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บทคัดย่อ
การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ และ
ระดับการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร จากโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร 6 กลุ่มเขตพื้นที่จ�ำนวน 400 ตัวอย่าง โดยท�ำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
หลายขัน้ ตอน (Multi-stage Sampling) เป็นการวิจยั เชิงส�ำรวจ ใช้แบบสอบถามเป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา แสดงผลในรูปแบบตารางแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุระหว่าง 36-45 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรม
การเปิดรับข้อมูลข่าวสารโดยผ่านสื่อดั้งเดิม ได้แก่ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และนิตยสาร ตามล�ำดับ และ
มีการเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากสือ่ สังคมออนไลน์ผา่ นโทรศัพท์มอื ถือ ได้แก่ ไลน์ เฟสบุก๊ อินสตาแกรม เว็บไซต์
ตามล�ำดับ ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ใช้สื่อประเภท โทรทัศน์ เว็บไซต์ อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก และไลน์
คือ ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. ใช้วิทยุ หนังสือพิมพ์มากที่สุด คือ ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. และใช้สื่อประเภท
ไลน์มากที่สุด คือช่วงเวลา 12.00-15.00 น. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จะสนใจข้อมูลประเภทข่าวสารมากกว่า
ข้อมูลประเภทอื่น ๆ และเผยแพร่ข้อมูลของตนเองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่มคี า่ เฉลีย่ ทักษะการเข้าถึงสือ่ อยูใ่ นระดับสูงคือ 3.63 แต่คา่ เฉลีย่ ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสือ่ ในเรือ่ ง
ผลกระทบของสื่อ คือ1.10 เนื้อหาของสื่อ คือ 1.11 อุตสาหกรรมสื่อ คือ 1.26 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ใน
ส่วนการแยกแยะความแตกต่างของโลกสื่อกับโลกในชีวิตจริงนั้นมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับต�่ำ คือ 0.63 จากงาน
วิจัยจึงเสนอแนะให้วางแผนการให้ความรู้ การประเมินเพื่อเตรียมพัฒนาในจุดอ่อนต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายการรู้
เท่าทันสื่อของทุกคน
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Abstract
The research study aimed at examining the media usage behavior, level of knowledge
about media, and level of media literacy of the parents of primary school students in
Bangkok. The study included 400 samples subjects from schools in Bangkok in 6 areas who
were selected by multi-stage sampling. This study was the survey research and the research
instruments involved the media usage behavior. The descriptive statistics were used in data
analysis presented in forms of frequency, percentage, mean, and Standard Deviation. The
result showed that most subjects were aged between 36-45 years and they received
information via traditional media, e.g. television, newspaper, radio, and magazine
respectively. They received information from online media via mobile phone, e.g. Line,
Facebook, Instagram, and website respectively. In respect with the media usage period,
most subjects used the media in types of television, website, Instagram, Facebook, and Line
during 18.00-21.00 hrs., but they used the radio and newspaper most during 6.00-9.00 hrs.,
they used Line most during 12.00-15.00 hrs. Most subjects paid attention to news more than
other types of information, and communicate their personal information via online social
media. In addition, the subjects had media access skills at the high level is 3.63, but their
knowledge and understanding about media in respect with the impact of media is 1.10,
media content is 1.11, media industry is 1.26 and were at the medium level especially the
mean of distinguishing the difference between media and reality was at the low level is 0.63.
From this study, it was suggested to plan for education Assessments for development in
various weaknesses for everyone will have media literacy.
Keywords: Parents, Media Usage Behavior, Knowledge and Understanding about Media
Usage, Media Literacy

