อ ง
ความสามารถในการแยกแยะ วิ เ คราะห์ สื่ อ และข้อ มู ล ข่ า วสารการใช้เ ทคโนโลยีอ ย่า งมี ค วาม
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม และการไม่ ล ะเมิ ด สิ ท ธิ ใ นทรั พ ย์สิ น ทางปั ญ ญา (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสาร, ม.ป.ป.)
ในขณะเดี ย วกัน นโยบายของประเทศไทยในปั จ จุ บ ัน ก็ ก าลัง มุ่ ง การปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างเศรษฐกิจสู่ ‚ประเทศไทย 4.0‛ เป็ นเศรษฐกิ จที่ขบั เคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Value–Based
Economy)‛ โดยใช้หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั คือมีเหตุมี
ผล พอประมาณ และมีภูมิคุม้ กันที่ดีภายใต้ เงื่อนไข ความรู้ และคุณธรรมของประชาชน (‚ไขรหัส
ประเทศไทย 4.0‛, 2559) ดัง นั้น การเตรี ยมพร้ อมเรื่ องทุ นมนุ ษ ย์จึง มีค วามส าคัญเป็ นอย่า งยิ่ง
โดยเฉพาะการปฏิรูปการเรี ยนรู้ของประชาชนในประเทศให้มีทกั ษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่ งได้รวมเอา
ทักษะด้านการ สื่ อสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่ อ (communication, information & media literacy) เข้า
ไปด้วย รวมถึงการ พัฒนาให้ประชาชนมีความเป็ นพลเมืองที่ตื่นรู้ (active citizen) เพื่อส่ งเสริ มการ
พัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมสู่ ไทย แลนด์ 4.0 ได้ ซึ่ งการส่ งเสริ มการรู้ เท่าทันการสื่ อสารนั้นเป็ น
วิธีการหนึ่ งที่จะช่ วยเสริ มพลังให้ประชาชน มีส่วนร่ วม ในฐานะพลเมืองอันจะนาไปสู่ การพัฒนา
การเรี ยนรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาคุณภาพด้านสังคมและการเมือง (Carlsoon, 2008 : 21 as cited in
Nupairoj, 2015 : 8)
ดังนั้น แนวทางการกาหนดเรื่ องการรู้เท่าทันการสื่ อสารให้เป็ นนโยบายระดับชาติจึงเป็ น
แนวทางที่รัฐบาล ควรพิจารณา เพราะแม้วา่ จะมีการกาหนดเป้ าหมายและแผนงานเรื่ องการรู้เท่าทัน
การสื่ อสารในระดับ กระทรวง เช่ น กระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (ซึ่ งจะ
เปลี่ ยนเป็ นกระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิ จและสังคม) หรื อในระดับหน่ วยงานของรัฐ เช่ น กสทช.
กองทุนสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ แล้วก็ตาม แต่หากยังไม่ได้จดั เป็ นวาระแห่ งชาติก็คงไม่สามารถ
เกิ ดการทางานแบบประสานพลัง (synergy) ระหว่างหน่ วยงานของรัฐกันได้ เพื่อให้เป็ นหนึ่ งใน
กลไกขับ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ และสั ง คมไทย แลนด์ 4.0 ได้อ ย่ า งประสบความส าเร็ จ และยัง่ ยื น
เช่ นเดี ยวกับเรื่ องการทางานด้านเด็กและเยาวชนกับสื่ อ ซึ่ งชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา (2556) ได้
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สรุ ปเป็ นข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนานโยบายระดับชาติเพื่อบูรณาการภาคส่ วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มาร่ วมกันวางยุทธศาสตร์ เป้ าหมาย แนวทางและกลไกการทางานในเชิงรู ปธรรม ในการคุม้ ครอง
เด็กและเยาวชนจากเนื้ อหาที่อาจเป็ นภัยในสื่ อและส่ งเสริ มสื่ อสร้ างสรรค์สาหรับเด็กและเยาวชน
ควบคู่กนั รวมถึงเพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์สื่อที่เปลี่ยนแปลงภายใต้ภาวะสื่ อหลอมรวมด้วย
• ใครควรทาหน้ าทีป่ ฏิรูปและควรปฏิรูปอย่างไร (Who & How to reform?)
จากผลการศึ ก ษาพบว่าวิธีก ารส่ งเสริ ม ที่ ควรท ามากที่ สุ ดเพื่อให้ป ระชาชนคนไทยมี
ความรู ้ ความเข้าใจเท่าทันสื่ อและการสื่ อสารทั้งสื่ อดั้งเดิมและสื่ อสมัยใหม่ต่าง ๆ ในยุคดิจิทลั นั้น
กลุ่มตัวอย่างเห็นว่าเป็ นภารกิจของหลายภาคส่ วน อาทิ ภาคการศึกษา/วิชาการ ภาคประชาชน และ
ภาครัฐ ดังนั้น การส่ งเสริ มการรู ้ เท่าทันการสื่ อสารในยุคดิจิทลั นี้ ไม่อาจเป็ นภาระของภาคส่ วนใด
ภาคส่ วนหนึ่งในสังคมเท่านั้น แต่จาเป็ นต้องดาเนินการโดยผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่ วน (multistakeholder) และควรมีการดาเนิ นการโดยพิจารณาทั้งแนวทางมุ่งเน้นการปกป้ อง (protectionism
approach) และแนวทางมุ่งเน้นการส่ งเสริ มเชิงบวก (positive approach) ซึ่ งมองการเรี ยนรู้การรู้เท่า
ทันสื่ อว่าเป็ นเครื่ องมือในการสร้างและส่ งเสริ มความเป็ นประชาธิปไตยด้วย (Livingstone, 2004)
ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องหลายภาคส่ วนในการปฏิรูปเพื่อส่ งเสริ มการรู้เท่าทันการสื่ อสารในยุค
ดิจิทลั ของประเทศไทยนั้น ควรประกอบไปด้วยอย่างน้อยดังต่อไปนี้
1. หน่ วยงานภาครัฐ
ปั จจุบนั หน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจหน้าที่และบทบาทในการส่ งเสริ มการรู้เท่าทัน
การสื่ อสารในยุคดิจิทลั ได้แก่ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ซึ่ งจะเปลี่ยนเป็ น
กระทรวงดิจิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ซึ่ งเน้นเรื่ องการรู้เท่าทันดิจิทลั (digital literacy) กสทช. ซึ่ ง
เน้นการรู ้เท่าทันสื่ อวิทยุและสื่ อโทรทัศน์ และ กองทุนสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่ งเป็ นกองทุนที่
มี ว ตั ถุ ป ระสงค์โ ดยตรงเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ น ให้ป ระชาชนโดยเฉพาะเด็ ก เยาวชนและ
ครอบครัวมีทกั ษะในการรู ้เท่าทันสื่ อ เฝ้ าระวังสื่ อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และสามารถใช้
สื่ อในการพัฒนาตนเองชุ มชนและสังคม ทั้งนี้ จากผลการศึกษา กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ยงั คงเห็นว่า
การสนับสนุ นงบประมาณโดยรัฐบาลเพื่อส่ งเสริ มความรู้เท่าทันการสื่ อสารนั้น เป็ นวิธีการหนึ่ งที่
ควรทามากถึ งมากที่ สุด ดังนั้น การจัดสรรเงิ นงบประมาณของหน่ วยงานของรัฐต่าง ๆ ดังกล่ า ว
ข้างต้น จึงควรให้ความสาคัญต่อภารกิจของการส่ งเสริ มการรู้เท่าทันการสื่ อสารในยุคดิจิทลั ด้วย
นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพบว่า กระทรวงศึกษาธิ การ เป็ นอีกกระทรวงหนึ่งที่ควรจะ
มีบทบาทในด้านการส่ งเสริ มการรู ้ เท่าทันการสื่ อสารในยุคดิจิทลั มากยิ่งขึ้น เนื่องจากกลุ่มตัวอย่าง
ให้ความเห็ นว่าวิธีการที่ควรส่ งเสริ มมากที่สุดในการทาให้คนไทยมีความรู้เท่าทันการสื่ อสาร คือ
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การส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนเกี่ ยวกับการรู้ เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร โดยกาหนดไว้ในหลักสู ตรใน
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับอาชีวศึกษากับระดับมัธยมศึกษาตามลาดับ
2. สถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา
นอกเหนื อจากการจัดให้มีการเรี ยนการสอนในหลักสู ตรแล้ว การจัดกิ จกรรมนอก
หลัก สู ตร เช่ น การตั้ง ชมรมรู ้ เท่ า ทันสื่ อและการสื่ อสารยุคดิ จิทลั และการเชื่ อมโยงความรู้ ทาง
สถาบันการศึกษาไปยังชุ มชนทั้งในเมืองและชนบทด้วยการจัดกิ จกรรมบริ การสังคมเกี่ ยวกับการ
รู ้เท่าทันการสื่ อสารนั้น ก็เป็ นวิธีการที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่าเป็ นวิธีการที่ควรดาเนินการด้วย
ดังนั้น สถาบันการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรี ยน
ก็ควรจะมีบทบาทในการดาเนินการส่ งเสริ มการรู้เท่าทันสื่ อในระดับพื้นที่ของตนเองด้วย
3. ภาคสั งคม
การส่ งเสริ มให้เกิ ดเครื อข่ายส่ งเสริ มการเรี ยนรู้ เท่าทันการสื่ อสารเพื่อตรวจสอบ
คุณภาพสื่ อและการสื่ อสารให้สร้างสรรค์และรับผิดชอบมากขึ้น เป็ นวิธีการที่กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่
เห็ นว่า ควรดาเนิ น การเพื่ อส่ ง เสริ ม การรู้ เ ท่ า ทันการสื่ อ สารในยุค ดิ จิท ัล ในอันดับ สาม การที่ จ ะ
ดาเนิ นการให้เกิดเครื อข่ายดังกล่าวได้น้ นั จาเป็ นต้องได้รับความร่ วมมือและร่ วมแรงจากหน่วยต่าง
ๆ ในประชาสังคม ไม่ว่าจะเป็ น กลุ่มพ่อแม่ ผูป้ กครองและนักวิชาการ กลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่ ภาครัฐ
กลุ่ ม ทางสั ง คมที่ ข บั เคลื่ อ นประเด็น ทางสั ง คมในหลากหลายมิ ติ เช่ น การพัฒนาพลเมื อง การ
คุม้ ครองและพัฒนาเยาวชน การส่ งเสริ มความหลากหลาย การส่ งเสริ มความเท่าทียมกันของผูพ้ ิการ
เป็ นต้น เพื่อให้เกิดการบูรณาการเรื่ องการพัฒนาสมรรถนะการรู้เท่าทันการสื่ อสารเข้าไปเป็ นส่ วน
หนึ่งในเป้ าหมายของการขับเคลื่อน
นอกจากนี้ การที่จะดาเนิ นการให้เกิดเครื อข่ายดังกล่าวได้น้ นั จาเป็ นต้องมีกลไกที่เป็ น
รู ปธรรม ทาให้ประชาชนที่เป็ นผูใ้ ช้สื่อได้เข้าถึงและมีส่วนร่ วมโดยสะดวกเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
สื่ อและการสื่ อสารให้สร้ างสรรค์และรั บผิดชอบ ทั้งนี้ แนวคิดเรื่ องการสร้ า งกลไกการคุ ม้ ครอง
ผูบ้ ริ โภคด้านสื่ อนั้นได้ถูกหยิบยกมาพิจารณาและมีความพยายามในการจัดตั้งองค์การอิสระเพื่อ
ผูบ้ ริ โภคโดยออกเป็ นพระราชบัญญัติเมื่อ พ.ศ.2552 แต่ปัจจุบนั ก็ยงั ไม่มีความคืบหน้าใดๆ รวมถึง
ข้อเสนอของสภาปฏิรูปแห่ งชาติที่จะจัดตั้งคณะกรรมการกากับดูแลสื่ อโดยภาคประชาชนและการ
รู ้ เท่าทันสื่ อ เพื่อให้ได้ระบบที่มีกลไกส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการกากับดูแลสื่ อ และ
ส่ งเสริ มการรู ้ เท่าทันสื่ อของประชาชน ที่ดาเนิ นงานได้อย่างอิสระ ก็เพียงแต่อยู่ในหลักการและ
ไม่ได้ดาเนินการสู่ การปฏิบตั ิ
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4. ภาคผู้ให้ บริการสื่ อและแพลตฟอร์ มสื่ อออนไลน์
ผลการศึกษาเกี่ ยวกับความคิดเห็นต่อการทาหน้าที่ของสื่ อมวลชนและบทบาทใน
ระบอบ ประชาธิ ปไตยของสื่ อในยุคดิจิทลั ปั จจุบนั กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่เห็นว่าสื่ อมวลชนควรทา
หน้าที่เพื่อสังคมในฐานะเป็ นฐานันดรที่สี่ ในขณะเดียวกัน กลุ่มใหญ่อีกส่ วนหนึ่ งก็เห็นว่าสื่ อนั้น
แสวงหากาไรเป็ นสาคัญเพื่อความอยูร่ อดขององค์กร และความเติบโตทางธุ รกิจในระบบเศรษฐกิ จ
หรื อทุนนิยม แต่มีส่วนน้อยเท่านั้นที่เห็นว่าสื่ อมีหน้าที่ท้ งั สองประการ จากผลที่คน้ พบนี้ ในมุมหนึ่ง
อาจพิจารณาได้ว่าผูร้ ับสารปั จจุบนั มีความเข้าใจเรื่ องบทบาทหน้าที่สื่อไปในมิติใดมิติหนึ่ งเท่านั้น
แต่ยงั ไม่ได้มองถึงบริ บทของสื่ อมวลชนไทยในปั จจุบนั ที่ถูกทาให้เป็ นพาณิ ชย์ (commercialization)
และมีการแข่งขันกันสู งขึ้นภายใต้ผเู ้ ล่นในอุตสาหกรรมสื่ อที่มีจานวนมากและหลากหลายขึ้นกว่าที่
ผ่านมา ส่ วนอีกมุมหนึ่ งนั้น ก็สะท้อนว่าการทาหน้าที่ของสื่ อมวลชนเองก็อาจจะยังมีสมดุลระหว่าง
การทาหน้าที่เพื่อสังคมในฐานะเป็ นฐานันดรที่สี่ กับ การดาเนินธุรกิจในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
นอกจากนี้ กลุ่ ม ตัว อย่ า งส่ ว นใหญ่ ก็ เ ห็ น ว่า สื่ อ ในยุ ค ดิ จิ ท ัล ปั จ จุ บ ัน มี ส่ ว นส่ ง เสริ ม
สติปัญญาในการตัดสิ นใจและมีส่วนร่ วมในระบอบการเมืองการปกครองของสังคมไทย ซึ่ งก็เป็ น
สัญญาณบ่งชี้ถึงพัฒนาการการทาหน้าที่ของสื่ อในปัจจุบนั อย่างไรก็ดี กลุ่มตัวอย่างจานวนไม่นอ้ ยที่
เห็นว่าสื่ อยังทาหน้าที่ดงั กล่าวไม่ชดั เจน
ดังนั้น สื่ อมวลชนในฐานะสถาบันทางสังคมและปั จเจกชนที่ประกอบวิชาชี พสื่ อ จึงมี
บทบาทสาคัญในการเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่จะช่ วยส่ งเสริ มสมรรถนะการรู้เท่าทันการสื่ อสาร ทั้งเรื่ อง
การเข้าถึงเนื้ อหาที่หลากหลาย การส่ งเสริ มสติและการคิดวิเคราะห์ วินิจฉัย ในการสื่ อสาร การเป็ น
พลเมืองที่มีส่วนร่ วมในระบอบประชาธิ ปไตย แต่การสนับสนุนให้สื่อสามารถทาบทบาทดังกล่าว
ได้ก็มีความสาคัญ หากขาดแรงจูงใจจากภาครัฐหรื อการสนับสนุนจากประชาชนผูใ้ ช้สื่อแล้ว ก็อาจ
ไม่สามารถทาหน้าที่ดงั กล่าวได้ และยังคงวนเวียนอยู่กบั การดาเนิ นธุ รกิ จให้อยู่รอดท่ามกลางการ
แข่งขันที่สูงมาก
ส่ วนผูใ้ ห้บริ การสื่ อใหม่และผูใ้ ห้บริ การแพลตฟอร์ มในยุคดิจิทลั ก็เป็ นผูบ้ ทบาทสาคัญ
เช่ นกันในการส่ งเสริ มการรู ้ เท่าทันการสื่ อสาร เพราะด้วยลักษณะของสื่ อใหม่ในยุคดิจิทลั ที่เปิ ด
พื้นที่ให้เกิ ดปฏิ สัมพันธ์กนั ระหว่างผูใ้ ห้บริ การและผูใ้ ช้สื่อ ให้โอกาสผูใ้ ช้สื่อได้ผลิตเนื้ อหาและ
เผยแพร่ ได้เองบนแพลต์ฟอร์ มออนไลน์ ดังนั้น ผูใ้ ห้บริ การสื่ อและแพลตฟอร์ มสื่ อออนไลน์ จึงเป็ น
เหมือนตัวกลางที่จะสามารถแสดงบทบาทในการส่ งเสริ มการรู้เท่าทันการสื่ อสารได้อย่างเข้าถึงและ
มีปฏิสัมพันธ์กบั ผูใ้ ช้สื่อ ซึ่งเป็ นข้อได้เปรี ยบกว่าสื่ อดั้งเดิม
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5. องค์ ความรู้และการจัดการความรู้
สิ่ งสาคัญในการขับเคลื่ อนเพื่อส่ งเสริ มการรู้ เท่าทันการสื่ อสารนั้น คือการจัดการ
ความรู ้เพื่อให้เกิดเป็ นองค์ความรู ้ในการพัฒนาแบบต่อยอดในมิติต่าง ๆ ของการรู้เท่าทันการสื่ อสาร
ได้ รวมถึง การพัฒนาตัวชี้ วดั และการประเมินสมรรถนะการรู้เท่าทันการสื่ อสารของประชาชนใน
ยุคปั จจุบนั ซึ่ งอยู่ท่ามกลางบริ บทของสื่ อที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ ว เพื่อให้สามารถที่จะนามา
กาหนดเป็ นเป้ าหมายในการพัฒนาคนให้รู้เท่าทันการสื่ อสารได้อย่างชัดเจนและตรงกับสถานการณ์
ที่ผ่านมามีการศึ กษาในแวดวงวิชาการ รวมถึ งการศึกษาจากการปฏิ บตั ิและรณรงค์ของเครื อข่าย
องค์กรต่าง ๆ มากมาย องค์ความรู ้เกี่ ยวกับการรู้เท่าทันการสื่ อสารจึงอาจกระจัดกระจาย ไม่ได้เกิ ด
การจัดการความรู ้ในภาพรวมของสังคมไทย ดังนั้น กองทุนสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์ซ่ ึ งมีบทบาท
หน้าที่หลักในการส่ งเสริ มการรู ้เท่าทันการสื่ อสาร จึงควรเข้ามามีบทบาทสาคัญในการจัดการความรู้
โดยเชื่อมโยงความรู ้ที่เกิดขึ้นจากทุกภาคส่ วน และให้ครอบคลุมการรู้เท่าทันในทุกสื่ อ (pan-media)
• ปฏิรูปอะไรให้ คนรู้เท่ าทันการสื่ อสารยุคดิจิทลั (What to reform?)
เมื่อพิจารณาผลการศึก ษาในหัวข้อเกี่ ยวกับการรู้ เท่า ทันสื่ อและการมีส่วนร่ วมใช้สื่ อ
ในทางลบตามกรอบแนวคิ ดเรื่ องการรู้เท่าทันสื่ อและสารสนเทศแล้วจะพบว่า กลุ่ มตัวอย่างส่ วน
ใหญ่มีและยังขาดสมรรถนะการรู ้เท่าทันการสื่ อสารในมิติต่าง ๆ ได้แก่
1) มิติการเข้ าถึง สมรรถนะที่โดดเด่นของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ คือการพิจารณารับรู้
ข่าวสาร ข้อมูลจากบุคคลหรื อสื่ อ หรื อ แหล่งสารที่หลากหลายเพื่อเปรี ยบเทียบก่อนตัดสิ นใจเชื่ อ
หรื อนามาใช้ อย่างไรก็ดี ยังมีสมรรถนะด้านการเข้าถึงอื่น ๆ ที่ยงั ไม่ได้นามาศึกษาในการศึกษาครั้ง
นี้ แต่จาเป็ นสาหรับการพัฒนา อาทิ การเข้าถึงอย่างทัว่ ถึงเพื่อลดความเหลื่อมล้ าทางดิจิทลั ทั้งในแง่
เทคโนโลยีและเนื้ อหา ความสามารถในการค้นหาสารสนเทศจากข้อมูลที่มีอยู่มหาศาลได้อย่างมี
ประสิ ทธิภาพ การเข้าถึงสารสนเทศด้วยวิธีการที่ถูกกฎหมาย เป็ นต้น
2) มิติการประเมินค่ า สมรรถนะที่โดดเด่นจากกลุ่มตัวอย่างคือ การตระหนักว่าการซื้ อ
ขายสิ นค้าทางอินเทอร์ เน็ตนั้นมักมีโอกาสถูกหลอกลวงได้ และ เข้าใจกลยุทธ์การสื่ อสารโน้มน้าว
ใจของโฆษณาที่ใช้บุคคลมีชื่อเสี ยง ว่าบุคคลดังกล่าวรับค่าตัวมาเป็ นผูร้ ับรองความน่าเชื่อถือสิ นค้า
หรื อบริ การนั้น ๆ อาจไม่ได้เคยใช้สินค้าเองก็ได้ แต่ยงั ขาดความสามารถในด้านของความเข้าใจ
เกี่ ยวกับโครงสร้ างของหนังสื อพิมพ์ เช่ น ไม่เข้าว่าบทบรรณาธิ การเป็ นส่ วนที่แสดงถึงจุดยืนหรื อ
ความคิ ดเห็ นในทิ ศทางใดต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งที่เกิ ดขึ้ นในขณะนั้น ซึ่ งอาจจะเป็ นเพราะปั จจุบ นั
หนัง สื อ พิ ม พ์มี ผู้เ ปิ ดรั บ น้ อ ยลง รวมถึ ง สื่ อหนั ง สื อพิ ม พ์ เ องก็ ไ ม่ ไ ด้ใ ห้ ค วามส าคัญ กั บ บท
บรรณาธิ การเท่าที่ควรเช่นกัน (วัฒณี ภูวทิศ, 2557)
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นอกจากนี้ ความสามารถในด้านความเข้าใจถึงประเภทของสื่ อกับลักษณะความเจ้าของ
ซึ่งสัมพันธ์กบั บทบาทหน้าที่และเงื่อนไขในการดาเนินการสื่ อที่แตกต่างกัน ก็เป็ นสมรรถนะหนึ่ งที่
สะท้อนให้เห็นจากการศึกษาครั้งนี้วา่ ควรได้รับการส่ งเสริ ม ดังที่จะเห็นได้จากผลการศึกษาที่พบว่า
กลุ่มตัวอย่างยังคงเข้าใจเรื่ องบทบาทหน้าที่สื่อไปในมิติใดมิติหนึ่ งเท่านั้น ว่าไม่่ทาเพื่อกาไรและ
ความอยูร่ อด ก็ตอ้ งเพื่อสังคมในฐานะฐานันดรที่สี่เท่านั้น ยังอาจไม่ได้พิจารณาถึงบริ บทของสังคม
เศรษฐกิจ เทคโนโลยีและการกากับดูแลสื่ อที่เปลี่ยน
3) มิติการสร้ างสรรค์ และมีส่วนร่ วม สมรรถนะที่โดดเด่นของกลุ่มตัวอย่างคือ การมี
ประสบการณ์ ค่อนข้างน้อยในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในทางลบที่ไม่เหมาะสมหรื อผิดกฎหมาย
แต่ทว่า การใช้สื่อสังคมออนไลน์ของกลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มกั จะก่อให้เกิดปั ญหาส่ วนบุคคล ทั้ง
ผลกระทบทางลบต่อสุ ขภาพ ต่อความสัมพันธ์กบั บุคคลใกล้ชิด และต่อชีวิตการทางาน ซึ่ งสะท้อน
ให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ ยังขาดความเป็ นพลเมืองในยุคดิจิทลั (digital citizenship) ในด้าน
สุ ขภาพกายในที่ดีในโลกดิ จิทลั (Digital Health & Wellness) ซึ่ งเป็ นการมีสุขภาพในโลกดิจทัลทั้ง
ในเชิงกายภายและเชิงจิตวิทยาด้วย (Ribble, 2011) ซึ่ งควรได้รับการส่ งเสริ มอย่างเร่ งด่วน
นอกจากนี้ สมรรถนะที่สาคัญที่ผลการศึกษาชี้ ชดั ว่าต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่ งด่วน
คือ ด้านการมีส่วนร่ วมตรวจสอบสื่ อ และเป็ นพลเมืองตื่นรู้ที่ตื่นตัวในการร่ วมตรวจสอบสังคม เช่น
ในประเด็นการกระทาทุจริ ตหรื อประพฤติมิชอบ โดยไม่เพียงนิ่งเฉยหรื อไม่แสดงความคิดเห็น ไม่
วิพากษ์วจิ ารณ์สื่อ รวมถึงการใช้สื่อใหม่เพื่อแสดงความเห็นหรื อความรู้สึกในประเด็นทางการเมือง
ก็ ย งั อยู่ใ นระดับ ต่ า แต่ ค วรมี ส่ ว นในการตรวจสอบและสะท้อนความคิ ดเห็ นอย่า งสร้ า งสรรค์
(constructive) ในพื้นที่สื่อต่าง ๆ ได้ โดยวิธีการที่จะเพิ่มการมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบ โดยเฉพาะ
การตรวจสอบสื่ อนั้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่เห็นว่า การสร้างการเรี ยนรู้และความ
เข้าใจการทางานของสื่ อเพื่อการเปิ ดรับสื่ ออย่างมีสติ จะเป็ นวิธีการหนึ่ งที่ช่วยกระตุน้ ในคนร่ วม
ตรวจสอบสื่ อได้
กล่าวโดยสรุ ปคือ การปฏิรูปให้คนไทยมีความรู้เท่าทันการสื่ อสารในยุคดิจิทลั นั้น ควร
มุ่ ง เน้นที่ ก ารสร้ า งกลไกเพื่ อการพัฒนาสมรรถนะทั้ง 3 มิ ติ คื อ การเข้า ถึ ง การประเมิ นค่ า การ
สร้ า งสรรค์และการมี ส่ วนร่ วม ซึ่ ง จะต้องมี ผูร้ ่ วมรั บ ผิดชอบจากหลายภาคส่ วนภายใต้นโยบาย
ระดับชาติที่ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาการรู้เท่าทันการสื่ อสารในยุคดิจิทลั แก่ประชาชนเพื่อให้
เป็ นพลเมืองในยุคดิจิทลั และเป็ นทุนมนุษย์ที่มีคุณภาพสาหรับการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจไทยสู่
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้

