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Abstract
This research project entitled “The Cultural Cross-media Literacy and Self-awareness of
Parents for Media Influence Inoculation in Thai Youth” employs qualitative research method,
convenes symposium, and focus group to gather data from 292 research samples who are
students’ parents, sampling from 25 private and public schools in eight provinces in Thailand. The
objectives of this study are to (1) examine the samples’ media literacy, (2) study their selfawareness, and (3) find an approach and a process of providing inoculation against the media
influence for the youth.
The result showed that in terms of capability of the parents’ media literacy, they consumed
the greatest quantity of television on daily basis, comparing to other forms of media. The second
frequently found media consumption among the parents was online media, particularly news
program on the Internet, in comparison to other kind of programs. Half of them had understanding
and trust in the programs they were exposed to. In other words, they had different level of
understanding and trust in the programs. The findings also indicated that they showed concern
about their children’s behavior or media consumption, especially game and mobile phone
addiction at certain level as the children became exceedingly stick to staying online—playing
games or connect with friends online; however, after receiving knowledge on media literacy, there
was a qualitative difference among the parents, particularly the increasing concern about their
children’s media exposure and threat from media exposure.
Empirical evidence indicated that the parents also gained knowledge on self-awareness which
led to higher level of media literacy. This actually led to the conclusion among the parents that the
reason behind the inappropriate Thai media operation, especially online media which lacked
government regulation or support from strong media association. For this reason, to protect the
youth, there should be specific law and regulation monitoring the Internet, along with proper
management system and heavy punishment for inappropriate online content. Recognition of media
literacy among the parents boosted their confidence so that they were confident enough to share
the knowledge with other people.
In the aspect of providing inoculation against the media influence for the youth, the parents
came up with seven solutions as follows:
1. approach to media literacy/cultural cross-media literacy for the youth
2. approach for the government to promote media literacy to the youth
3. approach to promote media literacy derived from researches to groups of parents and
schools
4. approach to protect the youth from “bad media”
5. approach to embed Thainess/Thai culture in the media
6. approach to propose the government to be media monitor/media regulator
7. approach to media complaint.

๓

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อ และรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ จากการจัดเวทีประชุม และ
การจัดระดมความเห็นเป็นกลุ่มย่อย จากกลุ่มผู้ปกครองตัวอย่าง ๘ จังหวัด ๒๕ โรงเรียน ทั้งโรงเรียน
สังกัดรัฐบาลและเอกชน จานวน ๒๙๒ คน มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย คือ ๑ .เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่อ
ของผู้ปกครอง ๒ .เพื่อศึกษาการรู้จักตนเองของผู้ปกครอง และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
และ ๓.เพื่อแสวงหาแนวทาง และกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อของกลุ่มผู้ปกครอง
ผลการศึกษาที่พบคือ ต้นทุนการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครอง พบว่าผู้ปกครองมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อ
ประจาวัน จากสื่อโทรทัศน์ มากกว่าสื่ออื่น รองลงมาคือสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต โดยให้ความสนใจ
รายการข่าว มากกว่ารายการประเภทอื่น ในการเปิดรับนี้ ผู้ปกครองประมาณกึ่งหนึ่งเข้าใจและมีความ
เชื่อถือในรายการที่เปิดรับ แบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง เชื่อและไม่เชื่อถือปนกันไป โดยผู้ปกครองครองมี
ความเป็นห่วงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของบุตรหลานในระดับหนึ่ง แต่ค่อนข้างกังวลกับการบริโภคสื่อ
ของบุตรหลาน โดยเฉพาะการติดเกมส์ ติดโทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อเพื่อน หรือเกมส์มากจนเกินพอดี
ภายหลังการได้รับความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อแล้ว พบความแตกต่างในรายละเอียดเชิงคุณภาพ ที่
ผู้ปกครองมีความกังวลในการเปิดรับสื่อของบุตรหลานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ความวิตกกังวลที่เปลี่ยนไป
ภายหลังผู้ปกครองมีความรู้เท่าทันสื่อเพิ่มขึ้น
จากการได้รับความรู้ และรู้เท่าทันตนเองในการเปิดรับสื่อ จากกระบวนการวิจัย ทาให้ได้พบ
ข้อค้นพบที่ชัดเจนว่า ผู้ปกครองได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สร้างความรู้เท่าทันมากขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิม
ขณะเดียวกันผู้ปกครองต่างก็เพิ่มความวิตกกังวล กับภัยที่มากับสื่อแต่ละประเภทมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ทาให้ข้อสรุปของผู้ปกครองเรื่องสื่อเห็นพ้องกันว่า ความไม่เหมาะสมของสื่อในสังคมไทย งยัขาดการ
ควบคุมจากรัฐ หรือ สภาวิชาชีพสื่ ที่เข้มแข็ง จริงจัง จึงควรมีกฎหมายในการใช้ Internet ควรมี
มาตรการทางกฎหมายควบคุมสื่อประเภทนี้ให้เข้มงวดมากขึ้น ส่วนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม ควรมีการ
จัดการขั้นเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบที่ยากต่อการดูแล ต่อเนื่องถึงเยาวชนได้ การได้รับความรู้เรื่อง
“การรู้เท่าทันสื่อ ”ของผู้ปกครอง ทาให้ผู้ปกครองรู้สึกมั่นใจในความรู้ที่ได้รับ ที่สามารถนาไปถ่ายทอด
บอกต่อได้ โดยผู้ปกครองเกือบทั้งหมดมีความต้องการที่จะนาไปถ่ายทอดต่อยังบุคคลอื่นๆ ได้แก่ พี่น้อง
เพื่อนฝูง คนในครอบครัว และกับทุกคนที่มีโอกาส
ส่วนแนวทางและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ พบว่าผู้ปกครองตั้งใจ
เสนอแนวทาง และกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน จากอิทธิพลสื่อ แยกเป็น ๗ แนวทาง ได้แก่
1. แนวทางทาให้บุตรหลานรู้เท่าทันสื่อ/รู้วัฒนธรรมข้ามสื่อ
2. แนวทางให้ภาครัฐ จัดการกับการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน
3. แนวทางการเผยแพร่การรู้เท่าทันสื่อที่ได้จากงานวิจัย ต่อผู้ปกครองกลุ่มอื่น และโรงเรียนอื่นๆ
4. แนวทางในการป้องกันบุตรหลาน ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสื่อไม่ดี
5. แนวทางการสอดแทรกเนื้อหาสร้างความเป็นไทย/ วัฒนธรรมไทย
6. แนวทางเสนอรัฐบาลในการดูแลสื่อ/ควบคุมสื่อ
๔

7. แนวทางหรือวิธี ที่ผู้ปกครองจะร้องเรียนสื่อ
บทสรุปผู้บริหาร
เรื่อง การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เด็กและเยาวชนเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญต่อการพัฒ นาประเทศ การศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนย่อมส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพในตัวของเด็กและ
เยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเริ่มจากครอบครัว
และสถาบัน การศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเรี ยนรู้ที่บ่มเพาะความรู้ แนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจน
อุปนิสัยของเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นเด็กยังได้เรียนรู้เรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ จาก
ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะสื่อมวลชน ถือเป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่เยาวชนได้เรียนรู้
และถูกหล่อหลอมจากการรับค่านิยมและพฤติกรรมจากสถาบั นสื่อ และเยาวชนจาต้องพึ่งพาสื่อมากขึ้น
เมื่อสภาพการณ์ทางสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว สื่อได้กลายเป็น
แหล่งเรี ยนรู้แหล่ งใหม่ที่ส ามารถกระตุ้นการรับรู้และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้อย่าง
มหัศจรรย์ เรื่องราวที่เด็กสนใจใคร่รู้ เปิดกว้างให้เด็กเข้าไปค้นหาอย่างอิสระ ในขณะที่สื่อดั้งเดิม ทั้ง
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึงได้ง่าย ก็ได้พัฒนารูปแบบการนาเสนอให้
น่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภคให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายของการนาเสนอไปในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น
ที่ผ่านมาสังคม ได้ให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับผู้รับสารมากขึ้นเป็นระยะ จาก
ผลการวิจัยด้านผลกระทบจากสื่อ สื่อกับเด็ก การเฝ้าระวังสื่อของเยาวชนฯลฯ ในการศึกษาลักษณะของ
สื่อที่เน้นให้ความสาคัญกับเนื้อหา วิธีการเข้าถึงผู้รับสารด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการ ตลาดที่เน้นการ
แข่งขันกันช่วงชิงผู้รับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดเนื้อหาที่นาเข้ารายการจากต่างประเทศ หรือ
การเสนอเนื้อหารายการที่เลียนแบบวิธีและเนื้อหาตามแนวทางการนาเสนอในแบบตะวันตก
ภาพรวมจากงานวิจัยมากมาย มุ่งเป้าไปที่ผลกระทบของสื่อกับสังคม กับเยาวชน ด้วยข้ อสรุปที่
สะท้อนให้เห็นภาพว่า ปัจจุบันเด็กทั่วโลกต่างเกิด เติบโต และตกอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมสื่อที่ถือเป็น
สิ่ ง แวดล้ อ มและปั จ จั ย ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ข องเด็ ก ไม่ ว่ า จะเป็ น เรื่ อ งของที วี สื่ อ อิ น เตอร์ เ น็ ต และ
โทรศัพท์มือถือที่มีแนวโน้มจะเข้ามาแทนที่สื่อ มากขึ้นทุกที เด็กไทยขณะนี้เหมือนตกอยู่ในวงล้อมสื่อร้าย
และอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แม้ปัจจุบันเด็กไทยจะมีโอกาสเข้าถึงสื่อได้มากขึ้น
แต่การเข้าถึงสื่อส่วนใหญ่ของเด็กก็ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจากสื่อที่ด้อยคุณภาพ
เมื่อสื่อด้อยคุณภาพ ทาให้เยาวชนมีความเสี่ยงในการดาเนินชีวิต จากภาพรวมงานวิจัยสะท้อน
ภาพของสื่อกับสังคมที่ส่งผลกระทบต่อสังคมค่อนข้างน่าเป็นห่วง การศึกษาระยะหลังจึงมีการศึกษาวิจัย
ด้านการรู้เท่าทันสื่อมากเป็นลาดับต่อมา เพื่อให้สังคมได้รู้ เข้าใจและตั้งรับกับอิทธิพลของสื่อได้ดีขึ้น ซึ่ง
พบว่า ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยจาแนกตามประเภทสื่อต่าง
ๆ โดยมุ่ ง ศึ ก ษาผลกระทบต่ อ เด็ ก และเยาวชนที่ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาเป็ น หลั ก ยั ง ไม่ แ พร่ ก ระจายยั ง
กลุ่มเป้าหมายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องโดยตรง ก็คือกลุ่มผู้ปกครอง
๕

โครงการวิจัยเรื่อง "การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อในเยาวชน” จึงเป็นความพยายาม ที่จะขยายขอบเขตการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
เด็กและเยาวชนจากการบริโภคสื่ออย่างไม่รู้เท่าทัน ด้วยการเสริมพลัง และติดอาวุ ธทางความคิดความ
เข้าใจให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุดเป็นเบื้องต้นคือ กลุ่มผู้ปกครอง ซึ่งยัง
เป็นกลุ่มที่มีความหลายหลายและมีความแตกต่างกันมากในส่วนของข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ในเรื่อง
อายุ การศึกษา หรือรายได้ที่แตกต่างกัน ความแตกต่างพื้ นฐานนี้เอง ย่อมส่งผลต่อความรู้ ความเข้าใจ
และรู้เท่าทันสื่อและสังคมแตกต่างกันไปด้วยมการได้มีโอกาสได้ความรู้ รู้เท่าทันและเข้าใจเนื้อหา สาระ
ผ่านสื่อในสังคมไทย และความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับสังคมไปพร้อมกันของผู้ปกครอง จะช่วยชี้นา อบรม
บ่มเพาะ โดยกลั่นกรองเนื้อหาที่ล่อแหลมจากสื่อต่างๆ ก่อนจะไปถึงเด็กและเยาวชนให้ได้รับรู้เป็นข้อมูล
ร่วมกันว่า ควรหรือไม่ควรเสนอเรื่องราวเช่นใดจึงจะดีกับสังคม รวมทั้งชี้แนะว่าสิ่งใดควรรับ สิ่งใดไม่ควร
เปิดรับในฐานะผู้รับสารอย่างเยาวชนที่อาจจะยังขาดการยับยั้งใจ เพราะวัฒนธรรมต่างชาติที่ แฝงเข้ามา
ในรูปแบบรายการในสื่อมวลชน มีทั้งสิ่งดีและไม่ดีปะปนกันไป
การศึกษาโครงการวิจัยนี้ ดาเนินการด้วยกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดาเนินการวิจัยแบบ
หลายขั้นตอน เริ่มจากการกาหนดให้มีการจัดเวทีประชุมผู้ปกครองเป็น ๒ เวที ได้แก่
เวทีที่ ๑ จัดทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ใน ๘ จังหวัดตามภูมิภาคและจังหวัด เพื่อสอบถามต้นทุนทางการ
รู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครอง แล้วจึงให้ความรู้เรื่องสื่อและการป้องกันภัยจากสื่อ แล้วจึงร่วมหารือเพื่อหา
แนวทางดูแลบุตรหลานเรื่องสื่อกับเยาวชน
เวทีที่ ๒ จัดครั้งเดียวในกรุงเทพมหานคร โดยรวมผู้ปกครองตัวแทนจากทุกจังหวัด ที่เคยร่วม
ในเวทีที่ ๑ ให้ได้รับรู้การทางานจากสื่อวิชาชีพ และนักวิชาการด้านสื่อและรู้เท่าทันสื่อโดยตรง ก่อนจบ
กิจกรรมเรื่องการหาแนวทางป้องกันเยาวชนจากสื่อ
ข้อค้นพบที่ได้จากการจัดอบรมให้ความรู้และรวบรวมข้อมูลรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครองทั้ง 8
จังหวัด ในส่วนของการบริโภคสื่อของผู้ปกครอง พบว่าผู้ปกครองมีพฤติกรรมการบริโภคสื่อประจาวัน
จากสื่อโทรทัศน์ มากกว่าสื่ออื่น รองลงมาคือสื่อออนไลน์อินเตอร์เน็ต โดยให้ความสนใจรายการข่าว
มากกว่ารายการประเภทอื่น ในการเปิดรับนี้ ผู้ปกครองประมาณกึ่งหนึ่งเข้าใจและมีความเชื่อถือใน
รายการที่เปิดรับ แบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างปน เชื่อและไม่เชื่อถือปนกันไป โดยผู้ปกครองครองมีความ
เป็นห่วงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของบุตรหลานในระดับหนึ่ง แต่ค่อนข้างเป็นกังวลกับการบริโภคสื่อของ
บุตรหลาน ในเรื่องการติดเกมส์ ติดโทรศัพท์มือถือ ที่ติดต่อเพื่อน ภายหลังการได้รับความรู้เรื่องการรู้เท่า
ทันสื่อแล้ว พบความแตกต่างในรายละเอียดเชิงคุณภาพ ที่ผู้ปกครองมีความกังวลในการเปิดรับสื่อของ
บุตรหลานเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ความวิตกกังวลที่เปลี่ยนไปภายหลังผู้ปกครองมีความรู้เท่าทันสื่อ
เพิม่ ขึ้น
ผู้ปกครองมีความรู้เท่าทันสื่อเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมของโครงการที่ให้การให้ความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้ปกครอง จากตัวอย่างคลิปสื่อที่เผยแพร่ในสังคม 5 ประเภท ได้แก่ คลิปโฆษณา
คลิปละคร คลิปรายการข่าว คลิปรายการเกมส์โชว์ และคลิปสื่อออนไลน์ พบความคิดของผู้ปกครอง
ภายหลังทราบความจริงเชิงวิชาการ ที่แสดงให้เห็นถึงเป้าหมายของสื่อ วิธีการผลิตสื่อ และความเป็นไป
ของสื่อทั้ง ๕ ประเภท ได้แก่ รายการโฆษณา ละคร ข่าว เกมส์โชว์และสื่อออนไลน์ พบว่าผู้ปกครอง
๖

เกือบทั้งหมด ต่างมีทัศนะเป็นลบ และวิตกกับอันตรายด้านต่างๆ ที่แทรกมากับสื่อแต่ละประเภท อย่าง
เห็นได้ชัดเจนขึ้นกว่าต้นทุนความรู้เดิมของผู้ปกครอง ผู้ปกครองเป็นห่วงบุตรหลานจากการเลียนแบบ
พฤติกรรมดารา นักแสดงในรายการทั้ง ๕ ประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ ที่มีเนื้อหาน่าวิตก
ที่สุด จากลักษณะการนาเสนอที่ขาดการกลั่นกรอง เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว และตัวผู้ปกครอง
บางส่วนเข้าถึงสื่อออนไลน์ได้ค่อนข้างช้า และไม่ทันบุตรหลาน ที่ใช้สื่อประเภทนี้ทุกวัน วันละหลาย
ชั่วโมง ส่งผลต่อพฤติกรรมของบุตรหลานที่ไม่มีความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวอย่างเห็นได้ชัด
จากผลการศึกษาผู้ปกครองต้องการให้ภาครัฐดาเนินการกับสื่อ ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคม
ไทย ด้วยการให้ภาครัฐเพิ่มมาตรการ ออกระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับที่เข้มงวด เพื่อลงโทษสื่อและ
บังคับใช้อย่างจริงจัง เฉียบขาดดาเนินการตามกฏหมายสูงสุด เพื่อควบคุมและสามารถดาเนินการสื่อที่
ขาดรรยาบรรณ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่อที่ไม่มีองค์กรไปดูแล นอกจากนี้ให้มีการดาเนินการด้วย
การแจ้งกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. กบว. สคบ.เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเคลื่อนไหวในการ
ดาเนินการของสื่อ เสนอบทลงโทษ และไม่ให้การสนับสนุนสื่อที่ไม่รับผิบชอบต่อสังคม นอกจากนี้ภาครัฐ
ต้องส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อสร้างสรรค์ มีจรรยาบรรรณ และต้องโปร่งใส โดยจัดให้สื่อทุกประเภทมี
มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
สาหรับแนวทางและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ พบว่าผู้ปกครองตั้งใจ
เสนอแนวทางและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ แยกเป็น ๗ แนวทาง ได้แก่
๑. แนวทางทาให้บุตรหลานรู้เท่าทันสื่อ/รู้วัฒนธรรมข้ามสื่อ
๒. แนวทางให้ภาครัฐจัดการกับการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน
๓. แนวทางการเผยแพร่การรู้เท่าทันสื่อที่ได้รับจากงานวิจัย ต่อผู้ปกครองกลุ่มอื่นและโรงเรียนอื่นๆ
๔. แนวทางในการป้องกันบุตรหลานไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสื่อไม่ดี
๕. แนวทางการสอดแทรกเนื้อหาสร้างความเป็นไทย /วัฒนธรรมไทย
๖. แนวทางเสนอรัฐบาลในการดูแลสื่อ/ควบคุมสื่อ
๗. แนวทางหรือวิธี ที่ผู้ปกครองจะร้องเรียนสื่อ
จากข้อค้นพบ ทาให้สะท้อนภาพของสื่อกับสังคม สื่อกับผู้บริโภคแต่ละกลุ่มได้ค่อนข้างชัดเจน
จากสภาพการณ์ทางสั งคมไทยปั จ จุบั น ที่มีการเปลี่ ยนแปลงและพัฒ นาเทคโนโลยีการสื่อสารอย่าง
รวดเร็ว ทาให้กระบวนการเรียนรู้ของเยาวชน และแม้แต่ผู้ปกครองเองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่าง
มาก สื่อใหม่อย่างสื่อออนไลน์ได้เข้าถึงตัวเยาวชนอย่างมากมายและรวดเร็ว เปิดกว้างให้เด็กเข้าไปค้นหา
อย่างอิสระ ทาให้ยากที่จะปฏิเสธถึงอิทธิพลของสื่อที่เป็นทั้งแหล่ง เรียนรู้แหล่งที่เข้ามากระตุ้นการรับรู้
และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้ดีกว่าสื่อดั้งเดิมของไทย กระบวนการเรียนรู้ของเด็กจึง
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่ างมาก ในขณะที่สื่อดั้งเดิม ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ
กลายเป็นสื่อที่ผู้ปกครองเปิดรับมากกว่าสื่อออนไลน์ที่เป็นสื่อใหม่ในทัศนะของผู้ปกครอง
ดังนั้นข้อมูลเชิงประจักษ์จากความวิตกกังวลของผู้ปกครองต่อการบริโภคสื่อของเยาวชน จึงเป็น
เรื่องที่เริ่มเป็นเรื่องสาคัญของสังคมระดับครอบครัวมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการบริโภคสื่อของเยาวชนใน
ปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากการบริโภคสื่อของผู้ปกครองที่ใช้สื่อเก่าเป็นตัวกลางในการรับข่าวสาร
๗