บทน�ำ
การสื่อสารในปัจจุบันนั้นเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม แอบแฝงอยู่
ทั้งสิ้น (Yenjabok., 2017) และผลเสียหายจากการเสพสื่อข้อมูลเหล่านี้ส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้รับได้รับ
ข้อมูลหลากหลายทางและหลากหลายรูปแบบผ่านช่องทางสื่อหลายประเภท ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ โทรทัศน์
อินเทอร์เน็ตและในลักษณะสื่อหลอมรวม (Yenjabok.,2017) ในปัจจุบันได้มีสื่อหลอมรวมเกิดขึ้นใน
ศตวรรษที่ 21 ซึ่งความก้าวหน้าของสื่อเทคโนโลยี ส่งผลท�ำให้เกิดการหลั่งไหลของข้อมูลข่าวสารมากมาย
ในสังคมหรือเรียกว่าลักษณะข้อมูลข่าวสารท่วมท้น (Information-saturated Culture) สื่อสิ่งพิมพ์
โทรทัศน์มเี่ ราได้พบเห็นนัน้ จะมีการพาดหัวข่าวและน�ำเสนอข่าวรวมทัง้ โฆษณาหลากหลายลักษณะทีผ่ สู้ ง่ สาร
เตรียมไว้แล้วด้วยกระบวนการที่มีการวางแผนไว้อย่างแนบเนียน ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อทั้งชีวิต ทรัพย์สินไม่มาก
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ก็น้อย ผู้รับสื่อจะเกิดกระบวนการทางความคิดที่เกิดขึ้นอัตโนมัติ กระบวนการดังกล่าวเป็นกระบวนการทาง
ด้านจิตวิทยาของมนุษย์เมือ่ ได้รบั สือ่ ในจ�ำนวนมากมาโดยทีย่ งั ไม่ได้เตรียมตัว จะคัดแยกโดยอัตโนมัตทิ จี่ ะเลือก
เฉพาะสื่อที่ตนเองสนใจ และจะเสพสื่อที่คล้าย ๆ กันซ�้ำ ๆ ส่งผลให้ได้รับสื่ออยู่ในกรอบเดิม ๆ และเกิด
ความเข้าใจผิดว่าตนเองเป็นผูค้ วบคุมสือ่ นัน้ ๆ แท้ทจี่ ริงสือ่ นัน้ ๆ ต่างหากทีเ่ ป็นผูค้ วบคุมเพราะสือ่ เป็นผูก้ ำ� หนด
ขอบเขตข้อมูลเพื่อให้ผู้เสพได้รับข่าวสารในแบบที่สื่อต้องการ ตามงานวิจัยพบว่ากลุ่มอายุต�่ำกว่า 20 ปี เป็น
ผู้ที่มีการใช้สื่อทางอินเตอร์เน็ตในแต่ละวันมากที่สุด (Wonganantnon, 2017) และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
มากที่สุดด้วย และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีสื่ออินเทอร์เน็ตที่มีแนวโน้มที่จะมีบทบาท
ในปัจจุบันที่จะเชิญชวนให้ผู้บริโภคสนใจ และโน้มน้าวใจ ให้เกิดพฤติกรรมปฏิกิริยาคล้อยตามทั้งทางลบ และ
ทางบวก โดยผลกระทบที่เกิดขึ้นยกตัวอย่าง เช่น ภัยจากคนแปลกหน้า โดยพบว่า 1 ใน 5 ของเด็กที่เล่น
ห้องสนทนา เคยถูกชักชวนให้มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร อีกทั้งในปี พ.ศ. 2552 ยังพบจ�ำนวนเว็บไซต์ลามก
เป็นจ�ำนวนกว่า 100,000 เว็บไซต์ ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม และไม่มีการปิดกั้น หรือคัดกรองผู้เข้าดูเนื้อหาแต่
อย่างใด 9 ใน 10 ของเด็กอายุ 9 ถึง 16 ปี เคยดูสื่อลามกในอินเทอร์เน็ต โดยการใช้เครื่องมือค้นหาข้อมูล
ออนไลน์ แล้วน�ำไปสูเ่ ว็บไซต์ลามกได้และพ่อแม่ผปู้ กครองก็คาดไม่ถงึ นอกจากนีย้ งั มีการน�ำเสนอโฆษณาเนือ้ หา
เกินจริง การละเมิดลิขสิทธิ์ การโจมตีและเจาะระบบเครือข่ายด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์อย่างแพร่หลาย เมื่อเด็ก
ใช้สื่อโดยไม่มีผู้คอยดูแล ควบคุม และแนะน�ำส่งผลให้เยาวชนกลุ่มนี้ใช้เวลากับสื่อมากเกินไป และได้รับ
ผลกระทบจากสื่อในด้านต่าง ๆ
อิทธิพลของสื่อส่งผลให้เด็กมีลักษณะตั้งแต่หวาดกลัว ฝันร้าย ก้าวร้าว มีอารมณ์รุนแรง ชอบกระท�ำ
รุนแรงต่อผู้อื่น ท�ำลายข้าวของ เฉยชา หรือรู้สึกเฉยเมยต่อความรุนแรง ลดความรู้สึกอยากช่วยเหลือผู้อื่น
ขาดความเห็นอกเห็นใจ พฤติกรรมเลียนแบบความรุนแรง ซึมเศร้า สะเทือนใจ ปัญหาเหล่านี้จะน�ำไปสู่ปัญหา
ทีร่ นุ แรงต่อสังคมดังปรากฏในข่าวทีเ่ ราได้เห็นประจักษ์แก่สายตาแล้วนัน่ เอง (Internet Foundation for the
Development of Thailand, 2017) การที่บุคคลใดจะหลุดพ้นจากการถูกสื่อครอบง�ำนั้น บุคคลนั้นจ�ำเป็น
จะต้องมีปัจจัย ทักษะ หรือองค์ประกอบในการรู้เท่าทันสื่อ ซึ่งมีหลากหลายแนวคิด และมีล�ำดับขั้นการรู้
เท่าทันสื่อ สอดคล้องกับระดับพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยของบุคคลนั้นร่วมด้วย เราจ�ำเป็นต้องหาทางแก้ไข
ด้วยวิธกี ารทีจ่ ะได้ผลในระยะยาวอย่างแท้จริง ซึง่ ถ้าเราเริม่ พิจารณาจากตัวเด็ก และพัฒนาการของเด็กในช่วง
การศึกษาระดับประถมศึกษาตอนปลายจะพบว่า เด็กในวัยนีจ้ ะอยูใ่ นช่วงทีพ่ ฒ
ั นาการยังอยูใ่ นช่วงการเลียนแบบ
และพัฒนาความคิดเชิงเหตุผลยังไม่สมบูรณ์ (Rodboonkong, 2016) จึงส่งผลให้เด็กเลียนแบบในพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นที่ปัจจัยที่ส่งเสริม จากบทวิเคราะห์เปรียบเทียบร่างพระราชบัญญัติ
กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ฉบับกระทรวงวัฒนธรรม และฉบับภาคประชาชน รวมถึงทฤษฎี
การรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มพ่อแม่ เพื่อน บุคคลที่ใกล้ชิด (Supakul, 2016) การศึกษาครั้งนี้เก็บข้อมูลกับกลุ่ม
ตัวอย่างเป็นพ่อแม่ผปู้ กครองของเด็กอายุ 9-12 ปี โดยศึกษา พฤติกรรมการใช้สอื่ ความรูค้ วามเข้าใจสือ่ ระดับ
การรู้เท่าทันสื่อ ของกลุ่มผู้ปกครองโดยผ่านการวิจัยเชิงส�ำรวจ เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไข พัฒนาจุดที่บกพร่องเพื่อ
ให้เป็นต้นแบบการเรียนรู้ที่ดีต่อเด็ก ทั้งนี้เมื่อปัญหาในระดับย่อยสามารถแก้ไขไปได้ ย่อมขยายประโยชน์ไปสู่
ในระดับชุมชนที่ใหญ่ขึ้นได้ต่อไป
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วัตถุประสงค์
1. เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมการใช้ สื่ อ ของผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อ ของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาตอน
ปลายในกรุงเทพมหานคร
3. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การรู ้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ของผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาตอนปลายใน
กรุงเทพมหานคร

แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมผูว้ จิ ยั พบว่า ครอบครัวมีบทบาทส�ำคัญทีส่ ดุ ต่อพัฒนาการทุกด้านของเด็ก
เพราะเป็นแหล่งปลูกฝังลักษณะนิสัยและก่อพื้นฐานบุคลิกภาพให้แก่เด็กนับแต่เกิด รวมทั้งเป็นแหล่งส�ำคัญ
ยิ่งในการถ่ายทอดพลังจูงใจ คุณธรรม และค่านิยมต่าง ๆ ของสังคมแก่เด็กจนเข้าเรียนฉะนั้นการเรียนรู้และ
ประสบการณ์ทเี่ ด็กได้รบั โดยเฉพาะจากการดูแลและอบรมของทางบ้านมีอทิ ธิพลต่อพฤติกรรม และบุคลิกภาพ
ของเด็กไปจนถึงวัยผู้ใหญ่ (Bunjong, 2010) จากความส�ำคัญดังกล่าวอาจสรุปได้ว่าผู้ปกครองจ�ำเป็นที่ต้องมี
ความรูค้ วามเข้าใจ และมีการรูเ้ ท่าทันสือ่ เนือ่ งจากทักษะของผูป้ กครองจะส่งผลต่อความสามารถในการถ่ายทอด
ความรูค้ วามเข้าใจ การส่งเสริมการรูเ้ ท่าทันสือ่ และความสามารถในการควบคุมดูแลการใช้สอื่ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมของบุตร ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อ คือ สภาวะที่บุคคลเป็นผู้ที่มีความ
สามารถในการคิดพินจิ พิเคราะห์ในเรือ่ งกระบวนการสือ่ สารมวลชน ทีป่ ระกอบด้วยผูผ้ ลิตสือ่ สถาบันหรืองค์กรสือ่
ความสัมพันธ์ระหว่างผูผ้ ลิตสือ่ กับอ�ำนาจทางเศรษฐกิจ การเมืองในระบบสังคมทีม่ ผี ลต่อกระบวนการผลิตสือ่
เนื้อหา รูปแบบหรือเนื้อความสื่อ การถ่ายทอดหรือเผยแพร่ ตลอดจนการสนับสนุนเนื้อหาหรือผลผลิตสื่อ
(Wirojtrairat ,1997) ส่วนทฤษฎีความรู้เท่าทันสื่อมีปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนาความรู้
ด้านการรู้เท่าทันมี 4 ประการ ประกอบด้วย โครงสร้างความรู้ (Knowledge Structure) แรงจูงใจในการ
ตัดสินใจ (Decisions Motivated) เครือ่ งมือของการประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing Tools)
และการไหลของ การประมวลข้อมูลข่าวสาร (Information Processing Task) โดยมีรายละเอียดองค์ประกอบ
ของโครงสร้างความรู้ด้านสื่อดังนี้องค์ประกอบแรก คือ ผลกระทบของสื่อ (Media Effects) การที่ผู้รับสารจะ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการรู้เท่าทันสื่อได้นั้น ผู้รับสารต้องมีความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่สื่อมวลชนมีต่อ
ผู้รับสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จากการใช้วาจาที่สร้างความเกลียดชังในสื่อ (Hate Speech) มีผลกระทบต่อ
ความคิด อารมณ์ ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม เป็นต้น องค์ประกอบที่สองคือ เนื้อหาของสื่อ (Media
Content) การมีความรู้เกี่ยวกับความแตกต่างของแบบแผน (Formulas) การน�ำเสนอเนื้อหาของสื่อประเภท
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ละคร โฆษณา ภาพยนตร์ ข่าว และสื่ออื่น ๆ เช่น โฆษณามักมีลักษณะกระตุ้นความสนใจ
ชักจูงใจให้ซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ ข่าวมีลักษณะการน�ำเสนอข้อเท็จจริง (Fact) โดยไม่ใส่อคติ (Bias) และ
ความคิดเห็นส่วนตัวของผูน้ ำ� เสนอทัง้ นี้ นอกจากผูร้ บั สารจะต้องมีความรูเ้ รือ่ งแบบแผนของเนือ้ หาสือ่ แล้วควร
มีความรู้เกี่ยวกับค่านิยม (Value) ที่อยู่ในเนื้อหาสื่อ เช่น ค่านิยมการแต่งกายแบบเกาหลี ความสวย คือ
ความขาวและผอม สื่อได้แฝงค่านิยมเหล่านี้ เพื่อขายสินค้าและบริการ ประการที่สาม คือ อุตสาหกรรมสื่อ
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(Media Industries) โครงสร้างความรูเ้ กีย่ วกับอุตสาหกรรมสือ่ จะช่วยให้ผรู้ บั สารเข้าใจจุดมุง่ หมายของสถาบัน
สื่อมวลชนมากขึ้น เช่น การพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อมีความเกี่ยวข้องกับสังคมแบบทุนนิยม การอยู่รอดของสื่อ
ต้องอาศัยเงินทุนมหาศาลในการด�ำเนินการสื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมบริโภคนิยม การอยู่รอดของ
สื่อปัจจัยหนึ่งที่มีความส�ำคัญ คือ รายได้สนับสนุนจากองค์กรธุรกิจ เช่น สื่อหนังสือพิมพ์มีรายได้จากการขาย
พื้นที่โฆษณาเป็นหลัก เช่นเดียวกับสื่อโทรทัศน์ก็ย่อมมีรายได้จากการขายเวลาโฆษณา และสื่อโฆษณาเองนั้น
ก็ย่อมมีรายได้จากผู้ผลิตสินค้าและบริการที่ต้องการจะสื่อสารกับผู้บริโภค ประการที่สี่ คือ โลกแห่งความจริง
(Real World) สารที่น�ำเสนอสื่อมวลชนล้วนมีการประกอบสร้าง (Constructed) เป็นความรู้แฝง (Tacit
Knowledge) และความจริงเทียม (Virtual Reality) เพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง ในสังคมบริโภคนิยม
สารจ�ำนวนมากถูกสร้างขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์ในเชิงธุรกิจ เช่น การเขียนบทความให้ความรูเ้ รือ่ งการดูแลสุขภาพ
แต่แฝงเนื้อหาว่าการบริโภคสินค้าของผู้ที่ให้การสนับสนุนมีส่วนช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพที่ดีขึ้น ดังนั้น
ประสบการณ์จากโลกแห่งความจริง จะช่วยให้ผรู้ บั สารเกิดความรูท้ ตี่ รงกับความจริงทีถ่ กู ต้องมากขึน้ เช่น ก่อน
การตัดสินใจซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์มีการหาพูดคุยกับเพื่อน หรือทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจ เป็นต้น
ประการที่ 5 คือ ตัวตนของผูร้ บั สาร (Receiver) ความรูท้ เี่ กิดจากการสร้างมุมมองเฉพาะตนของผูร้ บั สารทีเ่ กิด
จากการเปิดรับสื่อโดยปราศจากการถูกครอบง�ำความคิด ซึ่งประกอบด้วย ความตระหนักรู้เป้าหมายของตน
ในการบริโภคสื่อ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ที่น�ำไปสู่การพัฒนาทางความคิด (Cognitive) อารมณ์
(Emotional) และจริยธรรม (Moral) (Potter, 2004) นอกจากองค์ความรู้ดังกล่าวข้างต้นองค์การ UNESCO
ได้ระบุวา่ การทีบ่ คุ คลจะมีทกั ษะการเรียนรูข้ องตนเอง เพือ่ การจะเท่าทันสือ่ ได้นนั้ ต้องมีทกั ษะทีเ่ ป็นองค์ประกอบ
ที่ส�ำคัญ 4 องค์ประกอบดังนี้ องค์ประกอบแรกคือ การเข้าถึง (Access) คือ การได้รับสื่อประเภทต่าง ๆ
ได้อย่างเต็มที่ และรวดเร็วสามารถรับรู้ และเข้าใจเนื้อหาของสื่อประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ
มีการแสวงหาข่าวสารได้จากสื่อหลายประเภทและไม่ถูกจ�ำกัดอยู่กับสื่อประเภทใดประเภทหนึ่งมากเกินไป
ความสามารถในการเก็บข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์ พร้อมทัง้ ท�ำความเข้าใจความหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
ประการทีส่ อง คือ การวิเคราะห์ (Analyze) คือ การตีความเนือ้ หาสือ่ ตามองค์ประกอบ และรูปแบบทีส่ อื่ แต่ละ
ประเภทน�ำเสนอว่าสิ่งที่สื่อน�ำเสนอนั้นส่งผลกระทบอะไรบ้างต่อสังคม การเมือง หรือเศรษฐกิจ โดยใช้พื้น
ความรูเ้ ดิมและประสบการณ์ในการคาดการณ์ถงึ ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ ทีอ่ าจมาจากการวิเคราะห์ถงึ วัตถุประสงค์ของ
การสื่อสาร การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายของสื่อ จุดยืนของสื่อ บริบทต่าง ๆ ของสื่อที่ส่งผลกระทบต่อการน�ำ
เสนอของสื่อ โดยอาจใช้วิธีการของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ การแตกองค์ประกอบย่อยต่าง ๆ หรือการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเหตุและผลความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตรวจสอบรูปแบบการใช้สื่อ
โครงสร้างและล�ำดับการเรียงเนือ้ หาสือ่ ซึง่ สามารถใช้แนวคิดจากศาสตร์ตา่ ง ๆ ได้แก่ ศิลปะ วรรณกรรม สังคม
การเมือง และเศรษฐกิจ เพื่อท�ำความเข้าใจเนื้อหาบริบทที่ต้องการสื่อ ประการที่สาม คือ การประเมินค่า
(Evaluate) เป็นผลมาจากการวิเคราะห์สื่อที่ผ่านมา ท�ำให้สามารถที่จะประเมินค่าคุณภาพของเนื้อหาสารที่
ถูกส่งออกมาได้ว่ามีคุณค่าต่อผู้รับมากน้อยเพียงใดสามารถน�ำ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้รับในด้านใดได้บ้าง
คุณค่าที่เกิดขึ้นเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นทางใจ อารมณ์ ความรู้สึก หรือมีคุณค่าทางศีลธรรม จรรยาบรรณ สังคม
วัฒนธรรม หรือประเพณีอย่างไรบ้าง สิ่งที่สื่อน�ำเสนอมีประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งหรือไม่
อย่างไร ในขณะเดียวกันการประเมินค่าที่เกิดขึ้นอาจเป็นการประเมินคุณภาพของสื่อว่า การน�ำเสนอของสื่อ
นั้น มีกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพหรือไม่เมื่อเปรียบกับสื่อประเภทเดียวกัน ความสามารถในการประเมิน
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เนือ้ หา โดยสร้างความเกีย่ วข้องของเนือ้ หากับประสบการณ์ พร้อมเสนอความเห็นในแง่มมุ ของความหลากหลาย
คุณภาพ และความเกี่ยวข้องกับเนื้อหา ประการที่สี่คือ ทักษะการสร้างสรรค์ (Create) การพัฒนาทักษะ
การสร้างสื่อในแบบฉบับของตนเองขึ้นมาเมื่อผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ ประเมิน
ค่าสือ่ ได้อย่างถ่องแท้แล้วทุกคนจะต้องเปลีย่ นบทบาทเป็นผูผ้ ลิตทีจ่ ะต้องวางแผน เขียนบท ค้นคว้าข้อมูลเนือ้ หา
มาประกอบตามเทคโนโลยีของสื่อหรือรูปแบบองค์ประกอบของสื่อแต่ละประเภท เพื่อที่จะสามารถสื่อให้ได้
ตามวัตถุประสงค์การสื่อสารที่ตนได้วางไว้ นอกจากแนวคิดเรื่องทักษะการรู้เท่าทันสื่อข้างต้น ในรายงาน
Learning for the 21st Century ได้เพิ่มทักษะประการที่ห้าคือ ทักษะการมีส่วนร่วม (Participate Skill) ซึ่ง
เป็นอีกทักษะหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลสามารถในการแก้ปัญหา และปฏิสัมพันธ์ในการท�ำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งผลให้
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูท้ หี่ ลากหลายเป็นอีกทักษะหนึง่ ทีช่ ว่ ยเสริมให้บคุ คลสามารถพัฒนาทักษะการรูเ้ ท่าทัน
สื่อ (Akkanaprasa, 2014)

ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ โดยมีประชากรในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ปกครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจ�ำปีการศึกษา 2560 คิดเป็นจ�ำนวนประชากรทั้งหมด
206,409 คน ทั้งนี้ผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจาก 6 เขตพื้นที่ คือ เขตการศึกษากรุงเทพกลาง กรุงเทพใต้
กรุงเทพเหนือ กรุงเทพตะวันออก กรุงธนเหนือ และกรุงธนใต้รวมทั้งสิ้น 400 ตัวอย่าง ตามสูตรของทาโร
ยามาเน่ โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนที่ 0.05 (Yamane, 1973) โดยท�ำการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
หลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) มีขั้นตอนดังนี้ ขั้นตอนแรกรวบรวมรายชื่อโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในกลุ่ม
เขตการศึกษา กรุงเทพกลาง ใต้ เหนือ ตะวันออก และ กรุงธน เหนือ ใต้ แล้วสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับสลาก
ในแต่ละกลุ่มเขตการศึกษา ทั้ง 6 กลุ่ม กลุ่มละ 1 โรงเรียน ในการศึกษาครั้งนี้จึงมีโรงเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน 6 โรงเรียน ขั้นตอนที่สองค�ำนวณสัดส่วนนักเรียนระดับชั้น ป.4, 5 และ 6 จากทั้ง 6 โรงเรียนเพื่อให้
ได้จ�ำนวนของผู้ปกครองจ�ำนวน 400 คน ขั้นตอนที่สามน�ำรายชื่อของนักเรียนชั้น ป.4, 5 และ 6 ของโรงเรียน
ตัวอย่างมาสุม่ ให้ได้ตามจ�ำนวนโดยให้ได้นกั เรียนหญิง และนักเรียนชายในสัดส่วนทีเ่ ท่ากันเพือ่ ให้ได้ผปู้ กครอง
นักเรียนหญิง และนักเรียนชายในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน ก�ำหนดสัดส่วนของจ�ำนวนนักเรียนทั้ง 3 ระดับชั้นให้
เท่ากันทั้ง 2 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจ�ำนวน 3
ท่าน มีค่า IOC เฉลี่ยเท่ากับ 0.6 มีทั้งหมด 4 ส่วน ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคล พฤติกรรมการใช้สื่อประกอบ
ด้วยการเปิดรับสื่อ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อประกอบด้วยผลกระทบของสื่อ และระดับการรู้เท่าทันสื่อ
ได้แก่ ทักษะการเข้าถึงสื่อ การวิเคราะห์เนื้อหา การประเมินค่าสื่อ ทักษะการสร้างสรรค์สื่อ และทักษะการมี
ส่วนร่วมจ�ำนวน 5 ข้อ หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลเรียบร้อย ท�ำการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล และ
ท�ำการลงรหัส (Coding) โดยมีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพือ่ อธิบายถึงลักษณะ
ของข้อมูลตามความแตกต่างกันในลักษณะต่าง ๆ โดยใช้ตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
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ผลการศึกษา
จากการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดนั้นส่วนใหญ่พบว่าเป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง
36- 45 ปี มีระดับการศึกษาต�่ำกว่าปริญญาตรี มีรายได้ต�่ำกว่า 15,000 บาท
1. พฤติกรรมการใช้สื่อ
การใช้สื่อโทรทัศน์ มีร้อยละ 75.4 หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 69.1 วิทยุร้อยละ 66.4 และนิตยสาร
ร้อยละ 65.6 ตามล�ำดับ ที่ใช้สื่อผ่านช่องทางดั้งเดิม และการใช้สื่อไลน์ มีร้อยละ 94.5 เฟสบุ๊ก ร้อยละ 82
อินสตาแกรม ร้อยละ 80.2 เว็บไซต์ ร้อยละ 63.9 ตามล�ำดับ ที่ใช้สื่อผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ
ช่วงเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้กับสื่อประเภทโทรทัศน์ อินสตราแกรม เฟสบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์ มากที่สุด
คือ เวลา 18.00-21.00 ช่วงเวลาที่ใช้สื่อหนังสือพิมพ์ และวิทยุมากที่สุด คือ เวลา 06.00-09.00 ช่วงเวลาใน
การใช้สื่อ นิตยสาร มากที่สุด คือ เวลา 12.00-15.00
ตารางที่ 1 พฤติกรรมการใช้สื่อ