111

PU

D

ข้ อเสนอแนะจากผลการวิจัย
ผลการวิจยั ครั้งนี้นาไปสู่ ขอ้ เสนอแนะใน 2 ด้าน คือด้านการประยุกต์ปฏิบตั ิ และด้าน
แนวทางการวิจยั ในอนาคต
ด้านการประยุกต์ปฏิบตั ิ สามารถแยกได้ 5 ประเด็นคือ
(1) ผลการวิจยั แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างประชากรในเขตกรุ งเทพมหานครที่มีอายุ 18
ปี ขึ้นไป ร้อยละ 54.50 มีความรู ้เท่าทันการสื่ อสารในประเด็นต่างๆ อยูใ่ นเกณฑ์ปานกลาง อีกร้อยละ
30.75 อยู่ในเกณฑ์ต่ า และอยู่ในกลุ่ มระดับสู งเพียง ร้อยละ 14.75 ซึ่ งผูท้ ี่เกี่ ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาค
สถาบันการศึกษา ภาคองค์กรประชาชนและกลุ่มผูบ้ ริ โภคสื่ อต้องเร่ งรัด ส่ งเสริ มการรู้ เท่าทันสื่ อ
และการสื่ อสารในยุคดิ จิทลั ให้ผรู ้ ับสารหรื อผูบ้ ริ โภคสื่ อมีความฉลาดใช้สื่อและสื่ อสารอย่างรู้เท่า
ทัน เพื่อเพิ่มคุณภาพการสื่ อสารอย่างสร้างสรรค์ให้กบั สมาชิกในสังคม
(2) ผลการวิจยั จากทัศนะผูท้ รงคุณวุฒิที่แนะให้ส่งเสริ มการรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร
ในวงกว้างคือพิจารณาในหน่วยระดับสังคมและชุมชนมากกว่าหน่วยปั จเจกบุคคล สะท้อนให้เห็น
ว่านโยบายการส่ งเสริ มการรู ้เท่าทันต้องรณรงค์ระดับสังคม ซึ่ งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา
เรี ยนรู ้ ของประชาคม นาไปสู่ การสร้ างพลังพลเมืองในระบอบประชาธิ ปไตย อันเกิ ดจากการรู้จกั
วิเคราะห์ และใช้ข ้อมู ล ข่ าวสารที่ ไ หลเวีย นทางสื่ อต่ า งๆ อย่า งฉลาดอย่า งรู้ ท นั สมกับ เป็ นสัง คม
ฐานความรู้
(3) ผลจากการวิจยั เชิ ง สารวจสะท้อนบทบาทการตรวจสอบสื่ อประชาชนยัง น้อยอยู่
ส่ วนใหญ่ นิ่ง เฉย เมื่ อเห็ นสิ่ ง ไม่ ช อบมาพากลในสั ง คม ดัง นั้น ผูเ้ กี่ ย วข้อ งฝ่ ายต่ า งๆต้อ งช่ ว ยกัน
ส่ ง เสริ มและสร้ า งแรงจู ง ใจในการใช้ สื่ อ เพื่ อ ตรวจสอบและสร้ า งสรรค์ สั ง คมในระบอบ
ประชาธิ ปไตย มิฉะนั้นแล้วการมีสื่อหลากหลายรู ปแบบหลายช่องทางจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็จะ
ไร้ประโยชน์
(4) ผลการวิจยั จากการสารวจกลุ่ ม ตัวอย่าง ส่ วนใหญ่ต้องการผลัก ดันให้มีก ารบรรจุ
หลักสู ตรการรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารเพื่อสอนนักเรี ยนนักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมถึงอุดมศึกษา
อี ก ส่ วนหนึ่ งของกลุ่ ม ตั ว อย่ า งเห็ นว่ า ควรให้ ก ารศึ ก ษ าตั้ งแต่ อ นุ บาลด้ ว ยซ้ า ดั ง นั้ น
กระทรวงศึกษาธิ การร่ วมกับรัฐบาลต้องกาหนดเป็ นนโยบายหรื อวาระของประเทศที่จะสร้างการ
เรี ยนรู ้ เกี่ ยวกับสื่ อและการสื่ อสารให้กบั นักเรี ยน นักศึกษาและประชาชนทัว่ ไป ในการสร้ างการ
เรี ย นรู ้ ท างด้านนิ เทศศาสตร์ ใ นประเด็นการรู้ เท่ าทันการสื่ อสารต้องให้นัก ศึก ษาทุ ก สาขาที่ เป็ น
ผูบ้ ริ โภคสื่ อได้เรี ยนรู ้ เพื่อรู ้ เท่าทัน และอยู่กบั สื่ อและการสื่ อสารในยุคสังคมสารสนเทศได้อย่าง
สร้างสรรค์ มิใช่ให้นกั ศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ที่เป็ นผูผ้ ลิตสื่ อเป็ นผูร้ ู้เท่าทันแต่เพียงฝ่ ายเดียว
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(5) ในเรื่ องการส่ งเสริ ม การรู้ เท่ าทันการสื่ อสาร การวิจยั เชิ งสารวจได้รวบรวมความ
คิดเห็ นในหลายประเด็น ประเด็นหนึ่ งที่กลุ่มตัวอย่างให้การสนับสนุ นไม่น้อยคือการเรี ยกร้ องให้
รัฐบาลมีนโยบายจัดสรรงบประมาณจากภาษีที่เก็บได้จากธุ รกิจเกี่ ยวกับการสื่ อสาร โดยเฉพาะจาก
หน่วยงาน กสทช. แบ่งมาเป็ นกองทุนเพื่อส่ งเสริ มการรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารให้กบั พลเมืองไทย
ซึ่งเป็ นแนวทางการปฏิรูปสังคมอีกทางหนึ่ง เช่นเดียวกับการส่ งเสริ มสุ ขภาพของ สสส. การส่ งเสริ ม
สื่ อสาธารณะของไทยพีบีเอส และการส่ งเสริ มการกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ด้านแนวทางการวิจยั ในอนาคต ผลการวิจยั ครั้งนี้สามารพิจารณาเพื่อนาไปสู่ การวิจยั ใน
อนาคตให้เกิดการสร้างองค์ความรู ้ใหม่ การขยายองค์ความรู้เดิม รวมทั้งการทบทวนองค์ความรู้และ
ระเบียบวิธีการศึกษาวิจยั ที่ยงั ไม่ชดั เจนได้ดงั นี้
(1) การวิจยั ในอนาคตควรทบทวนขอบเขตและการนิ ยามแนวคิดเกี่ ยวกับการรู้เท่าทัน
สื่ อและการสื่ อสาร หรื อการสื่ อสารโดยรวมให้ชดั เจน รวมทั้งควรศึกษาวิจยั ที่เน้นการค้นหาตัวชี้ วดั
ที่เป็ นระบบและเหมาะสมด้วยระเบียบวิธีวิจยั ที่เคร่ งครัดใช้การใช้ Factor Analysis เพื่อหากลุ่ม
องค์ประกอบและกลุ่มปั จจัยที่เป็ นตัวชี้วดั การรู้เท่าทันด้านต่างๆ อาจมีตวั แบบของการชี้ วดั ในเฉพาะ
วัตถุประสงค์หรื อในภาพรวมเป็ นกลางๆ และแบบสั้นหรื อแบบเต็มรู ป
(2) เนื่ องจากที่ผ่านมาการวัดระดับการรู้ เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร ยังไม่มีแบบแผนที่
ชัดเจน และยังเป็ นที่ถกเถียงกันในแง่ความตรง (validity) และความเที่ยง (reliability) ของเครื่ องมือ
ในการวัด ทางเลือกหนึ่งที่น่าจะมีการศึกษาในอนาคตก็คือการศึกษาการรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร
เชิงคุณภาพที่จะได้ขอ้ มูลเชิงลึกและชัดเจนกว่า
(3) การทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธ์เกี่ ยวข้องระหว่างตัวแปรอิสระ กับการ
รู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารยังไม่มีขอ้ ค้นพบที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน ปั ญหาหนึ่ งเกิดจากการ
วัด ตัว แปรตามการรู ้ เ ท่ า ทัน การสื่ อ สารที่ ย ัง ไม่ มี แ บบแผนชัด เจน แม้จ ะอ้า งอิ ง จากแนวคิ ด
ต่างประเทศ แต่การนิ ยามเชิ งปฏิ บตั ิก็ยงั ไม่มีรูปแบบที่แน่ นอน ทาให้ตอ้ งมีการวิจยั ในอนาคตเพื่อ
สร้างความชัดเจนในปั ญหานี้
(4) การวิจยั ที่ผา่ นมามักกาหนดให้ระดับการรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารเป็ นตัวแปรตาม
ถ้าออกแบบการวิจยั ในอนาคตให้การรู้เท่าทันเป็ นตามตัวแปรอิสระ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์กบั
ตัวแปรตาม บางตัวแปร เช่ น การเป็ นพลเมืองในระบบประชาธิ ปไตย ก็จะทาให้ไ ด้องค์ความรู้
เพิ่มเติม นอกเหนื อไปจากการค้นหาว่าตัวแปรอะไรเป็ นตัวแปรอิสระของการรู้เท่าทันสื่ อและการ
สื่ อสาร
(5) การศึกษาในอนาคตน่ าจะเปรี ยบเทียบการรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารระหว่างกลุ่ม
เช่น กลุ่มคนเมือง กลุ่มคนชนบท กลุ่มอาชีพต่างๆ กลุ่มนักเรี ยนนักศึกษาระดับต่างๆ และอาจเพิ่มตัว
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แปรที่เกี่ยวข้องมาศึกษาหาความสัมพันธ์กนั อาทิเช่น ช่องว่างทางดิจิทลั กับการรู้เท่าทันสื่ อและการ
สื่ อสารเป็ นต้น
(6) การวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันของพลเมืองยุคดิจิทลั (Digital Citigenship) หรื อ
การศึ กษาหาตัวชี้ วดั ระดับ Digital Literacy ในสังคมสมัยใหม่ยุคดิ จิทลั น่ าจะเป็ นหัวข้อที่เป็ น
ประโยชน์และสร้างองค์ความรู ้ที่ทนั ยุคทันสมัยเป็ นอย่างยิง่
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถามการวิจยั เชิงสารวจ
“การรู้ เท่ าทันการสื่ อสาร”

120
แบบสอบถาม
การรู้เท่ าทันการสื่ อสารในยุคดิจิทลั กับการปฏิรูปการสื่ อสารในสั งคมไทย
เรียน ท่านผู้ให้ ความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถาม ขอความกรุณาตอบคาถามต่ อไปนีต้ ามความเป็ นจริ งของท่ านอย่างครบถ้วน
ทุกข้ อ เพื่อประโยชน์ ทางวิชาการด้ านนิเทศศาสตร์ และประโยชน์ ต่อการส่ งเสริ มการรู้ เท่ าทันสื่ อและการสื่ อสาร เพื่อการ
ปฏิ รูปการสื่ อสารในสังคมไทย คาตอบของท่ านจะใช้ เพื่อเป็ นประโยชน์ เฉพาะในโครงการวิจัยนี เ้ ท่ านั้น
คณะผู้วจิ ยั ขอขอบพระคุณท่ านเป็ นอย่ างสูงที่ ให้ ความร่ วมมือและอนุเคราะห์ ครั้ งนี ้
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แบบสอบถามทั้งหมดมี 4 ตอน โปรดใส่ เครื่ องหมาย () หน้าข้อที่เป็ นคาตอบของท่าน
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานผูต้ อบแบบสอบถาม
1. ท่านมีอายุเท่าใด ?
 18 – 20 ปี  21 – 25 ปี  26 - 30 ปี
 31 – 40 ปี  41 - 50 ปี  50 – 60 ปี  60 ปี ขึ้นไป
2. ขณะนี้ท่านอยูใ่ นสถานะใด ?  กาลังศึกษา(เป็ นนักศึกษา)  กาลังทางาน
 เกษียณจากงานแล้ว
 แม่บา้ น(ไม่ได้ทางานนอกบ้าน)
 อื่นๆ ระบุ__________________
3. ท่านมีขอ้ มูลพื้นฐานในด้านต่างๆ ต่อไปนี้อย่างไร ?
3.1 เพศ
 ชาย
 หญิง
 อื่นๆ ระบุ_______
3.2 ระดับการศึกษา
 ต่ากว่าประถมศึกษา
 ประถมศึกษาตอนต้น
 ประถมศึกษาตอนปลาย
 มัธยมศึกษาตอนต้น
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
 อาชีวศึกษา ระดับ ปวช.
 อนุปริ ญญาหรื ออาชีวศึกษา ระดับปวส. ปริ ญญาตรี
 ปริ ญญาโท
 ปริ ญญาเอก
 อื่นๆ (ระบุ
)
3.3 อาชีพ
 นักเรี ยน/นักศึกษา  อาชีพใช้แรงงาน
 ค้าขาย
 ลูกจ้างพนักงานห้างร้าน/สานักงาน/บริ ษทั
 นักธุรกิจ/นักลงทุน  ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 ทหาร/ตารวจ
 เกษียณจากการทางาน/รับบานาญ
 แม่บา้ น(ไม่ได้ทางานนอกบ้าน)  อาชีพอิสระ (ระบุ..........................)
 อื่นๆ (ระบุ.................)
3.3 รายได้ของตัวท่านเอง  ต่ากว่า 10,000 บาท/เดือน  10,001 – 20,000 บาท/เดือน(ยังไม่หกั ค่าใช้จ่าย)
 20,001 – 30,000 บาท/เดือน  30,001 – 50,000 บาท/เดือน
 50,001 – 100,000 บาท/เดือน  มากกว่า 100,000 บาท/เดือน
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ตอนที่ 2 ข้ อมูลการเป็ นเจ้ าของเครื่องมือสื่ อสาร การเปิ ดรับการใช้ สื่อ
4. ท่านมีเครื่ องมือสื่ อสารต่อไปนี้ใช้เป็ นของตัวเองหรื อเป็ นส่ วนตัวหรื อไม่ ?
4.1 โทรศัพท์(สมาร์ทโฟน)
 ไม่มี  มี จานวน...............เครื่ อง
4.2 คอมพิวเตอร์ ต้ งั โต๊ะ (PC)
 ไม่มี  มี จานวน...............เครื่ อง
4.3 คอมพิวเตอร์ โน้ตบุค๊
 ไม่มี  มี จานวน...............เครื่ อง
4.4 เทปเล็ต
 ไม่มี  มี จานวน...............เครื่ อง
4.5 ไอแพด
 ไม่มี  มี จานวน...............เครื่ อง
4.6 โทรทัศน์
 ไม่มี  มี จานวน...............เครื่ อง
4.7 บอกรับเป็ นสมาชิกหนังสื อพิมพ์สิ่งพิมพ์  ไม่รับ  รับ จานวน.............. ฉบับ
4.8 บอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารเล่ม
 ไม่รับ  รับ จานวน ............... เล่ม
4.9 บอกรับเป็ นสมาชิกนิตยสารออนไลน์
 ไม่รับ  รับ จานวน ............... เล่ม
4.10 บอกรับเป็ นสมาชิกเพย์-ทีว(ี เคเบิลทีวี)  ไม่รับ  รับ จานวนเคเบิลทีวี ............แห่ง
5. โดยเฉลี่ยท่าน เปิ ดรับหรื อใช้สื่อ(สื่ อดั้งเดิม)ต่อไปนี้ในแต่ละรอบสัปดาห์มีความถี่หรื อความบ่อยโดยเฉลี่ย
แค่ไหน
ค่อนข้างบ่อย
(เกือบทุกวันหรื อ
5-6 วันต่อสัปดาห์)

ไม่บ่อยนัก
(3-4 วันต่อ
สัปดาห์)

นานๆ ครั้ง
(1 – 2 วันต่อ
สัปดาห์)

น้อยมาก
(น้อยกว่า
1 วันต่อสัปดาห์)

PU

ประเภทสื่ อ

บ่อยมาก
(ทุกวัน)

1) หนังสื อพิมพ์
2) โทรทัศน์
3) วิทยุ
4) นิตยสาร/วารสาร

มากกว่า 4 ครั้ง

5) ดูภาพยนตร์(ในโรง
ภาพยนตร์)

โดยเฉลี่ยในรอบ 1 เดือน
3 – 4 ครั้ง
1 – 2 ครั้ง

น้อยกว่า 1 ครั้ง
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6. เหตุผลหรื อวัตถุประสงค์ที่เปิ ดรับจากสื่ อ (สื่ อดั้งเดิม) ต่อไปนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 เหตุผล)
วัตถุประสงค์ที่เปิ ดรับ (ตอบได้มากกว่า 1 วัตถุประสงค์)

อื่นๆ (ระบุ)

ติดตามคาทานายโชคชะตา
อนาคต
เพื่อติดตามความคิดเห็นใน
เรื่ องต่างๆ และแสวงหา
คาแนะนาหรื อ
ข้อเสนอแนะ

เพื่อความผ่อนคลายความ
บันเทิง สนุกสนานตื่นเต้น

เพื่อแสวงหาข้อมูลความรู ้

เพื่อติดตามบุคคลที่สนใจ
หรื อรู ้จกั

เพื่อติดตามเหตุการณ์ความ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้น

สื่ อที่เปิ ดรับ

D

1) หนังสื อพิมพ์
2) โทรทัศน์
3) วิทยุ
4) นิตยสาร/วารสาร
5) ภาพยนตร์ (ในโรงภาพยนตร์)

7.ในการเปิ ดรับสื่ อสมัยใหม่หรื อแอพพลิเคชัน่ จากสื่ อต่างๆ ต่อไปนี้โดยเฉลี่ยในแต่ละรอบสัปดาห์ท่านมีการ
ใช้บ่อยหรื อถี่โดยเฉลี่ยเพียงใด
ความบ่อยในการใช้โดยเฉลี่ยในรอบ 1 สัปดาห์

PU

ประเภทสื่ อใหม่ต่างๆ

1) เว็บไซต์ ต่างๆ
2) เฟซบุค้
3)ไลน์
4) ทวิตเตอร์
5) ยูทูบ
6) เว็บบล็อก
7) กูเกิ้ล
8) อินสตาแกรม
9) วิกิพีเดีย
10) อีเมล
11) เกมส์
12) ห้องแชทต่างๆ
13) อื่นๆ (ระบุ................)