เป็นสื่อที่ค่อนข้างจะเป็นสื่อที่มีเส้นทางการสื่อสารเป็นแบบทางเดียว ผู้บริโภคเป็นผู้รับข่าวสารที่ค่อนข้าง
มีส่วนในการตอบสนองกลับไปยังผู้ส่งที่เป็นสื่อเก่าได้น้อย เช่นเดียวกับการเป็นคนรุ่นเก่าการบริโภคสื่อ
ของผู้ ป กครองจึ ง ค่อ นข้ า งจะเชื่ อ สื่ อ และคอยติ ด ตามข่ า วสารจากสื่ อ อย่ า งเชื่ อฟั ง ตรงกั น ข้ า มกั บ
สภาพการณ์ทางสังคมในยุคของเยาวชน ที่ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยีทางการ
สื่อสารรวดเร็ว และทันสมัยมากกว่ายุคของผู้ปกครอง อิทธิพลของสื่อจึงเป็นทั้งแหล่ง เรียนรู้ แหล่ง
กระตุ้นการรับรู้ และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้มากกว่าสื่อดั้งเดิมของไทย กระบวนการ
เรียนรู้ของบุตรหลานของผู้ปกครองกลุ่มตัว อย่าง จึงเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เด็กเยาวชนเริ่มเป็น
ผู้รับสารที่ตอบสนองกับการถ่ายทอดข่าวสารจากสื่อสมัยใหม่ได้ทันท่วงทีกว่ายุคพ่อแม่อย่างหน้ามือเป็น
หลังมือ นอกจากนี้การที่เด็กเยาวชนให้ความสนใจกับสื่อ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์มากขึ้น จนทาให้เวลา
การดาเนินชีวิตเปลี่ยนไป ไปเด็กก้าวร้าว ไม่เชื่อฟังผู้ปกครอง การเรียนเริ่มมีปัญหา สมาธิสั้น ก็เป็นตัว
สะท้อนที่เด็กจะใช้สื่อเป็นเพื่อน และมีโลกส่วนตัวทาให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง ซึ่งเป็นเรื่องที่
ผู้ปกครองต่างวิตกกังวลและประสบกับปัญหาในเรื่องนี้ไม่ต่างกัน
ส่ว นการรู้ เท่าทัน ของผู้ ป กครอง เมื่อได้รับความรู้จากการดูคลิ ปสื่ อ ๕ ประเภทแล้ ว ทาให้
ผู้ปกครองได้เรียนรู้และเข้าใจการทางานของสื่อแต่ละประเภทได้ลึกซึ้งกว่าที่นึกคิดเองจากประสบการณ์
ส่วนตัวของแต่ละคน แล้วจึงได้แสดงออกเป็นความเห็นเกี่ยวกับการทางานของสื่อแต่ละประเภท จาก
ข้อสรุปที่ได้หลังการเรียนรู้นี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองมีความเข้าใจว่า สื่อทุกประเภทล้วนมีทั้งที่แสดง
จริงและเป็นการจงใจ หรือที่ผู้ปกครองมองว่ามีการสร้างฉาก หรือเป็นการแสดง และมีหลายรายการที่
นาเสนอสิ่งที่ไม่เหมาะสม ทั้งในเรื่ องของการแสดงที่มีการแต่งกาย และวาจาไม่สุภ าพ เช่นเดียวกับ
รายการข่าว ก็จะเป็นข่าวที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงครบถ้วน ขาดการกลั่นกรอง มีการใส่ความเห็นของนักข่าว
เข้าไปในข่าวจนเกินความพอดี การรู้เท่าทันของผู้ปกครองจากกิจกรรมของโครงการนี้ ทาให้ผู้ปกครองมี
ความตระหนักในผลกระทบด้านลบของสื่อมากขึ้น
จากข้อมูลการรู้ ทันสื่อของผู้ปกครองก่อนและหลังได้รับความรู้แสดงให้เห็นว่าผู้ปกครองมีการ
พัฒนาระดับความรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น มากขึ้นแม้เพียงภายในช่วงเวลาของกิจกรรมวิจัยภายในเวทีครั้งที่
๑ และเปลี่ยนแปลงความรู้ทันภายในระหว่างการจัดเวทีทั้ง ๒ ครั้ง จากการรับรู้เรื่องราวของสื่อที่ต่าง
ช่วงเวลา และต่างเนื้อหาที่ได้รับ นอกจากนี้ในการรับรู้ของผู้ปกครอง ยังสามารถอธิบายได้ถึง มิติการ
รู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครองที่มีความเห็นและการเสนอแนวทางป้องกันเยาวชนที่แตกต่างกัน จากนั้นมี
ความรู้ สึกไวต่อตัวอย่างสื่ อที่ปรากฏต่อหน้าอย่างไร รู้สึกเป็ นบวกหรือเป็นลบกับการทางานของสื่ อ
เช่นเดียวกับสุ น ทรี ย ภาพที่ได้รับ ภายหลั งการรับรู้เรื่องสื่ อที่แสดงในกิจกรรมวิจัย ว่ามีความไพเราะ
สวยงาม หรือเป็นการสร้างขึ้นเองของสื่อ ผู้ปกครองก็จะมีการเข้าถึงแตกต่างกันไป โดยเฉพาะคุณค่าเชิง
ศีลธรรม จริยธรรม ที่ผู้ปกครองมองเห็ นสอดคล้องกันในเรื่องของวัฒนธรรมข้ามสื่อ อาจทาให้เป็นส่วน
หนึ่งที่เบียดให้เกิดรายการที่มีคุณค่าในเชิงที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของไทยให้หดหายไปจากจอสื่อ
จากข้อค้นพบทาให้ได้เห็นภาพของความแตกต่างเรื่องการรู้เข้าใจสื่อของผู้ปกครองและบุตร
หลาน ว่าขึ้นอยู่กับต้นทุนด้านความรู้ ความสามารถของบุคคลทั้งสองกลุ่ม ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวด
ล้อมนั้น ๆ ความรู้ต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ และความรู้ต่อเรื่องราวทั่วไปในระดับกว้าง ที่จะเป็นส่วนทา
ให้เห็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริง ความคิด ความหยั่งรู้หยั่งเห็น ตลอดจนความสามารถเชื่อมโยง
๘

ความรู้เข้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ ยามคนเรามีอายุน้อยความรู้น้อยกว่า ความคิด ความหยั่งรู้หยั่งเห็น
และความสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ย่อมน้อยกว่า และเมื่อเชื่อมโยงไปถึง
ทัศนคติของบุคคล ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางยอมรับหรือปฏิเสธ ส่งผลให้บุคคลพร้อมที่จะแสดงปฏิกิริยา
ตอบสนองด้วยพฤติกรรมในทิศทางเดียวกับทัศนคติเสมอ
ก็จะอธิบายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของ
ผู้ปกครองและบุตรหลาน ได้ว่า ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และประสบการณ์ จะหนุนให้คนทั้งสอง
กลุ่มนี้ ตอบสนองสื่อที่เปิดรับแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ที่น่าสนใจคือ การเสนอแนวทางหรือข้อเสนอจากผู้ปกครองในเรื่องของการดูแลเยาวชน ที่มี
พัฒนาการความคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจ ทั้งข้อมูลเบื้องต้น และข้อเสนอภายหลังกิจกรรมให้ความรู้ แสดง
ให้เห็นถึงความกว้างขวางทางความคิด และรายละเอียดที่จะดูแลเยาวชนที่แตกต่างไปในแต่ละช่วงเวลา
โดยผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีความเข้าใจเยาวชน และไม่ต้องการใช้ความแข็งกร้าวจากการบังคับเรื่องเวลาใน
การบริโภคเป็นหลัก มาเป็นการพยายามทาความเข้าใจเยาวชนด้วยความนุ่มนวลขึ้น และคอยสอดส่อง
ดูแลเยาวชนให้มากขึ้น
และด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ผู้ปกครองจะทาหรือแนะนาบุตรหลานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ก็คือ
การเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับเยาวชน
มากขึ้น โดยเฉพาะการเน้นการให้ความสาคัญกับเนื้อหาที่ดี มีความรับผิดชอบ สอดแทรกด้วยเนื้อหา
แบบไทยๆ วัฒนธรรมไทย รวมไปถึงการให้ความสนใจในวิธีการเข้าถึงผู้รับสารของสื่อด้วยการใช้กลยุทธ์
ทางการตลาด ที่เน้นการแข่งขันกันช่วงชิงผู้รับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแล การถ่ายทอดเนื้อหาที่
นาเข้ารายการจากต่างประเทศ หรือการเสนอเนื้อหารายการที่เลียนแบบวิธีและเนื้อหาตามแนวทางการ
นาเสนอในแบบตะวันตก หรือ ฮอลีวูดนิยม เช่นเดียวกับความห่วงใยในผลกระทบจากการบริโภคสื่อของ
เด็กและเยาวชน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่อาจจะสนใจหรือเลียนแบบสิ่งที่สื่อส่งสารออกมาอย่างไม่
รู้เท่าทัน ในกลยุทธ์ที่แฝงมาของสื่อเหล่านั้น เพราะวัฒนธรรมต่างชาติที่แฝงเข้ามาในรูปแบบรายการใน
สื่อมวลชน มีทั้งสิ่งดีและไม่ดีปะปนกันไป
นอกจากนี้ การที่สังคมมีความกังวลกับสื่อ และหลายฝ่ายได้พยายามหาแนวทางในการกากับให้
สื่อทาหน้าที่ให้เหมาะสมกับสังคมให้มากขึ้น ทางสื่อวิชาชีพที่ถูกเชิญมาร่วมเวทีให้ความรู้แก่ผู้ปกครองก็
ออกตัวว่า “สื่อมวลชน” กับ “สังคม” นั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างแยกขาดจากกันไม่ได้ และ
ส่งผลกระทบต่อกันและกันตลอดเวลา ตามกรอบแนวคิดอธิบายว่า สื่อมวลชนคือ “ผลผลิต” ของสังคม
เพราะฉะนั้น “สังคมเป็นอย่างไรสื่อก็จะเป็นแบบนั้น ” การจะตาหนิสื่อมวลชนเป็น “ผู้รับผิดชอบต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของผู้คนในสังคม” ก็ต้องกลับมาดูกลุ่มผู้รับสารด้วยว่า ชอบหรือมีจริตอย่างไร สื่อก็
จะผลิ ต ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของคนในสั ง คมนั่ น เอง ดั ง นั้ น สื่ อ มวลชนจึ ง ถู ก คาดหวั ง ให้
ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่าเดิม และถูกตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานจริง
ของสื่อ ซึ่งอาจจะเป็นการทางานในระดับขององค์กรของสื่อระดับตัวบุคคล โดยอาจจะพิจารณาว่า ตัว
บุคคลหรื อองค์กรเหล่านี้ ทางานอย่างมีกฎระเบียบ มีแนวทางด้านวิชาชีพ มีจรรยาบรรณเป็นกรอบ
ก าหนดหรื อ ไม่ ในทางปฏิ บั ติ เราจึ ง มองเห็ น ภาพความเป็ น ห่ ว ง ไม่ ไ ด้ อ ยู่ เ ฉพาะกลุ่ ม ผู้ ป กครอง
นักวิช าการหรือองค์ก รจั บจ้องสื่อเท่านั้ น แต่มันหมายถึงคนไทยทุกคน ที่มักจะตั้งคาถามถึงบทบาท
หน้าที่ และความรับผิดชอบของสื่อต่อผลกระทบที่สังคมได้รับอยู่เสมอ
๙

อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ปกครองจะมีความรู้ และเข้าใจการทางานของสื่อ ทั้งจากการให้ความรู้จาก
การประชุมครั้งที่ ๑ และการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เชี่ยวชาญและสื่อวิชาชีพ มีข้อสังเกตที่น่าสนใจใน
เรื่องของการใส่ใจกับความตั้งใจในการร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อที่ทาตัวไม่ดี ผู้ปกครองยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจอยู่ในระดับที่ต้องสร้างเสริมความคิดที่แสดงให้เห็นแนวทางการร้องเรียนที่ชัดเจนกว่านี้ กล่าวคือ
ในส่วนของข้อมูลจากผู้ปกครองเอง ที่มีบางเสียงตอบมาว่า การเรียนรู้จากเวทีการวิจัยครั้งนี้ ทาให้ได้รับ
รู้สถานที่ที่จะไปร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อ ซึ่งสอดคล้องกับทีมวิจัยที่ได้สังเกตการณ์ในขณะวิจัย จะเห็นชัดเจน
ว่า ผู้ปกครองสนใจแผ่นพับของวิทยากรจากกสทช. ที่แจกให้ทุกคนได้รับรู้ การเข้าถึงการร้องเรียน
วิธีการร้องเรียนทาอย่างไรได้บ้าง
นอกจากนี้ จากการแลกเปลี่ยนร่วมกับนักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสื่อคือ กสทช.และ
สคบ. พบว่าคนไทยจานวนมาก ยังไม่เข้าใจบทบาทของสคบ.ในมิติของขอบเขตการคุ้มครอง และ
ความสามารถตามบรรทัดฐานของสคบ.ที่มีระบบการพิจารณาที่มีลาดับขั้นตอน และต้องใช้เวลาในการ
จัดการ เนื่องจากสคบ.ไม่มีบุคลากรด้านการตรวจสอบในเชิงเทคนิคที่ต้องผ่านการทดสอบ หรือต้องส่ง
เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ทาให้เห็นภาพระหว่างความเข้าใจ และความคาดหวังของ
ประชาชนต่อการทางานของสคบ.ในความหมายที่มาจากชื่อองค์กร “คุ้มครองผู้บริโภค” ทาให้ประชาชน
และกลุ่มผู้ปกครองเองเข้าใจว่า สคบ.คุ้มครองผู้บริโภคทุกเรื่อง
การจะมอบภาระการดูแลเยาวชน ให้กับผู้ปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียว อาจไม่ใช่วิถีการป้องกันที่
เหมาะสมที่สุด เนื่องจากผลกระทบจากสื่อถือเป็นปัญหาสาคัญระดับชาติ ส่งผลกระทบต่อสังคมใน
หลากหลายมิติ และมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง สาหรับหน่วยงานที่ดูแลสื่อในส่วนที่อยู่ในอานาจ
และขอบเขตที่ดูแล จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งทาการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานที่ผ่านมาให้
เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการอธิบายให้ประชาชนทราบถึง
กระบวนการจัดการกับสื่อไม่ดี กระบวนการร้องเรียนตามองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตาม
สอบถาม และการดาเนินการร้อง เรียนได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
ส่วนหน่วยงานภาครัฐบาล ที่ดาเนินการในเชิงนโยบาย จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสนใจ โดยจะ
กาหนดเป็นวาระแห่งชาติหรือเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องการจัดการดูแล ส่งเสริมและควบคุมสื่อ ก็จะ
เป็นการบรรเทาปัญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากสื่อได้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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บทที่ 1
บทนา
หลักการและเหตุผล
เด็กและเยาวชนเป็ นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสาคัญต่อการพัฒ นาประเทศ การศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนย่อมส่งผลโดยตรงต่อการพัฒนาศักยภาพในตัวของเด็กและ
เยาวชนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ การเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนเริ่มจากครอบครัว
และสถาบัน การศึกษา ซึ่งเป็นแหล่งเรี ยนรู้ที่บ่มเพาะความรู้ แนวคิด ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจน
อุปนิสัยของเด็กและเยาวชน นอกจากนั้นเด็กยังได้เรียนรู้เรื่องราว เหตุการณ์ ปรากฏการณ์ต่างๆ จาก
ชุมชนและสังคม โดยเฉพาะสื่อมวลชน ถือเป็นสถาบันหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่เยาวชนได้เรียนรู้
และถูกหล่อหลอมจากการรับค่านิยมและพฤติกรรมจากสถาบันนี้
ด้ ว ยสภาพการณ์ ท างสั ง คมในยุ ค ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงและพั ฒ นาเทคโนโลยี อ ย่ า งรวดเร็ ว
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก สื่อได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่
ที่ส ามารถกระตุ้น การรั บ รู้ และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้อย่างมหั ศจรรย์ โดยเฉพาะ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทาให้เกิดสื่อใหม่มากมาย เรื่องราวที่เด็กสนใจใคร่รู้ เปิดกว้างให้เด็กเข้าไป
ค้นหาอย่างอิสระ ในขณะที่สื่อดั้งเดิม ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อที่เข้าถึง
ได้ง่าย ก็ได้พัฒนารูปแบบการนาเสนอให้น่าสนใจและดึง ดูดผู้บริโภคให้มากขึ้นโดยมีเป้าหมายของการ
นาเสนอไปในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น
ด้วยความเข้าใจร่ว มกันสาหรับ สภาพการณ์ทางสังคมในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
เทคโนโลยี อย่ างรวดเร็ว ของสั งคมไทยเช่นนี้ ทาให้ ยากที่จะปฏิเสธถึงอิทธิพลของสื่ อที่เป็นทั้งแหล่ ง
เรียนรู้แหล่งที่เข้ามากระตุ้นการรับรู้และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้ดีกว่าสื่อดั้งเดิมของไทย
กระบวนการเรียนรู้ของเด็กจึงเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก สื่อได้กลายเป็นทั้งครู ทั้งเพื่อน และ
กลายเป็นศัตรูของเยาวชนได้ไปพร้อมๆ กัน
ดังนั้ น สั งคมจึ ง ให้ ความสนใจกับความสั มพั น ธ์ระหว่างสื่ อกับผู้ รั บสารมากขึ้น เป็นระยะ ถึ ง
ลักษณะของสื่อที่เน้นให้ความสาคัญกับเนื้อหา วิธีการเข้าถึงผู้รับสารด้วยการใช้กลยุทธ์ทางการ ตลาดที่
เน้ น การแข่ ง ขั น กั น ช่ ว งชิ ง ผู้ รั บ สาร โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การถ่ า ยทอดเนื้ อ หาที่ น าเข้ า รายการจาก
ต่างประเทศ หรือการเสนอเนื้อหารายการที่เลียนแบบวิธีและเนื้อหาตามแนวทางการนาเสนอในแบบ
ตะวันตก หรือ ฮอลีวูดนิยม เช่นเดียวกับความห่วงใยในผลกระทบจากการบริโภคสื่อของเด็กและเยาวชน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่อาจจะสนใจหรือเลียนแบบสิ่งที่สื่อส่งสารออกมาอย่างไม่รู้เท่าทัน ในกลยุทธ์
ที่แฝงมาของสื่อเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาวิจัยด้านสื่อกับเด็กและเยาวชน มีนักวิชาการ และ
สถาบันที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2520 เป็นต้นมา ที่อุษา
บิ้กกิ้นส์ ได้รวบรวมผลงานการศึกษาวิจัย “ย้อนหลัง 10 ปี วิจัยสื่อกับเด็ก ” ได้ข้อค้นพบว่า งาน
ศึกษาวิจัยด้านนี้ ให้ความสาคัญกับการศึกษาบทบาทของสื่อ การเปิดรับสื่อของประชาชนและเยาวชน
การเรียนรู้จากสื่อในประเด็นต่างๆ ทั้งด้านการเมือง สังคมและวัฒนธรรมพฤติกรรมของผู้รับสื่อ และ