ระยะเวลาในการใช้โทรทัศน์คือ 1-3 ชั่วโมง ระยะเวลาในการใช้อินสตราแกรม หนังสือพิมพ์
นิตยสาร วิทยุ เว็บไซต์ ไลน์ และเฟสบุ๊ก คือ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง
สัดส่วนประเภทข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจมากที่สุด คือ ข่าว ร้อยละ 88.3 รองลงมาคือ
ข้อมูลความรู้ ร้อยละ 53 ข้อมูลประเภทบันเทิงร้อยละ 51.6 ข้อมูลการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ร้อยละ 33.1
ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ประจำ�เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563
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ตารางที
ตารางที่่ 33 ลัลักกษณะการใช้
ษณะการใช้งงาน
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ตารางที่ 3 (ต่อ)
ลักษณะการใช้งาน

ใช่

ไม่ใช่

จานวน
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ร้อยละ
59.0

จานวน
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ร้อยละ
41.0
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42.3

211

57.7

9. ท่านเคยเผยแพร่ภาพของตนเอง
เพื่อน และครอบครัวผ่านทางสื่อ
ออนไลน์
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19.7

10. ท่านเคยเผยแพร่วีดิโอสั้นของตนเอง
เพื่อน ครอบครัวผ่านทางสื่อ
ออนไลน์
11. ท่านเคยอบรม หรือสาเร็จ
การศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การสื่อสารมวลชน

184

50.3

182

49.7

61

16.7

305

83.3

7. ท่านเคยเผยแพร่ข้อความแสดงความ
คิดเห็นของตนเองผ่านทางสื่อ
ออนไลน์
8. ท่านเคยเผยแพร่บทความ ถ่ายทอด
ความรู้ของตนเองผ่านทางสื่อ
ออนไลน์

2.2. ระดั
ระดับบความรู
ความรู้ค้ความเข้
วามเข้าใจของกลุ
าใจของกลุ
่มตัวอย่างในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.02 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ
่มตัวอย่างในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.02 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับต่ามาก
ต�ในส่
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่อ กลุ่มตัวอ่ อย่กลุางทราบว่
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พ์หงสืรืออหนั
พ์ องอนไลน์
ออนไลน์
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ำเสนอข่าวตามความต้
รกิจารายการต่
ง ๆ ทีใ่ ห้าคนเข้
นทางบ้
ดคุยหรือขอเพลง
การนาเสนอข่
าวตามความต้
องการทางธุองการทางธุ
รกิจ รายการต่
ง ๆ ที่ให้คานทางบ้
าพูดคุายนเข้
หรืาอพูขอเพลงเป็
นไปเพื่อ
เป็
น
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่
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ประสงค์
ต
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อ
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่
เฉลี
ย
่
1.26
ซึ
ง
่
อยู
ใ
่
นระดั
บ
ปานกลาง
เกี
ย
่
วกั
บ
เนื
จุดประสงค์ต้องการข้อมูลทางธุรกิจ อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 1.26 ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง เกี่ยวกับเนื้อหาสื่อ พบว่อ้ าหาสื
กลุอ่ ่ม
พบว่
งเชือ่ ว่าบุ่มคจะให้
คลบางกลุ
ม่ จะให้ความสนใจในข่
อื่ เน้นให้าข่เาด่วปั
น มากกว่
ข่าวปั
ตัวอย่าากลุ
งเชืม่ ่อตัว่วาอย่
บุคาคลบางกลุ
ความสนใจในข่
าวที่สื่อเน้นให้าเวที
ด่นส่ มากกว่
ญหาบ้าานเมื
องทีญ่สหาบ้
าคัญานเมื
เชื่ออว่งา
ทีบุค่สลิ�ำคักของผู
ญ เชื้ป่อระกาศข่
ว่าบุคลิกาของผู
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บปานกลาง แต่การแยกแยะระหว่างสิ่งที่สื่อน�ำเสนอกับความเป็นจริงค่าเฉลี่ย 0.63 ซึ่งถือว่าอยู่
ในระดับต�่ำ
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ตารางที่ 4 ทักษะความรู้ความเข้าใจ