บ่อยมาก
(ทุกวัน)

ค่อนข้างบ่อย
(เกือบทุกวันหรื อ
5-6 วันต่อสัปดาห์)

ไม่บ่อยนัก
(3-4 วันต่อ
สัปดาห์)

นานๆ ครั้ง
(1 – 2 วันต่อ
สัปดาห์)

น้อยมาก
(ใช้นอ้ ยกว่า 1 วัน
ต่อสัปดาห์)

ไม่เคย
ใช้เลย
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8. ในการใช้สื่อต่อไปนี้โดยเฉลี่ยในแต่ละวันท่านใช้เวลาติดตามหรื อเปิ ดรับเป็ นเวลานานแค่ไหน
ไม่เคย
ใช้

สื่ อที่เปิ ดรับ

ใช้โดยเฉลี่ยแต่ละวัน
น้อยกว่า 1 1 – 3
3–5
5–7
ชัว่ โมง
ชัว่ โมง ชัว่ โมง ชัว่ โมง

มากกว่า 7
ชัว่ โมง
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1) อ่านหนังสื อพิมพ์/นิตยสารที่เป็ นสิ่ งพิมพ์
2) อ่านหนังสื อทัว่ ไป(ที่ไม่ใช่ตาราเรี ยน)
3) ดูโทรทัศน์จากเครื่ องรับทัว่ ไป
4) ฟังวิทยุจากเครื่ องรับ
5) ใช้อินเทอร์เน็ต/เว็บไซต์
6) ใช้ไลน์
7) เปิ ดยูทูป
8) ใช้อินสตราแกรม
9) ใช้แอพพลิเคชัน่
10) เล่นเกมส์
11) เข้าห้องแชท
12) ใช้เฟซบุค้
13)ใช้ทวิตเตอร์

9. ในกรณี การใช้งานผ่านสื่ อสมัยใหม่ต่างๆ ท่านมีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่อไปนี้ บ่อยครั้งเพียงใด
การใช้งานสื่ อใหม่
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

1) ติดตามเหตุการณ์ ข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
จากสื่ อสมัยใหม่
2) แสวงหาข้อมูลความรู ้ ข้อแนะนาต่างๆ ที่
อยากรู ้จากสื่ อสมัยใหม่
3) ติดต่อสื่ อสาร พูดคุยสนทนากับบุคคลอื่นๆ
ในเรื่ องทัว่ ไปในสื่ อสมัยใหม่
4) ติดต่อสื่ อสาร พูดคุยเกี่ยวกับเรื่ องงานที่ทาใน

ความบ่อยในการใช้โดยเฉลี่ยในรอบ 1 สัปดาห์
ค่อนข้างบ่อย
ไม่บ่อยนัก นานๆ ครั้ง น้อยมากน้อย
บ่อยมาก (เกือบทุกวัน
ไม่เคย
(3-4 วัน
(1 – 2 วัน
กว่า 1 วัน
(ทุกวัน) หรื อ 5-6 วัน
ใช้เลย
ต่อสัปดาห์) ต่อสัปดาห์) ต่อสัปดาห์)
ต่อสัปดาห์)
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การใช้งานสื่ อใหม่
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ

ความบ่อยในการใช้โดยเฉลี่ยในรอบ 1 สัปดาห์
ค่อนข้างบ่อย
ไม่บ่อยนัก นานๆ ครั้ง น้อยมากน้อย
บ่อยมาก (เกือบทุกวัน
ไม่เคย
(3-4 วัน
(1 – 2 วัน
กว่า 1 วัน
(ทุกวัน) หรื อ 5-6 วัน
ใช้เลย
ต่อสัปดาห์) ต่อสัปดาห์) ต่อสัปดาห์)
ต่อสัปดาห์)

D

สื่ อสมัยใหม่
5) ติดต่อสื่ อสาร พูดคุยเกี่ยวกับบทเรื่ องการ
เรี ยนการสอนทางสื่ อสมัยใหม่
6) แสวงหาความบันเทิงผ่อนคลาย สนุกสนาน
ตื่นเต้นทางสื่ อสมัยใหม่
7) ใช้เพื่อเป็ นการฆ่าเวลายามว่างผ่านสื่ อ
สมัยใหม่
8) ติดตามสิ่ งแปลกๆ ใหม่ๆ ที่ไม่เคยรู ้ๆไม่เคย
เห็นจากสื่ อสมัยใหม่
9) ดูคลิปเหตุการณ์เรื่ องราว แปลกๆ ที่น่าสนใจ
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10) แสวงหาข้อมูลความรู ้เพิ่มเติม
เพื่อประกอบการศึกษา/การทางานจากสื่ อ
สมัยใหม่
11) แสดงความคิดเห็นหรื อความรู ้สึกในเรื่ อง
ทัว่ ๆ ไป ในสื่ อสมัยใหม่
12) แสดงความเห็นหรื อความรู ้สึกในประเด็น
ทางการเมืองทางสื่ อสมัยใหม่
13) ใช้เพื่อแสวงหาเพื่อนใหม่ๆ ทางสื่ อ
สมัยใหม่
14) ใช้สร้างเครื อข่ายสังคมหรื อการรวมกลุ่มใน
เรื่ องหรื อประเด็นที่สนใจทางสื่ อสมัยใหม่
15) ใช้ในการติดต่อแลกเปลี่ยนหรื อซื้อขาย
สิ นค้าหรื อสิ่ งของทางสื่ อสมัยใหม่
16) อื่นๆ(ระบุ......................)
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10. ท่านใช้งานในสื่ อสมัยใหม่หรื อสื่ อออนไลน์ต่างๆ ในลักษณะต่อไปนี้บ่อยมากน้อยแค่ไหน

ลักษณะการใช้งาน
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1) โพสต์ขอ้ ความ
2) โพสต์รูปภาพ
3) ส่ งคลิปภาพ
4) ดาวน์โหลดข้อมูล
5) อัพโหลดข้อมูล
6) กดไลค์
7) กดแชร์
8) เขียน Comment ต่างๆ
9) ใช้แอฟพลิเคชัน่ ต่างๆ
10) เขียนเว็บบล็อกของตนเอง
11) ติดต่อรับส่ งอีเมล
12) ค้นหาข้อมูลจาก Google
13)ค้นหาข้อมูลข่าวสารวิกิพีเดีย
14) พูดคุยแสดงความคิดเห็นใน
ห้องสนทนา
15) ท่องอินเทอร์เน็ต
16) ดูหนังฟังเพลง
17) เล่นเกมส์
18) ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยใน
การทางานด้านต่างๆ
19) อื่นๆ (ระบุ.........................)

บ่อยมาก
(ทุกวัน
ในแต่ละ
สัปดาห์)

ความบ่อยในการใช้โดยเฉลี่ยในรอบ 1 สัปดาห์
ค่อนข้างบ่อย
นานๆ ครั้ง
น้อยมาก
ไม่บ่อยนัก
(เกือบทุกวัน
(1 – 2 วัน (น้อยกว่า 1
(3-4 วัน
หรื อ 5-6 วัน
ต่อ
วัน
ต่อสัปดาห์)
ต่อสัปดาห์)
สัปดาห์) ต่อสัปดาห์)

ไม่เคย
ใช้เลย
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ตอนที่ 3 การรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร
ในการสื่ อสารกับบุคคลอื่นๆ หรื อสื่ อสารผ่านสื่ อ ไม่วา่ สื่ อดั้งเดิมหรื อสื่ อสมัยใหม่ท่านมีความเข้าใจ
มีความคิดเห็น หรื อมักจะมีพฤติกรรมอย่างไรในเรื่ องต่อไปนี้ (ในแต่ละข้อให้เลือกตอบข้อย่อยที่คิดว่า
ถูกต้องเห็นด้วย หรื อตรงกับการกระทาของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว)
11. ท่านคิดว่า “การสื่ อสาร” ในความหมายที่แท้จริ งน่าจะหมายถึงข้อใด
 (1) เป็ นการส่ งหรื อถ่ายทอดข่าวสารให้ไปถึงบุคคลหรื อเป้ าหมายที่ตอ้ งการ
 (2) เป็ นการรับข่าวสารจากบุคคลจากสื่ อหรื อจากแหล่งต่าง ๆ
 (3) เป็ นการแลกเปลี่ยน หรื อการสร้างความเห็น ความเข้าใจซึ่ งกันและกันในเรื่ องต่างๆ
12. ในการรับรู ้ข่าวสารข้อมูลจากบุคคลหรื อแหล่งต่างๆ ท่านมักพิจารณาข่าวสารข้อมูลนั้นอย่างไร
 (1) ดูวา่ เป็ นข่าวสารข้อมูลจากบุคคลหรื อแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสี ยงหรื อท่านรู้สึกนิยมชมชอบ โดย
ไม่จาเป็ นต้องพิจารณาดูวา่ เนื้ อหาที่สื่อสารนั้นเป็ นอย่างไร
 (2) พิจารณารับรู้ข่าวสาร ข้อมูลจากบุคคลหรื อสื่ อ หรื อแหล่งสารที่หลากหลาย เพื่อเปรี ยบเทียบ
ก่อนตัดสิ นใจเชื่อหรื อนามาใช้
 (3) มักจะรับรู้และตัดสิ นใจ เชื่อหรื อไม่เชื่อข่าวสารที่ได้รับนั้นทันที
13. ในการเปิ ดรับสื่ อ ท่านมักจะติดตามข่าวสารจากสื่ อประเภทใด
 (1) สื่ อที่มีแนวความคิดเห็นตรงกับท่าน
 (2) สื่ อที่นาเสนอได้น่าสนใจ มีคนติดตามมาก
 (3) สื่ อที่เน้นนาเสนอโดยใช้ขอ้ มูล หลักฐานและเหตุผล
14. สื่ อในเมืองไทย สื่ อประเภทใดที่มกั รายงานข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยไม่มี
อิทธิพล ทางการเมืองและทางธุ รกิจ เข้ามาเกี่ยวข้อง
 (1) สื่ อหนังสื อพิมพ์ ที่เอกชนเป็ นเจ้าของมีความเป็ นอิสระหรื อปลอดอิทธิพลจากรัฐ
 (2) สื่ อสังคมออนไลน์ที่ใครก็ใช้ได้เป็ นอิสระไร้อิทธิพลหรื ออคติจากคนทาข่าวหรื อคนรายงานข่าว
 (3) ไม่มีสื่อใดเลย ที่จะเป็ นอิสระหรื อปลอดจากอิทธิพลโดยสิ้ นเชิง
15. เนื้อหาในรายการข่าว และการเล่าข่าวทางโทรทัศน์ ที่นาเสนอข้อมูลแนะนาตัวสิ นค้าหรื อแนะนา
บริ การและกิจกรรมองค์กรในลักษณะส่ งเสริ มการบริ โภค มักจัดเป็ นเนื้ อหาประเภทใดในสื่ อ
 (1) เป็ นเนื้อหาข่าวทัว่ ไปที่ไม่ใช่การโฆษณา เพราะไม่ได้อยูใ่ น “ช่วงเวลาการโฆษณา”ของสื่ อ
 (2) เป็ นเนื้อหาที่ไม่ใช่การโฆษณาเพราะเป็ นเนื้อหาในส่ วนรายการข่าว รายการเล่าข่าว ของสื่ อ
ตามปกติ
 (3) เป็ นเนื้อหาที่ถือว่าเป็ นการโฆษณา เพราะเป็ นโฆษณาแทรกหรื อแฝงอยู่ ในรายการ ซึ่งผูด้ ูทีวี
มักแยกไม่ออกว่าเป็ นข่าวปกติ หรื อเป็ นโฆษณาที่มีการจ่ายเงินซื้อเวลา
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16. ท่านอาจพบบทความหรื อสารคดีหรื อแม้แต่ข่าวในสื่ อ วารสาร นิตยสาร หรื อหนังสื อพิมพ์ ที่มีเนื้อหา
แนะนาหรื อส่ งเสริ มการขายสิ นค้า แต่ไม่ได้ระบุวา่ เป็ นโฆษณาหรื อไม่ได้อยูใ่ นพื้นที่โฆษณา ท่านคิดว่า
บทความหรื อสารคดีน้ ีเป็ นข้อเขียนประเภทใด
 (1) บทความทัว่ ไป
 (2) สารคดีในลักษณะรายงานพิเศษ
 (3) โฆษณาแฝง
17. เนื้อหาที่ท่านเปิ ดรับในสื่ อโดยเฉพาะในรายงานข่าวต่างๆ ท่านคิดว่าเป็ นการนาเสนอความจริ งลักษณะใด
 (1) สะท้อนความจริ งที่แท้จริ ง ทั้งหมดที่เกิดขึ้นตามหลักการรายงานข่าว
 (2) เป็ นความจริ งที่ผา่ นการเลือกสรรและปรับแต่งทาให้อาจเบี่ยงเบนความจริ งในการนาเสนอได้บา้ ง
 (3) เป็ นความจริ งตามคากล่าวที่วา่ “สื่ อคือกระจกสะท้อนสังคม”
18. ข้อมูลประเภทใดในสื่ อต่อไปนี้ที่ท่านคิดว่ามีความเชื่อถือได้เพราะเน้นเสนอข้อเท็จจริ งเป็ นหลัก
มากกว่า ความคิดเห็นหรื อโน้มน้าวใจ
 (1) บทความ หรื อคอลัมน์ความคิดเห็น
 (2) โฆษณา
 (3) รายงานข่าว
19. เราสามารถจะสื่ อสารเนื้ อหาเรื่ องใดๆ ก็ได้ผา่ นสื่ อสมัยใหม่ๆ ที่มีความเป็ นอิสระ ความสะดวก ความ
รวดเร็ วทันใจในปั จจุบนั เช่น ส่ งข้อความสั้นทางโทรทัศน์ ส่ งข้อความ ภาพหรื อคลิปภาพทางสื่ อสังคม
ออนไลน์ เช่น เฟซบุค้ อินสตาแกรม ไลน์ ฯลฯ เพราะเห็นว่า
 (1) เป็ นพื้นที่ส่วนบุคคลเสมือนที่บา้ นหรื อในหมู่เพื่อนที่รู้จกั กันพูดอะไรก็ได้
 (2) เป็ นพื้นที่สาธารณะในยุคดิจิทลั ที่ไม่มีขีดจากัดเรื่ องกาละเทศะ
 (3) เป็ นพื้นที่ที่อาจเป็ นได้ท้ งั ส่ วนตัวและพื้นที่สาธารณะ จึงต้องรู้จกั กาละเทศะในการใช้
20. ปกติในการติดตามข่าวสารประจาวันท่านมักรับรู้ข่าวสารโดย
 (1) มักอ่านเฉพาะพาดหัวข่าวในหน้าแรกของหนังสื อพิมพ์เท่านั้น
 (2) มักฟังเรื่ องราวข่าวสารจากการบอกเล่าของบุคคลอื่นเป็ นหลัก
 (3) อ่าน ฟัง หรื อดูข่าวจากหลายๆ แหล่ง หลายๆ สื่ อ
21. เปรี ยบเทียบกับคนอื่นๆ ท่านคิดว่าท่านใช้สื่อเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยตระหนักถึงคุณและโทษของการ
ใช้ในการสื่ อสารในเรื่ องต่างๆ เพียงใด
 (1) มักจะใช้อย่างพิจารณาตั้งข้อสงสัยเสมอ
 (2) มักจะใช้บ่อยมากและกินเวลานานมาก
 (3) มักจะใช้แบบสนุกจนลืมตัวขาดความรอบคอบ
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22. เมื่อท่านต้องการค้นหาข้อมูลในเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งเพื่อนามาใช้ประโยชน์หรื อเพื่อแก้ปัญหา ข้อสงสัย
ต่างๆ เช่น เรื่ องเจ็บป่ วย เรื่ องสุ ขภาพ เรื่ องระเบียบปฎิบตั ิ ท่านมักจะค้นหาหรื อรับรู้จากสื่ อใดหรื อแหล่งใด
ต่อไปนี้
 (1) ข้อมูลที่ส่งกันทางไลน์ หรื อในสื่ อสังคมออนไลน์ทว่ั ไป
 (2) ข้อมูลที่เห็นในสื่ อมวลชนทัว่ ไป เช่นในหนังสื อพิมพ์ นิตยสาร โทรทัศน์
 (3) ข้อมูลจากบุคคลหรื อสื่ อ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ อง
23. เมื่อท่านอ่านหนังสื อพิมพ์ฉบับหนึ่ง และต้องการรู้วา่ หนังสื อพิมพ์ฉบับนั้นโดยรวมมีจุดยืนหรื อความ
คิดเห็นในทิศทางใดต่อเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งที่เกิดขึ้นในสังคมขณะนั้น ท่านควรอ่านจากข้อเขียนส่ วนใดของ
หนังสื อพิมพ์น้ นั ๆ
 (1) ข่าวหน้าหนึ่ง
 (2) คอลัมน์สังคมบุคคล ที่เขียนโดยคอลัมนิสต์ชื่อดัง
 (3) บทนาหรื อบทบรรณาธิการ
24. ส่ วนที่เป็ นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสื อพิมพ์ ท่านเข้าใจว่าเป็ นข้อความหรื อเนื้ อหาประเภทใดต่อไปนี้
 (1) ข้อความเนื้ อหาสาคัญ หรื อน่าสนใจของข่าวที่เกิดขึ้น
 (2) ข้อความเนื้ อหาที่สะท้อนภาพรวมความจริ งในตัวข่าวนั้นๆ
 (3) ข้อความเนื้ อหาเพื่อประโยชน์การขายข่าวอย่างเดียว
25. จานวนยอดขายของหนังสื อพิมพ์ ระดับเรทติ้งของรายการโทรทัศน์ รวมทั้งสถิติการกดไลท์ กดแชร์
ทางสื่ อสังคมออนไลน์ต่างๆ มักเป็ นสิ่ งสะท้อนถึงอะไรมากที่สุด
 (1) เป็ นสิ่ งสะท้อนถึงความมีคุณภาพของเนื้อหาหรื อสื่ อนั้นๆ
 (2) เป็ นสิ่ งสะท้อนถึงความน่าเชื่อถือของเนื้อหาหรื อสื่ อนั้นๆ
 (3) เป็ นสิ่ งสะท้อนถึงการเปิ ดรับ เปิ ดชม หรื อการเข้าถึงเนื้อหาหรื อสื่ อนั้นๆ ของผูใ้ ช้
26. สื่ อมีการอ้างอิงแหล่งข่าวหรื อแหล่งผูใ้ ห้ขอ้ มูลในรายการข่าวอย่างไร ที่ท่านคิดว่าเชื่อถือได้มากที่สุด
 (1) อ้างอิงชื่อและ/หรื อตาแหน่งหน้าที่การงานของผูแ้ สดงความคิดเห็น หรื อให้ขอ้ มูลในข่าวที่
เกิดขึ้น
 (2) อ้างอิงว่าในลักษณะกล่าวถึง “แหล่งข่าวระดับสู ง” “แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้” หรื อ
“แหล่งข่าวที่ใกล้ชิด” เป็ นต้น
 (3) ไม่จาเป็ นต้องมีการอ้างอิงแหล่งข่าวใดๆ ก็ได้เพราะผูส้ ื่ อข่าวเป็ นผูใ้ ห้ขอ้ มูลน่าเชื่อถือเพียงพอแล้ว
27. ในข่าวหรื อรายงานข่าวผูส้ ื่ อข่าวต้องปฏิบตั ิอย่างไร เพื่อรักษาสิ่ งที่เราเรี ยกว่า “ความเป็ นกลาง”
 (1) ผูส้ ื่ อข่าวต้องเสนอแต่ขอ้ เท็จจริ งไม่แสดงความคิดเห็นของตัวนักข่าวเองในรายงานข่าว
 (2) ผูส้ ื่ อข่าวหรื อผูร้ ายงานข่าว สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองในข่าวได้
 (3) ในรายงานข่าวควรมีแต่ขอ้ เท็จจริ ง ไม่ควรเสนอความคิดเห็นใดๆ ในรายงานข่าว
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28. การนาเสนอข้อมูล ข้อเท็จจริ งและความเห็นของพรี เซ็นเตอร์ หรื อผูน้ าเสนอสิ นค้าในโฆษณาทางสื่ อ
ท่านคิดว่าสิ่ งที่นาเสนอเหล่านี้มากจากข้อมูล ข้อเท็จจริ ง หรื อความคิดเห็นจากแหล่งใด
 (1) จากใจจริ งของตัวพรี เซ็นเตอร์ เอง
 (2) จากบทพูดที่เขียนโดยผูส้ ร้างสรรค์
 (3) จากข้อมูล ข้อเท็จจริ งที่สะท้อนมาจากผูบ้ ริ โภค
29. โฆษณาต่างๆ ในสื่ อมักมีกลยุทธ์ในการสื่ อสารโน้มน้าวใจกลุ่มผูบ้ ริ โภคเป้ าหมาย เช่นมีการใช้
นักวิชาการผูท้ รงคุณวุฒิ นักแสดงที่มีชื่อเสี ยง นักกีฬาดัง เป็ นผูน้ าเสนอหรื อแนะนาสิ นค้าบริ การอยูเ่ สมอ
ทั้งนี้เพราะ
 (1) บุคคลผูม้ ีชื่อเสี ยงเหล่านี้เป็ นผูเ้ คยใช้หรื อเคยบริ โภคสิ นค้านั้นๆ มาก่อนแล้วนามาบอกต่อ
 (2) บุคคลเหล่านี้รับค่าตัวมาเป็ นผูร้ ับรองความน่าเชื่อถือของสิ นค้าหรื อบริ การนั้นๆ
 (3) บุคคลเหล่านี้อาสาเป็ นพรี เซนเตอร์ เพราะต้องการเผยแพร่ ชื่อเสี ยงตนเอง
30. การซื้ อขายสิ่ งของหรื อสิ นค้าทางอินเทอร์เน็ตหรื อทางออนไลน์ ที่กาลังเป็ นที่นิยมอยูใ่ นปัจจุบนั นี้น้ นั
ในความคิดเห็นและจากประสบการณ์ของท่านเป็ นอย่างไร
 (1) มักมีความทันสมัย ปลอดภัย
 (2) มักมีโอกาสถูกหลอกลวงได้
 (3) มักได้รับสิ นค้าคุณภาพดีตามที่กล่าวอ้างไว้
31. ในการรับรู ้ข่าวสาร ข้อคิดเห็นทางด้านการเมืองในสื่ อต่างๆ ท่านมักจะ
 (1) คล้อยตามสิ่ งที่สื่อนาเสนอเป็ นส่ วนใหญ่
 (2) คัดค้านหรื อโต้แย้งสิ่ งที่สื่อนาเสนอ
 (3) พิจารณากลัน่ กรองสิ่ งที่สื่อนาเสนอในสื่ อก่อนตัดสิ นใจ
32. ท่านคิดว่าเนื้อหาสื่ อต่างๆ เช่นรายงานข่าว ความรู้ สารคดี บทความคิดเห็นมีอิทธิพลต่อตัวท่านหรื อไม่
อย่างไร
 (1) มักเลียนแบบหรื อนาไปปรับใช้ในชีวติ ประจาวัน
 (2) มักเชื่อถือและนาไปบอกต่อ
 (3) มักตั้งคาถามหรื อตั้งข้อสังเกตุในสิ่ งที่สื่อนาเสนอก่อนจะเชื่อหรื อทาตาม
33. ท่านติดตาม ดูละครโทรทัศน์ ดูภาพยนตร์ ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับดารานักร้องนักแสดงเพื่อวัตถุประสงค์อะไร
 (1) เป็ นความหลงใหลนิยมชมชอบส่ วนตัว
 (2) เพื่อเลียนแบบเอาอย่างทาตามสิ่ งที่เห็นในตัวดารา นักแสดงที่ชื่นชอบ
 (3) เพื่อเป็ นประเด็นวิเคราะห์ วิจารณ์กบั เพื่อนๆ หรื อคนอื่นๆ
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34. สื่ อแต่ละแห่งมักนาเสนอเนื้อหาเหตุการณ์เดียวกันแต่ไม่เหมือนกันทั้งหมด เช่นพาดข่าวไม่เหมือนกัน
เนื้อข่าวไม่เหมือนกัน เป็ นเพราะเหตุใด
 (1) เพราะสื่ อหรื อผูส้ ื่ อข่าวเป็ นผูป้ ระกอบสร้าง เรี ยบเรี ยงเป็ นรายงานข่าวขึ้นมาไม่เหมือนกัน
 (2) เพราะการรับรู ้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของผูส้ ื่ อข่าวมีขีดจากัดไม่เท่ากัน
 (3) เพราะเรี ยนรู ้หลักการทาข่าวมาจากต่างสถาบันกัน
35. ปั จจุบนั ข่าวสารต่างๆ ทางสื่ อแทบทุกประเภทมักเสนอคล้ายๆ กันท่านคิดว่าเกิดจากสาเหตุอะไร
 (1) สื่ อส่ วนใหญ่มีกรอบและแนวทางในการคัดเลือกและนาเสนอข่าวสารเหมือนกัน
 (2) ข่าวสารประจาวันมีจากัดย่อมหลีกไม่พน้ ที่จะนาเสนอเหมือนกัน
 (3) นักข่าวมักแอบคัดลอกข่าวจากผูส้ ื่ อข่าวคนอื่น
36. ท่านเคยเข้ามีส่วนร่ วมใช้สื่อ เช่นผลิตข้อความ ข่าวสาร รู ปภาพ คลิป ฯลฯ เพื่อสื่ อสารกับผูอ้ ื่นทางสื่ อ
ออนไลน์ประเภทต่างๆ ในลักษณะต่อไปนี้ท้ งั โดยตั้งใจหรื อไม่ต้ งั ใจหรื อไม่ บ่อยครั้งเพียงใด
ลักษณะการใช้ การสื่อสาร