ผลกระทบจากสื่อ จากโฆษณาในสื่อ ได้แก่เรื่องการเลียนแบบด้านต่างๆของเยาวชน ด้านความรุนแรง
การมุ่งบริโภคสินค้าตามการนาเสนอของสื่อ เลียนแบบดารา นักแสดง เป็นต้น
จากงานวิจัยของดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ผู้อานวยการสถาบันรามจิตติ กล่าวว่า ปัจจุบันเด็กทั่ว
โลกต่างเกิด เติบโต และตกอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมสื่อที่ถือเป็นสิ่งแวดล้อมและปัจจัย ส่งเสริมการเรียนรู้
ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวี สื่ออินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่มีแนวโน้มจะเข้ามาแทนที่สื่อ มาก
ขึ้นทุกที เด็กไทยขณะนี้เหมือนตกอยู่ในวงล้อมสื่อร้าย และอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง ข้อมูลจาก
สถาบันรามจิตติ ในโครงการการติดตามสภาวการณ์เด็ กและเยาวชนรายจังหวัด (Child Watch) และ
งานศึกษาเรื่อง "รู้สาร ทันสื่อ" รวมถึงโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคม ( Media
Monitor) ตลอดจนข้อมูลจากรายงานของศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม รวมถึง
เอกสารวิ ช าการในเครื อ ข่ า ยของส านั ก งานกองทุน สนั บ สนุ น การสร้า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) และ
สานักวิจัยเอแบคโพลล์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ล้วนให้ข้อมูลที่สอดคล้องกันว่า แม้ปัจจุบันเด็กไทยจะมี
โอกาสเข้าถึงสื่อได้มากขึ้น แต่การเข้าถึงสื่อส่วนใหญ่ของเด็กก็ยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
สื่อที่ด้อยคุณภาพ
เมื่อสื่อด้อยคุณภาพ ทาให้เยาวชนมีความเสี่ยงในการดาเนินชีวิต อันเนื่องมาจาก ความเสี่ยง
เรื่องเพศ ที่สื่อประเภทหนัง ละครไทยที่มีฉากยั่วยุทางเพศ หรือฉากรุนแรง เสี่ยงต่อการรับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อรุน แรง "โหด มัน เหี้ยม" ความเสี่ยงที่ทาให้สุขภาพเสื่อม เด็กใช้เวลากับสื่ อทีวี อินเตอร์เน็ต มือ
ถือ เอสเอ็มเอส รวมกันวันละกว่า 7 ชั่วโมง ซึ่งส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพในแง่ของการเหนื่อยล้า อ่อนเพลีย
จากการใช้เวลากับ สื่อนานเกินไป เด็กและเยาวชนใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมากกว่าความรู้
นอกจากนี้ การเสพสื่อที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่ว่าวัยใดล้วนมีผลกระทบต่อสมองและการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน
ความเสี่ยงต่อการเสพติด มีรายงานว่าสื่อต่างๆ เป็นช่องทางหนึ่งที่มีส่วนทาให้เด็กว่าการกิน
เหล้า สูบบุหรี่ไปจนถึงการใช้สารเสพติดเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเห็นโดยทั่วไปเสี่ยงเป็นเหยื่อเจอ "ผู้ร้ายไร้
สังกัด อาชญากรไร้ตัวตน" โดยเฉพาะปัญหาการตกเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ ซึ่งสื่ออินเตอร์เน็ตและ
โทรศัพท์มือถือที่ดูจะเป็นช่องทางของผู้ร้ายยุคใหม่ ที่บางครั้งปรากฏตัว ผ่านการล่อลวงขายสินค้า จัดหา
งาน นัดหาคู่ หรือชักชวนให้เล่นการพนันผ่านเว็บ ผ่านมือถือ
การศึกษาที่ผ่านมาดังกล่าว ให้ความสนใจตามแนวทางของทฤษฎีการสื่อสารที่เชื่อในพลังของ
สื่อที่มีต่อสังคม ในด้านการกล่อมเกลา ให้ความรู้ ความบันเทิงด้านของการมีอิทธิพลต่อการเลียนแบบ
ทั้งทางด้านความก้าวร้าว ความรุนแรง จนเมื่อรู้ถึงอิทธิพลของสื่อด้านลบมากขึ้น การศึกษาระยะหลังจึง
มีการศึกษาวิจัยด้านการรู้เท่าทันสื่อมากเป็นลาดับต่อมา เพื่อให้สังคมได้รู้ เข้าใจและตั้งรับกับอิทธิพล
ของสื่อได้ดีขึ้น ซึ่งพบว่า ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการศึกษาการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่มเด็กและเยาวชนโดยจาแนก
ตามประเภทสื่อต่าง ๆ ได้แก่ งานวิจัยของ สุภาณี แก้วมณี (2547) ฟารีดา เตชะวรินทร์เลิศ (2548)
และนัทธ์หทัย อุบล (2552) งานวิจัยของ เกศราพร บารุงชาติ (2550) วาลี ขันธุวาร และ ก่อพงษ์ พล
โยราช (2552) Gathercoal (1991) Austin and Johnson (1997) และ Hindin (2001)
งานวิ จั ย ของ พี ริ ย า จารุ เ ศรษฐการ (2549) งานวิ จั ย ของ จิ น ดารั ต น์ บวรบริ ห าร (2548) และ
Reichert and others (2007) เป็นต้น
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นอกจากนั้น ยังเน้นการศึกษาเกี่ยวกับการประเมินผลหลักสูตรการรู้เท่าทันสื่อและการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ งานวิจัยของ จินตนา ตันสุวรรณนนท์ (2550) Fealk (1998) และ
Yates (2000) ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับระดับมีเดียลิตเตอเรซี ได้แก่ งานวิจัยของเอื้อจิต วิโรจน์ไตร
รัตน์ (2540) การศึกษาแนวคิดเพื่อกาหนดตัวแปรความรู้เท่าทันสื่อ ได้แก่ งานวิจัยของอดุลย์ เพียร
รุ่งโรจน์ (2543) และการศึกษาเกี่ย วกับความสาคัญของการรู้เท่าทันสื่ อ ได้แก่ งานวิจัยของสุ ขใจ
ประเทืองสุขเลิศ (2549) และ Primack and others (2006)
อย่างไรก็ตาม จากผลงานวิจัยดังที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่า มุ่งศึกษาผลกระทบต่อเด็กและ
เยาวชนที่เป็นนักศึกษาเป็นหลัก ยังไม่แพร่กระจายยังกลุ่มเป้าหมายอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มที่
เกี่ยวข้องโดยตรง และถูกพาดพิงถึงในส่ วนของการมีส่วนในการแสดงพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน
รวมไปถึงการมีส่วนในการป้องปรามไม่ให้เด็กและเยาวชนได้รับผลกระทบทางลบของการนาเสนอของ
สื่อ ก็คือกลุ่ มผู้ ป กครอง จากการศึกษาของบุบผา เมฆศรีทองคา (2555) ที่ส ะท้อนมุมมองของนัก
ศึกษานิเทศศาสตร์ต่อการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียพบปัจจัยที่ทาให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียของ
นักศึกษาเกิดจาก 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านครอบครัวปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา ปัจจัยด้านเพื่อน
และปัจจัยด้านสื่อมวลชน
ซึ่งผลการสังเคราะห์จากปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า นักศึกษานิเทศศาสตร์มีความคิดเห็ นว่า
ครอบครัวเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย เพราะเป็นสถาบันแรกที่ให้ความรู้หรือ
คาแนะนาแก่วัยรุ่นเป็นรากฐานของการเรียนรู้ เช่น “ผู้ปกครองสามารถสอดส่องดูแลบุตรหลานของ
ตัวเองได้ง่ายกว่าที่จะให้คนอื่นมาบอก รองลงมา คือ ครอบครัวเป็นผู้คัดกรองการรับรู้ข่าวสารทางสื่อ
โซเชียลมีเดียผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารปลูกฝัง / สั่งสอน / กลั่นกรองให้ระบบการคิดหรือการ
ตัดสินใจในการรับข่าวสารทางสื่อโซเชียลมีเดียในทุกแง่มุม เป็นต้น
นอกจากนี้พรทิพย์ เย็นจะบก ยังให้ความสาคัญกับผู้ปกครองในการร่วมจัดการให้เด็กรู้ เท่าทัน
สื่อ ในหนังสือคู่มือการเรียนรู้เท่าทันสื่อสื่อสาหรับครูปฐมวัยว่า เด็กและวัยรุ่นเป็นวัยที่ตกเป็นเหยื่อของ
สื่อได้ง่ายโดยเฉพาะเรื่องการบริโภคอาหาร ผู้เป็นพ่อแม่หรือผู้ปกครองจึงควรให้ความสาคัญต่อการรับ
สื่อของเด็กและฝึกวิธีคิดให้เด็กรู้เท่าทันสื่อ
อย่ างไรก็ตาม แม้ผู้ ปกครองหรื อพ่อแม่เด็กและเยาวชน จะเป็นกลุ่ มบุคคลเป็นด่านแรกที่มี
ความสาคัญในการอบรม บ่มเพาะ ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนไม่ให้เป็นเหยื่อของสื่อที่ให้อิทธิพลด้าน
ลบ แต่งานศึกษาวิจัยที่ผ่านมาไม่พบหรือปรากฏงานวิจัยที่มุ่งศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของกลุ่มผู้ ปกครอง
หรือมีอยู่ก็ยังนับว่าค่อนข้างน้อย ส่งผลให้มองเห็นช่องว่างทางสังคม และเกิดคาถามตามมามากมายถึง
กลุ่มบุ คคลที่ใกล้ชิดเด็กและเยาวชนที่สุดนี้ ว่าผู้ปกครองหรือพ่อแม่เด็กและเยาวชน อบรมบ่มเพาะ
เยาวชนของตนอย่างไร คาถามที่น่าแสวงหาคาตอบที่น่าสนใจมากที่สุดก็คือ ความรู้ ความสามารถ ความ
เข้าใจและการรู้เท่าทันเรื่องสื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของตัวผู้ปกครองหรือพ่อแม่เด็กและเยาวชนเองเป็น
อย่างไร เนื่องจากความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจและการรู้เท่าทันเรื่องสื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของ
ตัวผู้ปกครองหรือพ่อแม่เด็กและเยาวชน น่าจะเป็นปัจจัยสาคัญที่จะทาให้ ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เด็กและ
เยาวชนอบรม สามารถนาความรู้เท่าทันสื่อของตนไปบ่มเพาะ หรือชี้นาเยาวชนให้ดาเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ทางสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตลอดเวลา
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ดังนั้น โครงการวิจัยเรื่อง "การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง เพื่อ
สร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อในเยาวชน” จึงเป็นความพยายาม ที่จะขยายขอบเขตการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็กและเยาวชนจากการบริโภคสื่ออย่างไม่รู้เท่าทัน ด้วยการเสริมพลัง และติดอาวุธทางความคิด
ความเข้าใจให้กับกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนมากที่สุดเป็นเบื้องต้นคือ กลุ่มผู้ปกครอง
ซึ่งยังเป็นกลุ่มที่มีควาหลายหลายและมีความแตกต่างกันมากในส่วนของข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ใน
เรื่องอายุ การศึกษา หรือรายได้ที่แตกต่างกัน ความแตกต่างพื้นฐานนี้เอง ย่อ มส่งผลต่อความรู้ ความ
เข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อและสังคมแตกต่างกันไปด้วยการได้มีโอกาสได้ความรู้ รู้เท่าทันและเข้าใจเนื้อหา
สาระผ่านสื่อในสังคมไทย และความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับสังคมไปพร้อมกันของผู้ปกครอง จะช่วยชี้นา
อบรม บ่มเพาะ โดยกลั่นกรองเนื้อหาที่ล่อแหลมจากสื่อต่างๆ ก่อนจะไปถึงเด็กและเยาวชนให้ได้รับรู้เป็น
ข้อมูลร่วมกันว่าควรหรือไม่ควรเสนอเรื่องราวเช่นใดจึงจะดีกับสังคม รวมทั้งชี้แนะว่าสิ่งใดควรรับ สิ่งใด
ไม่ควรเปิดรับในฐานะผู้รับสารอย่างเยาวชนที่อาจจะยังขาดการยับยั้งใจ เพราะวัฒนธรรมต่างชาติที่แฝง
เข้ามาในรูปแบบรายการในสื่อมวลชน มีทั้งสิ่งดีและไม่ดีปะปนกันไป
นอกจากนี้ การที่ผู้ปกครองได้รับความรู้ ความเข้าใจ และรู้เท่าทันสื่อผ่านสื่อในสังคมไทย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับสังคมของผู้ปกครอง ยังจะสามารถเป็นข้อมูลหนุนส่งให้ผู้ปกครองสามารถ
นาข้อมูลเนื้อหาด้านวัฒนธรรมต่างๆที่แฝงเข้ามาในรูปแบบรายการในสื่อมวลชน ที่มีทั้งสิ่งดีและไม่ดี
ปะปนกันไป นามาแยกแยะ ตรวจสอบ ยับยั้งช่างใจ ก่อนการตัดสินใจบริโภค หรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ
ที่อาจไปส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้อีกทางหนึ่ง การดาเนินชิวิตของผู้ปกครองใน
ฐานะประชากรของประเทศก็จะส่งผลดีต่อประเทศได้อีกโสตหนึ่งด้วยเช่นกัน
ดัง นั้ น ในการเลื อกรั บ ข่า วสารจากสื่ อ ทุก ฝ่ า ยต้ องรู้ จัก แยกแยะและใช้ วิจ ารณญาณ จึง จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนและสังคมโดยรวมได้อย่างเหมาะสมต่อไป ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่ตัวผู้ปกครองเองจะต้องมีความรู้ และเข้าใจการรู้เท่าทันสื่อ และเข้าใจตนเองเป็นเบื้องต้นเสียก่อนที่
จะอบรม ชี้นา บ่มเพาะเยาวชนให้สามารถครองตน และชีวิตได้อย่างเหมาะสม ปลอดภัย นับเป็นพลัง
ส่วนหนึ่งในการสร้างเยาวชนที่จะรับใช้ประเทศชาติได้อย่างมั่นคง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครอง
๒. เพื่อศึกษาการรู้จักตนเองของผู้ปกครอง และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
๓. เพื่อแสวงหาแนวทาง และกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ ของกลุ่ม
ผู้ปกครอง
ปัญหานาวิจัย
๑. ผู้ปกครองมีต้นทุนเรื่อง การรู้เท่าทันสื่อหรือไม่ อย่างไร
๒. ผู้ปกครองรู้จักตนเอง เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อหรือไม่ อย่างไร
๓. ความรู้ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ จะแตกต่างไปจากต้นทุนที่มีอยู่เดิมหรือไม่
๔. กลุ่มผู้ปกครองจะเสนอแนวทาง และกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ
อย่างไร
๑๙

ขอบเขตการวิจัย
ด้าน ได้แก่ ๔ขอบเขตการสารวจนี้มี
๑. ขอบเขตด้านเนื้อหา โครงการวิจัยนี้เป็นการวิจัยที่ครอบคลุมถึงถึงเรื่องต่างๆ เป็นลาดับคือ การ
รู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อ และรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครองก่อนเข้าร่วมโครงการ ความรู้
ความเข้าใจของผู้ปกครองเรื่องการรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อภายหลังได้เข้าร่วมโครงการ และ
การหาแนวทางเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อในเยาวชน ใน ๖ ภูมิภาค ๘ จังหวัด ทั่ว
ประเทศ
๒. ขอบเขตด้านประชากรวิจัย และกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาครั้งนี้ มีประชากรวิจัยเป็นผู้ปกครอง
ที่มีบุตรหลานกาลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ๖จาก ๖-๑และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖จังหวัด ๘ภูมิภาค
ส่วนกลุ่มตัวอย่างคือ
ผู้ปกครองนักเรียนที่มีบุตร
หลานกาลังเรียนอยู่ในชั้น
ประถมศึกษา
ปีที่ ๑-๖ และระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ จากโรงเรียนรัฐบาล และเอกชน ในจังหวัดที่สุ่มได้และ
คาดว่าเป็นตัวแทนของแต่ละภูมิภาคทั้ง ๖ ภูมิภาค รวมกรุงเทพมหานคร
๓. ขอบเขตด้านพื้นที่ โดยมีพื้นที่ในการศึกษาครอบคลุม ๖ ภูมิภาค ๘ จังหวัดในประเทศไทย
ได้แก่
 ภาคกลาง ได้แก่จังหวัด สมุทรปราการและกรุงเทพมหานคร
 ภาคเหนือ ได้แก่จังหวัด เชียงใหม่
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัด นครราชสีมา
 ภาคตะวันออก ได้แก่จังหวัด ชลบุรี
 ภาคตะวันตก ได้แก่จังหวัด กาญจนบุรี และราชบุรี
 ภาคใต้ ได้แก่จังหวัด นครศรีธรรมราช
๔. ขอบเขตด้านระยะเวลา ช่วงเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ๒๕๖๐กันยายน –ระยะเวลา ๑๒
เดือน
นิยามศัพท์
การรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy) หมายถึงความสามารถของผู้ปกครองในการเข้าถึง
(Access) เข้าใจ (Understanding) ประเมิน (Evaluate) และสร้างสรรค์ (Create) เนื้อหาสื่อใน
รูปแบบที่หลากหลายภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน ในลักษณะที่ไม่หลงเชื่อโดยง่ายในเนื้อหาที่ได้อ่าน ได้ยิน
ได้ฟัง แต่สามารถคิด วิเคราะห์ สงสัย และรู้จักตั้งคาถามว่า สิ่งนั้นจริงหรือไม่จริง ใครเป็นคนให้ข้อมูล
เขาต้องการสื่ออะไร หรือมีจุดมุ่งหมายแอบแฝงหรือไม่
วัฒนธรรมข้ามสื่อ หมายถึงการสื่อสารของสื่อมวลชนไทย ที่สื่อสาระที่ได้จากการนาเข้า
รายการจากแหล่งอื่นภายนอกประเทศ หรือการเลียนแบบ การจัดการเนื้อหาตามสื่อต่างประเทศผ่าน
รายการของตน ไปยังผู้รับสาร ก่อให้เกิดการไหลบ่าทางความรู้ ความคิดจากวัฒนธรรมจากภายนอกเข้า
๒๐

สู่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความรู้ ความคิดซึ่งจะนาไปสู่ความคิด ความเชื่อและพฤติกรรมของผู้รับ
สาร ในการดาเนินชีวิตในสังคม
การรู้เท่าทันตนเอง (Self awareness) คือการคิดวิเคราะห์ ความสงสัย และความ
กระตือรือร้นกับ สิ่งที่พบในการนาเสนอของสื่อของผู้ปกครอง เพื่อให้ได้ความจริง ที่มาของเนื้อหา
วัตถุประสงค์ของการนาเสนอนั้นทางนัยตรงและนัยอ้อม ว่ามีความเหมาะสม และตรงตามความสามารถ
และความเชื่อของตนในการได้มาซึ่งสิ่งที่ถูกนาเสนอในสื่อ
การสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลสื่อในเยาวชน หมายถึงการให้แนวทาง การแนะนา รวมถึงการ
สร้างหรือฝึกเด็กและเยาวชนในความดูแลของผู้ปกครอง ให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กว่า สื่อนั้นมีเจตนา
อะไร ต้องการอะไร และคาดหวังให้เราเกิดพฤติกรรมอย่างไร รวมถึงคุณค่าของสื่อว่าอยู่ในระดับใด ด้วย
การให้คิดไตร่ตรองข่าวสารที่นาเสนอว่าจริง โกหก หรือมีสิ่งใดแอบแฝง ก่อนปฏิบัติตาม ไม่ถูกครอบงา
ไม่ตกเป็นเหยื่อ ไม่หลงเชื่อโดยง่าย
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพที่ ๑ กรอบ

ผู้ปกครอง

แนวคิดการวิจัย

การบรรยายให้ ความรู้
เรื่ องรู้เท่าทันสือ่
ความรู้เท่าทันสือ่ ของผู้ปกครอง
การชมและรับรู้เรื่ อง
การเปิ ดรับสือ่ ของบุตรหลาน

สือ่ ต่างๆ ๕ ประเภท

แลกเปลีย่ นเรี ยนรู้กบั ผู้เชี่ยวชาญ
สือ่ และผู้ทรงคุณวุฒิ

แนวทางการ
ป้ องกันเยาวชน
จากสื่อ
๒๑

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. สะท้อนภาพการรู้เท่าทัน และการรู้ทันตนเองของผู้ปกครองนักเรียนที่กาลังศึกษาทั้ง 2
ระดับ
๒. ทาให้สังคมได้รับรู้เรื่องอิทธิพลของสื่อต่อผู้ปกครองและการป้องกัน
๓. ทาให้ทราบแนวทาง และกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ ของกลุ่ม
ผู้ปกครอง เพื่อดูแลเยาวชนของตนและของสังคมในภาพรวม
๔. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนาข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยไปใช้เนื้อหาสื่อและกาหนดนโยบาย
การพัฒนาค่านิยมของสังคมไทยกับเยาวชน