3. ระดับทักษะการรูเ้ ท่าทันสือ่ ของกลุม่ ตัวอย่างนัน้ ในภาพรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง มีทกั ษะการเข้า
ถึงสื่อ ค่าเฉลี่ย 3.63 ซึ่งอยู่ในระดับสูง แต่ทักษะการประเมินค่าสื่อค่าเฉลี่ย 3.46 ทักษะการวิเคราะห์เนื้อหา
สื่อค่าเฉลี่ย 3.38 ทักษะการมีส่วนร่วมค่าเฉลี่ย 3.17 ทักษะการสร้างสรรค์ค่าเฉลี่ย 2.96 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ
ปานกลาง
ตารางที่ 5 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ

อภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการช่องทางการใช้สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ และนิตยสาร ใน
ช่องทางดัง้ เดิมและรองลงมาคือการใช้โทรศัพท์มอื ถือ ส่วนสือ่ ไลน์ เฟซบุก๊ อินสตาแกรม เว็บไซต์ กลุม่ ตัวอย่าง
จะใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งสอดคล้องกับปัจจุบันที่เป็นยุคหลอมรวมเทคโนโลยี รวมทั้งความสะดวกทางด้านการ
พกพา การเสียค่าบริการที่มีทั้งในลักษณะฟรี และโปรโมชั่นต่าง ๆ ที่ตัวแทนจ�ำหน่ายโทรศัพท์มือถือได้สร้าง
ขึ้น ผนวกกับการตอบโจทย์ในความต้องการขั้นพื้นฐานด้านต่าง ๆ ที่มาในรูปแบบของการโปรโมทตนเอง การ
ท�ำธุรกิจ การสือ่ สารทีก่ ว้างขวางฉับไวน่าจะเป็นเหตุทสี่ ง่ ผลให้คนในยุคปัจจุบนั หันมาใช้ชอ่ งทางการสือ่ สารทาง
โทรศัพท์เพิ่มมากขึ้น (Chewasath, 2011)
จากข้อมูลการช่วงเวลาในการใช้สอื่ พบว่า ช่วงเวลา 18.00-21.00 น. จะมีผใู้ ช้โทรทัศน์ อินสตาแกรม
เฟซบุ๊ก ไลน์ เว็บไซต์มากที่สุด ช่วงเวลา 6.00-9.00 น. มีผู้ใช้หนังสือพิมพ์ และวิทยุ มากที่สุด ยกเว้นในการใช้
168 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ไลน์จะอยูใ่ นช่วงเวลา 12.00-15.00 น. โดยจะเห็นได้วา่ ช่วงเวลาทีก่ ลุม่ ตัวอย่างใช้สอื่ มากทีส่ ดุ นัน้ ไม่อยูใ่ นเวลา
ท�ำงานราชการ หรือของบริษัทเอกชนทั่ว ๆ ไป แต่พบการใช้สื่อทางไลน์ในช่วงเวลาท�ำงานเพิ่มขึ้นในช่วงเวลา
หลังเทีย่ งวัน ซึง่ แนวโน้มการใช้โทรศัพท์มอื ถือในการเล่นไลน์ในเวลางานน่าจะเกิดจากความสะดวกของการใช้
โทรศัพท์มือถือ และคุณสมบัติของโทรศัพท์มือถือในปัจจุบัน (Phomwongsa, 2010)
เมื่อพิจารณาระยะเวลาในการใช้สื่อ พบว่า สื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร เว็บไซต์ อินสตาแกรม
เฟซบุ๊ก และไลน์ มีระยะเวลาที่กลุ่มตัวอย่างใช้มากที่สุด คือ น้อยกว่า 1 ชั่วโมง การใช้สื่อโทรทัศน์มากที่สุด
ที่ระยะเวลา 1-3 ชั่วโมง และไม่พบการเล่นตลอดเวลาในสื่อวิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ส่วนเว็บไซต์
อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก และไลน์มีกลุ่มที่ใช้ตลอดเวลาร่วมด้วยแต่เป็นส่วนน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การที่กลุ่ม
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและ สะดวก น่าจะเป็นการใช้ช่องทางที่สามารถหลอมรวมหลายสื่อและ
สะดวกต่อการเข้าถึงในการใช้งาน (Kaewsut, 2010) กลุ่มตัวอย่างส่วนมากให้ความสนใจประเภท ข่าวมาก
ทีส่ ดุ รองลงมา คือ ข้อมูลความรู้ บันเทิง การอบรมเลีย้ งดูบตุ รหลาน สุขภาพความงาม กีฬา และล�ำดับสุดท้าย
คือ การท่องเที่ยว จากแนวโน้มการบริโภคประเภทข้อมูลข่าวมากที่สุดนั้นน่าจะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่ว่า
ประเภทข้อมูลข่าวสาร คือ สือ่ ทีม่ จี ดุ ประสงค์เพือ่ แจ้งให้ทราบ และรายงายสภาพแวดล้อม โดยเนือ้ หาของข่าว
ได้ผา่ นการกลัน่ กรอง คัดเลือกโดยผ่านกระบวนการข่าว มีการจัดกรอบแนวโน้มการน�ำเสนอเพือ่ ชีน้ ำ� ความคิด
ของผู้บริโภคจากแนวคิดของหน่วยงานสนับสนุนและดูแลความเรียบร้อย โดยอาจส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค
ที่มีความรู้เท่าทันสื่อไม่เพียงพอ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการสื่อสารตนเอง ส่งต่อ และเผยแพร่ภาพ
ของตนเอง เพือ่ น ครอบครัวผ่านสือ่ ออนไลน์ผา่ นทางเฟซบุก๊ มากทีส่ ดุ แต่มจี ำ� นวนของกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ คยอบรม
หรือส�ำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารมวลชน ในระดับที่ต�่ำ ในส่วนนี้ท�ำให้เกิดความเสี่ยงใน
การรู้ไม่เท่าทันสื่อ และอาจก่อให้เกิดผลเสียหายได้
ผลการศึกษาผลความรู้ความเข้าใจสื่อในภาพรวมอยู่ในระดับต�่ำมากโดยจากผลดังกล่าวเกิดจาก
ค่าเฉลีย่ ของความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับโลกแห่งความจริงอยูใ่ นระดับต�ำ่ มาก จึงแสดงให้เห็นว่าควรตระหนักใน
ส่วนนี้ในระดับสูงดังจะเห็นได้จาก (Potter, 2004) ได้กล่าวไว้ประสบการณ์จากโลกแห่งความจริง จะช่วยให้
ผู้รับสารเกิดความรู้ที่ตรงกับความจริงที่ถูกต้องมากขึ้นดังนั้นถ้าผลการแยกแยะโลกความจริงไม่ดีน่าจะมีแนว
โน้มจะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง และส่งผลกระทบต่อไปสู่ผู้อื่น
ผลการศึกษาผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างทราบถึงเป้าหมาย
ของการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์ในรายการโทรทัศน์นั้น คือ ทางรายการต้องการได้เงินจากค่าส่งข้อความ
และเป็นการแสดงถึงจ�ำนวนผูช้ มในรายการ และทราบว่าหนังสือพิมพ์หรือหนังสือพิมพ์ออนไลน์มกี ารน�ำเสนอ
ข่าวโดยเสนอตามความต้องการทางธุรกิจทีห่ วังยอดการขายและการโฆษณาสินค้า และทราบว่าการทีผ่ ดู้ ำ� เนิน
รายการเปิดโอกาสให้ผฟู้ งั โทรเข้าไปพูดคุยในรายการ หรือขอเพลงมีจดุ ประสงค์เพือ่ เป็นข้อมูลทางธุรกิจให้กบั
เจ้าของสินค้าโฆษณา เพือ่ ให้เกิดพฤติกรรมการใช้สนิ ค้าจากโฆษณาในรายการนัน้ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับสูง แต่
กลุม่ ตัวอย่างเชือ่ ว่ารายการเรียลลิตโี้ ชว์เป็นรายการทีไ่ ด้ชมและติดตามชีวติ ประจ�ำวันของผูอ้ นื่ อย่างใกล้ชดิ จริง
และผู้ชมมีส่วนช่วยให้ ผู้แข่งขันในรายการได้อยู่ต่อนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่า กลุ่ม
ตัวอย่างยังขาดความรู้เกี่ยวกับธุรกิจการจัดท�ำรายการในปัจจุบันจึงเกิดความไม่แน่ใจในวัตถุประสงค์ และวิธี
การจัดรายการประเภทนี้
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ผลการศึกษาผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างคิดว่าการที่บุคคลบางกลุ่ม
ละเลยข่าวปัญหาบ้านเมืองทีม่ คี วามส�ำคัญเพราะเชือ่ ว่าสิง่ ทีห่ นังสือพิมพ์ หรือหนังสือพิมพ์ออนไลน์ น�ำมาเสนอ
นั้นเป็นข่าวที่มีความส�ำคัญและเป็นประโยชน์ และเชื่อว่าเนื้อหาการโฆษณาสินค้าท�ำให้รู้คุณสมบัติที่แท้จริง
ของสินค้านั้น อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจในกลวิธี
เทคนิคในการน�ำเสนอสื่อ และผลประโยชน์เบื้องหลังการน�ำเสนอสื่อไม่ชัดเจน
ผลการศึกษาผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลกระทบของสื่อของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ทราบว่าการร่วมให้คะแนนในรายการเรียลลิตี้โชว์มากเกินความจ�ำเป็น การใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยหรูหรา
ต่าง ๆ ตามโฆษณา หรือตัวละครในละครนั้นเป็นผลกระทบที่เกิดจากสื่อในระดับปานกลาง น่าจะแสดง