ไม่เคย
เลย

น้อย
มาก

เคยบ้างไม่
บ่อยนัก

บ่อย
บ่อยมาก
พอประมาณ เป็ นประจา

(1) พูดหรื อเขียนวิจารณ์เรื่ องต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยภาษาและ
ถ้อยคารุ นแรงทางสื่ อออนไลน์
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(2) พูดหรื อเขียนหรื อนาเสนอเรื่ องบิดเบือนหรื อเบี่ยงเบนจาก
สิ่ งที่เป็ นจริ งทั้งๆ ที่รู้

(3) พูด เขียนหรื อนาเสนอข้อความรู ปภาพ คลิปที่ก่อให้เกิดการ
ดูถูก ดูหมิ่น หรื อชิงชังต่อกลุ่มคนหรื อกลุ่มเชื้อชาติ ศาสนา
หรื อองค์กรหน่วยงาน
(4) ซื้อขายหรื อดาวน์โหลดสิ่ งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรื อผิด
กฎหมาย
(5) นาข้อมูล รู ปภาพหรื อสิ่ งประดิษฐ์ สิ่ งสร้างสรรค์ของผูอ้ ื่น
มาใช้หรื อดัดแปลงโดยไม่ระบุเจ้าของหรื อแหล่งที่มา
(6) ส่งคลิปหรื อข้อความลามกอนาจาร
(7) ติดตามเปิ ดดูคลิปภาพหรื อข้อความลามกอนาจารทางสื่ อ
ออนไลน์
(8) ซื้อขายสิ นค้าทางสื่ อออนไลน์ที่มีการหลอกลวง โดยไม่
รู ้เท่าทัน
(9) เสนอขายสิ นค้าหรื อสิ่ งของใดๆ ให้ผอู ้ ื่นในลักษณะ
หลอกลวงหรื อฉ้อฉน
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ลักษณะการใช้ การสื่อสาร

ไม่เคย
เลย

น้อย
มาก

เคยบ้างไม่
บ่อยนัก

บ่อย
บ่อยมาก
พอประมาณ เป็ นประจา

(10) เคยดัดแปลงตบแต่งข้อมูลของผูอ้ ื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
(11) เคยแฮ็กค์ระบบข้อมูลหรื อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่งมาก่อน
(12) เคยถูกหลอกลวงหรื อชักจูงไปในทางเสื่ อมเสี ยจากผูอ้ ื่น
จากบุคคลอื่นผ่านสื่ อสังคมออนไลน์
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(13) เคยแสดงออกทางสื่ อสังคมออนไลน์ สุดขอบ ทั้งทาง
พฤติกรรมและทางอารมณ์ ความรู ้สึก เพราะรู ้สึกเป็ นพื้นที่
อิสระที่จะแสดงออกได้เต็มที่
(14) เคยปกปิ ดตัวตนหรื ออัตลักษณ์ หรื อแปลงอัตลักษณ์ตนเอง
ในสื่ อออนไลน์ เพื่อแสดงออกอย่างอิสระเต็มที่
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(15) นอกจากใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อฆ่าเวลาให้ผา่ นไปได้
แล้วท่านเคยใช้สื่อหรื อช่องทางสื่อสมัยใหม่เช่น สมาร์ท
โฟน เท็ปเล็ต ยูทูป คลิปวิดิโอ เป็ นเครื่ องมือช่วยในการเลี้ยง
น้องหรื อเลี้ยงลูกไม่ให้กวนใจได้นานๆ หรื อไม่
(16) ท่านมักใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อความสนุกสนานบันเทิงหรื อ
สื่ อสารกับผูอ้ ื่นเป็ นเวลานานจนกระทบต่อการงานหรื อการ
เรี ยน
(17) ท่านมักใช้สื่อสมัยใหม่มากเกินไปในแต่ละวันจนกระทบ
ต่อสุขภาพ เช่น สายตา หรื อกระดูก เอ็นกล้ามเนื้อ จนต้อง
รักษาเยียวยา
(18) ท่านมักใช้สื่อสมัยใหม่มากจนขาดการติดต่อทางบุคคล
แบบต่อหน้า เป็ นเวลานานกับบุคคลที่ใกล้ชิด เช่นกับพ่อแม่
ผูป้ กครอง หรื อคนในครอบครัว
(19) ท่านเคยใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อแสดงตัวตนเป็ นผูม้ ี
รสนิยมในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับการดื่มเครื่ องดื่มประเภทเหล้า
เบียร์หรื อแอลกอฮอล
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ตอนที่ 4 บทบาทในการสื่ อสารที่สะท้อนบทบาทพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
37. ท่านเคยแสดงความคิดเห็นวิพากษ์ วิจารณ์เกี่ยวกับบทบาทและผลกระทบการทาหน้าที่ของสื่ อต่างๆ
ทั้งสื่ อดั้งเดิมและสื่ อสมัยใหม่ ทางสื่ อหรื อช่องทางต่างๆ หรื อไม่
 (1) ไม่เคยแสดงความคิดเห็น
 (2) เคยแสดงความคิดเห็นอยูบ่ า้ ง
 (3) เคยแสดงความคิดเห็นค่อนข้างบ่อยถึงบ่อยมาก
38. ท่านคิดว่าสื่ อมวลชนในสังคมไทย ซึ่ งเป็ นสังคมในระบอบเสรี ประชาธิปไตยควรมีหน้าที่เน้นหนัก
ด้านใดต่อไปนี้
 (1) เน้นหนักหน้าที่ทางสังคม สาธารณะโดยไม่มุ่งหวังแสวงหากาไรเพราะสื่ อต้องทาหน้าที่
เพื่อสังคมในฐานะเป็ นฐานันดรที่สี่
 (2) มุ่งเน้นแสวงหากาไรเป็ นสาคัญเพื่อความอยูร่ อดขององค์กร และความเติบโตทางธุรกิจ
ในระบบเศรษฐกิจหรื อทุนนิยม
 (3) มุ่งเน้นทั้งการทาหน้าที่ทางสังคม สาธารณะและการแสวงหากาไรทางธุ รกิจที่สมดุลกัน
39. วิธีการใดที่ท่านคิดว่าประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการทางานของสื่ ออย่างได้ผล
 (1) ออกกฎหมาย
 (2) แสดงพลังการต่อต้านหรื อรวมตัวประท้วง
 (3) สร้างการเรี ยนรู้และความเข้าใจการทางานของสื่ อเพื่อการเปิ ดรับหรื อบริ โภคอย่างมีสติ
40. ท่านคิดว่าสื่ อในยุคดิจิทลั ปั จจุบนั นี้มีส่วนส่ งเสริ มหรื อเป็ นอุปสรรคต่อการช่วยให้ประชาชนมีขอ้ มูล
ข่าวสารที่เป็ นความรู ้สร้างสติปัญญาในการตัดสิ นใจและมีส่วนร่ วมในระบอบการเมืองการปกครองของ
สังคมไทย
 (1) สื่ อมีส่วนส่ งเสริ ม สร้างสติปัญญา
 (2) สื่ อเป็ นอุปสรรคในการส่ งเสริ มสติปัญญา
 (3) สื่ อยังทาหน้าที่ยงั ไม่ชดั เจน
41. ปกติท่านมักสนใจติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในกิจกรรมสังคมหรื อกิจกรรมสาธารณะในด้าน
ใดบ้าง
 (1) ไม่สนใจติดตามกิจกรรมสังคมหรื อสาธารณะใดๆ
 (2) สนใจติดตามด้าน การเมืองและกิจการสาธารณะ
 (3) มักสนใจติดตามกิจกรรมบันเทิงหรื อกีฬามากกว่า
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42. ในสังคมประชาธิ ปไตยที่คนในสังคมมีความคิดเห็นต่างๆ กัน สื่ อก็มีความคิดเห็นต่างๆ กันท่านมีวธิ ี
พิจารณาในการเปิ ดรับข่าวสารจากสื่ อที่แตกต่างกันหรื อมีความขัดแย้งกันอย่างไร
 (1) มักจะหลีกเลี่ยงไม่สนใจข่าวสารที่ขดั แย้งกับความคิดของเรา เพราะรับรู้ไปก็ไม่มี
ประโยชน์ทาให้เครี ยดมากขึ้น
 (2) มักไม่ให้ความเชื่อถือกับข่าวสารที่ไม่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน เพราะทาให้สับสน
ขาดความมัน่ ใจในตัวเอง
 (3) เปิ ดรับความคิดเห็นที่ไม่ตรงกับความคิดของท่าน เพื่อเป็ นข้อมูลเปรี ยบเทียบ
43. เมื่อท่านรู ้สึกมีสิ่งใดที่ไม่เหมาะสม เช่น การละเมิดสิ ทธิต่างๆ การทุจริ ต ประพฤติมิชอบในสังคม หรื อ
ในบ้านเมืองท่านมักจะมีปฏิกิริยา อย่างไร
 (1) นิ่งเฉย เพราะไม่อยากแส่ หาเรื่ องใส่ ตวั
 (2) คอยติดตามดูวา่ จะมีใครลุกขึ้นมาโวยวาย
 (3) แสดงออกเชิงไม่เห็นด้วยทางสื่ อสังคมออนไลน์หรื อช่องทางอื่นๆ
44. ท่านคิดว่าสื่ อมวลชนควรทาหน้าที่ในการเสนอเนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มบุคคล กลุ่มชาติ
พันธุ์ในสังคมอย่างไร
 (1) เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มคนหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ในแง่ที่มีความแปลกประหลาด
พิสดาร หรื อตลกขบขัน
 (2) เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มคนหรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ในเรื่ องที่เกี่ยวกับความขัดแย้ง
รุ นแรง
 (3) เสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับบุคคล กลุ่มคน หรื อกลุ่มชาติพนั ธุ์ ที่ดอ้ ยโอกาสในสังคมและ
หาทางส่ งเสริ มหรื อแก้ไข
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45. เพื่อให้ประชาชนคนไทยมีความรู้ความเข้าใจเท่าทันสื่ อและการสื่ อสารทั้งสื่ อดั้งเดิมและโดยเฉพาะสื่ อ
สมัยใหม่ต่างๆ ในยุคดิจิทลั ท่านคิดว่าควรมีการส่ งเสริ มด้วยวิธีการต่างๆ ต่อไปนี้มากน้อยแค่ไหน
เห็นควรสงเสริมมากน้ อยเพียงใด
น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก
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(1) ควรส่ งเสริ มให้มีการเรี ยนในโรงเรี ยน เพื่อสร้างความรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร
โดยกาหนดไว้ในหลักสูตรตั้งแต่
1.1 ระดับอนุบาล
1.2 ระดับประถมศึกษา
1.3 ระดับมัธยมศึกษา
1.4 ระดับอาชีวศึกษา
1.5 ระดับมหาวิทยาลัย
(2) เสนอให้เรื่ องการรู ้เท่าทันการสื่ อสารถูกกาหนดเป็ นนโยบายระดับชาติ
(3) สื่ อแต่ละสื่ อต้องเปิ ดเนื้อที่หรื อช่วงเวลาในการนาเสนอเรื่ องราวเกี่ยวกับสื่ อและ
การสื่ อสารทั้งด้านความรู ้ ความเข้าใจ และการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
(4) ส่ งเสริ มบทบาทกลุ่มผูบ้ ริ โภคในระดับประชาชนทัว่ ไปให้เข้มแข็งรวมตัวเป็ น
กลุ่มองค์กรที่มีความอิสระ เพื่อดาเนินการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคและตรวจสอบสื่ อ
อย่างจริ งจังให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีจรรยาบรรณ
(5) มหาวิทยาลัยที่สอนทางด้านสื่ อมวลชนหรื อนิเทศศาสตร์ตอ้ งจัดกิจกรรมบริ การ
สังคมโดยสร้างการเรี ยนรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารในชุมชนในโรงเรี ยนและใน
สังคมทุกระดับทั้งในเมืองและชนบท
(6) ในแต่ละโรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษาควรส่ งเสริ มให้มีกิจกรรมนักเรี ยน/
นักศึกษาโดยตั้งเป็ นชมรมที่ศึกษาเรี ยนรู ้และตรวจสอบสื่ อในชื่อ “รู ้เท่าทันสื่ อ
และการสื่ อสารยุคดิจิทลั ”
(7) ผูเ้ กี่ยวข้องหรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยร่ วมกันทา “คู่มือรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสาร”
หรื อ “ฉลาดสื่ อสารและรู ้เท่าทันสื่ อ” เพื่อแจกกับนักเรี ยนนักศึกษาเยาวชนและ
ประชาชนทัว่ ไปให้รู้จกั และรู ้เท่าทันสื่ อมากขึ้น
(8) รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจเพื่อการส่ งเสริ มกิจการสร้างความรู ้เท่า
ทันสื่ อและการสื่ อสารโดยแบ่งสรรงบประมาณจากภาษีที่ได้จากโฆษณาในสื่ อ
ต่างๆ หรื อจาก กสทช. ที่มีรายได้จากการประมูลคลื่นความถี่ดิจิทลั

มากที่สุด

ประเด็นที่ควรส่ งเสริม

135
เห็นควรสงเสริมมากน้ อยเพียงใด
น้อยที่สุด

น้อย

ปานกลาง

มาก

มากที่สุด

ประเด็นที่ควรส่ งเสริม
(9) สภาวิจยั หรื อกองทุนส่ งเสริ มวิจยั แห่งชาติจดั ทากองทุนวิจยั และจัดสรร
งบประมาณจานวนหนึ่ ง เพื่อทาการวิจยั และส่ งเสริ มโครงการการรู ้เท่าทันสื่ อและ
การสื่ อสารให้เกิดขึ้นในสังคมไทยยุคดิจิทลั
(10) สร้างเครื อข่ายส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารในสังคมไทยให้มี
บทบาทเพื่อตรวสอบคุณภาพสื่ อและการสื่ อสารให้สร้างสรรค์และรับผิดชอบ
มากขึ้น

PU

D

46. ท่านมีขอ้ เสนอแนะอื่นๆ เพื่อส่ งเสริ มการรู้เท่าทันสื่ อและการสื่ อสารในการช่วยปฏิรูปการสื่ อสารใน
สังคมไทยอย่างไรบ้างโปรดระบุ_________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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ภาคผนวก ข.
คาตอบที่สะท้ อนการรู้ เท่ าทันการสื่ อสาร
(จากแบบสอบถามเชิงสารวจ)
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การรู้ เท่ าทันการสื่ อสาร (สื่ อและการสื่ อสาร)