๒๒

๒๓

บทที่ 2
ทฤษฎีและเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การศึกษาวิจัยเรื่อง การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน ได้ทาการศึกษาค้นคว้า รวบรวมข้อมูล เอกสาร แนวคิด ทางทฤษฎีที่
นามาอ้างอิงและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการศึกษา โดยคณะผู้วิจัยได้ทาการศึกษาทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้
ในการศึกษาวิจัย ดังนี้
1. แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
2. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (K-A-P)
๓. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสาร
๔. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
๕. ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อมวลชน
1. แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อ (Media Literacy)
คาว่า “การรู้เท่าทันสื่อ” เริ่มนามาใช้ในปี ค.ศ. 1992 โดยมีสมาชิกของ Aspen Media
Literacy Leadership Institute ซึ่งได้ให้คาจากัดความไว้ว่า การรู้เท่าทันสื่อ หมายถึง ความสามารถใน
การเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์สื่อในหลายๆ รูปแบบ อย่างไรก็ตาม เมื่อใช้กันต่อๆ มา คา
จากัดความก็เริ่มมี การเปลี่ยนแปลงไปทีละน้อย จนกระทั่งในปัจจุบัน คาว่า “การรู้เท่าทันสื่อ” ถือว่า
เป็นสิ่งสาคัญในการให้การศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา ในยุคศตวรรษที่ 21 ที่วัฒนธรรมทางสื่อเฟื่องฟู
คาจากัดความในปัจจุบันจึงครอบคลุมถึงวิธีการที่มีความสาคัญและสมควรจะต้องให้การศึกษาโดยการ
กาหนดกรอบในการเข้าถึง วิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์การสื่อข้อความในหลายๆ รูปแบบ นับแต่
ด้านสิ่งพิมพ์ จนถึงสื่อภาพและเสียง อย่างโทรทัศน์หรือวีดิโอ จนกระทั่งอินเทอร์เน็ต นอกจากนั้น “การ
รู้เท่าทันสื่อ” คือ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสื่อในสังคม รวมทั้งทักษะที่สาคัญในการ
สอบถามหาข้อมูลและแสดงออกซึ่งความคิดเห็นของประชาชนที่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
แนวคิดเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ที่ได้มีการเริ่มต้นขึ้นในต่างประเทศแล้วเมื่อหลายสิบปีก่อน คา
ว่า “การรู้เท่าทันสื่อ” (Media literacy) นั้น เริ่มใช้กันครั้งแรกในประเทศแคนาดา และแพร่หลายไปใน
หลายประเทศอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น สาหรับประเทศในยุโรปก็มีคาศัพท์ที่ใช้
เรียกแตกต่างกันออกไป แต่ก็เป็นแนวคิดที่เหมือนกัน เช่นในฝรั่งเศสใช้คาว่า Media Education ใน
อังกฤษใช้คาว่า Media Studied ในเยอรมันใช้คาว่า Media Competence และ Media Ecology
เป็นต้น (Suzuki, 2001)
การเรียนการสอนการรู้เท่าทันสื่อมีมากในอเมริกา (Taylor, In Massey, editor 2002) มีอยู่
11 รัฐ ได้บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนระดับต่าง ๆ ทั้งมัธยมต้นและมัธยมปลาย
และมีศูนย์กลางการรู้เท่าทันสื่อตั้งอยู่ที่เมือง Los Angeles
สาหรับในประเทศไทย การเรียนเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ”นั้น เริ่มเป็นที่สนใจและมีผู้เห็น
ความสาคัญเพิ่มมากขึ้น อย่างเช่น มีการให้ทุนสนับสนุนจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) จัดทาโครงการ

“Media Literacy Training for Secondary School Teachers” โดยมีประเทศไทยเป็นผู้ดาเนินการ
เพื่อการขยายผลสู่ประเทศในภูมิภาคอาเซียนในปี 2545 มีการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ปรากฏเป็น
วิทยานิพนธ์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ดร. เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ และได้เริ่มเปิด
หลักสูตรสอนในสาขาสื่อสารมวลชน ภาควิชาศิลปนิเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นจึงมีการ
ทางานเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อในกลุ่ม องค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้บริโภค
ก็เริ่มใช้แนวคิดการรู้เท่าทันสื่อเพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่บริโภคสื่อหันกลับมา
วิเคราะห์สื่อก่อนที่จะเชื่อตามในสิ่งที่สื่อนาเสนอ
ความหมายและคานิยาม
ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อที่เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป คือ “การที่เราสามารถวิเคราะห์
วิจารณ์ และประเมินค่าสื่อได้ สามารถอ่านสื่อออก ไม่ตกเป็นเหยื่อของสิ่งที่สื่อนาเสนอง่าย ๆ มี
ภูมิคุ้มกันทางปัญญาที่สามารถแยกแยะและสังเคราะห์โลกความเป็นจริงและโลกที่สื่อสร้างขึ้นมาได้ ยิ่ง
ไปกว่านั้น คือ การที่เราสามารถใช้สื่อเพื่อการสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบเพื่อเป็นจุดประสงค์ของ
ตนเองได้” (Potter, 1998)
W. James Potter (1998) นักวิจัยชื่อดังด้านการสื่อสาร ผู้เขียนหนังสือสนับสนุน
กระบวนการการรู้เท่าทันสื่อ ได้กล่าวไว้ว่า “ผู้รับซึ่งส่วนใหญ่คิดว่าตัวเองมีความรู้ด้านสื่อดี แต่ในความ
เป็นจริงแล้ว เราต่างก็มีการรับรู้สื่อที่เท่า ๆ กัน เพราะเราต่างก็รู้เนื้อร้องและทานองของเพลงมากมาย
เราต่างก็รู้จักชื่อและหน้าตาของดาราดังต่าง ๆ เหมือนกัน เราต่างก็มีความสามารถในการอ่านเหมือนกัน
เราต่างก็สามารถเข้าใจเนื้อเรื่องของภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ และเราต่างก็รู้สึกตื่นเต้นสั่นระทึก
เนื้อเพลงประกอบละครหรือหนังค่อย ๆ ดังขึ้น หรือเวลาที่ตัวละครกาลังตกอยู่ในอันตรายเหมือนกัน
นี่เองเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่าเราทาตัวเราเองเข้าหาสื่อ เปิด รับ ซึมซับข้อมูล และเพลิดเพลินไปกับสิ่งเหล่านั้น
ในขณะที่พวกเรามีการเปิดรับสื่อ มีการเรียนรู้ข้อมูลมากขึ้น และพัฒนาทักษะสาคัญต่าง ๆ เช่น ทักษะ
ความสามารถในการพูด การอ่าน การฟัง การเข้าใจความหมายของรูปภาพ และสิ่งที่เรามักจะมองข้าม
นั่นก็คือเราได้ตั้งคาถามกับตัวเองบ้างหรือไม่ว่า
ข้อมูลข่าวสารจากสื่อเหล่านั้นมีประโยชน์หรือมี
ผลกระทบต่อพวกเราอย่างไรบ้าง และมากหรือน้อยแค่ไหน”
ทอร์แมน Thoman (2008) ได้ให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อว่าเป็นความสามารถในการ
ตีความ หมาย คาพูด สัญลักษณ์ ที่มีอยู่มากมายจาก โทรทัศน์ วิทยุ คอมพิวเตอร์ หนังสือพิมพ์ วารสาร
และ สื่อโฆษณาต่างๆ รวมไปถึงความสามารถในการตัดสินใจเลือก การตั้งคาถาม การไม่หวั่นไหวต่อสื่อ
รอบตัว
พอตเตอร์ Potter (1998) ให้ความหมาย “การรู้เท่าทันสื่อ” ว่า คือความเข้าใจลักษณะ
รูปแบบของสื่อและความสามารถในการอธิบายความหมายของสิ่งที่เราพบในสื่อได้ เราจะสามารถเข้าใจ
ลักษณะรูปแบบของสื่อและสามารถอธิบายความหมายของข้อมูลข่าวสารหรือเนื้อหาของสื่อจาก
ฐานความรู้ที่เรามี ซึ่งฐานความรู้นั้น ต้องการเครื่องมือและวัตถุดิบในการสะสมเพิ่มพูน เครื่องมือคือ
ทักษะความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของเราเอง เพื่อการอ่านสื่อให้ออก และวัตถุดิบคือ ข้อมูล
ข่าวสารจากสื่อและจากโลกความจริง คนที่มีทักษะความสามารถในการอ่านออกเขียนได้สูง จะสามารถ
๒๕

เรียนรู้และทาความเข้าใจสื่อได้ดี ทาให้มีระดับการอ่านสื่อออกได้สูงตามไปด้วย คนเหล่านั้น จะสามารถ
เข้าใจเนื้อหาของสื่อได้ดี และมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น ว่าจะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อเนื้อหาจากสื่อเหล่านั้น ได้
มากน้อยเพียงใด ไปจนกระทั่งมีความสามารถในการใช้สื่อเพื่อความสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของ
ตนเองได้
Brown (1998) ให้ความหมายของคาว่าการรู้เท่าทันสื่อ ว่าคือ การวิเคราะห์สื่อทั้งลักษณะ
ทางความงดงาม ปัจจัยทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจการเมือง กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยทักษะการเปิดรับ
สารอย่างพินิจพิเคราะห์นั้น โดยให้ความสาคัญในส่วนของครึ่งหลังของกระบวนการสื่อสาร คือ ผู้รับสาร
หรือผู้ใช้สื่อ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมใน กระบวนการสื่อสารร่วมกับผู้ส่งสาร ดังนั้น ทั้ง ผู้รับสารและผู้
ส่งสารจึงต้องรับผิดชอบร่วมกันสาหรับคาถามที่ว่า “สื่อจะถูกใช้อย่างไรหรือสื่อมีผลกระทบอย่างไรต่อ
สังคม”
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
อธิบาย "รู้เท่าทันสื่อ" คือ ทักษะ หรือความสามารถในการ "ใช้สื่ออย่างรู้ตัว" และ "ใช้สื่ออย่างตื่นตัว" คา
ว่า "การใช้สื่ออย่างรู้ตัว" สามารถอธิบายหรือขยายความได้ว่า สามารถตีความ วิเคราะห์ แยกแยะเนื้อหา
สาระของสื่อ สามารถโต้ตอบกับมันได้อย่างมีสติและรู้ตัว สามารถตั้งคาถามว่าิอถู
สื่ กสร้างขึ้นได้อย่างไร
เช่น ใครเป็นเจ้าของสื่อ ใครผลิต และผลิตภายใต้ข้อจากัดใด ควรเชื่อหรือไม่ หรือมีค่านิยมความเชื่อ
อะไรที่แฝงมากับสื่อนั้น พวกที่ผลิตสื่อหวังผลอะไรจากเรา คาว่า "การใช้สื่ออย่างตื่นตัว" สามารถอธิบาย
หรือขยายความได้ว่าแทนที่เราจะเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียว เราก็จะต้องเปลี่ยนมาเป็นฝ่ายรุกบ้าง โดย
การแสวงหาข้อมูลเพิ่มเติม เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เข้าถึงสื่อที่หลากหลายและมีคุณภาพ สามารถใช้สื่อให้
เกิดประโยชน์มีส่วนร่วมที่พัฒนาสื่อต่างๆ ให้ดีขึ้น เช่น ท้วงติงหรือร้องเรียนเมื่อพบสื่อที่ไม่เหมาะสม
เรียกร้องสิทธิในฐานะเป็นผู้บริโภคสื่อ ฯลฯ
บุญรักษ์ บุญญะเขตมาลา (2539) ได้ให้ความหมายของการรู้เท่าทันสื่อมวลชนว่าคือ
ความสามารถในการอนุมานตื้นลึกหนาบางของข้อมูลที่ปรากฏในสื่อมวลชน ซึ่งความรู้ดังกล่าวจะทา
หน้าที่เสมือนฉนวนของการไม่ตกเป็นเหยื่อให้สื่อมวลชนโดยไม่รู้สึกตัว แล้วยังอาจจะเป็นรากฐานที่จะ
ช่วยตะล่อมให้สื่อมวลชนอยู่ในร่องในรอยตามความปรารถนาของผู้บริโภคสื่อมวลชนมากยิ่งขึ้นตลอดจน
ช่วยทาให้สื่อมวลชนดาเนินรอยตามความต้องการของผู้บริโภคสื่อมวลชนด้วย
จากความหมายดังกล่าวข้างต้น เห็นได้ว่าการรู้เท่าทันสื่อไม่ได้เน้นเฉพาะให้ผู้รับสาร สามารถ
รู้เท่าทัน “สาร” ของผู้ส่งสารเท่านั้น หากแต่ยังต้องการให้ผู้รับสารในขั้นต้น ปรับเปลี่ยนตัวเองมาเป็นผู้
ส่งสารที่เก่งกาจเองได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ทั้งในต่างประเทศและ
ในประเทศไทย มักจะเน้นที่การให้ความรู้แก่ผู้รับสารเพื่อการรู้เท่าทันสื่อเป็นสาคัญ ในภาวะที่เราต้องใช้
ชีวิตประจาวันอยู่ในสังคมบริโภคนิยม ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า ผลิตภัณฑ์ บริการต่างๆ ตลอดจน
ความเชื่อค่านิยม อีกทั้งด้านการบ้านการเมืองไหลบ่าถาโถมเข้าใส่จนเราตั้งตัวไม่ติด มีความจาเป็นอย่าง
ยิ่งที่เราจะต้องมี "สติและปัญญา" ในการเลือกรับข่าวสาร ไตร่ตรอง และใช้ข้อมูล เหล่านั้นให้เกิด
ประโยชน์
คนที่รู้เท่าทันสื่อ จะมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคและการใช้ชีวิตประจาวัน เพราะรู้ว่าจะ
จัดการกับสื่อและสารต่างๆ ที่ถาโถมเข้ามาหาเราด้วยมุมมองแบบไหน (สามารถต่อรองกับด้านลบของ
๒๖