ให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่าง ยังมีความเชื่อว่าพฤติกรรมนั้นเกิดจากความชอบ ความคิด ความเชื่อของตนเองเป็น
ส�ำคัญ สื่อเป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของพฤติกรรม โดยแท้ที่จริงแล้วพฤติกรรมที่เกิดขึ้นล้วนแล้วแต่เกิด
จากผลกระทบจากสื่อทั้งสิ้น
ผลการศึกษาผลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกแห่งความจริง พบว่า อยู่ในระดับต�่ำ จากผลดังกล่าว
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างยังมีความเชื่อในสิ่งที่สื่อต่าง ๆ น�ำเสนออยู่ในระดับที่มาก จึงเป็นประเด็นที่น่าเป็น
ห่วงอย่างยิ่ง ผลเสียจากการแยกแยะและเปรียบเทียบไม่ได้จะเกิดการหลงผิด เชื่อและแสดงพฤติกรรมไปตาม
สื่อที่เสพ เกิดค่านิยมที่หลงผิด (Potter, 2004) ได้กล่าวไว้ประสบการณ์จากโลกแห่งความจริง จะช่วยให้ผู้รับ
สารเกิดความรู้ที่ตรงกับความจริงที่ถูกต้องมากขึ้นดังนั้นถ้าผลการแยกแยะโลกความจริงไม่ดีน่าจะมีแนวโน้ม
จะท�ำให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง และส่งผลกระทบต่อไปสู่ผู้อื่น บุตรหลานในปกครองต่อไป (Supakul,
2016)
ผลการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ดังจะเห็นได้ว่าผลของการประเมินสื่อ
และการวิเคราะห์สื่อ การมีส่วนร่วม และการสร้างสรรค์นั้นอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งส่วนต่าง ๆ นี้มีผลอย่างยิ่ง
ต่อการรูเ้ ท่าทันสือ่ ดังจะเห็นได้จากทฤษฎีการรูเ้ ท่าทันสือ่ ของหลายท่านได้กล่าวว่าการรูเ้ ท่าทันสือ่ ทีด่ ตี อ้ งมีผล
ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ดีด้วยจึงจะส่งผลต่อระดับการรู้เท่าทันสื่อที่สูง (Tansuwananon, 2015)
ผลการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อในส่วนทักษะเข้าถึงสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกใช้สื่อ พัฒนา
วิธีการใหม่ ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ทั้งสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิคส์ สามารถรับรู้
ท�ำความเข้าใจเนือ้ หา ข้อมูล ข่าวสาร และรายละเอียดจากสือ่ ประเภทต่าง ๆ ได้ สามารถแสวงหาข้อมูลข่าวสาร
ได้จากสือ่ หลายประเภท สามารถเก็บรวบรวมข้อมูล และเลือกประเภทของข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องและเป็นประโยชน์
ตามความต้องการของตนเองจากสื่อต่าง ๆ อย่างหลากหลายช่องทางได้ในระดับสูง ซึ่งน่าจะสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีหลอมรวมในปัจจุบันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและครอบคลุมสื่อหลายประเภท (Yenjabok, 2017)
จึงส่งผลให้ทักษะการเข้าถึงสื่อของกลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับสูง
ผลการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อในส่วนทักษะการประเมินค่าสื่อ พบว่า เมื่อกลุ่มตัวอย่างเปิดรับข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อ สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลข่าวสาร สามารถระบุค่านิยม
หรือแนวคิดที่ถ่ายทอดผ่านข้อมูลข่าวสารจากสื่อประเภทต่าง ๆ ได้ โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ตัดสินคุณค่าของข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ได้โดยมีคา่ เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางนัน้ เป็นสิ่งทีน่ ่าเป็นห่วงถึง
การจะส่งต่อแนวทางในการประเมินค่าสื่อที่ถูกต้องให้กับเด็กในปกครองต่อไป (Sirithai, 2014)
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ผลการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อในส่วนทักษะ การวิเคราะห์เนื้อหาของสื่อ พบว่า กลุ่มตัวอย่างสามารถ
แยกแยะได้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริง อะไรคือข้อเสนอเกินจริงและชวนเชื่อ สามารถบอก หรือ อธิบายเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์หลัก และวัตถุประสงค์แฝงของสือ่ ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ ตระหนักถึงผลกระทบของสือ่ ทีม่ ตี อ่ ตนเอง
และผู้อื่น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง จากผลส่วนนี้จะส่งผลถึงการประเมินค่าสื่อต่อไป และจะท�ำให้ผู้
บริโภคสื่อมีโอกาสที่จะถูกสื่อชักจูงหรือโน้มน้าวตามที่สื่อต้องการได้ และจะเกิดผลเสียถ้าข้อมูลจากสื่อไม่เป็น
ความจริงหรือเป็นไปในทิศทางที่หลอกลวง เมื่อกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ปกครองที่มีแนวโน้มที่จะแยกแยะข้อเท็จ
จริงต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน ย่อมมีแนวโน้มจะส่งผลต่อเด็กในปกครองเช่นกัน (Supakul, 2016)
ผลการศึกษาการรูเ้ ท่าทันสือ่ ในส่วนทักษะการมีสว่ นร่วม พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีสว่ นร่วมในการวิพากษ์
และแสดงความคิดเห็นต่อข้อมูลข่าวสารจากสื่อที่เผยแพร่ในลักษณะต่าง ๆ ให้เกิดความถูกต้องและเป็น
ประโยชน์ มีสว่ นร่วมในการท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ เพือ่ สร้างสือ่ หรือใช้ประโยชน์จากสือ่ ของผูอ้ นื่ เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูล
ข่าวสารทีถ่ กู ต้องและเป็นประโยชน์ตอ่ สังคม มีปฏิสมั พันธ์กบั ผูอ้ นื่ ในการวิพากษ์ และแสดงความคิดเห็นต่อสือ่
ต่าง ๆ อย่างเปิดเผยบนพื้นฐานของความรับผิดชอบและจริยธรรม เคารพในสิทธิ เสรีภาพ ในการน�ำเสนอ
ความคิดเห็นของผู้อื่นผ่านสื่อชนิดต่าง ๆ มีการเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการวิพากษ์ แสดง
ความคิดเห็น ท�ำงานร่วมกัน และใช้ประโยชน์จากสื่อของตนได้อย่างเหมาะสมนั้น มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
ปานกลาง จากผลดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างมีความตระหนัก มีความรอบคอบ ระมัดระวัง และเปิด
กว้างในการมีส่วนร่วมยังไม่เพียงพอ จากลักษณะดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลเสีย ในเรื่องการแชร์ข้อมูลที่
ไม่ถูกต้อง เกิดการกลั่นแกล้งท�ำร้ายในโลกออนไลน์ และเกิดการปิดกั้นกันทางออนไลน์ดังข่าวที่เกิดขึ้น
ในปัจจุบัน อันจะเกิดผลเสียทั้งตนเอง และผู้อื่นได้
ผลการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อในส่วนทักษะการสร้างสรรค์ พบว่า ความสามารถในการออกแบบและ
จัดท�ำสื่อในลักษณะต่าง ๆ เพื่อน�ำเสนอข้อมูล องค์ความรู้ และความคิดเห็นของตน การออกแบบและจัดท�ำ
ข้อมูลข่าวสารบนพืน้ ฐานของความรับผิดชอบ และจริยธรรมของตนเอง การแก้ไข เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสาร จาก
สื่อประเภทต่าง ๆ การแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์เพื่อวิพากษ์วิจารณ์ ค่านิยม ความเชื่อ
ความคิดเห็น ข้อเท็จจริง การโน้มน้าวจูงใจ การโฆษณาชวนเชื่อ และข้อเสนอเกินจริงที่น�ำเสนอผ่านสื่อได้
ในค่าเฉลีย่ ระดับ ปานกลาง ในส่วนนีจ้ ะเห็นได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างเป็นกลุม่ ทีไ่ ด้รบั หรือเคยศึกษาในแขนงทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสื่อมีค่าเฉลี่ยระดับน้อย อาจส่งผลให้กลุ่มตัวอย่างมีความสามารถในการสร้างสรรค์ หรือมีส่วนร่วมใน
เชิงลึกได้ไม่มากเท่าที่ควร

ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยเรื่องการศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อ และการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครองนักเรียนระดับประถม
ศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานครโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีข้อเสนอแนะดังนี้
1. งานวิจัยชิ้นนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างงานวิจัยในครั้งนี้คือผู้ปกครองที่มีบุตรอยู่ในระดับประถมศึกษา
ตอนปลายเลือกเปิดรับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อกระแสหลัก ในช่วงเวลา 18.00-21.00 น. ดังนั้น จึงควรส่งเสริม
ให้หน่วยงานทางด้านสื่อสารมวลชนควบคุมเนื้อหาผ่านสื่อกระแสหลักและช่วงเวลาดังกล่าว เพราะมีแนวโน้ม
ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีการอยู่ร่วมกันของครอบครัวมากที่สุด
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2. งานวิจัยพบว่าผู้ปกครองมีการแยกแยะความแตกต่างของโลกสื่อกับโลกในชีวิตจริงนั้นมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับต�่ำ จะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะผู้ปกครองมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการบริโภคสื่อ
การรู้เท่าทันสื่อ ความรู้ความเข้าใจในสื่อของเด็ก งานวิจยั จึงเสนอหน่วยงานทางด้านสือ่ สารมวลชนและสถาน
ศึกษาว่าควรมีการส่งเสริมและพัฒนาในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ ให้กับผู้ปกครองและบุตร อย่างจริงจัง รวมถึง
ความเข้มงวดในการป้องกันปราบปรามสื่อที่ไม่เหมาะสม
3. สถานศึกษาควรมีการศึกษาวิจัยสถานการณ์การใช้สื่อประเภทออนไลน์เนื่องจากมีผลการใช้ใน
ระดับสูง ควรศึกษาความรู้ความเข้าใจและทักษะการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครองและเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษา
รวมทั้งครอบคลุมโรงเรียนในสังกัดอื่น ๆ เช่น สังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวง
ศึกษาธิการ สังกัดเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย เป็นต้น
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