คาตอบ
(3)
(2)
(3)
(3)
(3)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(1)
(3)
(3)
(1)
(3)
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(1)
(1)
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ข้อที่เป็ นคาตอบ สะท้อนการรู ้เท่าทันสื่ อ
ตอนที่ 3
ข้อคาถามที่
ข้อที่ 11
ข้อที่ 12
ข้อที่ 13
ข้อที่ 14
ข้อที่ 15
ข้อที่ 16
ข้อที่ 17
ข้อที่ 18
ข้อที่ 19
ข้อที่ 20
ข้อที่ 21
ข้อที่ 22
ข้อที่ 23
ข้อที่ 24
ข้อที่ 25
ข้อที่ 26
ข้อที่ 27
ข้อที่ 28
ข้อที่ 29
ข้อที่ 30
ข้อที่ 31
ข้อที่ 32
ข้อที่ 33
ข้อที่ 34
ข้อที่ 35
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ภาคผนวก ค.
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การอภิปรายกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง “ความรู้ เท่ าทันการสื่ อสารยุคดิจทัลกับบทบาทในการกาหนด
แนวทางการปฏิรูปการสื่ อสารในสั งคมไทย”
การประมวลประสบการณ์ ความรู้ ความคิดและการปฏิบัติ
ในประเด็นการรู้ เท่ าทันการสื่ อสารในประเทศไทย
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กาหนดการสนทนาและอภิปรายกลุ่ม เพือ่ ประมวลประสบการณ์ ความรู้ ความคิดและ
การปฏิบัติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง “ความรู้ เท่ าทันการสื่ อสารยุคดิจิทลั กับบทบาทในการกาหนดแนวทางการปฎิรูปการสื่ อสารในสั งคมไทย”
จัดโดย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น.
ณ ห้ อง 7203 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
************************
13.00 – 13.30 น.
ลงทะเบียน
13.30
พิธีเปิ ดการเสวนา
กล่าวต้อนรับและแจ้งวัตถุประสงค์โดย
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
13.40 – 16.30 น. สนทนากลุ่ ม อภิ ปรายหัวข้อ “ความรู้ เท่ าทันการสื่ อสารยุ คดิ จิ ทัลกับบทบาทในการ
กาหนดแนวทางการปฎิรูปการสื่ อสารในสั งคมไทย” โดย
 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายเผยแพร่ งานวิจยั
สถาบันวิจยั และพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
 ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุ จิต
อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตรและนวัตกรรมการจัดการ และ
ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายสื่ อสารองค์กร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ หารศาสตร์ (นิดา้ )
 อาจารย์จักร์ กฤษ เพิม่ พูล
อดีตประธานสภาการหนังสื อพิมพ์แห่งประเทศไทย
บรรณาธิการหนังสื อพิมพ์ในเครื อเนชัน่ และ
อาจารย์พิเศษในสถาบันการศึกษาด้านนิเทศศาสตร์
 อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ
นักวิชาการด้านสื่ อ สถาบันวิชาการสื่ อสาธารณะ (สวส.)
องค์การกระจายเสี ยงและแพร่ ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)
สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
ดาเนินการสนทนาโดย รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ
16.30 – 17.00 น.
สรุ ปการสนทนากลุ่มและปิ ดการสนทนา
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วิจัย Digital Communication Literacy (Group Dission)
ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
กล่าวเปิ ดและขอบคุณผูท้ รงคุณวุฒิที่มาร่ วมสนทนากลุ่มในโครงการวิจยั เรื่ อง ความรู้ เท่ าทันการ
สื่ อสารยุคดิจิทัลกับบทบาทในการกาหนดแนวทางการปฏิรูปการส่ อสารในสั งคมไทย ซึ่ งเป็ นโครงการที่
คณะอาจารย์ระดับบัณฑิ ตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุ รกิ จบัณฑิตย์ ได้จดั ทาขึ้นเพื่อ เพิ่มพูน
ความรู ้ในเชิงวิชาการ และเพื่อให้เกิดประสิ ทธิผลสู งสุ ดสาหรับการจัดการเรี ยนการสอน ซึ่ งมีส่วนผลักดัน
ให้อาจารย์ระดับ ปริ ญญาโทปริ ญญาเอกได้ท างานวิจยั ที่ มี ประโยชน์ และมี ผลกระทบสู งสุ ดด้วย ใน
ประเด็นเรื่ องนี้ เชื่ อว่าผลงานของผูท้ รงคุณวุฒิทุกๆ ท่านจะได้เป็ นกลไกในการขับเคลื่อนไปสู่ สังคม กับ
ประชาชน กับรัฐบาลให้สามารถเดินคู่ขนานกันไปได้ในยุคดิจิทลั
เราในฐานะสถาบันการศึกษา สนใจศึกษาในเรื่ องการรู้เท่าทันการสื่ อสาร ซึ่ งเมื่อก่อนนี้ หลายๆ
ท่านก็คงจะมีความเชื่อ ในส่ วนของการรู้เท่าทันสื่ อหรื อ Media literacy การศึกษาวิจยั ที่จะทานี้ จะศึกษาใน
เชิ งลึกขึ้นไปอีกในส่ วนของการเป็ น Communication literacy โดยรวมในยุคดิจิทลั เพื่อเป็ นแนวทางการ
ปฏิรูปกับบทบาทการสื่ อสารในสังคมไทย ประเด็นเรื่ อง Media literacy นี้ มีเนื้ อหาด้านวิชาการในเรื่ อง
รู ้เท่าทันสื่ อกระแสหลักค่อนข้างจะเยอะ พอมาถึงในสื่ อในยุคดิจิทลั ก็มีบางอย่างที่ขาดหายไปพอสมควร
ดัง นั้น การเชิ ญ ผูท้ รงคุ ณ วุ ฒิ ท้ งั 4 ท่ า นในการที่ จ ะมาร่ วมกัน แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ นว่า มี อ ะไรที่ เ รา
ตระหนักว่ามันขาดหายไปเราควรจะต้องรู้เท่าทันสื่ ออย่างไร เพื่อที่จะเป็ นองค์ความรู้ที่จะเพิ่มเข้าไปใน
วงการวิชาการของเรา เมื่องานวิจยั นี้ เสร็ จผมก็คาดว่าเราจะได้ผลการวิจยั นี้ ไปเสนอต่อเพื่อเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิในการปฏิรูปในอีกมุมหนึ่ง เพราะว่าเราก็ได้สื่อสารกับคณะกรรมการปฏิรูปสื่ อพอสมควร ในวันนี้
ขออนุญาตขอบพระคุณทุกท่านและขออนุญาตยกเวทีการสนทนานี้กบั ทุกท่านที่กรุ ณามาร่ วมสนทนา เพื่อ
รวบรวมและหาข้อสรุ ป ประเด็นปั ญหา ประสบการณ์ แนวคิด และแนวทางปฏิบตั ิที่เกี่ยว้องกับความรู้เท่า
ทันการสื่ อสารและการปฏิรูปการสื่ อสารในสังคม เพื่อเป็ นแนวทางในการวิจยั ครั้งนี้ต่อไป
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รศ.ดร.พีระ จิรโสภณ (ผู้ดาเนินการอภิปราย)
วันนี้คงจะมาร่ วมกันแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน เสนอองค์ความรู้ต่างๆ ที่ท่านผูท้ รงคุณวุฒิได้
ทาการศึกษาวิจยั ทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็ นประโยชน์กบั งานวิจยั ที่ทาอยู่ เรามองว่าช่วงนี้ เป็ นช่วงที่มีการปฏิรูป
สื่ อ ปฏิรูปสังคม ฉะนั้นทุกท่านก็คงทราบว่าในปั จจัยของการปฏิรูปสื่ อหรื อปั ญหาของการสื่ อสารสิ่ งหนึ่ง
ก็คือผูร้ ับสารที่มีปัญหาในเรื่ องของการรู้เท่าทันสื่ อ ทาไมถึงต้องเป็ นด้านการสื่ อสารเพราะว่าในเรื่ องของ
การรู ้เท่าทันสื่ อหรื อ Media literacyนี้ ซึ่ งบางแห่ง UNESCO ก็ขยายเป็ นการรู้เท่าทันสื่ อสารสนเทศ หรื อว่า
Media and information Literacy จริ งๆ ขอบเขตมากไปกว่านั้น มิติของการสื่ อสาร ถ้าจะมองในแง่ของการ
ปฏิรูปกระบวนการสื่ อสารจริ งๆ สื่ อแน่นอนจะต้องปฏิรูปและเราจะต้องรู้เท่าทัน เพราะว่าสื่ อเป็ นปั ญหา
หลักในแง่ของผูส้ ื่ อสาร หรื อผูใ้ ช้ก็เป็ นปั ญหา การรู้จกั การไม่รู้เท่าทันและการใช้สื่อด้วยเจตนาทั้งดีและ
ร้ายก็ทาให้กระบวนการสื่ อสารของสื่ อในสังคมเป็ นปัญหา ในสังคมสมัยก่อนการอ่านออกเขียนได้ถือว่ามี
literacy Literacy เบื้องต้น แค่ 3 R ก็พอคือ writing reading และ arithmetic คือ อ่านออก เขียนได้
คานวณเป็ น ก็พ ออยู่และเอาตัวรอดในสังคมได้แล้ว กระบวนการตัดสิ นใจในสัง คมราบรื่ นได้ แต่ ว่า
ปั จจุ บนั นี้ ทุ กอย่า งเจริ ญเติ บ โตก้า วหน้า ซับ ซ้อน การรู้ เรื่ อง literacy อย่า งเดี ย วไม่ เพี ยงพอ สื่ อเข้ามามี
บทบาทจะต้องเข้าใจในเรื่ องสื่ อ ก่อนที่จะพูดถึงเรื่ อง Media literacy ก็มี่เรื่ องของ rhetoric ก็คือการพูดเป็ น
คิดเป็ นซึ่ งถือเป็ นเรื่ องของ literacy ในยุคดั้งเดิมที่ยงั ไม่มีสื่อ ดังนั้นการที่คนจะรู้เท่าทันหรื อมีความรู้ใน
เรื่ องของการสื่ อสารในองค์ประกอบต่างๆ ในระดับต่างๆ และบริ บทต่างๆ มีความจาเป็ นเพื่อที่จะทาให้เรา
สื่ อสารเป็ น สื่ อสารในเชิงสร้างสรรค์ เราจึงทาการวิจยั เพื่อศึกษาว่าคนไทยในยุคสังคมข่าวสารสื่ อสารเป็ น
สื่ อสารอย่างผูฉ้ ลาดรู ้ ทนั แค่ไหน และก่อนที่จะทาการวิจยั เรื่ องนี้ มีความจาเป็ นที่คณะผูว้ ิจยั ต้องประมวล
องค์ความรู ้ และการดาเนิ นการเกี่ ยวกับความรู้เท่าทันด้านการสื่ อสาร จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างไร
เพื่อเป็ นพื้นฐานการวิเคราะห์ศึกษาในเชิงลึกต่อไป และสุ ดท้ายก็จะเป็ นเรื่ องของการนาความรู้เรื่ อง Media
literacy ไปสู่ การเสนอแนะต่อการปฏิรูปการสื่ อสารในสังคมไทย
ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
ขอบคุณที่ให้โอกาส ได้เล่าประสบการณ์ เพราะความจริ งก็ขบั เคลื่อนมานานตั้งแต่ปี 40 ผูท้ ี่นาคานี้ เข้ามาก็
คือ สสย.(สถาบันสื่ อเด็กและเยาวชน) โดยใช้คาว่า Media Education เนื่ องจาก สสย. เป็ นองค์กร NGO
ที่มาขับเคลื่อนเพื่อที่จะให้เมืองไทยมีการศึกษาสื่ ออย่างแท้จริ ง ผูท้ ี่นาคาว่า media literacy เข้ามาอีกท่าน
หนึ่งและถือว่าเป็ นการจุดประกายคืออาจารย์เอื้อจิตต์ (วิโรจน์ไตรรัตน์) เป็ นผูท้ ี่อา้ งถึงและทาวิทยานิพนธ์
ที่เป็ นตัวต้นแบบใช้คาว่าทับศัพท์เลย ยังไม่ใช้คาว่ารู้เท่าทันสื่ อ ในเล่มก็ใช้คาว่า media literacy จากตรง
นั้นมาก็จะพบว่า สสส. (สานักงานกองทุ นสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ข ภาพ) พูดถึ งสื่ อเพื่อสุ ขภาพ ที่
ตนเองมีส่วนร่ วมคือในสื่ อเพื่อสุ ขภาพมีกิ่งเรื่ องรู้เท่าทันสื่ อ เพราะฉะนั้นการรู้เท่าทันสื่ อสมัยที่มีการ
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เคลื่อนนอกระบบ NGO หรื อการเคลื่อนเพื่อองค์กรต่างๆ เท่าที่เห็นจะใช้ดา้ นสุ ขภาพก่อน เพราะมีเรื่ อง
ของ whitening เรื่ อ งท าไมต้อ งผอม เรื่ อ งของอาหารเสริ ม องค์ก รที่ ใ ห้ทุ น เป็ นเรื่ อ งด้า นสุ ข ภาพ
เพราะฉะนั้นก็เคลื่ อนไหวเรื่ องนั้น ในขณะเดี ยวกันผูจ้ ุดประกายอีกคนหนึ่ งก็คือ ผศ.ดร.ดวงกมล (ชาติ
ประเสริ ฐ) ซึ่ งเป็ นคนแรกที่ได้ทุน UNESCO เธอใช้คาว่า Media literacy แล้วก็นาเข้ามา UNESCO เริ่ มพูด
เรื่ องนี้พอเริ่ มพูดเรื่ องนี้สิ่งแรกที่ทาในโปรเจคนั้นก็จะมีProfessor จากญี่ปุ่นมาเพื่อให้ concept ซึ่ งเป็ นที่กา
รันตีโดย UNESCO แล้วว่า Professor คนนี้มี concept ด้าน media literacy ชัดเจน ได้เชิญอาจารย์ดา้ นนิเทศ
ศาสตร์ ตอนนั้นมีฟิลิปปิ นส์ มาเลเซี ย เวียดนาม อินโดนี เซี ยแล้วก็ของไทยรวม 5 ชาติ มาเรี ยนรู้ concept
Media literacy ว่าทาอะไรกันบ้างแล้วก็ให้ทุกท่านกลับไปที่มหาวิทยาลัยของตนเองแล้วไปขับเคลื่อนเรื่ อง
นี้แล้วก็ตามไป follow-up นัน่ ก็คือส่ วนที่ 2 คล้ายกับว่ามีการเคลื่อนนอกระบบและมีความพยายามที่จะมี
การเคลื่อนในระบบ พอมาถึงยุคของตนเองได้รับทุนในการแปล UNESCO ให้มาเล่มหนึ่ ง หลักการของ
Media Education In pacific เป็ นคู่มือมาเลยว่าคุณจะสอน ซึ่ งตอนนั้น Media literacy ยังไม่เข้ามา Media
Education เข้ามา พอแปลเล่ มนั้นก็จะออกมาเป็ นแนวว่า Media Education ซึ่ งบอกว่าเราต้องรู้ เรื่ อง
อะไรบ้างสาหรับครู ระดับมัธยม ครู มธั ยมไม่ได้เรี ยนนิเทศศาสตร์อย่างเราเพราะฉะนั้นในเล่มนั้นจะปูดว้ ย
พื้นว่า นิ เทศศาสตร์ คืออะไร SMCR คื ออะไร บทบาทหน้าที่ การสื่ อสารคืออะไรแล้วเราจะวิเคราะห์
อะไรบ้าง ในยุคนั้นอิทธิ พลสาคัญที่สุดคือโฆษณา เพราะฉะนั้นในยุคต้นๆ ของการทา media literacy คือ
การมุ่งไปที่โฆษณาเพราะให้ผลกระทบด้านลบทาให้เด็กหลงเชื่ อเยาวชน หลงเชื่อหรื อใครๆ หลงเชื่ อได้
มาก เมื่อแปลคู่มือเล่มนั้นเสร็ จให้กระทรวงศึกษา ซึ่ งคาดว่ากระทรวงศึกษาจะไปเคลื่อนในโรงเรี ยนแต่ก็
ไม่เคลื่ อนไปแล้วหนึ่ งเล่ม จากนั้นมาตนเองก็จะรับทุนวิจยั ไปเรื่ อยๆ พัฒนาองค์ความรู้ไปเรื่ อยๆ และก็
พัฒนาโมเดลซึ่ งมาจากหลากหลายที่แล้วก็มาทาในบริ บทของสังคมไทยโดยใช้ทุนของ สสส. ก็เกิดโมเดล
ขึ้นเหมือนกัน แล้วก็ได้ไปนาเสนอแลกเปลี่ยนที่เวทีที่โมรอคโค UNESCO ก็นาเสนอให้เปลี่ยนคาว่า
Media literacy เป็ น Media information literacy curriculum ก็ประกาศว่าแต่ละประเทศเมื่อกลับประเทศ
ของตนเองแล้วก็ช่วยนาเอา concept นี้ ไป เนื่ องจากว่าตอนหลังมีเรื่ อง ยุคดิจิทลั เข้ามา ยุคมีเดียเข้ามา แค่
มีเดียเฉยๆ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่ องโฆษณาอะไรต่างๆเหล่านั้นมันรวมเรื่ องของ information เรื่ อง ICT ด้วย
หลังจากเวทีน้ นั UNESCO ก็ให้ทุนมาอีก ช่วยแปลเล่มคู่มือและก็ใช้สาหรับ Teacher for Teacher แล้วก็
เริ่ มทา workshop กัน มันก็กองอยูท่ ี่ห้อง คนที่ทาและขับเคลื่อนมาเป็ น 10 ปี คาดหวังว่า Media literacy
จะเข้า ไปอยู่ใ นโรงเรี ย น มัน ก็ ย งั เข้า ไม่ ไ ด้ ส่ วนทางนอกระบบทั้ง หลายที่ เ ป็ นการขับ เคลื่ อ นอยู่ มี
หน่วยงานที่รับทราบคือ กลุ่มมะขามป้ อมที่ยงั รับทุนและทางานกับ สสส. สสย. อยู่ และส่ วนของ Media
Monitor คุ ณธาม (เชื้ อสถาปนศิริ) คงเล่ าให้ฟังได้น้ ันคือสิ่ งที่ขบั เคลื่ อนอยู่ในประเทศไทย การท า
workshop กับคุ ณครู ที่เราคาดหวังว่าจะเป็ น Training for the trainer คาดหวังว่าคุณครู น้ นั จะใช้
กระบวนการรู ้เท่าทันสื่ อในโรงเรี ยน คุณครู น้ นั ก็หายไปเกษียณไปบ้าง ก็ไม่ได้เข้าไปอยูอ่ ย่างชัดเจน
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สรุ ปว่าเกิ ดการทาคู่มือขึ้นแล้วระดับมัธยมเล่มหนึ่ ง ระดับประถมวัยเสร็ จซึ่ งตนเองทาให้กบั สสย.ทั้งชุ ด
เหมือนกันแต่มีครู ประถมวัยคือเด็กอนุ บาลทั้งหลายครู สอนวิธีการดื่มนม ดื่มนมอย่างไร ดื่มนมชอคโก
แลตไม่ดื่มนมหวาน โฆษณาให้ทานอาหารแต่ไม่ใช่ว่าทานอาหารไร้ประโยชน์ focus ไปที่งานโฆษณา
เพราะเด็กประถมวัยยังไม่ถึงสื่ อดิจิทลั ทั้งหลาย คู่มือเล่มนี้มีเรื่ องของ information ทั้งหลาย เรื่ องของ ICT
และก็จะมีการแปลมาเป็ นครึ่ งๆ ครึ่ งหนึ่ งเป็ นเรื่ องของ media อีกครึ่ งจะเป็ นเรื่ องของ information มันจะมี
คาว่า big-think information ก็จะมีคาว่าคุณสื บค้นอย่างไรเครดิตความน่าเชื่อถือของinformation นั้นเป็ น
อย่างไร จะจัดเก็บอย่างไรและใช้ประโยชน์จาก information มีประมาณ 6ด้านที่เราต้องมองด้าน
information หรื อในโลกของดิจิทลั UNESCO มีการพูดถึง ICT Study ที่ตนเองเข้าไปร่ วม ก็พูดถึงในเรื่ อง
ของ information และก็มีคาพูดว่า MIL (Media and Information literacy) เพราะฉะนั้นเรี ยนให้ทราบว่า
พูดถึงในเรื่ องของประเด็นแรกคือการ Access การ Access เข้าไปถึงสื่ อต่างๆ ประเด็นที่สองคือ Freedom
of Distribution นัน่ คือเสรี ภาพของสื่ อต่างๆ ที่มีอยู่ แต่ละประเทศจะไม่เหมือนกัน ประเด็นที่สาม คือเรื่ อง
ของ Privacy ประเด็นที่สี่ เรื่ องของ ethic เรื่ องของจรรยาบรรณที่ควรจะต้องคานึงถึงแล้วก็ใช้กระบวนการ
ที่ MIL ซึ่ งfeed ความรู ้ ให้กบั ประชาชนในประเทศ ในขณะเดียวกันให้ชดั เจนว่าเหมือน Hardware กับ
software ที่เราจะพูดถึงโลกดิจิทลั มันหมายถึงHardware หมายถึงระบบ แต่ถามว่าตัวเราเองเหมือนกัน ที่
เราจะ scopeงานวิจยั นี้เราจะพูดถึ งตัวcontent หรื อเราจะพูดถึงตัวระบบ เราต้องชัดเจนด้วย เพราะฉะนั้น
การรู ้เท่าทันนี้ หมายถึงการรู ้เท่าทันcontentให้ชดั เจนเลย scopeไปที่content scopeไปที่massage เพราะว่า
มันจะกว้างเวลาที่เราได้ยินคาว่าดิ จิทลั มันหมายถึงทีวีดิจิทลั หรื อหมายถึงระบบดิจิทลั ที่มนั แตกต่างกับอ
นาล็อคอย่างไร แต่รู้เท่าทันสื่ อคื อรู้ เท่า ทันสารหรื อเปล่ า กระบวนการนี้ จะเกิ ดขึ้นกับผูร้ ั บสาร เพื่อจะ
ก่อให้เกิดการรู ้การเท่าทันต่างๆ เมื่อสักครู่ ที่ถามเรื่ องการสื่ อสารการตลาดก็คือที่ผา่ นมาก็ชดั เจนเรามุ่งเน้น
ไปที่ โฆษณา แต่ปัจจุบนั นี้ ละครไทยก็ยงั น้ าเน่ าอยู่ ก็คือสื่ อบันเทิงก็ยงั มีผลแต่เราก็จะค้นพบอย่างหนึ่ ง
ตลอดเวลาที่ ทางานวิจยั คื อเราห่ วงว่าเยาวชนไทยจะรับละครไทยที่น้ าเน่ าหรื ออะไรก็แล้วแต่ เราคิดว่า
ปั จจุบนั นี้ เด็กรู ้เท่าทันเยอะโดยเฉพาะกับทีวีเพราะเด็กรุ่ นใหม่จะไม่ค่อยรับทีวีเพราะกลายเป็ นว่าเขาเล่น
โซเชียลเน็ตเวิร์ค มันแตกต่างกันไหมกับด้านการสื่ อสารทีวดี ิจิทลั กับรู้เท่าทันสื่ อเฉยๆ ถ้าเรามีตวั ชี้ วดั เรามี
กรอบในการคิดสิ่ งที่สาคัญก็คือเราจะจับสื่ อไหนก็ได้ คือกรอบหรื อตัวโมเดลทั้งหลายที่มี เช่นคาง่ายๆ คือ
Access สื่ อไหน สื่ อทีวี หรื อสื่ อใหม่ วิเคราะห์ก็คือคุณก็วเิ คราะห์เนื้ อหา ไม่วา่ จะเป็ นทีวีหรื อสื่ อใหม่ ไม่วา่
จะเป็ นโฆษณา เว็บไซต์หรื ออะไรก็ได้หมด ตัวโมเดล ตัวองค์ประกอบเพื่อการชี้ วดั เพื่อการศึกษาจะเป็ น
ภาพรวมใหญ่สามารถจับได้กบั ทุกสื่ อ จับได้กบั ทุกสารและจับได้กบั สื่ อที่เข้าสู่ กลุ่มเป้ าหมายใดๆก็ได้ อัน
นี้ เป็ นกรอบในเชิ งวิชาการ แล้วก็เป้ าหมายเดิมๆที่มกั จะมุ่งที่เด็กมัธยมปลายก่อนที่คาดว่าจะมีอิทธิ พลกับ
สื่ อเยอะ แต่ปัจจุบนั นี้สื่อลงมาถึงเด็กประถมแล้ว พอเด็กผ่านประถมวัยก็จะเข้าสู่ มธั ยมมันก็คือปั ญหาแล้ว
รอบแรกประมาณนี้ก่อนค่ะ
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อาจารย์ จักร์ กฤษ เพิม่ พูล
ขอบคุ ณ ทุ ก ท่ า น อยากขอปรั บ พื้ น ฐานให้เ ข้า ใจใกล้เ คี ย งกัน ก่ อ นว่า เรื่ อ งการปฏิ รู ป การสื่ อ สารใน
สังคมไทยอย่างที่เป็ นโจทย์ ถ้าไม่เอาไปพัวพันกับการปฏิรูปสื่ อในสภาตอนนี้ผมว่าถูกต้อง เราต้องชัดเจน
อย่าหลงประเด็น การปฏิรูปสื่ อครั้งนี้ คือการปฏิรูปที่ผมู้ ีอานาจไม่ได้ต้ งั ใจจะให้มีการปฏิรูปจริ งๆ แต่เป็ น
การตอบโจทย์ในการพยายามที่จะจัดการกับสื่ อสังคมออนไลน์ที่คุมไม่ได้ ประกาศหลายฉบับที่ออกมา
ก่อนหน้านี้ 97 / 103 มีที่มาจากการที่พยายามที่จะควบคุมสื่ อออนไลน์ท้ งั สิ้ นไม่เกี่ ยวข้องกับสื่ อเดิมเลย
ปรากฏการอย่างหนึ่ งที่ผมคิดว่าไปหวังพึ่งพิงการปฏิรูปสื่ อในระบบไม่ได้ก็คือการแก้ไข พ.ร.บ.จัดสรรค์
องค์กรคลื่ นความถี่ ดูมีเนื้ อหาสาคัญย้อนกลับไปก่อนปี 40 คือให้ กสทช.กับไปอยู่ภายใต้รัฐเหมือนเดิม
ฉะนั้นถ้าเอาเรื่ องการปฏิ รูปสื่ อในภาคการเมืองเป็ นตัวตั้งผมว่าอาจจะไม่จาเป็ นเท่าไหร่ ไม่ค่อยเกี่ ยวข้อง
ผมจะเล่ าประสบการณ์ ในฐานะที่เป็ นนักวิชาชี พที่ไปเกี่ ยวข้องกับวิชาการบ้างเล็กน้อยนั้น ก็ได้มีความ
พยายามที่จะทาบางอย่างเพื่อให้สังคมเข้าใจว่าการเปลี่ยนผ่านมาสู่ ปัจจุบนั รู ปแบบลักษณะของสื่ อปั จจุบนั
เป็ นอย่างไรตลอด 6 ปี ที่อยู่ในสภาการหนังสื อพิมพ์ 3 ปี แรกเป็ นกรรมการ 3 ปี หลังเป็ นประธาน ผมก็
พยายามที่จะให้ความรู ้กบั องค์กรสมาชิกเราซึ่ งมีอยูท่ ว่ั ประเทศ ทั้งในต่างจังหวัดและกรุ งเทพฯ ประมาณ
60 กว่าองค์กร ขณะนี้ เรื่ องของสื่ อมันเข้าสู่ เรื่ องของ Media Convergence คือสื่ อยุคหลอมรวมก็มีการจัด
เวที มี ก ารให้ค วามรู ้ ก ันมาตลอดในช่ วงที่ ผมอยู่ใ นตาแหน่ ง อันที่ ส องที่ อาจจะเกี่ ย วข้องกันแต่ อาจไม่
โดยตรงนักก็คือการทาให้เกิ ดแนวทางร่ างการปฏิบตั ิในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ก็เป็ นแนวปฏิบตั ิซ่ ึ งใช้
ในองค์กรสื่ อ 4 องค์กรหลักด้วยกัน อีกประการหนึ่ งคือเรื่ องของความพยายามที่จะรวมกันของฝ่ าย
วิชาการและฝ่ ายวิชาชี พ ผมเข้าใจว่าเมื่อเริ่ มเข้าสู่ ยุคดิจิทลั เป็ นช่วงเปลี่ยนผ่านซึ่ งสับสนพอสมควรในแง่
ของวิชาชี พบางที อาจจะก้าวเกิ นไป ฝ่ ายวิชาการก็ อาจจะเข้า ใจแต่ว่า เรื่ องของการปรั บตัวในเรื่ องของ