สื่อ และนาเอาด้านบวกจากสื่อมาปรับใช้) ยิ่งกว่านั้นการรู้เท่าทันสื่อยังเป็นการเพิ่มพลังและอานาจให้แก่
ตัวเอง ในการควบคุมความเชื่อและพฤติการณ์ส่วนตัวของเราได้ เช่น ไม่เชื่อตามโฆษณา ว่าคุณค่าหรือ
ความงามอยู่ที่ผิวขาวหรือผมสวย จึงไม่จาเป็นต้องซื้อสินค้าด้วยเหตุผลนั้น แต่ดูคุณภาพและประโยชน์
จริงๆ ของสินค้า เป็นต้น การรู้เท่าทันสื่อ ยังนาไปสู่การตระหนักในสิทธิการสื่อสารของประชาชนและทา
ให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์ ซึ่งเท่ากับเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับโครงสร้างประชาธิป
ไตยของสังคมอีกด้วย
คุณลักษณะของการรู้เท่าทันสื่อ
เมื่อทราบถึงความหมายของการรู้เท่าทันสื่อแล้ว พรทิพย์ เย็นจะบก (๒๕๔๖) ชี้ให้เห็นถึง
คุณลักษณะ ของการรู้เท่าทันสื่อ มี 4 ประการ ดังนี้
1 การรู้เท่าทันสื่อมีอยู่ในคนทุกคน
เราสามารถสอนเด็กระดับชั้นต่าง ๆ ไปจนถึงผู้ใหญ่ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดยใช้วิธีการแบบ
เดียวกันได้ เพราะการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ คือการกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคาถามกับสื่อ เพื่อเกิดการคิด
วิเคราะห์สื่อได้ต่อไป
อย่างที่กล่าวไปแล้วว่าทุกคนเมื่อได้รับรู้สื่อย่อมเกิดการตีความตามเงื่อนไข
เฉพาะตัวของแต่ละคน เช่น ตามเพศ อายุ สถานะทางสังคม เชื้อชาติ เป็นต้น ข้อบ่งชี้ ว่าทุกคนย่อมมี
ปฏิกิริยากับสื่ออยู่แล้ว การรู้เท่าทันสื่อเพียงแค่บอกให้ผู้รับสารคิดให้ลึกขึ้นว่า สื่อนั้นคืออะไร นาเสนอ
อะไร และเหมาะสมแก่ตนเองมากน้อยเพียงไร
2 การรู้เท่าทันสื่อจาเป็นต้องมีการพัฒนาและฝึกฝน
เมื่อคนเราอายุยังน้อย ความคิดของเรายังไม่ได้ถูกพัฒนาเพียงพอที่จะทาให้เข้าใจสิ่งที่เป็นนาม
ธรรม เช่น เหตุผลและผลลัพธ์ของการคูณทางคณิตศาสตร์ 4X5 อาจจะยากสาหรับเด็กอายุ 4 ขวบ แต่
อาจจะง่ายขึ้นหลังจากนั้นอีก 2-3 ปี ที่เป็นเช่นนี้เพราะคนเราเติบโตขึ้น กาลังไปสู่ระดับความเป็นผู้ใหญ่
ทัง้ ในด้านวุฒิภาวะทางความคิด ทางอารมณ์ และทางศีลธรรม จะทาให้เราสามารถเข้าถึง และเข้าใจ
ข้อความในสื่อได้ดีขึ้น เพราะความเป็นผู้ใหญ่ จะทาให้คนเราพัฒนาศักยภาพในตัวเราเพื่อสร้างความ
เข้าใจในสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราขึ้นได้
การพัฒนาทักษะและพื้นฐานความรู้ เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน การนาตัวเองไปรับสื่ออย่างเดียว ไม่
สามารถพัฒนาให้สูงขึ้นได้ ถ้าเราไม่รู้จักวิเคราะห์ข้อมูล เราก็จะได้รับแต่ข้อมูลเฉพาะที่สื่อนาเสนอ
ข้อมูลเหล่านั้นจะไม่ได้มีสมดุลยภาพ และความสมบูรณ์ตามข้อเท็จจริงทั้งหมดได้
ระดับของผู้ที่มีความรู้เท่าทันสื่อ อาจแบ่งได้ดังนี้
 ผู้ที่มีความรู้เท่าทันสื่อในระดับน้อยที่สุด
เป็นผู้ที่อยู่ในสภาวะที่ไร้ซึ่งความคิดพิจารณา หรือในขณะที่รับสื่อ ไม่ได้ตั้งใจที่จะรับข้อมูล จึงไม่
เกิดการพิจารณาข้อความที่ถูกนาเสนอ คนกลุ่มนี้จะรับเอาแต่ข้อมูลผิวเผินจากสื่อเท่านั้น ถ้าคนกลุ่มนี้ดู
โฆษณา ก็จะเห็นแต่ส่วนที่ดีของผลิตภัณฑ์นั้น ซึ่งเป็นการตีความในระดับเบื้องต้น และถ้าคนกลุ่มนี้เห็น
โฆษณาของหลายๆ ผลิตภัณฑ์บ่อย ๆ ที่ตอกย้าความต้องการที่สื่อเสนอมา คนกลุ่มนี้มีโอกาสที่จะซื้อ
หรือบริโภคสิ่งของที่สื่อนาเสนอมาสูงมาก
 ผู้ที่มีระดับความรู้เท่าทันสื่อมากกว่า แต่ยังเชี่ยวชาญไม่มาก
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เป็นผู้ที่จะมีความกระตือรือร้นในการวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างความเข้าใจในตนเอง แต่ถ้าคน
กลุ่มนี้ไม่มีพื้นฐานทาความรู้ที่ดี ก็จะมีตัวเลือกทางความคิดไม่มาก มีตัวเลือกจากัด เพราะไม่มี
ประสบการณ์และความรู้ที่กว้างพอที่จะยอมรับสื่อจากมุมมองอื่น ๆ
 ผู้ที่มีความรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น ถึงระดับเชี่ยวชาญสูง
เป็นผู้ที่จะใช้ความคิดในขณะที่รับสื่อ คนในกลุ่มนี้จะช่างสงสัย พยายามตีความด้วยตัวเอง และ
วิเคราะห์ข้อมูลจากสื่ออย่างละเอียด ซึ่งจะจบลงด้วยการตีความบนพื้นฐานความรู้ของตัวเอง ถึงแม้วา่
บางครั้งจะดูเหมือนว่าคนกลุ่มนี้ยอมรับข้อมูลจากสื่อเลยบ้าง แต่การรับข้อมูลเลยนั้นไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุผล
แต่คนกลุ่มนี้จะมีการพิจารณาแบบรวดเร็วและมีสติแล้ว อย่างทันทีทันใด
ถ้าเราไม่กระตือรือร้นที่จะวิเคราะห์ข่าวสาร ความสามารถในการรู้เท่าทันสื่อของเราก็จะถดถอย
ลง เช่นเดียวกับการที่เราหากไม่ฝึกฝนทักษะการตีความข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อของเราก็จะถูกทาลายไป
ทีละน้อย และถ้าเราไม่อัพเดทข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ ให้ทันโลก เราก็จะกลายเป็นคนไม่ทันสมัย ตกกระแส
และมีความรู้ที่ไม่ทันการณ์ เพราะทุกหน่วยงานองค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่แทบทุกวัน หรือแม้แต่ในวงการการสื่อสารเองก็มักจะมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้น
เสมอ ทุกปีนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ผลิตงานการศึกษาวิจัยออกมามากมาย รอให้เราอ่าน ไปแสวงหา
ความรู้เพื่อช่วยขยายกรอบความคิดให้เรา ถ้าเราไม่วิ่งไล่ข้อมูลข่าวสารให้ทันแล้ว เราก็จะกลายเป็นคนที่
ล้าหลัง ไร้ประสิทธิภาพในที่สุด
3 การรู้เท่าทันสื่อมีหลายมิติ หรือหลายมุมมอง
การรู้เท่าทันสื่อมีมิติที่สัมพันธ์กันอยู่ 4 ด้านคือ 1) ด้านการรับรู้ 2) ด้านอารมณ์ความรู้สึก 3)
ด้านความไพเราะสวยงาม และ 4) ด้านศีลธรรม ความสามารถรู้เท่าทันของแต่ละคนก็จะแสดงอยู่ในมิติ
ทั้ง 4 นี้ มิติแต่ละด้านอาจจะไม่ขึ้นต่อกัน เช่น บางคนอาจจะมีความสามารถในมิติหนึ่งมากกว่าอีกมิติ
หนึ่ง แต่สาหรับผู้ที่มีความรู้เท่าทันสื่อมาก จะเป็นผู้ที่มีทั้ง 4 มิติทางานร่วมกันได้เป็นอย่างดี มิติทั้ง 4
นั้น ได้แก่
มิติที่ 1 : องค์ประกอบด้านการรับรู้สื่อ
หมายถึงการคิดและวิเคราะห์ การรับรู้เริ่มจากการเข้าใจสัญลักษณ์ง่าย ๆ ไปจนถึงการทาความ
เข้าใจที่ซับซ้อนขึ้นของสื่อที่ถูกสร้างขึ้นมาตามความนิยมในยุคนั้น ๆ มักต้องการพื้นฐานของความรู้ที่ดี
พอในการที่จะสรุปข้อมูลเหล่านั้นด้วยตัวเอง
มิติที่ 2 : องค์ประกอบทางด้านอารมณ์ความรู้สึก
บางคนมีความสามารถน้อยในการแสดงความรู้สึกขณะที่รับสื่อ แต่บางคนก็มีความไวต่อการ
รับรู้ซึ่งเจตนารมณ์ของสื่อนั้น บางครั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการรับสื่อมีผลในทางลบด้วย เช่น เด็กวัยรุ่นที่
ดูภาพยนตร์ สยองขวัญและใช้ความรุนแรง ก็จะประสบกับอารมณ์ความหวาดกลัว หรือ ภาพยนตร์
ประเภทสะเทือนอารมณ์ ก็สามารถทาให้เกิดอารมณ์เศร้ากับผู้ชมได้ ดังนั้น เราจึงต้องการการรู้เท่าทัน
อารมณ์ที่สื่อส่งมาด้วย
มิติที่ 3 : องค์ประกอบทางด้านความไพเราะสวยงาม คือความสุนทรี
การจะสามารถเข้าใจความไพเราะ สวยงามหรือความสุนทรีย์ตามที่สื่อนาเสนอ สื่อต้องใช้องค์
ประกอบทางศิลป์อย่างมาก มาประกอบเพื่อการนาเสนอที่หลากหลาย ตามลักษณะเฉพาะของสื่อแต่ละ
ประเภท เช่น เสียงดนตรี ภาพศิลปะ สีสันความงาม คาประพันธ์ตามบทบรรยาย และบทพูดของตัว
ละคร เป็นต้น ผู้รับสารควรต้องมีการพัฒนาความเข้าใจในเรื่องของศิลปะแขนงต่างๆ เพื่อสามารถ
แยกแยะความแตกต่างระหว่างศิลปะ ที่แท้จริง กับศิลปะจาลองที่สื่อสร้างขึ้น
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มิติที่ 4 : องค์ประกอบทางด้านศีลธรรม
หมายถึง การนาเสนอคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับสารได้รับรู้ เช่น ในสถานการณ์ขบขัน
คุณค่าของงานสื่อนั้นก็จะถูกแสดงออกมาในลักษณะของอารมณ์ขัน ในภาพยนตร์การต่อสู้ คุณค่าที่ถูก
สื่อออกมาก็คือศิลปะการต่อสู้ กับความรุนแรง ลักษณะเช่นนี้ เราต้องใช้การรู้เท่าทันสื่อ ในระดับที่
พัฒนาให้มากขึ้น ในการที่จะเข้าใจว่า ข้อมูลนั้นมีคุณค่าทางศีลธรรมหรือไม่ อย่างไร
4 การรู้เท่าทันสื่อคือ ความสามารถวิเคราะห์สื่อได้อย่างทันทีทันใด
ข้อความในสื่อทุกประเภทต้องการการวิเคราะห์ เรารู้ว่าคนเขียนบทความพยายามจะบอกผู้อ่าน
ว่าอะไรและใครที่สาคัญ ผู้สร้างสื่อโฆษณาก็ต้องการทาให้เราเชื่อว่า เรามีปัญหาอะไรสักอย่าง จนต้องใช้
ผลิต ภัณฑ์ของเขาเพื่อช่วยในการแก้ปัญหา ในฐานะผู้รับสื่อเราจาเป็นต้องมีการพัฒนาด้านทักษะ ด้าน
การรู้เท่าทันสื่อ สามารถวิเคราะห์สื่อต่าง ๆ ได้เองอย่างทันทีทันใด เพื่อรับมือกับข้อมูลข่าวสารประเภท
ที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องและมากมาย
วิธีปฏิบัติการเพื่อการรู้เท่าทันสื่อ
วิธีปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะการรู้เท่าทันสื่อนั้น เราสามารถจัดฝึกปฏิบัติได้กับสื่อทุกประเภท ไม่ว่า
จะเป็นการดูวีดีโอ โทรทัศน์ ฟังวิทยุ อ่านหนังสือพิมพ์ ชมภาพยนตร์ หรือแม้กระทั่งการสังเกตป้าย
โฆษณาข้างถนน และการเล่นอินเตอร์เน็ต เพื่อให้เราเกิดการพัฒนาการรู้เท่าทันสื่อ และกลายเป็นผู้ที่
สามารถวิเคราะห์ประเมินค่า ข้อมูลข่าวสารจากสื่อได้ เราจึงควรเริ่มต้นการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนและ
วิธีการ ด้วยการพิจารณาและวิเคราะห์องค์ประกอบต่าง ๆ ของสื่อต่อไปนี้
1. ใครคือผู้ส่งสาร (sender) หรือผู้ผลิตสื่อ
การวิเคราะห์ผู้ส่งสารจะทาให้ทราบวัตถุประสงค์ของการสื่อสารและนั้น ๆ เช่น ถ้าผู้ผลิตสื่อคือ
บริษัท ผู้ผลิตสินค้า วัตถุประสงค์ก็น่าจะเพื่อการส่งเสริมการขาย ถ้าผู้ผลิตสื่อคือรัฐบาลก็อาจจะมี
วัตถุประสงค์เพื่อการบอกกล่าว หรือการสร้างภาพลักษณ์ให้กับรัฐบาล ก็จะทาให้ทราบอย่างชัดเจนว่า
จริง ๆ แล้วสินค้าหรือบริการ หรือข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อมานั้นคืออะไร เพื่อเรา
สามารถตรวจสอบต่อไปได้ว่า สินค้าหรือบริการ หรือข้อมูลข่าวสารนั้น ๆ เป็นจริงตามสรรพคุณที่ผู้ส่ง
สารได้บรรยายไว้หรือไม่
2. สื่ออะไรที่ผู้ส่งสารใช้ (Media)
การใช้สื่อแต่ละประเภทนั้น ให้ผลกระทบต่อผู้ชมแก่ต่างกัน เพราะธรรมชาติของสื่อแต่ละ
ประเภทไม่เหมือนกัน เช่น โทรทัศน์มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง วิทยุมีเฉพาะเสียง หรือหนังสือพิมพ์ไม่
มีเสียงและไม่มีภาพเคลื่อนไหว แต่สามารถพกพาไปตามที่ต่าง ๆ ได้ง่าย และราคาถูก ทาให้ผู้รับสารจาก
สื่อแต่ละประเภทจะได้อารมณ์และความรู้สึกแตกต่างกันไปด้วย นอกจากนั้นแล้ว ต้องตรวจสอบ หา
เทคนิคการนาเสนอของสื่อแต่ละประเภทด้วยว่า มีเทคนิคอะไรที่เสริมแต่งสื่อให้สวยงาม ดึงดูดใจผู้ชม
มากกว่าที่ควรจะเป็น จนทาให้เกิดความน่าเชื่อถือ หรือเกิดส่งผลกระทบต่อการรับรู้ของผู้ชมในลักษณะ
ที่ต่างกันออกไป
3. ใครคือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้รับสื่อ (Receiver)
เมื่อเราทราบแล้วว่าใครคือผู้ส่งสารหรือผู้ผลิตสื่อ ใช้สื่ออะไรเป็นเครื่องมือบ้าง เราก็น่าจะ
พิจารณาและวิเคราะห์ได้ว่ากลุ่มเป้าหมายของสื่อนั้นคือใคร เช่น ถ้าผู้ผลิตสื่อคือบริษัทเครื่องดื่มชูกาลัง
กลุ่มเป้าหมายก็น่าจะเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ถ้าผู้ผลิตสื่อคือบริษัทผลิตครีมไวท์เท็นนิ่ง กลุ่มเป้าหมายต้อง
เป็นกลุ่มคนที่กลัวมีผิวดาเป็นต้น นอกจากนั้นเรายังสามารถตรวจสอบได้ว่า เงื่อนไขส่วนตัวของ
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กลุ่มเป้าหมาย ว่ามีอายุ เพศ การศึกษา ประสบการณ์ พื้นฐานวัฒนธรรม สังคม เป็นอย่างไร เพื่อที่จะ
ทาให้เราทราบว่า คนกลุ่มนั้นมีแนวโน้มอย่างไรต่อสื่อ หรือมีโอกาสตีความสื่อไปในทางใดได้บ้าง
4. ข้อมูลข่าวสารที่แท้จริงของสื่อคืออะไร (Message)
ผู้รับสารต้องพยายามอ่านสื่อให้ออกว่า ผู้ส่งสารพยายามจะบอกอะไร แม้ว่าสื่อบางอย่างจะให้
ข้อมูลที่คลุมเครือไม่ชัดเจน มีการสร้างภาพลักษณ์ สร้างค่านิยมหรือสร้างกระแสบางอย่าง แต่เมื่อเราได้
ผ่านการพิจารณาแล้วว่าใครคือผู้ผลิตสื่อ หรือสื่อนั้นมีความธรรมชาติอย่างไร และมีเทคนิคอย่างไร
ตลอดจนใครคือกลุ่มเป้าหมายของสื่อแล้ว ก็จะสามารถรู้ชัดว่า จริง ๆ แล้วข้อมูลข่าวสารที่สื่อต้องการ
นาเสนอนั้นคืออะไร
5. การประเมินค่า (Evaluation)
ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารซึ่งสื่อนาเสนอ ไม่ได้กระทบกับความรู้สึกหรือมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเรา
มากนัก การรู้เท่าทันสื่อก็คงเป็นการคิดแบบทันทีทันใด เพื่อการฝึกฝนและพัฒนาทักษะด้านการ
วิเคราะห์ ประเมินค่าเบื้องต้น คือ เพื่อการรับรู้ สร้างความสนใจ แต่เมื่อใดที่สื่อนั้นเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตของเรา เราก็จะสามารถนาผลการวิเคราะห์มาประเมินคุณค่า เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเลือก
ที่จะรับ เลือกที่จะใช้ หรือเลือกที่จะเชื่อ ตามสิ่งที่สื่อนาเสนอได้อย่างมีสติต่อไป
สาเหตุสื่อมีอิทธิพลต่อผู้คน
พรทิพย์ เย็นจะบก (๒๕๔๖) ได้รวบรวมที่มาของอิทธิพลของสื่อต่อคนในสังคม จากการให้
ความสาคัญกับการส่งเสริมให้ความรู้เรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” กับประชาชน โดยสรุปสาเหตุแห่งอิทธิพล
ของสื่อได้ ๗ ประเด็นดังนี้
1. สื่อทั้งหมดคือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น
เราต้องเข้าใจว่าสื่อไม่ใช่กระจกที่สะท้อนความจริงของโลก แม้ว่าพวกมันจะถูกสร้างขึ้นมาอย่าง
พิถีพิ ถันเพื่อถ่ายทอดทุกอย่างให้เหมือนจริงก็ตาม ทาให้สิ่งที่นาเสนอบ่อยครั้งให้รู้สึกมีความเป็น
“ธรรมชาติ” และ เป็น “ความจริง” แต่ความจริงแท้ก็คือ สื่อนาเสนอความจริงบางส่วน แล้วทาให้ดูเป็น
ธรรมชาติมาก ๆ จากกระบวนการผลิตที่พิถีพิถันในการสร้างมาเป็นอย่างดี การสร้างให้เสมือนจริง
ทั้งหมดที่สื่อผลิตออกมาจะส่งผลกระทบกับความรู้สึกนึกคิดของผู้ชมได้หลากหลายรูปแบบ
2. สื่อสร้าง “ความจริง”
สิ่งที่เราคิดและรู้สึกเกี่ยวกับโลก ส่วนมากมาจากที่เราเรียนรู้ผ่านสื่อ เนื้อความในสื่อโดยปกติจะ
เป็นส่วนผสมของข้อมูล ค่านิยม และทัศนคติ ที่ซึ่งถูกจัดลาดับกาหนดความสาคัญก่อนหลัง และเน้นย้า
ในขั้นตอนผลิตของสิ่งนั้น ๆ เช่นภาพยนตร์ หรือละครที่ปลูกฝังค่านิยมในเรื่องการกดขี่ทางเพศ หรือ
ความเชื่อ ไสยศาสตร์ ทาให้ผู้ชมยอมรับว่า มันคือสิ่งที่เป็นธรรมชาติโดยปกติ ดังนั้นสื่อจึงมีอิทธิพลอย่าง
กว้างขวางต่อการกล่อมเกลาความรู้สึกเกี่ยวกับความจริงและค่านิยมทางสังคมของเรา การรู้เท่าทันสื่อ
จึงเป็นตัวกระตุ้นให้เราอยากจะตั้งคาถามกับความ “สมจริง” เหล่านี้
3. สื่อทาให้ผู้ชม เกิดการตีความและคล้อยตาม
ความ “สมจริง” ที่ถูกสร้างขึ้นไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว และไม่ได้ถูกจากัดความจากกระบวนการ
ผลิตสื่อเพียงอย่างเดียว แต่ความเข้าใจในเนื้อหาของสื่อจะเกิดขึ้นที่ตัวผู้รับสื่อ ที่ตีความความสมจิรงนั้น
ออกมาในหลากหลายความหมาย ตามต้นทุนของผู้ชมที่มีแตกต่างกัน แต่ละคนค้นหา หรือ “ตีความ”
ความหมายจากสื่อโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละคน แต่ละกลุ่ม เช่น เพศ อายุ เชื้อชาติ ชนชั้น ภูมิหลัง
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ทางวัฒนธรรม ความต้องการส่วนบุคคลและเงื่อนไขในชีวิตประจาวัน พื้นฐานครอบครัว ความสุขสบาย
ทางกาย เป็นต้น ดังนั้นจึงไม่มีคาว่า “ถูกต้องที่สุด” ในการอ่านเนื้อความจากสื่อ
4. สื่อมักจะสร้างความหมาย และใช้เนื้อหาในเชิงการค้า การตลาด หรือในเชิงธุรกิจ
สื่อมวลชนเกือบทั้งหมด ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อสร้างผลกาไรให้กับธุรกิจสื่อ ผู้ชมจะถูกกาหนดให้เป็น
“กลุ่มเป้าหมาย” เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพต่อสินค้าที่ถูกถ่ายทอดจากสื่อ สินค้าอุตสาหกรรม และ
สินค้าบริการ ในบางครั้ง ผู้ชมเองก็สามารถเป็นสินค้าที่ถูกขายผ่านการโฆษณาก็ได้ เงื่อนไขทางธุรกิจจะ
เป็นตัวกาหนดเนื้อหา เทคนิคการนาเสนอ และช่องทางการเผยแพร่ โดยสรุปก็คือ คนทาสื่อจะพิจารณา
ว่า ข้อมูลข่าวสารชนิดไหนที่ควรจะนามาสร้างเนื้อหา และสร้างอย่างไร การรู้เท่าทันสื่อจึงทาให้เราได้คิด
พิจารณาถึงประเด็นเรื่องกระบวนการผลิต และอุตสาหกรรมของสื่อด้วย ไม่ใช่สนใจเพียงสิ่งที่สื่อนาเสนอ
ออกมาให้รับชมเท่านั้น
5. สื่อทุกชนิดบรรจุข่าวสารเชิงอุดมคติและชี้นาค่านิยม
สื่อทุกชนิดนาเสนอข่าวสารเชิงโฆษณาให้เห็นถึงค่านิยมและวิถีชีวิต ที่ถูกกาหนดโดยภาพของ
ผลิต ภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ถูกนาเสนอผ่านสื่อ สื่อจะชี้นา และมีการแสดงออกอย่างชัดเจน หรือแสดงโดยนัยถึง
ข่าวสารเชิงอุดมคติที่เกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการ เช่น ธรรมชาติของการมีชีวิตที่ดี ชีวิตที่ทันสมัยสะดวก
สบาย มีสิทธิพิเศษเหนือผู้อื่น มีคุณค่าต่อตัวเองและต่อสังคม เป็นต้น
6. สื่อสามารถแสดงนัยทางสังคมและการเมือง
สื่อมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงในทางการเมือง และในการก่อรูปการ เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคม
โทรทัศน์สามารถส่งอิทธิพลต่อการเลือกตั้ง และผู้นาทางการเมืองของแต่ละประเทศ โดยการนาเสนอ
ภาพลักษณ์ที่ดีงาม ชื่อสัตย์ กระตือรือร้น มุ่งมั่น จริงจัง หรือเฉลียวฉลาดของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ให้
เป็นที่ปรากฏแก่สายตาประชาชนได้ สื่อยังให้ความรู้สึกที่ลึกซึ้ง ในประเด็นเกี่ยวกับชาติและความห่วงใย
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นความ รู้สึกร่วมกัน จนกระทั่งผู้ชมเห็นดีเห็นงาม และกลายเป็นกลุ่มคนที่มีความคิด
เดียวกันไปในที่สุด
7. สื่อแต่ละสื่อมีรูปแบบ แบบแผน และสุนทรียภาพเป็นของตัวเอง
สื่อ คือข่าวสาร เพราะสื่อแต่ละสื่อมีวิธีการเฉพาะตัวในการสร้างความเป็นจริง สื่อต่างชนิดกัน
สามารถรายงานเหตุการณ์เรื่องเดียวกันได้ แต่จะสร้างความประทับใจและสร้างการมีส่วนร่วมในข่าวสาร
ได้แตกต่างกัน ซึ่งเกี่ยวข้องกับบุคลิกทางด้านเทคนิค ของสื่อที่แตกต่างกัน เช่น นวนิยาย หรือ
หนังสือพิมพ์ สร้างสรรค์ความเป็นจริงด้วยตัวอักษรล้วนๆ ขณะที่ภาพยนตร์ หรือสื่อโทรทัศน์ มีเสียงและ
ภาพเคลื่อนไหวพร้อมกัน เป็นต้น
จากคาตอบของคาถามที่ว่า ทาไมสื่อจึงมีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างมากมายทั้ง 7 ประการตามที่ได้
นามากล่าวไว้นี้ ช่วยทาให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่า สื่อนั้นสามารถมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของเรา
ได้อย่างไร เราจะต้องอาศัยอยู่ ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยการใช้สื่ออย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ต่อ
ให้เราไม่สนใจสื่อ สื่อก็พยายามที่จะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจาวันของเราอยู่ดี เพราะสื่อคือธุรกิจ
และสื่อจะค่อย ๆ หล่อหลอมความคิดของเราให้เป็นอย่างข้อมูลที่สื่อต้องการนาเสนอออกมา ซึ่งถ้าเป็น
ข้อมูลที่ถูกต้อง สมเหตุสมผลและมีประโยชน์ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นไปในทางตรงกันข้าม
ร่างกาย จิตใจสังคม หรือจิตวิญญาณของเรา จะเป็นอย่างไรในอนาคต คือสิ่งที่สื่ออยากให้เป็นเช่นนัน้
นั่นเอง
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๒. แนวคิดเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (K-A-P)
แนวคิดนี้ เป็นแนวคิดที่ให้ความสาคัญกับตัวแปร 2 กลุ่ม มีการสื่อสารเป็นตัวแปรต้น หรือตัว
แปร อิสระ ส่วนตัวแปรตามคือความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ในการวัดความสาเร็จของการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาจะพิจารณา และตรวจสอบว่า ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้รับสาร ทีม่ ีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางบวกหรือไม่ ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง อะไรคืออุปสรรค นอกจากนั้นยังอาจศึกษา
ความสัมพันธ์ในลักษณะสายโซ่ ที่เริ่มจากความรู้ ไปสู่ทัศนคติ และกลายเป็นพฤติกรรมต่อไป
ความรู้ (knowledge)
ความรู้ หมายถึง ความสามารถของผู้เรียน ที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ โดยแบ่ง
ออกเป็นความรู้ต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ และความรู้ต่อเรื่องราวทั่วไปในระดับกว้าง ความรู้นับเป็นความ
สามารถในการใช้ข้อเท็จจริง ความคิด ความหยั่งรู้หยั่งเห็น ตลอดจนความสามารถ เชื่อมโยงความรู้เข้า
กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ (เกศินี จุฑาวิจิตร, 2540: 76)
ระดับความรู้ สามารถจาแนกระดับความรู้ออกได้เป็น 6 ระดับ ดังนี้
๑. ระดับที่ระลึกได้ (recall) หมายถึง การเรียนรู้ในลักษณะที่จดจาเรื่องวิธีปฏิบัติ กระบวน การ
และแบบแผนได้ ความสาเร็จในระดับนี้ คือ ความสามารถในการดึงข้อมูลจาก ความจา
ออกมาได้
๒. ระดับที่รวบรวมสาระสาคัญได้ (comprehension) หมายความว่า บุคคลสามารถทาบางสิ่ง
บางอย่างได้มากกว่าการจดจาเนื้อหาที่ได้รับ เช่น สามารถเขียนข้อความเหล่านั้นด้วย ถ้อยคา
ของตนเองได้ สามารถแสดงให้เห็นได้ด้วยภาพ ให้ความหมายที่ลึกซึ้ง แปลความ และ
เปรียบเทียบความคิดอื่น ๆ หรือคาด คะเนผลที่เกิดขึ้นต่อไปได้
๓. ระดับการนาไปใช้ (application) เป็นความสามารถที่จะนาข้อเท็จจริงและความคิดที่เป็น
นามธรรมไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
๔. ระดับการวิเคราะห์ (analysis) สามารถใช้ความคิดในรูปของการนาความคิด มาแยกเป็นส่วน
เป็นประเภท หรือนาข้อมูลมาประกอบกันเพื่อการปฏิบัติของตนเอง
๕. ระดับการสังเคราะห์ (synthesis) คือ การนาข้อมูลและแนวความคิดมาประกอบกันแล้ว
นาไปสู่การสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม
๖. ระดับการประเมินผล (evaluation) คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลเพื่อ ตั้งเกณฑ์การ
รวบรวมและวัดข้อมูลตามมาตรฐาน เพื่อให้ข้อตัดสินใจถึงระดับของประสิทธิผลของกิจกรรม
แต่ละอย่าง
หลักการเรียนรู้ นักสังคมศาสตร์หลายท่านได้แนะถึงหลักการของการเรียนรู้บางประการ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์อย่างมากสาหรับการสื่อสาร คือ
๑. บุคคลแต่ละคนจะมีความสามารถในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในการศึกษาเรื่องราวใด ๆ
ก็ตาม จาเป็นที่จะต้องคานึงถึงลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย
๓๒