หลักสู ตร เรื่ องของเนื้อหาการเรี ยนการสอนอาจจะทาได้ไม่เร็ วนัก ผมก็เลยมีแนวคิดตั้งแต่แรกว่าน่าจะเอา
2 ฝ่ ายมานัง่ คุ ยกันและเป็ นรู ปแบบของการประชุ มก็เลยมีการเริ่ มต้นเรื่ องการประชุ มเครื อข่ายวิชาการ
วิชาชี พ จัดโดยกลุ่มที่หอการค้า จัดต่อเนื่องมา 9 ครั้งแล้วมหาวิทยาลัยธุ รกิจบัณฑิตย์ก็เป็ น 1 ใน 9 นั้น ก็
เป็ นเวทีหนึ่งที่จะมีความพยายามที่จะให้ภาพของ Media landscape ที่เปลี่ยนไป ว่าตอนนี้ มีอะไรเปลี่ยนไป
บ้า งการเปลี่ ย นไปมันส่ งผลกับอะไรอย่า งไรบ้าง อี กประการที่ ผมว่า สาคัญทั้ง ในแวดวงวิชาการ และ
วิชาชี พ ก็คือเรื่ องของการสร้ างผลงานทางวิชาการเราก็มีความพยายามเหมือนผมขอทุนสนับสนุ นจาก
สสส.ประมาณ 3-4 ปี แล้ว จากนั้นก็ทาวารสารวิชาการ อิสราปริ ทศั น์ ก็เป็ นอีกความพยายามหนึ่ งที่จะให้มี
พื้ น ที่ ข องวิ ช าการกับ วิ ช าชี พ อี ก อัน หนึ่ งที่ ท าเสร็ จ ไปเมื่ อ 2 ปี ที่ แ ล้ว ก็ เ ป็ นต าราเรื่ อ งของ Media
convergence ก็เป็ นสิ่ งที่ผมทาและพยายามต่อยอดให้มากกว่านี้ เพราะว่าทั้งในแวดวงวิชาการ และวิชาชีพ
ผมคิดว่าอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอที่ว่าขณะนี้ เราอยู่ในยุคอะไรต้องทาอะไรต้อง
รู ้เท่าทันขนาดไหนอย่างไร ผมอยากจะมาพูดถึงข้อคิดพิจารณาเกี่ยวกับความรู้เท่าทันการสื่ อสารยุคดิจิทลั
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สิ่ งแรกเลยที่เราต้องมาทาความเข้าใจคือลักษณะและธรรมชาติของสื่ อ คือถ้าจะพูดถึงดิจิทลั เราอาจจะพูด
ถึ ง ง่ า ยๆ คื อเที ย บกับ อนาล็ อก คื อในยุค อนาล็อกจะมี ระเบี ย บแบบแผนที่ ชัดเจนไม่ มี ค วามซับ ซ้อนมี
ลักษณะเป็ นmass แบบนี้ เข้า ใจได้เลยไม่มีปั ญหาอะไรแต่พอถึ งยุค ดิ จิทลั มันมี ความซับซ้อนมากขึ้น มี
รู ปแบบที่หลากหลายมากขึ้น และมีท้ งั ที่เป็ นทางการและไม่เป็ นทางการผมยังหาคาตอบทั้งหมดไม่ได้ว่า
รู ปแบบที่วา่ จะเป็ นมีวธิ ี การที่จะรู ้เท่าทันหรื อจัดการอย่างไร อันถัดมาซึ่ งไปเกี่ยวข้องกับผูบ้ ริ โภคด้วยส่ วน
หนึ่ งเกี่ ยวข้องกับสื่ อกระแสหลัก สื่ ออาชี พแบบที่ผมทาอยู่ก็คือการรู้เท่าทันสื่ อซึ่ งส่ งผ่านข้อมูลข่าวสาร
ผ่านสื่ อในสังคมออนไลน์ คือความไม่ชดั เจนถึงกระบวนการได้มาของข้อมูลข่าวสารมันสร้างปั ญหาเยอะ
ในยุคที่ผมทาสื่ อใหม่ๆกระบวนการได้มาซึ่ งข้อมูลข่าวสารเป็ นระบบระเบียบชัดเจน เช่นนักข่าวส่ งข่าวเข้า
มาก็จะมีProcess ว่าจะฝ่ ายข่าว มีหวั หน้าข่าว มี rewriter มี subeditor สุ ดท้ายยังมี proof ช่วยตรวจดูอีก
ดังนั้นกระบวนการในยุคอนาล็อกจะมีความชัดเจนมีข้ นั มีตอนของมันอยู่ แต่พอถึงยุคดิจิทลั การได้มาซึ่ ง
ข้อมูลข่าวสารแทบจะไม่มีกระบวนการด้วยซ้ าไปบางทีก็ส่งผ่านจากคนๆเดียว direct เลย แล้วบางทีก็แยก
ไม่ออกว่าคนที่ส่งจะเรี ยกว่าอะไร จะเรี ยกว่า citizen reporter หรื อ direct reporter บางคนก็คิดเองว่าตนเอง
ก็เป็ นสื่ อฉะนั้นใครที่ใช้สังคมออนไลน์ก็บอกเป็ นสื่ อหมด แล้วพอมีปัญหาขึ้นมาผูม้ ีอานาจก็ช้ ี นิ้วมาว่าเป็ น
สื่ อมีปัญหาต้องคุมสื่ อก็เป็ นปั ญหาหนึ่งที่ตอ้ งแยกแยะให้เห็นชัดเจน
ผูเ้ กี่ยวข้องในกระบวนการทาข่าวในยุคดิจิทลั มีลกั ษระแตกต่างจากยุคอนาล็อก ชื่อเรี ยกยังสับสน
ว่าจะเรี ยกอย่างไร ในรัฐธรรมนูญที่ร่างกันอยูจ่ ะใช้เรี ยกผูร้ ับสาร ซึ่ งบางครั้งก็คือผูส้ ่ งสาร คาว่าผูใ้ ช้สื่อ แต่
ยังไม่แน่ ใจเหมื อนกัน ในขั้นตอนของ สปช.มีความห่ วงใยในเรื่ องนี้ ว่าประชาชนใช้คาว่าสื่ อหมดแล้ว
สังคมก็แยกไม่ออกว่าใครใช่สื่อ ใครไม่ใช่สื่อ ฉะนั้นสังคมต้องแยกให้ออกว่าใครใช่สื่อ เทียบกับผูใ้ ช้สื่อ
ต้องชัดเจน ต่อจากประเด็นเดิม เมื่อสับสนมันไม่ใช่สับสนเฉพาะผูบ้ ริ โภคข้อมูลข่าวสารเท่านั้น สับสน
ทั้งคนที่ทาสื่ ออาชี พด้วย ฉะนั้นถ้าย้อนหลังไป 2-5 ปี ให้หลัง ข่าวหลายข่าวได้มาจากดิจิทลั ได้มาจากสื่ อ
สังคมออนไลน์ แล้วได้มาโดยที่ ไม่ได้มีการตรวจสอบ ว่าข่าวนั้นมีความน่ าเชื่ อถื อมากน้อยขนาดไหน
ฉะนั้นก็มีคนกลุ่มหนึ่งที่ตอ้ งการแกล้งนักข่าวหรื อต้องการให้นกั ข่าวเสี ยหน้าก็ทาสิ่ งที่ไม่เหมาะสม ก็สร้าง
เพจอะไรขึ้นมาสักเพจหนึ่ ง ครั้งสุ ดท้ายเป็ นเพจเรื่ องฟาร์ มสุ นขั ที่เปิ ดให้มีการบริ การทางเพศกับสุ นขั เป็ น
กรณี ศึกษาที่คลาสสิ กมาก เว็บไซต์เดลินิวส์นาไปลงทั้งเว็บไซต์ ทั้งหนังสื อพิมพ์ โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบ
ข้อเท็จจริ งก็เป็ นเรื่ องราวขึ้นมาเพราะเป็ นข่าวที่ไม่มีที่มา ก็เป็ นประเด็นที่เกิดขึ้นในสื่ อกระแสหลักที่ไปใช้
ข้อมูลข่าวสารจากสื่ อสังคมออนไลน์ อีกประเด็นหนึ่ งที่เป็ นประเด็นที่น่าสนใจคือทุกวันนี้ สื่อถูกใช้เป็ น
เครื่ องมือในหลายรู ปแบบด้วยกัน เป็ นเครื่ องมือขององค์กรสื่ อซึ่ งมีท้ งั ดีและไม่ดี คือองค์กรสื่ อที่ตอ้ งการ
สร้างภาพว่าเป็ นองค์กรที่มีความครบเครื่ องเรื่ องสื่ อก็จะสนับสนุนให้สื่อในองค์กรมีความหลากหลายมาก
ขึ้นมีท้ งั สื่ อส่ วนบุคคล มีท้ งั ทวิทเตอร์ มีท้ งั เฟซบุ๊ค มีทุกอย่าง แต่เมื่อจะนาไปใช้เนื่ องจากมันไม่ได้ผ่าน
กระบวนการกลัน่ กรองที่เหมาะสม ฉะนั้นนักข่าวใหม่ๆ ที่เข้าไปอยูใ่ นระบบไม่เข้าใจวิธีการที่จะส่ ง
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ข่าวสารข้อมูลไปโดยที่ตอ้ งมีการกลัน่ กรองและต้องมีความรับผิดชอบในสารที่เขาส่ งออกไป บางครั้งเป็ น
ความรู ้สึกส่ วนตัวเป็ นเรื่ องที่ไม่ได้มีที่มาที่ไปก็ส่งผ่านออกไปในนามขององค์กรสื่ อ ก็เป็ นดาบสองคมใน
เรื่ องขององค์กรสื่ อ หรื อบางครั้งก็มีผทู้ ี่ใช้ในทางการเมืองโฆษณาชวนเชื่อไปส่ งข่าวในลักษณะที่ไม่มีมูล
ความจริ ง แล้วท าให้ค นเชื่ อหลายเรื่ องที่ เกิ ดขึ้ นในสื่ อสัง คมออนไลน์หรื อสื่ อดิ จิท ลั อี ก อันหนึ่ งที่ เป็ น
โฆษณาแอบแฝงมี ห้องเสื้ อห้องหนึ่ งที่ บ อกตัดเสื้ อถู กมากเลยมาโฆษณาในสื่ อสัง คมดิ จิทลั สื่ อสัง คม
ออนไลน์อย่างเดียวเลยก็จะเป็ นรู ปแบบหนึ่งที่เห็นอยู่ อีกประการหนึ่งก็คือพูดถึงในแง่ของคนทาสื่ อเองก็มี
ทั้งดี และไม่ดี ทั้งผูบ้ ริ โภคทั้งผูใ้ ช้สื่อ ทั้งสื่ ออาชี พ เมื่อก่อนเวลาที่มีประเด็นข่าวอะไรแล้วเราอยากจะไป
ถามความเห็นของคนที่ถูกพาดพิงหรื อคนที่เกี่ยวข้องเราต้องรอไปสัมภาษณ์วา่ มีความเห็นว่าอะไรอย่างไร
แต่ปัจจุบนั นี้ไม่ตอ้ งพอมีปัญหา เช่นเรื่ องคุณยิง่ ลักษณ์ถูกแจ้งความถูกฟ้ องศาลคดีอาญาก็ไปดูในเฟซบุ๊คว่า
จะพูดว่าอะไร
ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุ จิตต์
ผมจะเป็ นมุมมองในเรื่ องของวิชาการ ที่มีประสบการณ์ก็คือพูดให้เด็กฟังผ่านทางกระทรวงวัฒนธรรม ก็
จะไปตามต่างจังหวัด ส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นเด็กระดับล่าง ไปบรรยายให้ฟังผลตอบรับบางโรงเรี ยนก็ดีบาง
โรงเรี ยนก็ไม่น่าจะดี จากประเมินภายนอก ก็ไม่แน่ใจว่าในช่วงระยะเวลา 10 ปี ที่ผา่ นมาคนเหลานี้ ก็จะมา
เป็ นส่ วนหนึ่งของปั ญหา หรื อเป็ นส่ วนหาทางแก้ไข แต่ก็พยายามแทรกเข้าไปในหลายอย่าง ที่เข้าไปสอน
ทุกระดับชั้น เท่าที่สังเกตคือสมัยนี้นกั ศึกษาถ้าเป็ นระดับปริ ญญาตรี ก็จะมีความเท่าทันเยอะ สนใจและเห็น
ความสาคัญพอไปบรรยายและยกตัวอย่างให้ฟังก็จะรู้สึกอินมาก ผมมีประเด็นที่จะต้องถามในข้อ 3 เรื่ อง
การรู ้เท่าทันในยุคดิจิทลั (digital communication literacy) มีดา้ นใดบ้างแตกต่างจากการรู้เท่าทันสื่ อ (Media
literacy) อย่ า งไร ข้ อ นี้ ผมไม่ แ น่ ใ จว่ า เข้า ใจตรงกัน หรื อเปล่ า คื อ ผมว่ า การสื่ อ สารยุ ค (digital
communication literacy) อาจจะไม่ตรงกันเพราะในคาภาษาอังกฤษไม่มีคาว่ายุค เลยแต่ผมอาจจะพูดถึง
การรู ้ เท่าทันสื่ อ (Media literacy) จะไม่มีความเหมือนเกื อบร้อยเปอร์ เซ็นต์กบั การรู้เท่าทันสื่ อดิจิทลั แต่
ไม่ใช่ สื่อยุคดิจิทลั สื่ อยุคดิ จิทลั ก็คือสื่ อที่เราใช้ในยุคปั จจุบนั จะเป็ นดิจิทลั หรื อไม่เป็ นดิจิทลั ก็คือเป็ นสื่ อ
เหมือนกัน การรู ้เท่าทันการสื่ อสารการก็ตอ้ งรู้เท่าทันทั้งหมดไม่วา่ จะเป็ นออนไลน์ ออฟไลน์ ผมขอเสนอ
ไว้วา่ ถ้าหากเราจะเน้นเรื่ องของการรู้เท่าทันสื่ อดิจิทลั อย่างไร ก็ตอ้ งลงไปรายละเอียดว่าตอนนี้ ดิจิทลั มีสื่อ
อะไรบ้าง แต่ถา้ เกิดจะพูดภาพกว้างการรู้เท่าทันสื่ อในยุคดิจิทลั ซึ่ งก็คือในยุคปั จจุบนั ผมคิดว่าน่ าจะเป็ น
ภาพกว้างมากกว่าที่เราต้องรู ้ ด้วยไม่ใช่ วา่ เราจะต้องรู้แค่ดิจิทลั ออนไลน์ขณะที่ออนไลน์เราไม่รู้เลยก็คง
ไม่ได้เพราะความจริ งพื้นฐานก็ยงั คงต้องมีอยู่ เรื่ องของการกาหนดวาระคุณค่าข่าวต่างๆ อีกประเด็นหนึ่ง
ผมมีความเชื่ อว่ามีความจาเป็ นที่จะต้องขับเคลื่อน ถ้าเราเคลื่อนกันเองก็เป็ นอย่างที่เห็น 10 กว่าปี ผ่านไป
เราพยายามจะสร้ างรู ้ เท่าทันสื่ อ อย่างที่อาจารย์พรทิพย์บอก ผ่านกระทรวงศึกษาธิ การเราก็พยายามที่จะ
ผลักดันเข้าไปแต่ไม่เกิดขึ้น เพราะอะไร คือถ้าเราไปมองเจตนาผูม้ ีอานาจก็เป็ นอีกประเด็นนึ่ง ทุกคนก็ตอ้ ง
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มีAgendaอยูแ่ ล้วไม่วา่ จะเป็ นสื่ อหรื อไม่เป็ นสื่ อ ซึ่ งเราไม่อาจไปฟันธงได้วา่ ในสังคมนี้เป็ นขาวเป็ นดา ใน
แง่ของการที่เราจะไปผลักดันในเรื่ องของการรู้เท่าทันสื่ อที่เกิดขึ้นให้เป็ นรู ปธรรม ผมคิดว่าอย่างไรก็ตอ้ ง
อาศัยหลายส่ วนไม่ใช่แค่ในส่ วนของพวกเรา สามเหลี่ยมต้องขับเคลื่อนไปคือต้องมีอานาจรัฐ อานาจทุน
และอานาจประชาชน ซึ่ งอานาจรัฐ อานาจทุน ไม่ไปในทิศทางเดียวกับประชาชนอย่างพวกเราที่พยายาม
ขับเคลื่อนกัน ถ้าสองอันนี้ ไม่เคลื่ อนอย่างไรก็แบกไปไม่ได้ คือถึงแม้จะได้ไม่ได้ก็เป็ นอีกเรื่ องหนึ่งอย่าง
น้อยเราขอเข้าไปสิ บ ได้สักห้า ก็ยงั ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย เพราะฉะนั้นก็ตอ้ งไปด้วยกัน ภาคประชาชนถ้าพูด
กันตามตรงก็คือค่อนข้างอ่อนแอ เมื่อรวมตัวกันแล้วไม่สามารถมีผลในเชิ งนโยบายทางการเมืองได้ ที่
ไม่ได้พ่ ึงทางเรื่ องของการตลาดค่อนข้างยาก แต่ถา้ เป็ นเรื่ องโฆษณายังมีผลเยอะ ส่ วนหนึ่ งถ้าเกิ ดจะถาม
ปั ญหา ผมว่าหลักๆคือเป็ นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงเรื่ องเทคโนโลยีสูงมาก แล้วเทคโนโลยีก็ออกมาใหม่
ทุ กวันคนก็ไ ปตามเรื่ องของการใช้ application ในการนามาใช้ท าอะไรได้บ้างพอไปเน้นเรื่ องของการ
ปฏิบตั ิ เรื่ องของการคิดวิเคราะห์ในการ refresh คิดคานึงถึงผลกระทบตรงนี้ มนั ก็ตามไม่ทนั เทคโนโลยี
เปลี่ยนไปอย่างหนึ่ งก่อให้เกิดผลอีกหลายอย่างที่เรามองไม่เห็นอย่างเช่น ก่อน 3G กับ มี 3G ก็ต่างกันมัน
ไม่ใช้แค่เรื่ องความเร็ วแต่วา่ มันก่อนให้เกิดผลกระทบทางเรื่ องสังคมหรื อว่าอะไรก็ตาม การเข้ามามันมีผล
เป็ น trickle-down effect ตามมาแต่วา่ คนที่เป็ นผูใ้ ช้อย่างเช่นเราและเยาวชนก็คือใช้อย่างเดียว ก็มองว่าดี
โหลดได้ทาอะไรได้หลายอย่างหรื อว่าเซลฟี่ เป็ นกระแสขึ้นมาก็ทาตามๆ กัน คือใช้เป็ นแต่วา่ คิดไม่เป็ น ไม่
เชิงคิดไม่เป็ นถ้าหากเขาคิดก็อาจจะคิดเป็ นก็ได้แต่เขาไม่รู้สึกความจาเป็ นที่จะต้องไปคิด เพราะว่ามันมีผล
กับสังคมและคนอื่นก่อนเขาไม่รู้ ว่าวันในวันหนึ่ งเขาอาจจะต้องเจอแบบนี้ อีก 10 ปี เขาอาจไปสมัครงาน
ต้องโดนเช็คประวัติวา่ เคยไปด่าใครไว้บา้ ง เขายังไม่รู้ถึงโทษตรงนี้ ไม่รอบคอบในตนเอง ภาษาอังกฤษเขา
เรี ยกว่า self review be for self reflect ก็คือเปิ ดเผยตนเองก่อนเลยชื่อ ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ หรื อว่าไปทา
อะไรกอดกับคนโน้นคนนี้ แต่เขาไม่ self reflect เลย คือเขาไม่คิดคานึง ไม่ชวั ร์ ก็แชร์ ไม่รอบคอบเลย ตัด
ต่อรู ปเขาคิดว่าสนุกพวกนี้ กฎหมายก็ไม่รับรู้ เพราะคิดว่าไม่มีความจาเป็ นที่จะต้องรู้ เพราะฉะนั้นส่ วนนี้ ก็
เป็ นปั ญหา คือผลกระทบไม่ใช่มีแต่ตวั เอง คนรอบข้างด้วย ลูกไปทาอะไรพ่อแม่ก็เดือดร้อน วงษ์ตระกูลก็
เสี ยหาย หรื อว่าคนรอบข้างเพื่อนหรื อสังคมรอบตัวก็มีผลเป็ นชั้นๆ ไป ผมเคยทาวิจยั ให้กบั สสย. หัวข้อ
เรื่ องของผลกระทบในแง่ลบ ซึ่ งผมแยกออกมาได้ 8 หัวข้อหลัก 30 หัวข้อย่อย ซึ่ งคิดว่าอาจจะมีมากขึ้น
แล้วด้วยซ้ าในปั จจุบนั เช่น ข้อ1 เรื่ องการล่อลวง ข้อ2เรื่ องเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมไปถึงเรื่ องของการด่า
กันไปมา ข้อ3เรื่ องของสิ ทธิ์ และก็เรื่ องของ cyber baiting ในต่างประเทศมีความซี เรี ยสมาก แต่เมืองไทย
ยัง ไม่ ค่อยเห็ นเท่า ไหร่ หรื ออาจจะเป็ นข้อดี ข องคนไทยหรื อเปล่ า ที่ ไม่ ค่อยจะมี ปั ญหานี้ แต่ ฝรั่ งมี เยอะ
โดยเฉพาะข้อย่อยข้อหนึ่ งโดยเฉพาะ cyber baiting ก็คือการยัว่ ยุให้ทาบางอย่างเมืองไทยมีเยอะขึ้นไม่ใช่
แค่นกั เรี ยนอย่างเดียว แต่ผใู ้ หญ่ก็โดนเยอะอย่างเช่นคลิปอาจารย์รองผูอ้ านวยการคนหนึ่ งที่ต่างจังหวัด ถูก
เด็กนักเรี ยนมาหลอกล่อให้คุยไลน์ ข้อ4 คือก่อให้เกิดความไม่พอใจเช่นยิง่ โพสต์มากคนก็ยงิ่ อิจฉายิง่ โพสต์
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มากยิง่ มีเพรสชัน่ ยิง่ เครี ยด ขี้อิจฉาอะไรประมาณนี้ และข้อ 5ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหลอกลวง ซึ่ งอันนี้ ก็
มีเยอะ คือเราเคยชินกับการเห็นข่าวเพราะข่าวส่ วนมากเป็ นจริ ง แต่ตอนนี้ เราอาจเห็นคนนี้ พูดตอนเช้าเรื่ อง
หนึ่ง ตอนบ่ายเป็ นอีกเรื่ องหนึ่ง กลายเป็ นโอละพ่อ ซึ่ งเราจะได้ยินคานี้ บ่อยมาก และก็ขอ้ 7 ก็คือการทาผิด
กฎหมายผิดเพราะทวิท เตอร์ เช่ นวันนี้ ผมโพสต์ไ ปเพราะว่ามี ค นไปแชร์ พอแชร์ แล้วเฟซบุ๊ค สามารถ
เปลี่ ย นหัวข้อได้ก็ จะเปลี่ ย นหมดเลย กรณี น้ ี คื อพระสุ เทพไปให้ป ากค าในเนื้ อข่ า วบอกว่า รั บ ผิดชอบ
ทั้งหมดในการสลายการชุ มนุ ม แต่วา่ มีเพจหนึ่ งออกมาแชร์ บอกว่าพระสุ เทพยอมรับคนเดียวแต่วา่ มีแก้ไข
มาในเพจด้วยระบุวา่ ทักษิณให้ใช้กระสุ นจริ ง ซึ่ งคนไม่รู้ก็จะนาไปแชร์ ต่อก็จะสร้างความขัดแย้งขึ้นอีก ซึ่ ง
จริ งแล้วเป็ นการผิด พ.ร.บ.ทวิทเตอร์ ด้วยในการหมิ่ นประมาท และสุ ดท้ายคือก่ อให้เกิ ดพฤติกรรมไม่
เหมาะสมเซลฟี่ กันจนตกหน้าผาก็มี เซลฟี่ แบบโชว์อะไรต่างๆ ก็มี ท้าตีทา้ ต่อย และก็ส่งรู ปไม่เหมาะสม
ตอนหลังก็จะมาเป็ นการแบลคเมย์ได้เช่นแฟนเลิกกันก็เอามาแฉ ก็จะเป็ นปั ญหา ซึ่ งไม่ใช้เฉพาะแค่วยั รุ่ น
เท่านั้นผูใ้ หญ่ก็มีหลายกรณี ที่โดนหลอก ปั ญหาก็คือสรุ ปในข้อ 1 ของโจทก์วิจยั ก็คือมุ่งเน้นในเรื่ องของ
การใช้ม ากกว่า เพราะว่า เรากลัวจะตกยุคมี ก ารอบรมตลอดเลยในการใช้แอฟพิเคชัน่ เน้นเรื่ องการใช้
เพราะว่าตรงนี้ มนั ผ่านไปเร็ วมาก ตัวคนตามไม่ทนั แต่วา่ ตัว core หรื อว่า concept ตัวภูมิคุม้ กันจริ งๆของ
การรู ้เท่าทันสื่ อที่เป็ นหลักยังตามไม่ทนั
อาจารย์ธาม เชื้อสถาปนศิริ
ผมเตรี ยมเรื่ องการใช้สื่ออย่างไรบ้าง ซึ่ งผมใช้ในเวที กสทช.สัมมนา work shop ในเรื่ อง 10 ปั ญหาสื่ อใน
สังคมไทยมีอะไรบ้าง ซึ่ งเป็ นความเห็นในส่ วนตัวของผม ข้อ 1. ปรากฏการณ์ของสื่ อหรื อว่าสื่ อกระจกเงา
ในสังคมไทยเราก็มีการเถียงกันมานานว่าสื่ อมีอิทธิ พลต่อการเลียนแบบหรื อจริ งๆ แล้วสื่ อเป็ นคน reflex
ซึ่ งผมมองว่าปรากฏการณ์ น้ ี ทาให้เรามองว่าจริ งแล้วสื่ อมีบทบาทสาคัญอย่างไร เป็ นการส่ งเสริ มความ
รุ นแรงหรื อเปล่า หรื อว่าสื่ อมวลชนก็มีหน้าที่แค่สะท้อนให้ดูเท่านั้นเอง แต่ผมคิดว่าเป็ นทั้งสองอย่าง ข้อ
2. ก็คือคนไทยในยุคสังคมใหม่ใช้สื่อเลี้ยงลูก แต่ก่อนคนไทยใช้โทรทัศน์เลี้ยงลูกแต่สมัยนี้ ใช้สมาร์ ทโฟน
ใช้เท็บเล็ต เรี ยนได้สอบเก่งให้โทรศัพท์มือถือ ปัญหาข้อที่ 3 ซึ่ งก็มีมาตลอดและก็พดู เรื่ องการรู้เท่าทันสื่ อก็
คือเรื่ อง SLVR เรื่ องของตัวแทนความรุ นแรง เพศ ภาพตัวแทนจากสื่ อ แต่วา่ ก็แก้ไขไปได้บางส่ วนซึ่ งเรามี
ตัวเรทรายการโทรทัศน์ก ากับ แต่ปั ญหาอยู่ที่ปลายเหตุ ว่า พ่อแม่ข าดการแนะนา รายการ น.13 น.18
ผูป้ กครองโปรดใช้คาแนะนา ซึ่ งในความเป็ นจริ งผูป้ กครองไม่สามารถแนะนาได้ตลอด ฉะนั้นทาอย่างไร
ควรมีคู่มือแนะนาไหม คือผูป้ กครองเองก็ขาดเพราะโตมากับทีวี ดูทีวีที่มีภาพความรุ นแรงปั ญหาคือเด็ก
ขาดทักษะการดูสื่อ ข้อ 4. เด็กขาดทักษะและภูมิคุม้ กันสื่ อผมเคยฟังอาจารย์กาญจนา แก้วเทพ ซึ่ งท่านก็
ได้กล่ าวในเรื่ องของการที่ เด็กขาดทักษะและภูมิคุม้ กันสื่ อว่าจริ งๆ แล้วอาจเป็ นผูใ้ หญ่ ผูใ้ หญ่กบั เด็กมี
ลักษณะที่แตกต่างกันผูใ้ หญ่อาจจะมีปัญหาเรื่ องยุคสื่ อเก่า ส่ วนเด็กก็อาจจะมีปัญหาเรื่ องยุคสื่ อใหม่ ใช้มนั
แบบไม่เท่าทัน ข้อที่ 5. เรื่ องช่องว่าง การสื่ อสารช่องว่างคนรุ่ นต่างกัน ซึ่ งเชื่อมโยงกับ ข้อที่ 6. คือช่องว่าง
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ระหว่างสังคมอนาล็อกกับดิจิทลั ปั จจุบนั นี้ ไทยก็มีปัญหาเรื่ องดิจิทลั ดิไวด์ ซึ่ งเราเองก็ไม่รู้จะแก้ปัญหา
อย่างไรมันมีจุดช่ องว่าง อยูผ่ มไม่รู้ว่าถ้าจะแก้ปัญหาเรื่ องนี้ ควรเป็ นหน่วยงานไหนแต่ที่ยกปั ญหาข้อนี้มา
เพราะไปพูดให้ กสทช.ฟัง ข้อที่ 7. ก็จะเป็ นโรคและภัยหรื อว่าอันตรายจากสื่ อเทคโนโลยี อาชญากร อาญา
กรรม ที่มาจากเทคโนโลยี ผมคิดว่าเรื่ องนี้ เป็ นเรื่ องยากที่จะรับมือ ข้อ 8. เรื่ องผลกระทบทางเทคโนโลยีที่
ผูใ้ ช้ปลายทาง อันนี้โฟกัสเฉพาะเรื่ องเทคโนโลยี เช่นถูกหลอก ถูกล่อลวง หรื อว่าใช้ Hate speed การรังแก
กันผ่านโลกออนไลน์ ข้อที่ 9. จริ ย ธรรมความรับผิดชอบของการสื่ อสารที่ ไปกระทบต่อสัง คม หรื อ
แม้กระทัง่ ตัวผูป้ ระกอบกิจการเช่นเจ้าของชาเขียว ทาธุรกิจเพื่อให้ผบู้ ริ โภคแชร์ ภาพ ถ้าไม่มีระดับการรู้เท่า
ทันสื่ อ ในเวที กสทช. ผมเคยบอกว่าถ้าตัวผูร้ ับอนุญาตวิทยุโทรทัศน์ทาดี เป็ นการประกอบธุ รกิจที่มีความ
รับผิดรับชอบ หรื อช่ อง 3 5 7 9 กสทช.บอกว่าคุณช่วยทารายการรู้เท่าทันสื่ อในผังรายการ ห้าหรื อสิ บ
เปอร์ เซ็นต์แล้วคุณสามารถนารายการพวกนั้นมาขอลดค่าสัมปทานหรื อว่าค่าเช่าสัญญา ก็เป็ นภาษีทาดีแล้ว
คืนให้ เป็ นมาตรการแรงจูงใจ ส่ วนข้อ 10. ก็คือการมุ่งใช้สื่อเพื่อการเรี ยนรู้มากเกิ นไป เช่ นเวลาผมไป
บรรยายอาจารย์ก็จะมีความสับสนมาก การรู้เท่าทันสื่ อหมายถึงการเอาสื่ อมาใช้เพื่อสร้างการเรี ยนรู้หรื อ
อันนั้นเป็ นสายเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา อีกฝ่ ายอาจารย์ก็เข้าใจว่าอยากให้เด็กรู้เท่าทันสื่ อก็ไม่ให้เด็กใช้สื่อ
คือ media life out คือปิ ดกั้นการใช้สื่อไปเลย ผูอ้ านวยการบางพื้นที่บอกว่าอยากให้เด็กรู้เท่าทันสื่ อง่ายนิด
เดียวไม่ตอ้ งให้เด็กเอาโทรศัพท์มือถือมาโรงเรี ยน หรื อประกาศหน้าเสาธง ว่าโรงเรี ยนนี้ ไม่มีนโยบายให้
เด็กใช้สื่อ มันเป็ นการป้ องกันและปกปิ ดการใช้สื่อ ผมคิดว่าสิ บปั ญหานี้ เรื่ องการรู้ เท่าทันสื่ อกลายเป็ น
ประเด็นควบคุม Regulation ค่อนข้างมาก ประการต่อไปขอกล่าวเรื่ องสภาพปั ญหาการรู้เท่าทันสื่ ออันที่
หนึ่งต้องไปแปะ กสทช.เลยเรื่ อ งของ regulation ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลของ กสทช.ในเชิ งกฎหมาย
อาจจะมี เรื่ องปั ญหารู ปแบบการก ากับเชิ งวิชาชี พ เช่ น self regulation คือทายัง ไม่ ได้จริ ง หรื อความ
พยายามที่จะใช้ co-regulation ก็ได้อยูใ่ นช่วงเริ่ มต้นเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่าประชาชนที่จะเรี ยนรู้เท่าทัน
สื่ อรณรงค์ แบรนด์ก็ตอ้ งมาบอยคอตพอไปถึง กสทช. ก็ทาอะไรไม่ได้ เช่ นละครเหนื อเมฆ ที่ฉายช่ อง 3
ประชาชนรู ้ เท่าทันสื่ อว่าทาไมไม่ให้ออกฉายมันเป็ นเรื่ องของการใช้สิทธิ ของประชาชนได้ดูมา 12 ตอน
แล้วตอนที่ 13 ไม่ยอมฉายแล้วไปประท้วงที่ กสทช. กสชท. ก็บอกว่าผิดแต่ไม่สามารถเอามาฉายคืนได้
เรื่ องของประสิ ทธิ ภาพในการกากับของ กสทช. เรื่ องของสิ ทธิเสรี ภาพ อันนี้อยูใ่ นหมวด regulator ที่ผมคิด
ว่ามันส่ งผลต่อการรู ้เท่าทันสื่ อ ข้ อทีส่ อง เรื่ องการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบซึ่ งการมีหรื อไม่มี หรื อ
การถกเถี ยงว่าวิชารู ้ เท่าทันสื่ อควรอยู่ในแบบหลักสู ตรจริ ง หรื อควรศึกษาเป็ นหลักสู ตรการเรี ยนรู้ตาม
อัธยาศัย หรื อควรเป็ นการบูรณาการ แบบครู สนใจแล้วก็เอาไปทาเอง ผมทามาทั้งสามแบบเลย เหมือนที่
อาจารย์พรทิพย์แปลคู่มือ อันนั้นเขาไม่ได้นาไปใช้แบบจริ งจังแค่ครู คนไหนสนใจดาวน์โหลดไปทา ไม่
ต้อ งมี KPI ด้ว ยซ้ า ไปไม่ ไ ด้มี ก ารประกัน การศึ ก ษาว่า คุ ณท าดี แล้วคุ ณได้ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
ผูอ้ านวยการไม่ได้สนใจด้วยซ้ าไป เรายังคงถกเถียงกันอยูว่ า่ มีหรื อไม่มี สาคัญหรื อเปล่า คือถ้าจะมีควรจะ
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ฝังแนวคิดรู ปแบบใดลงไปแบบการรู้เท่าทันสื่ อละเพราะว่าส่ วนมากเราเอาแนวคิด media literacyแปลมา
จากตาราต่างประเทศ 90 เปอร์ เซ็นเป็ นส่ วนมากแล้วมันก็ไม่มีการประยุกต์ใช้เลยในแนวคิดเรื่ องสังคมไทย
การใช้หรื อประยุกต์จริ งๆปั จจุบนั ผมสอนวิชาmedia literacy สอนให้คิดกับสถานการณ์จริ งๆ แต่ถา้ วิชานี้
ไปอยูใ่ นโรงเรี ยนแล้วบอกว่าเด็กที่เรี ยนวิชานี้ตอ้ งได้เกรด 4 3 2 1 ผมว่ามันผิด เพราะคุณครู บางคนเวลาไป
สอนวิชานี้ปรับเกรดไปให้คะแนนความถูกความผิดซึ่ งจริ งๆ วิชานี้ไม่ใช่ แล้วก็เนื้ อหาของหลักสู ตรอาจจะ
เป็ นอย่างไร การวัดผลสัมฤทธิ์ ควรจะเป็ นอย่างไร ข้ อที่สามปั ญหาเรื่ องเทคโนโลยี สังคมไทยยังมีปัญหา
เรื่ องความเท่าเทียม ความเท่าทัน เช่ นการใช้โทรศัพท์มือถื อ คุ ณรู้ คุ ณเท่าทันไหม แล้วสังคมเท่าเทียม
ระหว่ า งคนเมื อ งกับ คนชนบทแล้ว คนที่ อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ห่ า งไกลเท่ า เที ย มเรื่ องระบบการให้ บ ริ การ
โทรคมนาคมของสื่ อเท่ากันจริ งหรื อ ถ้ามีทีวีดิจิทลั แล้วรายการ content ส่ วนมากยังเป็ นทีวีของสังคมคน
ชั้นกลาง คนชั้นเมื อง สภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีก ารกากับดู แลการใช้ ข้ อที่สี่เรื่ องฐานคิดสมาคม
ผูบ้ ริ โภคผมคิดว่าเป็ นเรื่ องสาคัญเพราะผูบ้ ริ โภคด้านสื่ อในสังคมไทยมีแต่มูลนิธิสมาคมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
ด้านสิ นค้าและบริ การเหมือนอุตสาหกรรม อ.ย. แต่เรายังไม่เคยมีหน่ วยงานที่คุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสื่ อ
เพราะฉะนั้นจะมีปัญหาในเชิ งคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคจะต้องวางกลไกที่ประชาชนมีส่วนร่ วมในระบบเยียวยา
ลงโทษ คุม้ ครอง เช่นกรณี โฆษณาของคุณตันถ้ามีกรณี ร้องเรี ยนปั ญหาก็จะอยูค่ า้ งตรงที่วา่ คุณตันทาธุ รกิจ
แบบมีธรรมาภิบาลหรื อเปล่า เพราะว่าโฆษณาของคุณตันชาเขียวขออนุ ญาตถูกต้องตามกฎหมายแต่คน
อนุ ญาตคือมหาดไทย ซึ่ งอนุ ญาตภายใต้ พ.ร.บ.การชิงโชคแถมพก กสทช.บอกว่าเป็ นโฆษณา กสทช.ไม่
ดูแลเรื่ องโฆษณาโดยตรง โฆษณาต้องให้สมาคมคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค โฆษณาผ่านมาได้อย่างไรจากสมาคม
ธุ รกิจโฆษณาแล้วตัว อ.ย. สาระสาคัญก็อยูท่ ี่คณะกรรมการอาหารและยา เพราะกฎหมายสื่ อมันไม่บูรณา
การ เวลาจะคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคทีหนึ่งต้องเรี ยกห้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา เราไม่มีคณะกรรมการการสื่ อสาร
ถ้าเกิดว่าเป็ นของอเมริ กามี communication committee FCC คาว่าการสื่ อสารดูทุกเรื่ องที่เป็ นการสื่ อสาร
ของไทยเรายังแยกกันอยูก่ ฎหมายก็แยกกันและที่สาคัญเวลาที่จะแทรกแซงกดดันทางสังคมทาได้เพียงแค่
ยื่นจดหมายร้องเรี ยน เรี ยกร้อง แต่ว่าที่สุดแล้วไม่มีการไปลงโทษ กสทช.ลงโทษแบนรายการไทยแลนด์
ก้อ ดทาเล้น ปรั บ ห้ า แสน แล้วยัง ไงก็ ท าอี ก ถ้า เป็ นในต่ า งประเทศจะใช้ม าตรการสู ง สุ ด คื อสั่ ง ระงับ
ออกอากาศ ซึ่งมันให้ผลกระทบที่มากกว่า แต่เราปรับเงินประชาชนจะไม่ได้ประโยชน์ ถ้าปรับเงินจะต้อง
นาเงินค่าปรับเข้าสภาวิชาชีพ เข้าองค์กรวิชาชีพเขาจะได้เป็ นเสื อที่ไม่ได้มีแต่กระดาษ ให้เขาได้มีอานาจใน
การเอาเงิ นนั้นมาใช้ด้วย สุ ดท้า ยในฐานะที่ ผมเป็ น NGO ท างานภาคประชาสังคมด้วย ปั ญหาด้าน
ยุทธศาสตร์ มีหลายคนทาทุกคนร่ วมทาแต่วา่ ไม่มีเป้ าหมายร่ วมตรงกัน ต่างคนต่างทา มองได้สองแบบต่าง
คนต่างทานั้นดี รวมกันเดิ นแยกกันตี ในมุมผมยุทธศาสตร์ ก็ควรจะมีเพราะว่าจะได้ตีไปทางเดี ยวกันได้
ทางานไปในทางเดียวกัน เรื่ องบุญเรื่ องคุณเรื่ องเป้ าของงานปั ญหาของ media monitor คือเรื่ องส่ งเสริ มการ
รู ้เท่าทันสื่ อ ได้ทุนปี ต่อปี ไม่มีความมัน่ คงในการทางาน เพราะฉะนั้นคนที่ทางานโปรเจคนี้ก็จะรู้สึกว่า
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ไม่ใช่งานที่เป็ นยุทธศาสตร์ สิบปี NGO ทั้งหมดทาอยูแ่ ต่ทาด้วยอุดมการณ์กบั แรงบันดาลใจส่ วนตัว แต่
เวลาไปทาจริ งก็ตอ้ งคิดว่าปี นี้ จะมีทุนหรื อเปล่า กลไกการขับเคลื่อนทางสังคมหรื อว่าการเคลื่อนทั้งระบบ
ก็เป็ นปั ญหาของการรู ้เท่าทันสื่ อในสังคมไทย ในส่ วนเรื่ องหลักสู ตรสภาพปั ญหาการสอนการรู้เท่าทันสื่ อ
เป็ น MIL ห้าวงผมใช้ของ UNESCO วงแรก Judgment ในที่น้ ีเนื่องจากวิชานี้ หาคนสอนค่อนข้างยากเวลา
ไปสอนใช้ค่านิยมใช้ความรู ้สึกส่ วนตัวตัดสิ นว่าอะไรถูกผิด ซึ่ ง judgment ของคนที่สอน MIL ใช้ไม่ได้เลย
เพราะว่า สารอันเดียวกันคนดูเหมือนกันมันเป็ นเรื่ องปกติ แต่พอไปอยูใ่ นวิชาเรี ยนมันเหมือนกับว่ามีการ
วัดความถูกความผิดแบบนี้ ใช้ไม่ได้ ข้อที่สอง การ integration คงจะอยู่ไม่อยู่ในหลักการที่ว่าอ่านออก
เขียนได้ เท่านั้น ในมิติเรื่ องการสื่ อสารปั จจุบนั จะมีเรื่ อง Civic Education การศึกษาวิชาหน้าที่ความเป็ น
พลเมือง หรื อเราจะส่ งเสริ มให้ MIL เป็ นเหมือนการLearning เรี ยนรู้ชว่ั ชีวิต ชุมชนก็เรี ยนได้วิชานี้ ไปดู
ทีวีชุมชนปราชญ์ชาวบ้าน ไม่ตอ้ งนับค่าหน่ วยกิ ต ให้เป็ นการเรี ยนรู้ตามอัธยาศัย ข้อสาม Concept มีผู้
ถกเถียงกันว่าประเทศไทยจะใช้ MIL แบบทัว่ ๆไป หรื อแบบ applies ประยุกต์กนั แน่ MIL แบบทัว่ ๆ ไป
คือหลักสู ตรที่ว่าการรู ้ เท่าทันสื่ อคืออะไรทาตามขั้นตอน เป็ นเหมือนหลักสู ตร หรื อจะต้องเป็ นแบบเชิ ง
ประยุกต์ก่อนในสังคมไทย ข้อที่สี่คือ Goals เป้ าหมาย การรู้เท่าทันสื่ อให้ตอบโจทย์แค่วา่ ความพึงพอใจ
เป็ นเรื่ องส่ วนตัว หรื อว่าเป็ นในระดับชุมชน คนในชุมชนรู้เท่าทันสื่ อ หรื อยกระดับไปทั้งสังคม ผมคิดว่า
ถ้าเป็ นระดับการปฏิรูปควรจะต้องยกระดับไปทั้งสังคม มีนิยามของ UNESCO ว่าการรู้เท่าทันสื่ อคือ skill
คือ activity เป็ นทักษะความสามารถส่ วนตัว ถ้าไปผูกโยงกับวิชาบทบาทหน้าที่ความเป็ นพลเมืองมันจะมี
ความรู ้เท่าทันสื่ อมากไปถึงเรื่ องอื่นๆ อีก เวลาไปสอนเรื่ องนี้อาจารย์บางคนบอกว่าสอนให้เด็กรู้ทกั ษะการ
รู ้เท่าทันสื่ อก็พอไม่ตอ้ งให้เขาไปคิดถึงเชื่อมโยงกับบทบาทหน้าที่ชุมชน แต่ในมุมมองผมคิดว่าไม่ เขาจะ
รู ้เท่าทันสื่ อส่ วนตัวแล้วก็จะฉลาดอยูค่ นเดียวไม่ใช่แบบนั้น ต้องทาให้คนอื่นรู้เท่าทันสื่ อมากขึ้นยกระดับ
ไปด้วยกันทั้งสังคม เรื่ องสุ ดท้ายตารา Text/Context ตาราส่ วนใหญ่ก็จะแปลมาจากต่างประเทศ ซึ่ งมีสอง
ส่ วนคือ concept กับส่ วนที่เป็ น ตัวอย่าง ประเด็นคือ concept คือเมื่อแปลเข้าใจ แต่พอเป็ นตัวอย่างมัน
ไม่ ไ ด้อยู่ในบริ บ ทของสัง คมไทย เวลาไปสอนครู ไ ทยไม่ มีเวลาไปเก็ บรวบรวมข้อมูล ตัวอย่างเนื้ อหา
เพื่อที่จะเก็บเป็ นตัวอย่างในการเรี ยนการสอน ฉะนั้นไปสอนวิชานี้ ทีไรเป็ นภาระค่อนข้างมาก สอนจริ งๆ
concept นิ ดเดี ยวแต่การสอนในลักษณะ discussion ให้เขาวิพากษ์ในห้อง อาจารย์จะมีปัญหาเรื่ อง 10
บทบาทหน้าที่ของพลเมืองของ UNESCO เรื่ อง civic ทาไมจึงสาคัญเพราะมันอยูใ่ นเรื่ องที่สอง บ้านเรา
เรื่ องนี้มนั หายไปนานเพราะว่า Media literacy เป็ นแค่ฟังชัน่ หนึ่ งของ civic education แค่บอกให้รู้จกั สิ ทธิ
หน้าที่ของผูท้ ี่อยู่ในสังคม แต่ว่าในเมืองไทยไม่ได้สอนเป็ นลาดับแบบนี้ เรื่ องmedia literacy เป็ นเรื่ อง
ใหญ่วิชาหน้าที่พลเมือง media literacy มันเป็ นส่ วนหนึ่ งของ civic education ผมคิดว่าเวลาที่เรามีวิชา
หน้าที่พลเมือง บทบาทหน้าที่การเป็ นประชาธิ ปไตย เราควรมองวิชา media literacy เป็ นอีกหน้าที่หนึ่ ง
สรุ ปสุ ดท้ายที่ผมคิดว่าเป็ นปั ญหามาตลอดคือ จากวงเวทีปฏิรูป Media literacy framework คือ media
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literacy ไปเกี่ ยวข้องกับเรื่ องอะไรบ้างอันที่หนึ่ งคือ awareness การวัดระดับความรู้ เท่าทันสื่ อ ความ
ตระหนักรู้ของประชาชน อันที่สองเรื่ อง Media Analysis & Critics การรู้ทกั ษะไม่ใช่แค่การรู้ส่วนตัวต้อง
พัฒนาไปถึง อันที่สาม Media & civic education เพราะต้องบวกรวมกับอีก 10 หน้าที่ อันที่สี่คือ Media
Monitoring การเฝ้ าระวัง สื่ อ ฉะนั้นผมต้องรู้ ไ ด้ท นั ที ว่า ผมต้องรู้ เท่ า ทันสื่ อก่ อนถึ ง จะไปเป็ น Media
Monitor เพราะคือการเฝ้ าระวังสื่ อ Media watch ต้องผ่านการคิดวิเคราะห์ก่อนถึงจะมาทางานนี้ ได้เพราะ
คุณเป็ นพลเมืองจึงต้องมาทางานนี้ แทนคนอื่น อันที่ห้า Media & consumer right protection ปกป้ อง
ผูบ้ ริ โภคในมิติดา้ นสื่ อ ฉะนั้นถ้าเราจะรู้ว่า Positioning ของ Media literacy อยู่ตรงไหนก็คือเริ่ มต้นจาก
ตัวเอง ชุ มชน การเป็ นหน้าที่ ในประเด็นนี้ ตอ้ งพูดถึงเรื่ องของสิ ทธิ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร สิ ทธิ ที่จะ
ได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพ สิ ทธิ ที่จะรับประกันการรู้เท่าทันสื่ อการได้รับความรู้เรื่ องการรู้เท่าทันสื่ อ
Human right of communication ซึ่ งจะเป็ นร่ วมใหญ่ สิ่ งที่กล่าวมาจะคือฟังชัน่ ของการทางาน คือปั ญหา
ของการรู ้เท่าทันสื่ อที่ผมไปประสบมา
ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
เมือกี้ที่คุณธามได้พูดถึง เวลาการเรี ยน Media literacy เราจะไม่ช้ ี ถูกผิด แต่สิ่งที่ใช้ก็คือ ใช้ดูพฒั นาการ
ของเขา จากเขาพูดได้นอ้ ยเขาพูดได้มากขึ้น การพูดได้นอ้ ยหรื อใครพูดได้มาก ไม่มีใครถูกผิด แต่มีใครจะ
พูดได้ลึกหรื อใครพูดได้กว้าง สรุ ปภาพร่ วมว่า Media literacy มันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง เราต้องโยน
โจทย์ในการวิเคราะห์ วิเคราะห์โดยโจทย์ของอาจารย์เอง สุ ดท้ายแล้วการเรี ยน Media literacy ไม่ได้
เรี ยนเนื้อหา แต่เรี ยนกระบวนการในการคิดวิเคราะห์ คิออย่างมีโจทย์ คิดอย่างมีกรอบ กระบวนการรู้เท่า
ทันสื่ อมันหมายถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ ต้องให้เด็กมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตังแต่เด็ก อันนี้คือข้อ
ที่ 1 อันที่ 2 ให้เข้าฟั งคนอื่นพูด กระบวนการรู้ เท่าทันสื่ อเป็ นกระบวนการกลุ่ ม เวลาใช้ก่อให้เกิ ด
กระบวนการกลุ่ม ควรใช้การแลกเปลียน ทาให้ผ่านกระบวนการฟั งมากขึ้น ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นส่ วนใหญ่
ต่า งคนต่ า งพูด ไม่ ค่ อยได้ฟัง เราจะยอมรั บ มากขึ้ น เหมื อนกับ เราเอาสื่ อมาแล้วเราบอกว่า คนส่ ง สื่ อ
ต้องการอะไร ถ้าเขาให้ดู โฆษณา ดาราคนนั้นให้พูด อะไร ไม่พูดอะไร เหมือนโฆษณาไม่โกหกแต่บอก
ไม่หมด ในที่สุดให้เขาใช้สื่อเป็ นตัวคิดวิเคราะห์เป็ น เข้าใจ อ่านออกได้ ประเมินได้ สามอันนี้ โดยใช้สื่อ
ทุกประเภท ใช้กระบวนการ ถ้านาไปสู่ การปฎิรูป ถ้าจะเคลื่อนทุกครั้งอันที่หนึ่งของให้เคลื่อนเข้าไปอยูใ่ น
ระบบการศึกษาให้ได้ก่อน สอนตั้งแต่เด็กเล็กๆ คือการปฎิรูปจะไม่ได้เข้าใจทันทีทนั ใด เด็กเมื่อโตขึ้นเขา
จะเข้าใจสื่ อ กระบวนการรู ้เท่าทันสื่ อเกิดขึ้นกับผูร้ ับสื่ อ เกิดขึ้นประชาชน ประชาชน feedbackได้ เมื่อเรา
เอาโมเดล SMCR มากอง มาจับ เป้ าหมายที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นที่ตวั R เราจะไม่จบั แตะตัว S แต่จะการ
เกิดปฎิรูปตัว S เมื่อตัว R มีความเคลื่อนไหว เริ่ มมีการเรี ยกร้องว่า สื่ อต้องดีนะ ตัว C เป็ นเรื่ องของการ
ควบคุมเป็ น เรื่ องของจรรยาบรรณ ถ้าควบคุมตัว C ได้ ก็ effect ต่อตัว S ต่อตัวผูส้ ่ ง สิ่ งที่จะเกิดรู ปต่อ
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ตัวผูร้ ับมากที่สุดคือตัว M สิ่ งที่สื่อส่ งออกมาต่อผูร้ ับ ถ้าจะเกิดการปฎิรูป เน้นไปที่ผรู้ ับให้มีช่องทางมาก
ขึ้น ให้เข้าเกิดการเรี ยนรู ้มากขึ้น ไม่วา่ จะกรณี ใดก็ตาม
อาจารย์ จักร์ กฤษ เพิม่ พูล
ขยายความจากคุณธามนิดหนึ่ง
ความไม่รู้เท่าทันสื่ อเกิดผลอย่างไรบ้าง ในยุคดิจิตอล
1. เกิดการหลัง่ ไหลของข้อมูลส่ วนบุคคลโดยที่บุคคลเองก้ไม่รู้ ตัวอย่างเช่น ชื่อ ที่อยู่
2. การแชร์ ขอ้ มูลที่ ไม่ถูกกฎหมาย หรื อเรื่ องที่มีความละเอียดอ่อน เช่ น ข้อมูลเกี่ ยวกับสถาบัน
พระมหากษัตริ ย ์ ประกาศสานักพระราชวังปลอม ซึ่งผูแ้ ชร์ถูกดาเนินคดี
3. ความจริ งเสมือน การถูกตัดตอนข้อมูลโดยขาดบริ บทรอบข้าง โดยคนส่ วนมากไม่ได้รับรู้ว่า
เป็ นความจริ งทั้งหมดหรื อบางส่ วน เช่ น ข้อเขียนที่นกั ข่าวเขียนเอง เว็บไซต์ที่อา้ งอิงข้อมูลผิดพลาด ซึ่ ง
อาจทาให้เกิดความเกลียดช่าง โดยผ่านสื่ อดิจิตอล
การเรี ย น การสอนในระดับ ปริ ญญาตรี มี ก ารเรี ย นการสอนวิช า จริ ย ธรรม การรู้ เท่ า ทันสื่ อ
กฎหมายสื่ อ เรามียงั ขาดแคนในเรื่ องกรณี ศึกษา โดยเหตุผล ข้อจากัด การอยูห่ ่ างไกลหรื อมีเวลาน้อย แต่
ขณะนี้วชิ าการรู ้เท่าทันสื่ อมีการสอนระดับประถม ศึกษาแล้วในโรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา สุ ดท้ายกระบวนปฎิ
รู ปสื่ อในระบบ มันจะ output ออกไปที่มนั เป็ นคุณูปการต่อสังคมอยูบ่ า้ ง บทบาทการคุม้ ครองผูบ้ ริ โภค
โดยเพิ่มบทบาทของผูบ้ ริ โภคเป็ นเป็ นกฎไกลหลักในการกากับดูแลสื่ อ
ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุ จิต
กระบวนการคิดวิเคราะห์ (critical thinking) คือ กระบวนการพื้นฐานในการรู้สื่อ โดยการตั้งคาถามของ
ผูบ้ ริ โภค เวลาบริ โภคสื่ อในแต่ละชนิด ปั ญหาตอนนี้ คือ สอนยังไงให้นกั เรี ยนเข้าใจสื่ อ ซึ่ งเป็ นเรื่ องที่ยาก
กระบวนการก็คือ การนากรณี ศึกษามาใช้ (case study) ในความคิดของผม ที่ ผมเคยเสนอในหนังสื อ ชื่อว่า
รู ้ทนั สื่ อ มันน่ าจะมีความเป็ นไปได้ คือ การเรี ยนรู้สื่อสามารถทาได้กบั ทุกๆคน ไม่ใช่ เฉพาะกับนักเรี ยน
นิเทศศาสตร์ ซึ่ งมันเป็ นขอบข่าย (scope) ที่แคบไป แทนที่จะเป็ นผูบ้ ริ โภค กลับกลายเป็ น ผูผ้ ลิตสื่ อซะเอง
ที่ตอ้ งเรี ยนรู ้สื่อเอง ฉะนั้น การเรี ยนรู้สื่อ ควรจะแทรกเข้าไปตั้งแต่ยงั เป็ นเด็ก คือ แทรกกระบวนการ การ
เรี ยนรู ้สื่อเข้าไปในทุกรายวิชา ยกตัวอย่าง วิชาประวัติศาสตร์ เรื่ องพระนเรศวร ซึ่ งอาจารย์สามารถหยิบยก
นามาเป็ นตัวอย่างประกอบว่า เรื่ องนี้ สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิง สร้างขึ้นในรู ปแบบที่ตรงกับความต้องการ
ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งมีท้ งั เรื่ องที่จริ งและไม่จริ ง ให้นกั เรี ยนลองไปดูว่า ส่ วนไหนจริ งและส่ วนไหนที่ไม่จริ ง
ถูกผิดนั้นไม่สาคัญ แต่มนั น่าจะมีกระบวนการวัด และประเมินการเรี ยนรู้สื่อ
ผมว่าปั ญหาสาคัญ ก็คือ นิ ยามของมัน (term) คือ สื่ อมันมีปัญหามานานแล้วตั้งแต่สมัย แม็ค ลู ฮาน, ยู โพ
สแมน หรื อเรื่ องวัฐจักรของสื่ อ ซึ่ งในปั จจุบนั นี้ ภูมิทศั น์ของสื่ อมันเป็ นเรื่ องที่กว้างมากและกระทบทุก
อย่าง ถ้าจะพูดในเรื่ องของ media literacy ผมคิดว่ามันยังแคบไป มันยังไม่ครอบคลุม ซึ่ งที่จริ งมันมีอยู่ 4
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ตัว SMCR แต่ media literacy มันเป็ นแค่ตวั C ผมเลยคิดว่าเราน่าจะให้นิยามของสื่ อใหม่ อย่างเช่นคาว่า
communication literacy ซึ่ งมันจะกว้างไปรึ ป่าว ถ้าพูดถึงคาว่า communication ก็จะหมายรวมถึงระดับ
ล่างๆด้วย คือ การสื่ อสารระหว่างคนสองคน (interpersonal) ซึ่ งรู้ทนั คน สามารถจับผิดกันได้ หรื อว่าเรา
จะใช้คาว่า mass communication literacy ซึ่ งหมายถึง ความรู้เท่าทันการสื่ อสารระดับมวลชน ซึ่ งเรื่ องนี้ มนั
ก็จะสามารถพูดถึ ง ตัว Digital อย่างเช่ น ไลน์ ซึ่ งมีบทบาทสาคัญเหมือนกัน ดังนั้นนิ ยามมันควรจะเป็ น
mass communication and digital literacy หรื อเปล่า
อาจารย์ธาม เชื้อสถาปณศิริ
กลไกการปฏิรูป SMCR หรื อการปฏิรูปสื่ อภาคพลเมืองมันก็จะมีอยูท่ ้ งั หมด 5 กลไก
1. กลไกการพัฒนากฎหมายจรรยาบรรณวิชาชีพ ทางฝั่งวิชาชาชีพจะพัฒนาโดยตรงร่ วมกับสถาบัน
ทางการศึกษา อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่ อ หรื อ สิ ทธิเสรี ภาพเกี่ยวกับสื่ อ
2. กลไกการเฝ้ าระวัง และตรวจสอบสื่ อภาคประชาชน ถ้ามันเป็ นรู ปธรรมที่ ชัดเจน อาจจะเป็ น
หน่ วยงาน องค์กรอิสระ หรื อว่า องค์กรภาคประชาชน อันนี้ ก็จะมีความเข้มแข็งมาก เพราะเนื่ องจากมี
ตัวแทนมาดูแลอย่างชัดเจน
3. กลไกการส่ งเสริ มความรู ้เท่าทันสื่ อ ซึ่ งมันจะอยูใ่ นบทบาทหน้าที่ของ กสทช.
4. กลไกการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสื่ อ คือ ถ้ามีการปฏิรูปเราก็อยากมีการคุ ม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านสื่ อ
จริ งๆ
5. กลไกการรณรงค์กดดันเชิงสังคม เช่น กสทช. ออกมาตราการรู้เท่าทันสื่ อ ถ้าสถานีวิทยุ-โทรทัศน์
รับประกันการทารายการรู ้ เท่าทันสื่ อสัปดาห์ละ 2-4 ชม. ออกอากาสในช่ วงเวลาที่ผค็ นสามารถรับชมได้
กสทช สนับสนุ นในเรื่ องของเงิ นคืนภาษี ขอลดหย่อนค่าเช้าสัญญาณ เป็ นดัชนี ชวั ดั ความรับผิดชอบต่อ
สังคม
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ประสบการณ์วชิ าชีพนิเทศศาสตร์. : สุ โทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย
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ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์
ผูช้ ่วยอธิ การบดีสายงานสื่ อสารและพัฒนาแบรนด์
คณบดีคณะนิเทศศาสตร์
ศศ.บ. (ประชาสัมพันธ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นศ.ม (นิเทศศาสตรพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นศ.ด. นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์.(2556).การสื่ อสารรณรงค์พ้ืนที่สุขภาวะในชุมชนเมือง
ได้รับทุนวิจยั จาก สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ(สสส.)
ทัณฑกานต์ ดวงรัตน์.(2557).มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริ ญญาตรี
สาขานิเทศศาสตร์ ประจาปี 2557ได้รับทุนวิจยั จาก
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)