๒. การเรียนรู้มีความสัมพันธ์กับการตอบสนองทางอารมณ์ โดยทั่วไปแล้วการสรรเสริญ ยกย่อง
ชมเชยจะให้ประสิทธิภาพในการเรียนรู้ได้มากกว่าการทาโทษ แต่บางครั้ง การถูกทาโทษจะ
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้ดีเช่นเดียวกัน ถ้ามีการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์อย่าง
รุนแรง
๓. การแสดงให้เห็นว่าควรทาอย่างไร ดีกว่าการบอกเฉย ๆ เพราะการแสดงถึงวิธีการให้ผู้รับฟังได้
เห็นว่าควรทาอย่างไร เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการให้การเรียนรู้ โดยเฉพาะในเรื่องที่ซับซ้อน
๔. ทัศนคติที่ผู้รับสารมีต่อผู้ส่งสาร จะมีผลต่อทัศนคติที่มีต่อสารนั้นด้วย บางครั้งการบอกว่า “ใคร
เป็นผู้พูด” มีความสาคัญพอ ๆ กับการบอกว่า “พูดว่าอะไร” อย่างไรก็ตาม ในระยะยาวตัวสาร
จะมีความ สาคัญมากกว่า
๕. ความจา มีความสัมพันธ์กับความใหม่ของเรื่องราว หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เรามักจะจาและมี
การตอบ สนองต่อข่าวสารที่เพิ่งได้รับใหม่ ๆ และการให้ข่าวสารซ้า ๆ ก็จะก่อให้เกิดการจดจา
และเก็บสารนั้นไว้
๖. การมีส่วนร่วม ทาให้เกิดการเรียนรู้ เนื่องจากคนเราจะเรียนรู้ได้ดีขึ้น เมื่อได้มีการทดลองทาด้วย
๗. การนาเสนอด้วยวิธีที่แปลกใหม่ โดยใช้วิธีที่เป็นการกระตุ้นให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์สูง
จะก่อ ให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ มากกว่าการนาเสนอด้วยวิธีธรรมดา
ทัศนคติ (attitude)
ทัศนคติหมายถึง ความรู้สึก ความคิดเห็นของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของ
เหตุการณ์ บุคคล สถานการณ์ สถาบัน และข้อเสนอใด ๆ ในทางที่ยอมรับหรือปฏิเสธ ส่งผลให้
บุคคลพร้อมที่จะแสดง ปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมอย่างเดียวกันตลอด องค์ประกอบของทัศนคติ
มีอยู่ 3 ประการ คือ
๑. องค์ประกอบด้านความรู้หรือความนึกคิด (the cognitive component) เป็นส่วนที่เป็น
ความเชื่อของบุคคลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั่วไปทั้งสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ หากบุคคลมีความรู้หรือ
ความคิดว่าสิ่งใดดีมักจะมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งนั้น ๆ หากมีความรู้มาก่อนว่า สิ่งใดไม่ดีก็จะมี
ทัศนคติที่ไม่ดีต่อสิ่งนั้น
๒. องค์ประกอบด้านความรู้สึก(the affective component)เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่
เกี่ยวเนื่อง กับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งมีผลแตกต่างกันไปตามบุคลิกภาพของบุคคล เป็นลักษณะที่เป็น
ค่านิยมของแต่ละคน
๓. องค์ประกอบด้านพฤติกรรม (the behavioral component) คือ การแสดงออกของบุคคล
ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความรู้ ความคิด และความรู้สึก
การเปลี่ยนแปลงทัศนคติ โดยทั่วไปคนเราสามารถที่จะเปลี่ยนทัศนคติ และความคิดเห็นได้
กระบวน การในการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคคล มีอยู่ด้วยกัน 3 ประการ คือ
๑. การยินยอม (compliance) จะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพลต่อเขา และเพื่อมุ่งหวัง
ให้เกิดความพึงพอใจจากบุคคลที่มีอิทธิพลนั้น การที่เขายอมทาตามสิ่งที่บุคคลผู้มีอิทธิพลอยาก
ให้ทาก็เพราะคาดหวังว่าจะได้รับรางวัลหรือการยอมรับ
ทัศนคติที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ
ยินยอมนี้ อธิบายได้ในแง่ของการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมของบุคคลในสังคม
๓๓

๒. การเลียนแบบ (identification) เป็นภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งเร้าหรือสิ่งกระตุ้น
และเป็นผลมาจากการที่เขาต้องการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี หรือที่พึงพอใจระหว่างตัวเขากับ
บุคคลอื่นหรือกลุ่มอื่น ความสัมพันธ์นี้อาจจะออกมาในรูปของการรับเอาบทบาททั้งหมดของ
บุคคลหรือกลุ่มมาเป็นของตน และ/หรือเปลี่ยนบทบาทซึ่งกันและกัน ทัศนคติของบุคคลจะ
เปลี่ยนไปมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสิ่งเร้าที่ทาให้เกิดการเลียนแบบนั้น กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ
การเลียนแบบเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ
ซึ่งผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจะ
เลียนแบบมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความดึงดูดใจของสิ่งเร้าที่มีต่อบุคคลนั้น การเลียน แบบจึง
ขึ้นอยู่กับพลังของแหล่งข่าว
เมื่อบุคคลยอมรับหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งต่าง ๆโดยใช้กระบวนการเลียนแบบแล้ว บุคคลนั้นมีแนว
โน้มจะ กระทาสิ่งดังกล่าว เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่จะดารงไว้ซึ่งสัมพันธภาพบางอย่างในสังคม หมาย
ความว่าทัศนคติที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนใหญ่ขึ้น อยู่กับความต้องการที่จะคงไว้ซึ่งสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น
ในสังคม
๓. ความต้องการที่อยากจะเปลี่ยน (internalization) เกิดขึ้นเมื่อบุคคลยอมรับสิ่งที่มีอิทธิพล
เหนือกว่าเนื่องจากสิ่งนั้นตรงกับความต้องการภายในและค่านิยมของเขา
พฤติกรรมที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยกระ บวนการนี้จะสอดคล้องกับค่านิยมที่เขามีอยู่เดิม ความพอใจจะขึ้นอยู่
กับเนื้อหารายละเอียดของพฤติ กรรมนั้น
พฤติกรรมหรือแนวปฏิบัติ (behavior / practice)
พฤติกรรม หมายถึง

การกระทาหรือการแสดงออกของบุคคลซึ่งผู้อื่นสามารถสังเกตเห็นได้

โดย
ปกติคนส่วนใหญ่มักจะแสดงออกตามทัศนคติของตน ทัศนคติจึงเป็นเสมือนหางเสือของพฤติกรรม คือ
เป็นเครื่องควบคุมการกระทาของบุคคล โดยทั่วไปการโน้มน้าวให้บุคคลเปลี่ยนพฤติกรรมในทุกระดับ
ของการสื่อสารสังคม ผ่านสื่อต่างๆ อาจทาได้โดยอาศัยวิธีการดังนี้
๑. การปลุกเร้าอารมณ์ เพื่อให้เกิดความตื่นเต้นเร้าใจในการติดตาม โดยใช้เสียงหรือภาพ
หรือทั้งภาพทั้งเสียง
๒. การเห็นอกเห็นใจ โดยการแสดงความอ่อนโยน เสียสละ และความกรุณา ปราณี ยอม
แพ้ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้อาจโน้มน้าวใจให้ผู้คนยอมรับได้
๓. การสร้างแบบอย่างขึ้นในใจ เป็นการสร้างมาตรฐานอย่างหนึ่งขึ้น เพื่อให้ มาตรฐานนั้น
ปลูกศรัทธา และเป็นตัวอย่างแก่ผู้รับสารที่จะต้องปฏิบัติตาม
๔. การให้รางวัล เช่น การลด แลก แจก แถมในการโฆษณา เพื่อเป็นการจูงใจให้เลือกซื้อ
สินค้ายี่ห้อนั้น ๆ หรือใช้ในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนร่วมมือ หรือเข้าร่วมในกิจกรรม
ตามที่ต้องการ
ผลของการโน้มน้าวใจด้วยวิธีการข้างต้น ก่อให้เกิดพฤติกรรมพื้นฐานคือ
พฤติกรรมใหม่ หรือให้มีพฤติกรรมที่ต่อเนื่อง และหยุดยั้งพฤติกรรมเก่า ๆ

กระตุ้นให้เกิด

ช่องว่างระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม (K-A-P)
๓๔

ในการสื่อสารเพื่อการพัฒนานี้ดูเหมือนเป็นหลักการง่าย ๆ เมื่อมีการวางแผนการสื่อสารเป็น
อย่างดีแล้ว ผู้รับสารก็จะเกิดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกิดทัศนคติที่เห็นด้วย
คล้อยตาม
สนับสนุนและยอมรับอันนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ จะเกิดขึ้นใน
ลักษณะต่อเนื่องกันไป แต่ในความเป็นจริงแล้ว บางครั้งความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมอาจจะไม่สัมพันธ์
กันอย่างต่อเนื่องเสมอไป คือ เมื่อการสื่อสารก่อให้เกิดความรู้ และ ทัศนคติในทางบวกต่อสิ่งที่เผยแพร่
แล้ว ในขั้นการยอมรับปฏิบัติอาจมีผลในทางตรงข้ามกันก็ได้ ถึงแม้ว่าส่วนใหญ่เมื่อบุคคลมีทัศนคติ
อย่างไรแล้ว จะมีความโน้มเอียงที่จะปฏิบัติตามทัศนคติของตนก็ตาม แต่พฤติกรรมเช่นนี้ก็ไม่เกิดขึ้น
เสมอไป กล่าวโดยสรุปก็คือในกรณีทั่วไป เมื่อบุคคลมีความรู้ ทัศนคติเช่นไร ก็จะแสดงพฤติกรรมไป
ตามความรู้และทัศนคติที่มีอยู่
การปิดช่องว่างของความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม หรือ KAP มีดังนี้
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้ให้มากขึ้น กล่าวคือ ต้องหาวิธีการให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าใจวิธีการใช้ หรือการปฏิบัติเกี่ยวกับนวกรรมนั้น ๆ อย่างแท้จริง
2. ให้คาแนะนาในการปฏิบัติ สามารถทาได้โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริม หรือนักพัฒนาเข้า
ไปติดต่อกับผู้ที่ต้องการรับนวกรรมโดยตรง และให้คาแนะนาอย่างใกล้ชิด
3. ให้รางวัลแก่ผู้ที่ยอมรับนวกรรม โดยการให้รางวัลแก่ผู้ที่ยอมรับนวกรรมหรือยอมรับ
ปฏิบัติ เพื่อเป็นการจูงใจแก่สมาชิกในสังคมอื่น ๆ ที่ยังไม่ยอมรับ
4. ใช้กลยุทธ์ในการโน้มน้าวใจ โดยวิธีการใช้สื่อบุคคล ได้แก่ ผู้นาความคิดเห็น
เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ ไปติดต่อกับสมาชิกหรือกลุ่มเพื่อนฝูงเพื่อโน้มน้าวใจให้เกิดการ
ยอมรับนวกรรม
๓. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับสาร
นักทฤษฎีและนักวิจัยทางการสื่อสาร ได้อธิบายพฤติกรรมการสื่อสารของบุคคลว่า มีความแตก
ต่างกันทางสภาพส่วนบุคคล
หรือสภาพจิตวิทยา สภาพภายในจิตใจของบุคคลที่แตกต่างกันทาให้
กระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์แตกต่างกันออกไป ส่งผลต่อทัศนคติหรือการกระทาของแต่ละบุคคลไม่
เหมือนกัน โดยมีราก ฐานความเชื่อที่ว่าบุคลิกภาพของคนมีผลต่อพฤติกรรม การเลือก และเปิดรับสาร
โดยมีกระบวนการเลือกรับข่าวสารที่แตกต่างกันตามกระบวนการเลือกสารของผู้รับสารที่ประกอบด้วย
ขั้นตอนสาคัญ 4 ขั้นตอนคือ
1. การเลือกเปิดรับสาร (selective exposure)
เป็นกระบวนการภายในบุคคลที่พิจารณาว่าพร้อมที่จะเปิดรับสารหรือไม่จะเลือกเปิดรับสาร
ประเภทไหน จากสื่ออะไร และเวลาใด ผู้รับสารจะเลือกสนใจ หรือเปิดรับข่าวสารจากแหล่งหนึ่งแหล่ง
ใดที่มีอยู่ด้วยกันหลายแหล่ง ผู้รับสารมักจะเลือกรับสารที่สนับสนุนสอดคล้องแนวความคิดเดิมของตน
เสมอ (พีระ จิรโสภณ , 2532: 37)
2. การเลือกสารที่สนใจ (selective attention)
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เป็นขั้นตอนที่ถัดจากขั้นตอนแรกที่กระบวนการภายในบุคคล (จิตวิทยา) เลือกสารสนเทศที่
สอดคล้องกับตน (supportive information) ท่ามกลางความหลากหลายของสารสนเทศที่เข้ามาสู่ผู้รับ
สารหลังจากการเปิดรับสาร
3. การเลือกรับรู้ (selective perception)
มนุษย์มีแนวโน้มที่จะรับรู้สารสนเทศที่ตนเห็นว่าน่าสนใจ โดยการแปรสภาพสารสนเทศที่สนใจ
ไปเป็นความรู้พื้นฐาน หรือผู้รับสารจะเลือกตีความหมายตาม
ความเข้าใจของตนเอง
ตาม
ประสบการณ์ ตามความต้องการ เป็นต้น
4. การเลือกจดจา (selective retention)
เป็นความรู้พื้นฐานหรือความรู้เบื้องต้นมิใช่เป็นความรู้ที่ถาวร มนุษย์อาจขจัดความรู้นั้นออกไป
ได้ หรือยอมรับความรู้พื้นฐานแต่เพียงชิมลาง หากความรู้พื้นฐานนั้นยังคง สอดคล้องไม่ขัดแย้งกับทัศนะ
ของบุคคล ความรู้พื้นฐานนั้นก็จะพัฒนาต่อไปเป็นการยอมรับที่ถาวรพร้อมที่จะจดจาต่อไป
การเลือกจดจาเป็นแนวโน้มในการเลือกจดจาข่าวสาร เฉพาะส่วนที่ตรงกับความสนใจ ความ
ต้องการ ทัศนคติ ฯลฯ ของตนเองและมักจะลืมในส่วนที่ตนเองไม่สนใจ หรือไม่เห็นด้วยได้ง่ายกว่า
กระบวนการเลือกสรรเปรียบเทียบเสมือนเครื่องกรอง (filters) ข่าวสารในการรับรู้ของมนุษย์
ซึ่งประกอบด้วยการกลั่นกรอง 3 ชั้น ดังนี้ (พีระ จิระโสภณ, 2532: 37)
การเลือกเปิดรับ
การเลือกรับรู้
การเลือกจดจา

ภาพ 2 กระบวนการเลือกและเปิดรับข่าวสาร

ที่มา : พีระ จิระโสภณ (2532: 37)