ตารา
บทความ
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วาทนิเทศ
ทาอย่างไรเมื่อต้องพูดในที่ชุมชน
ฝึ กการเป็ นนักฟังที่ดีเพื่อก้าวสู่ การเป็ นนักพูดที่มีคนอยากฟัง
แต่งกายได้ถูกกาละและสภาวะเศรษฐกิจ
บุคลิกภาพในการพูดสไตล์ผนู้ า
บุคลิกภาพที่ดูดีในยุคน้ ามันแพง
ตรึ งใจคนด้วยอากัปกิริยาอย่างมืออาชีพ
บุคลิกภาพที่เข้าตาผูบ้ งั คับบัญชา
การศึกษาเปรี ยบเทียบบทบาทและบุคลิกภาพของนักประชาสัมพันธ์
การสื่ อสารรณรงค์พ้ืนที่สุขภาวะในชุมชนเมือง ในมิติของการสื่ อสารเพื่อความ
รับผิดชอบทางสังคม
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New Zealand
นศ.ด. นิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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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ดร.ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการหลักสู ตรดุษฎีบณั ฑิต สาขานิเทศศาสตร์
ศศ.บ.(ภาษาและวรรณคดีองั กฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2543
นศ.ม.(วารสารสนเทศ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2550
นศ.ด. (นิเทศศาสตร์ ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,2557
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา และพิรงรอง รามสู ต, (2557).“การคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนจากเนื้อหารายการที่อาจเป็ นภัยในกิจการโทรทัศน์ไทยภายใต้
ภาวะสื่ อหลอมรวม”วารสารนิเทศศาสตร์ ปี ที่ 32 ฉบับที่ 4, 2557.
พิรงรอง รามสู ต, พิมลพรรณ ไชยนันท์ และ ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา.(2554).
“บทบาทขององค์กร/สมาคมวิชาชีพสื่ อ และมุมมอง/ความคิดเห็นต่อการ
ปฏิรูปสื่ อ”วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา ปี ที่ 4 ฉบับที่ 1,
2554.
ชนัญสรา อรนพ ณ อยุธยา.(2558).โครงการวิจยั การกากับดูแลเนื้ อหาในวิทยุ
และโทรทัศน์ในยุคดิจิตอล: ประสบการณ์จากประเทศที่เปลี่ยนผ่านสู่
ดิจิตอลแล้ว ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
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กศ.ด.(เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร
ชลธิชา บุญยืน,โสภัทร นาสวัสดิ์ .(2557).รู ปแบบการสื่ อสารของผูข้ บั แท็กซี่ใน
การช่วยเหลือสังคมผ่านสถานีวทิ ยุ จส.100.กรุ งเทพฯ :
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
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การร้าย ได้รับทุนสนับสนุนจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสี ยง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

161
ชื่อ – สกลุ
ตาแหน่ งปัจจุบัน
ประวัติการศึกษา

ผลงานวิจัย
บทความวิชาการ

อาจารย์ณทั ธสิ ฐษิ์ สิ ริปัญญาธนกิจ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะนิเทศศาสตร์
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