การแสวงหาข่าวสาร การศึกษาเรื่องการแสวงหาข่าวสารนี้ได้เน้นในเรื่องของพฤติกรรมการ
เปิดรับสารว่ามีปัจจัยอะไรบ้างเป็นตัวกาหนด ทาไมบุคคลจึงเลือกหรือหลีกเลี่ยงการรับข่าวสารบางอย่าง
Charles Atkin (1973 อ้างใน พีระ จิระโสภณ (2532: 639) ชี้ให้เห็นว่าการแสวงหา
ข่าวสารหรือความต้องการการสื่อสารมวลชนของปัจเจกบุคคลนั้น
คือ
ต้องการได้รับข่าวสาร
(information) และความบันเทิง (entertainment)
กล่าวโดยสรุป การแสวงหาข่าวสารหรือการเลือกรับข่าวสารนั้น นอกจากเพื่อสนับสนุนทัศนคติ
หรือความคิดและความเข้าใจที่มีอยู่เดิมแล้ว ยังเป็นการแสวงหาเพื่อการนาไปใช้ประโยชน์ทางอื่น ๆ
เช่น เพื่อให้มีความรู้ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาได้
ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร
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ในกระบวนการติดต่อสื่อสารต้องอาศัยขอบเขตแห่งความรู้ หรือขอบเขตประสบการณ์
ของผู้รับสารและผู้ส่งสาร ในการเปิดรับข่าวสารของบุคคลในอันที่จะเข้าใจข่าวสารได้มากน้อยเพียงใด ก็
ย่อมขึ้นอยู่กับขอบเขตแห่งประสบการณ์ของผู้รับสารด้วย สาหรับขอบเขตแห่งประสบการณ์นี้ ย่อม
ขึ้นอยู่กับระบบสังคม และวัฒนธรรมตลอดจนภูมิหลังต่าง ๆ ซึ่งแยกเป็นปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. ทักษะหรือความชานาญ อันเป็นทักษะในการอ่าน การฟังของผู้รับสาร เช่น การ
อ่านหนังสือของบุคคลแต่ละวัน หรือระดับการศึกษาต่างกันย่อมมีความสามารถ ความเร็วในการอ่าน
ตลอดจนการเข้าใจในสาระข่าวสารนั้นต่างกันด้วย
2. ทัศนคติของผู้รับสาร ซึ่งจะมีต่อข่าวสาร เรื่องราวที่ได้รับและทัศนคติที่มีต่อ ผู้ส่ง
สารเช่น ผู้รับสารมีทัศนคติไม่ดีต่อหน่วยงานที่เป็นผู้ส่งสาร ผู้รับก็ย่อมมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อข่าวสาร
และปฏิเสธการรับข่าวสาร
3. ระดับความรู้ของผู้รับสาร การที่จะทาความเข้าใจข่าวสาร เรื่องราวที่จะรับ หรือทา
ความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้พบเห็น คนที่มีความรู้มาก ย่อมเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้เร็วกว่าผู้มีความรู้น้อย
4. ระบบสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีผลต่อการแปลหรือการตีความหมายของผู้รับสาร
ที่คนเรามาจากสังคมต่างกัน หรือภูมิหลังวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปย่อมตีความเรื่องราวข่าวสารที่ได้รับ
มาแตก ต่างกันไปด้วย ตามระบบสังคม และวัฒนธรรมที่เขาเป็นอยู่
5. ความต้องการของผู้รับสาร
เนื่องจากในสังคมปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสาร แลก
เปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ แก่กัน ข่าวสารนั้นมีมากมายหลายประเภท
ผู้รับสารแต่ละบุคคลหรือกลุ่มจะเลือกรับเฉพาะข่าวสารที่มีสาระตรงกันกับความสนใจ ความต้องการ
หรือวัตถุประสงค์ที่เป็นเป้าหมายของแต่ละคน และสนใจจดจาในส่วนนั้น ๆ มากเป็นพิเศษ
ทางด้าน ขวัญเรือน กิตติวัฒน์ (2531 : 23 - 26) เห็นว่าทุกคนมีธรรมชาติที่จะเปิดรับ
ข่าวสารตลอดเวลา เพียงแต่จะเปิดรับสื่อใด อย่างไรนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้เป็นตัวกาหนด
1. ปัจจัยด้านบุคลิกภาพและจิตวิทยาส่วนบุคคล มีแนวคิดว่าคนเราแต่ละคนมีความ
แตกต่างเฉพาะตัวบุคคลอย่างมาก ในด้านโครงสร้างทางจิตวิทยาส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาก
ลักษณะการอบรมเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน การดารงชีวิตในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่เหมือนกัน ซึ่ง
ส่งผลกระทบถึงระดับสติปัญญา ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนกระบวนการของการรับรู้ การเรียนรู้ การ
จูงใจ
2. ปัจจัยด้านสภาพความสัมพันธ์ทางสังคม เนื่องจากคนเรามักจะยึดติดกับกลุ่มสังคมที่
ตนสังกัดอยู่เป็นกลุ่มอ้างอิง (reference group) ในการตัดสินใจที่จะแสดงออกซึ่งพฤติกรรมใด ๆ ก็ตาม
นั่นคือมักจะคล้อยตามกลุ่มในแง่ความคิด ทัศนคติ และพฤติกรรม เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของกลุ่ม
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมนอกระบบสื่อสาร เชื่อว่าลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ เพศ
อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ ทาให้เกิดความคล้ายคลึงของการเปิดรับเนื้อหาของการสื่อสาร รวมถึง
การตอบสนองต่อเนื้อหาดังกล่าวไม่แตกต่างกันด้วย
กล่าวโดยสรุปคือ บุคคลจะมีการเลือกเปิดรับข่าวสาร เพื่อตอบสนองความต้องการ และ
สอดคล้องกับความมีทัศนคติดั้งเดิมของแต่ละบุคคล ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามขอบเขตแห่งประสบการณ์
ระดับความรู้ ทัศนคติ และสภาพสิ่งแวดล้อมที่รายรอบตัวบุคคลนั้น
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๔. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสื่อ
ความหมายของสื่อ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2542, หน้า 398) ได้ให้คานิยาม “สื่อ”
(กริยา) ว่าหมายถึง ติดต่อให้ถึงกัน เช่น สื่อความหมาย ชักนาให้รู้จักกัน และสื่อ (นาม) หมายถึง ผู้หรือ
สิ่งที่ติดต่อให้ถึงกันหรือชักนาให้รู้จักกัน เช่น เขาใช้จดหมายเป็นสื่อติดต่อกัน เรียกผู้ที่ทาหน้าที่ชักนาให้
ชายหญิงได้แต่งงานกันว่า พ่อสื่อ หรือ แม่สื่อ (ศิลปะ) วัสดุต่าง ๆ ที่นามาสร้างสรรค์งานศิลปกรรม ให้มี
ความหมายตามแนวคิด ซึ่งศิลปินประสงค์แสดงออกเช่นนั้น เช่น “สื่อผสม"
เว็บสเตอร์ ดิกชันนารี (Webster, 1983, pp.212) นิยาม “สื่อ” หรือ media ว่าหมายถึง
องค์กรที่รับผิดชอบการสื่อสารไปยังสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น
นักวิชาการไทยส่วนใหญ่มักกล่าวถึงสื่อว่าเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร จึงให้ความหมายในด้านที่
เกี่ยวกับการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น
พัชนี เชยจรรยา และคณะ (2551, หน้า 5) ได้ให้ความหมายของการสื่อสารไว้ว่า “เป็นการ
อธิบายความหมายในทางใดทางหนึ่ง และมีสัญลักษณ์ของการส่งและการรับสาร (ไม่ว่าจะภายในตนเอง
ระหว่างผู้หนึ่งกับผู้หนึ่ง หรือระหว่างกลุ่มกับกลุ่ม) หรือสภาพแวดล้อมหนึ่ง ๆ การสื่อสารจึงตั้งอยู่บน
หลักของความสัมพันธ์เสมอ”
พีระ จีระโสภณ (2553, หน้า 34) ได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสื่อไว้พอสรุปได้ว่า สื่อคือ
การให้ข้อมูลข่าวสาร การสร้างทัศนคติ การชักจูงประชาชนให้ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ หรือความคิดใหม่ๆ เพื่อ
การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ สื่อยังส่งสารไปยังผู้รับได้เป็นจานวนมากพร้อม ๆ กันเพราะสื่อมี
หลายประเภทให้เลือกตามความต้องการ
วิลเบอร์ แชรมม์ (Wilber Schramm, 2010, pp.48) กล่าวไว้พอสรุปได้ว่า การสื่อสาร คือ
การมีความเข้าใจร่วมกันต่อสัญลักษณ์ที่แสดงข่าวสาร (information signs)
วิรัช อภิรัตนกุล (2550, หน้า 159) ถึงแม้จะกล่าวว่าถึงการสื่อสารแบบดั้งเดิมแต่ก็น่าสนใจ
และสรุปได้ว่า การสื่อสาร คือ วิถีทางและเทคนิคการสื่อความหมายทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น มนุษย์
รู้จักสัญญาณกลอง ควันไฟ แผ่นศิลาจารึก โทรเลข การพิมพ์ การกระจายเสียง และภาพยนตร์ ดังนั้น
จึงพอสรุปได้ว่าสื่อทุกประเภท ทุกชนิดมีบทบาทสาคัญในการสื่อสารจากผู้นาส่งไปยังผู้รับ โดย
มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเผยแพร่ ทั้งนี้ โดยใช้กลวิธีหรือกระบวนการที่สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมาย ความต้องการและสถานการณ์ในสังคม
ความสาคัญของสื่อ
สื่อมีบทบาทสาคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะมีบทบาทหน้าที่ถ่ายทอด เผยแพร่ความคิด
วิธีการ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ แก่สังคม ทาให้การบริหารจัดการโครงสร้างทางสังคมตลอดจน
พฤติกรรมทางความคิด จิตใจ และการปฏิบัติของมวลชนต่างกันออกไป สื่อจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ความ
เป็นอยู่เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ฯลฯ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
๓๘

ส่วนใหญ่สื่อกับการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์จะดาเนินไปด้วยกัน
และใช้กระบวนการ
ขับเคลื่อนเชิงรุกเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แต่จะส่งผลกระทบต่อสังคมอย่าง
ไร มากน้อยเพียงไหนเป็นหน้าที่ของทุกคนต้องคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ กลั่นกรอง และเลือกรับโดยใช้
ความรู้ (Knowledge) ก่อนนาไปใช้อย่างชาญฉลาดด้วยปัญญา (Wisdom) จึงจะได้ประโยชน์อย่าง
คุ้มค่า แต่เราจะทาอย่างไรจึงจะให้ผู้ผลิตและใช้สื่อตระหนักถึงคุณภาพ จริยธรรม และ จรรยาบรรณของ
ตนเองในการนาเสนอสื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กและเยาวชนที่กาลังอยู่ในภาวการณ์ที่ตื่นตัวสูง
และบางครั้งยังแยกแยะสิ่งที่มีคุณค่าออกจากสิ่งเร้าเชิงลบได้ยาก การนาเสนอข้อมูลต่าง ๆ ผ่านสื่อ
ช่องทางที่หลากหลายในปัจจุบันจึงเป็นเรื่องละเอียดอ่อน องค์กรจะคานึงถึงผลประโยชน์เป็นหลักมิได้
ทั้งนีเ้ พราะการสื่อสารจะเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต้องตอบสนองสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและสามารถ
ให้ข้อมูลได้ฉับพลัน นาไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนส่วนใหญ่ได้
ดังนั้นกระบวนการขับเคลื่อนของสื่อตั้งแต่ข้อมูล (Data) ซึ่งแปลงเป็นเนื้อหา (Message) ที่จะ
นาเสนอต้องผ่านช่องทาง (Channel) หรือวิธีการ (Method) ที่เหมาะสมเพื่อที่ผู้รับสาร (Receiver) จะ
ได้เข้าใจตรงกันและขับเคลื่อนตามผู้ส่ง (Sender) หรือผู้สั่งการ (Director) ได้ ดังนั้นสื่อจึงสนับสนุน
ระบบการทางานของวงการศึกษาทุกประเภทให้ก้าวทันสถานการณ์โลกและปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ประเภทของสื่อ
วิโรจน์ อารีย์กุล (2554, หน้า 28-33) ได้แบ่งประเภทของสื่อไว้หลายรูปแบบ ดังนี้
1. แบ่งประเภทของสื่อออกเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
1.1 สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ ภาพถ่าย
โปสเตอร์
1.2 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์
ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต อีเมล์ เครือข่ายสังคม (Social Network)
2. แบ่งประเภทของสื่อออกเป็นสื่อที่รับรู้โดยการฟังหรือสื่อโสต การเห็นหรือสื่อทัศน์และทั้ง
การฟังและการมองเห็นหรือสื่อโสตทัศน์ ดังนี้
2.1 สื่อโสต (Audio Media) ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง เทป
2.2 สื่อทัศน์ (Visual Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร หนังสือ ภาพถ่าย
3. แบ่งประเภทของสื่อเป็นสื่อร้อนและสื่อเย็น ดังนี้
3.1 สื่อร้อน (Hot Media) สื่อที่นาสารส่งไปยังผู้รับสาร และผู้รับสารไม่ได้มีส่วนร่วม
ใน
การส่งสารเลย ผู้รับสารไม่ต้องใช้ความพยายามใดเพื่อให้ได้สารที่สมบูรณ์ เพราะมีคนจัดคอยดูแลให้ เช่น
ภาพยนตร์ มีช่างเทคนิคของโรงภาพยนตร์ได้จัดการฉายให้ชม เป็นต้น
๓.๒ สื่อเย็น (Cool Media) คือ สื่อที่นาข่าวสารไปยังผู้รับ โดยบางครั้งผู้รับสาร
จาเป็นต้องมี
๓.๓ ส่วนร่วมในการพยายามให้ได้ข่าวสารที่สมบูรณ์ เช่น วิทยุโทรทัศน์ภาพล้ม ผู้ชม
๓๙

ต้องปรับภาพ เป็นต้น
4. การแบ่งประเภทของสื่อโดยธรรมชาติในการนาสาร ดังนี้
4.1 สื่อวัจนะ ได้แก่ สื่อที่นาสารในลักษณะที่เป็นภาษาพูด ภาษาเขียน เช่น การพูด
การเขียน ทางสื่อมวลชนต่าง ๆ เป็นต้น
4.2 สื่ออวัจนะ ได้แก่ สื่อที่นา สารซึ่งไม่เป็นภาษาพูด แต่เป็นสัญลักษณ์เครื่องหมาย
(Signs)และอากัปกิริยา การเคลื่อนไหวของร่างกาย ริมฝีปาก การแสดงออกบนใบหน้า นัยน์ตา การ
ขมวดคิ้ว การใช้สัญญาณมือ การสัมผัส การใช้สัญญาณไฟ การตีเกราะ กลอง การยิงพลุ เพื่อขอความ
ช่วยเหลือของผู้ที่รอดชีวิตจากเครื่องบินตก หรือเรืออับปาง สัญญาณจราจร ป้ายทางเข้าออก ทางไป
ห้องน้าชาย – หญิง ฯลฯ นอกจากนั้น ยังมีสื่อวัฒนธรรมหรือสื่อพื้นบ้าน เช่น ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
ดนตรี การแต่งกาย และสื่อทัศนศิลป์
5. การแบ่งประเภทของสื่อตามรูปแบบและสถานการณ์การสื่อสาร สามารถแบ่งสื่อได้เป็น 3
ลักษณะ ดังนี้
5.1 สื่อภายในบุคคล (Intrapersonal Communication) เป็นการสื่อสารกับตนเอง
หรือการส่งสารของบุคคลคนเดียว แต่ละบุคคลมีการสื่อสารภายในตนเองทุกคน เนื้อหาสาระในการ
สื่อสารมาจากประสบการณ์ ข่าวสาร และข้อมูลที่แต่ละคนได้รับ ตัวบุคคลจึงนับได้ว่าเป็นสื่อหรือ
ช่องทางในการสื่อสารกับตนเอง หรือการสื่อสารภายในบุคคล
5.2 สื่อระหว่างบุคคล )Interpersonal Communication) การสื่อสารระหว่าง
บุคคล
เป็นรูปแบบของการสื่อสารตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป สื่อที่ใช้ในการสื่อสารประเภทนี้ คือ สื่อบุคคล บุคคลได้มี
การพูดกันอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ได้ติดต่อสื่อสารกันทางจดหมาย โทรศัพท์ โทรสาร
เทเลคอนเฟอเร็นซ์ การสื่อสารระหว่างบุคคลนั้น ผู้ส่งสารรู้แน่ชัดว่าเป็นกลุ่มใด ผลสะท้อนกลับจากผู้รับ
สารก็มีได้ง่ายกว่า สื่อหรือช่องทางการสื่อสารสามารถใช้นาสารได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
5.3 การสื่อสารมวลชน )Mass Communication) เป็นการแบ่งประเภทสื่อโดยอาศัย
การรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสเป็นหลัก คือ
1) สื่อที่รับได้ด้วยการมองเห็น หรือสื่อทัศน์ )Visual Media) ได้แก่ หนังสือพิมพ์
ภาพถ่าย
2) สื่อที่รับได้ด้วยการฟัง (Audio Media) หรือสื่อโสต ได้แก่ วิทยุกระจายเสียง
3) สื่อที่รับได้ด้วยการฟังและการมองเห็น หรือสื่อโสตทัศน์ (Audio-Visual Media)
ผู้รับสารรับสารโดยการมองเห็นและการได้ยินพร้อม ๆ กัน ได้แก่ วิทยุโทรทัศน์ ภาพยนตร์วีดิโอ
(Video) วีดิโอดิส (Video disc) การแสดงบนเวที (Theatre) เช่น ละคร ดนตรี อุปรากรการฟ้อนรา
เป็นต้น
๖. การแบ่งประเภทของสื่อเป็นสื่อสนับสนุน (Supporting Channels) แบ่งได้เป็น 3 ประเภท
ดังนี้
6.1 สื่อสนับสนุนในการบันทึกข่าวสาร คือ โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับการพิมพ์การ
๔๐

บันทึก เสียง การบันทึกภาพ ซึ่งต้องอาศัยเครื่องพิมพ์ เครื่องบันทึกเสียง เครื่องเล่นแผ่นเสียงกล้อง
ถ่ายรูป และวัสดุรองรับสาร ได้แก่ กระดาษ แถบบันทึกเสียง แถบบันทึกภาพ แผ่นเสียง เป็นต้น
๖.๒ สื่อสนับสนุนในการขนส่งข่าวสาร คือ โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวกับระบบการ
คมนาคมและบริการไปรษณีย์ได้แก่ เครือข่ายของเส้นทางคมนาคมทางบก ทางอากาศ ทางเรือ ยาน
พาหนะ บริการส่งจดหมาย และไปรษณียภัณฑ์อื่น ๆ
๖.๓ สื่อสนับสนุนในการถ่ายทอดข่าวสาร เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยให้การถ่ายทอด
ข่าวสาร จากทีห่ นึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง โดยอาศัยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบสาย ระบบ
วิทยุ ระบบแสง และระบบสื่อสารดาวเทียม ซึ่งอาจเรียกรวมกันว่า “การสื่อสารโทรคมนาคม” หรือสื่อ
ส่งสัญญาณ ได้แก่ โทรศัพท์ โทรพิมพ์ โทรภาพ โทรสาร โทรทัศน์ตามสาย วิทยุคมนาคม เป็นต้น
๕. ทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อมวลชน
หากมีการตั้งคาถามว่า ระหว่าง “สื่อมวลชน” กับ “สังคม” นั้น กาญจนา แก้วเทพ (2552)
อธิบายว่า มีสายใยสัมพันธ์อะไรระหว่าง 2 สิ่งนี้ คาตอบที่ได้อาจจะมีความหมายซึ่งล้วนแล้วแต่สะท้อน
ให้เห็นกรอบแนวคิดเบื้องหลังคาตอบทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น
- สื่อมวลชนเป็น “ผลผลิต” ของสังคม ฉะนั้น “สังคมแบบไหนหนังสือพิมพ์ก็เป็นแบบนั้น”
- สื่อมวลชนเป็น “ภาพสะท้อน” ของสังคม ดังนั้น “เสรีภาพของสื่อมวลชนจึงเป็นเครื่อง
สะท้อนเสรีภาพของประชาชน”
- สื่อมวลชนเป็น “สถาบันแห่งชาติ” ที่จะต้องมีส่วนในการสร้างสรรค์ระบบเศรษฐกิจ การเมือง
และสืบทอดวัฒนธรรมของชาติ
- สื่อมวลชนเป็น “ผู้พิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติ” ดังนั้นสื่อมวลชนจะต้องไม่ลงข่าวที่ทาลาย
ความมั่นคงของชาติ
- สื่อมวลชนเป็น “ผู้รับผิดชอบต่อความเจริญก้าวหน้าของผู้คนในสังคม” ดังนั้นรายการ
โทรทัศน์เป็นอย่างไร คนดูก็เป็นอย่างนั้น ฯลฯ
ในการตอบคาถามเรื่องความสัมพันธ์/สายใยเชื่อมโยงระหว่างสื่อมวลชนกับสังคมนั้น มีวิธีการ
ตอบคาถามได้จากหลายทฤษฎี
และหนึ่งในทฤษฎีเหล่านั้นก็คือทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อมวลชนที่
พยายามนาเสนอว่า “สื่อมวลชนควรจะหรือถูกคาดหวังให้ปฏิบัติงานอะไรบ้าง”
ในขั้นตอนของการศึกษาการทาหน้าที่ของสื่อ ตามแนวทางของทฤษฎีบรรทัดฐานนั้นจะมีอยู่ 2
ระดับ
1) ระดับโครงสร้าง (Structure) : จะเป็นการตรวจสอบบรรทัดฐานในเชิงโครงสร้างของ
สื่อมวลชน เช่น สื่อมวลชนมีเสรีภาพจากรัฐหรือไม่ มีหลายช่องทางสาหรับการเสนอข่าวสารหรือไม่ การ
เสนอข่าวสารเป็นไปอย่างมีหลักประกันเรื่องเสรีภาพหรือเปล่า เป็นต้น
2) ระดับการปฏิบัติงาน (Performance) : จะเป็นการตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานจริง
ของสื่อ ซึ่งอาจจะเป็นการทางานในระดับขององค์กรของสื่อระดับตัวบุคคล โดยอาจจะพิจารณาว่า ตัว
บุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ทางานอย่างมีกฎระเบียบ มีแนวทางด้านวิชาชีพ มีจรรยาบรรณเป็นกรอบ
กาหนดหรือไม่
๔๑

ลักษณะหลักโดยทั่วไปของทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการควบคุม (control)
การปกป้อง ( protection ) หรือการกากับดูแล ( regulation ) กระบวนการทางานสื่อมวลชน โดย
อาศัยกลไกแบบต่าง ๆ เช่น กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ องค์กรของผู้รับสาร ฯลฯ ซึ่งแม้ในการ
ดาเนินงานจริงๆจะไม่มีสื่อมวลชนใดที่สามารถจะทาตามหลักการที่ ควรจะและเป็นอุดมคติเช่นนั้นได้
ทั้งหมด หากทว่าความสาคัญของทฤษฏีบรรทัดฐานนั้นก็มิได้อยู่ที่ว่า สื่อจะสามารถทาตามอุดมคติได้จริง
หรือไม่ แต่สถานภาพของทฤษฏีนี้ มีความสาคัญในฐานะ อุดมคติ ที่จะคอยเหนี่ยวรั้งมิให้การทางานของ
สื่อจมดิ่งตกต่าลงไป หรือเบี่ยงเบนออกไปจากบรรทัดฐาน เนื่องจาก แรงผลักดันต่าง แนวคิดของทฤษฏี
บรรทัดฐานจะเป็น ส่วนผสมที่สาคัญในยามที่จะมีการพิจารณาออกกฎหมายเกี่ยวกับสื่อ นโยบายการใช้
สื่อ หรือการร่างจรรยาบรรณของสื่อ
ในภาคปฏิบัติการ เราอาจจะเห็นคาถามรูปธรรมที่ทฤษฏีบรรทัดฐานของสื่อ จะจุดประเด็นมา
ให้สาธารณชน และสื่อมวลชนพิจารณาหาคาตอบ เช่น
- สื่อมวลชนควรจะทาอะไรให้มากกว่าการขายเนื้อหา ที่ให้กาไรแก่องค์กรสื่อเท่านั้นหรือไม่
(แนวคิดเรื่องการคืนกาไรให้แก่สังคม)
- ในบางเงื่อนไขที่จาเป็นต้องมีการให้บริการสาธารณะที่ไม่ทากาไรให้แก่หน่วยงาน สื่อจะทา
หรือไม่
- สื่อได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างไรบ้าง
- สื่อได้ทาหน้าที่เป็น “สุนัขเฝ้าบ้าน” (Watch dog) เพื่อติดตามผลงานของรัฐ หรือดูแล
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคหรือไม่
- ในยามที่สังคมมีวิกฤต สื่อเรียกร้องตัวเองให้ทาอะไรบ้างในสถานการณ์ดังกล่าว ฯลฯ
และเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าสังคมแต่ละสังคมที่มีปรัชญาสังคม ระบบการเมือง ความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์
และสังคมแตกต่างกัน ดังนั้น การกาหนดทฤษฏีบรรทัดฐานของสื่อในแต่ละสังคม แต่ละยุคสมัยย่อม
แตกต่างกันไปตามลักษณะของสังคมดังที่จะแสดงให้เห็นต่อไปนี้
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เมสิริณ ขวัญใจ. 2551 ศึกษาเรื่อง เด็กกับการรู้เท่าทันสื่อโทรทัศน์ ผลการวิจัยพบว่า เด็กใช้
เวลาในการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์ในปริมาณจานวนชั่วโมงที่ค่อนข้างมากในแต่ละวัน
และสามารถเลือก
เปิดรับเนื้อหารายการโทรทัศน์ตามความต้องการของตนเองได้อย่างอิสระพอสมควร โดยมีการเลือก
เนื้อหาหลากหลายประเภท ซึ่งรายการที่เด็กเลือกเปิดรับชมนั้นกระจายอยู่ในสถานีโทรทัศน์ทุกช่อง เด็ก
บางคนยังมีโอกาสเปิดรับชมบางรายการจากทางสถานีเนชั่น สถานี ASTV และสถานีแบบบอกรับเป็น
สมาชิกทรูวิชชั่นส์ สาหรับเด็กบางคนมีการเลือกช่องทางสื่ออื่น ที่สามารถทาให้เข้าถึงเนื้อหาที่ตนเองชื่น
ชอบซ้าได้อีก โดยดูจากวีซีดี และดีวีดี โดยเฉพาะเนื้อหาประเภทการ์ตูน เด็กมีทักษะและความสามารถ
ในการวิเคราะห์ ตีความหมาย และประเมินคุณค่าเนื้อหารายการโทรทัศน์ทุกประเภทได้ เด็กตระหนักรู้
เกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในข่าวโทรทัศน์ โดยได้รับแรงเสริมจากทรรศนะมุมมองของพ่อแม่ เด็กมีการ
ตัดสินใจเลือกดูเนื้อหารายการสารคดี ที่สามารถจะตอบสนองประโยชน์ตามความต้องการของตนเอง
สาหรับละครและวาไรตี้โชว์ที่ไม่ได้มุ่งผลิตสาหรับเด็ก
เด็กก็สามารถแยกแยะการกระทาและคาพูดที่
๔๒

เหมาะสมและไม่เหมาะสมได้ สาหรับรายการประเภทการ์ตูน เด็กมีอารมณ์สนุกเพลิดเพลินไปกับเนื้อหา
แต่ก็รู้ว่าเป็นเรื่องราวที่ถูกแต่งขึ้นตามจินตนาการ เป็นสิ่งสมมติ มีความเพ้อฝัน เพื่อความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน ส่วนรายการเกมโชว์ เด็กชื่นชอบที่จะประเมินความสามารถของตนเองเทียบกับผู้เข้าแข่งขัน
โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคมเฝ้าระวังสื่อ
เพราะสื่อเฝ้าระวังสังคม
(๒๕๕๓) หรือ มีเดียมอนิเตอร์ เปิดผลสารวจ “รายการบันเทิงไทย” พบมีเนื้อหาส่อลามกอนาจาร
ความรุนแรง พิธีกรมักใช้ภาษาจิกกัด แฝงเรื่องเพศ ชู้สาว พบโฆษณาแฝงกว่า 70% ผ่านข่าวเบื้องหลัง
กิจกรรมโปรโมทความรักดารา ผู้ผลิตชี้แจง ทาข่าวสร้างสรรค์คนไม่ดู แต่ข่าวฉาว ความรัก นินทา เรตติ้ง
ผู้ชมพุ่งโฆษณาเข้า สอดคล้องกับการใช้ภาษา ในรายการข่าวบันเทิง ที่ผู้ดาเนินรายการมักใช้ภาษาแบบ
แซวจิกกัดมากที่สุด รองลงมาคือ ภาษาแบบขาขัน ภาษาข่าวแบบหวือหวา ที่น่าตกใจคือ มีการใช้ภาษา
แบบสองแง่สองง่าม ที่สื่อความหมายแฝงเรื่องเพศ ในลักษณะชู้สาว ลามก อนาจาร ซึ่งมักพบในทุกชิ้น
ข่าวที่เนื้อหาเน้นชีวิตรักของคนดัง
นักวิชาการเสนอ จัดมาตรฐาน-เรตติ้งรายการบันเทิงให้เหมาะกับช่วงเวลา เน้นคุณภาพมากกว่า
สีสัน เปลี่ยนแปลงร่วมกัน
นอกจากนี้ โครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคมเฝ้าระวังสื่อ เพราะสื่อเฝ้า
ระวังสังคม (๒๕๕๓) หรือมีเดียมอนิเตอร์ ได้สารวจพื้นที่สื่อสร้างสรรค์ให้แก่เด็ก พบว่ายังคงมีสัดส่วนที่
ค่อนข้างน้อยรายการที่ตั้งใจผลิตมาเพื่อเด็กจริงๆ ยังมีค่อนข้างน้อย(เรตติ้ง“ด”หรือ“ป”นั้นมีอยู่ไม่ถึง 1
% ขณะที่รายการที่ดูว่าเด็กพอจะดูได้คือ“ท”: ซึ่งก็ตั้งใจทามาแบบ “ผู้ใหญ่ดูได้ เด็กดูดี” นั้น ครึ่งหนึ่ง
ของความคิดนี้มาจากอยากทาให้รายการปลอดพิษภัย แต่อีกครึ่งหนึ่งก็มาจากฐานผู้ชมที่มากขึ้น และ
เหตุผลทางเรตติ้งประกอบการซื้อขายโฆษณาสินค้าในรายการด้วย)
แม้ทางภาครัฐ จะมีนโยบายที่ดี ที่อยากให้สัดส่วนรายการเด็กและเยาวชนมีสัดส่วน สัก 15%
แต่ที่พบคือสื่อ (โทรทัศน์มีสัดส่วนรายการเด็กอยู่ราว 7-8 % โดยเฉลี่ย) และก็มักไปเน้นรายการการ์ตูน
นิทาน โชว์ แสดง ซึ่งก็มักจะซื้อหามาจากต่างประเทศ ขณะที่รายการการ์ตูนเด็กที่ผลิตในไทยมีเพียง 1
ใน 3 เท่านั้น ปัญหานีส้ ะท้อนว่านโยบายรัฐที่ออกมานั้น ไม่เคยได้รับความร่วมมือจากองค์กรสื่อ
ผู้บริหารสถานีช่องต่างๆ ถือว่า “ขาดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเด็กผ่านสื่อ” อย่างรุนแรง
เช่นเดียวกันนี้สื่อสร้างอันตราย มอมเมาและบ่มเพาะความรุนแรงในเด็ก จากการสารวจพบว่า
เมื่อมองย้อนกลับไปในปีที่ผ่านมาจะพบว่า ความรุนแรงที่ว่านี้ก็มีทั้งในรายการข่าวและรายการละคร
พฤติกรรมเด็กแก๊งปาหิน คลิปเด็กนักเรียนหญิงตบตีกัน ข่าวนักศึกษาอาชีวะตีกัน ฆ่ากัน หรือข่าว
อาชญากรรมที่มีเด็กเป็นเหยื่อและผู้กระทานั้นมีมากทีเดียว ส่วนรายการละครบ้านเรากลับมาเน้นฉาก
ตบตี ตบจูบ ข่มขืน และฉากบู้สนั่น ลอบฆ่า วางแผนทาร้ายกันต่างๆ นานา
ขณะที่รายการโทรทัศน์ประเภทกรรมตามสนองกลับมีมากขึ้น
นัยยะเพื่อต้องการสอนเรื่อง
ความดีความเชื่อ ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่ที่ทากันนั้นเป็นเพราะกระแสความเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษ
กรรมสนองกรรมด้วยการใช้ความรุนแรง ซึ่งก็มักนาเสนอเพื่อมุ่งประโยชน์ทางความบันเทิง (รายการ
แบบ “กรรมบันเทิง” มากกว่า)
นายธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้จัดการกลุ่มงานวิชาการมีเดียมอนิเตอร์ ให้ทัศนะถึง ผลการศึกษา
หลายเรื่องของมีเดียมอนิเตอร์ สะท้อนภาพของสื่อในยุคปัจจุบันได้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นละครไทย
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ที่แฝงเรื่องการกดขี่ อคติ และกว่า 80% มีความรุนแรง เกินครึ่งของละครมีโฆษณาแทรกอยู่ โดยเฉพาะ
โฆษณาแฝงในละครซิทคอมที่พบเป็นจานวนมาก อันเป็นการละเมิดสิทธิผู้บริโภค โดยไม่มีหน่วยงานใด
ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง
ทาให้นักวิชาการด้านสื่อ พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น
สถาบันราชานุกูล ได้ให้ข้อเสนอแนะผ่านเสียงมีเดียมอนิเตอร์ ว่าสิ่งสาคัญอันดับแรกคือ ต้องเข้าใจเรื่อง
วัยของเด็กและ ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่กับสื่อตามลาพัง ผู้ปกครองต้องทาความเข้าใจก่อนว่า เด็กมีการรับรู้
สื่อตามช่วงวัยที่เปลี่ยน แปลงแตกต่างอย่างไร เด็กแต่ละวัยไม่ได้รับรู้เข้าใจสื่อเหมือนกัน เพราะฉะนั้น
ผู้ปกครองควรเลือกสื่อที่ดีให้เด็กรับชม ต้องคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมให้กับเด็กเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
และต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจเนื้อหาของสื่อว่าอะไรคือความจริง อะไรคือการสร้างขึ้นมา เป็นการช่วยให้
เด็กแยกแยะโลกแห่งความจริง กับโลกมายา และเป็นกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง แต่ไม่ได้หมาย
ความว่าเด็กทั้งหมดสามารถดูโทรทัศน์ได้ เพราะในทางการแพทย์แล้ว เด็กอายุต่ากว่า 3 ขวบ ไม่ควรดู
โทรทัศน์ เนื่องจากแสง สี เสียง ในหน้าจอโทรทัศน์นั้นรบกวนประสาทการรับรู้ของเด็ก และที่เห็นได้ชัด
คือ เด็กที่ดูโทรทัศน์มากๆ จะสมาธิสั้น
เช่นเดียวกับรศ.ดร.ปาริชาต
สถาปิตานนท์
คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย กล่าวผ่านเสียงมีเดียมอนิเตอร์ว่า สถานการณ์สื่อในปัจจุบันได้สร้างความฟุ้งเฟ้อและ
ปลูกฝังการบริโภคนิยมให้กับ คนในสังคม แม้จะอ้างได้ว่า สิ่งที่กาลังทาเป็นกระแสโลก เพราะสื่อ
ประเทศอื่นๆ ก็ทากัน แต่สิ่งที่ทาให้เกิดปัญหาต่อสังคมไทย เพราะเราไม่เคยเตรียมความพร้อมให้เกิด
กระบวนการรู้เท่าทันสื่อเหมือนประเทศ อื่นๆ ทางออกคือ 1) รัฐต้องเข้ามาแทรกแซง โดยออก
กฎระเบียบควบคุม 2) ปล่อยให้สื่อควบคุมกันเอง ให้สมาคมวิชาชีพต่างๆ ควบคุมกันเอง และ 3)
มาตรการภาคประชาชน เป็นมาตรการที่จาเป็นมากๆ เพราะประชาชนมีพลังในการกระตุ้นการทางาน
ของรัฐบาลและสมาคมต่างๆให้เกิดการขับ เคลื่อนได้
สังคมต้องขับเคลื่อนด้วยวิธี 5 ส. คือ 1) สู้ คือ ตีแผ่ด้วยผลการวิจัย แล้วนาผลการศึกษา
ออกมาเรียกร้อง เกาะติดประเด็น 2) เสียบ คือ คบสื่อหรือเอเยนซี่น้าดี เพื่อหาความร่วมมือในการ
ทางาน 3) สร้าง คือสร้างสื่อที่เป็นพื้นที่ปลอดโฆษณาปลอดธุรกิจ 4) สนุก คือ การทาให้คนสนุก ทาใน
บทบาทที่สามารถทาได้ เช่น ถ้าเป็นอาจารย์ก็นามาบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เด็กเกิด
ความสนุก ในการเรียน หรือเป็นชมรมคนรู้ทัน โดยการเข้าไปตั้งกระทู้หรือเขียนบล็อก และ 5)
สนับสนุน ช่วยกันเชียร์ ช่วยกันดู ช่วยกันสนับสนุนสื่อดีๆเพื่อให้คนทางานเกิดกาลังใจ ในขณะเดียวกัน
ถ้าเด็กสามารถแยกแยะสื่อได้ด้วยตัวเองก็ควรให้การสนับสนุน
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (Child Watch) (๒๕๕๕) ได้ดาเนินการสารวจสภาวการณ์เด็กและ
เยาวชนในรอบปี 2554-2555 ดังเช่นที่ได้เคยปฏิบัติมา ในด้านสภาวการณ์เด็กกับสื่อพบว่าแนวโน้ม
เด็กยุคใหม่ใช้เวลากับสื่อมากขึ้น โดยจากข้อมูลพบว่า เด็กเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา
กว่า ร้อยละ 91 มีโทรศัพท์มือถือ โดยเมื่อทาการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้งานรูปแบบต่างๆ แล้ว
พบว่าเด็กใช้เวลาคุยโทรศัพท์ หรือแชท ผ่านโปรแกรม Line WhatsApp BB messenger Facebook
เฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง 40 นาที และยังพบอีกว่า โทรศัพท์มือถือของมีเด็กไทย เฉลี่ยถึงร้อยละ 70
๔๔

สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ อีกทั้งในปัจจุบันมีเด็กถึงร้อยละ 58 ที่มีคอมพิวเตอร์และอีกร้อยละ 14
ที่มีแท๊บเล็ต/ipad/galaxy tabของตนเอง ส่งผลให้ในปัจจุบันเด็กไทยสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้
ง่าย ยิ่งขึ้น และถือเป็นปัจจัยหนุนเสริมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กให้เพิ่มสูงขึ้น
โดยพบว่าเด็กในปัจจุบันใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยสูงถึงวันละกว่า
3
ชั่วโมง
นอกจากนี้ในส่วนของสื่อโทรทัศน์นั้นพบว่าเด็กใช้เวลาไปกับสื่อโทรทัศน์เฉลี่ยวันละ 3 ชั่วโมง เมื่อ
พิจารณาจากข้อมูลเหล่านี้ ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงการใช้เวลาของเด็กที่ใช้ไปกับสื่อซึ่งสูงถึง 8 -9 ชั่วโมง
ใน 1 วัน ซึ่งอาจเทียบได้กับ เวลาครึ่งชีวิตยามตื่นของเด็กไทย โดยในระยะยาวอาจส่งผลต่อเวลาในการ
พักผ่อนที่ลดลง และส่งผลกระทบต่อเวลาในการเรียนรู้ของเด็กให้ต้องด้อยประสิทธิภาพลงไป
ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสื่อครองชีวิตเด็กไทยไม่ให้ขยายตัวสูงขึ้น กลไกครอบ
ครัวจึงถือเป็นหัวใจสาคัญในการควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนในการใช้สื่อ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสทากิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อลดโอกาสและเวลาในการเข้าถึงสื่อ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากเด็กได้อาศัยอยู่กับครอบครัวและมีการทากิจกรรมต่างๆร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว ย่อม
สามารถดึงดูดให้เด็กเข้ามาใช้เวลาความสุขร่วมกันกับครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น และสามารถลดเวลาในการ
ใช้สื่อของเด็กให้ลดน้อยลงได้ ขณะเดียวกันหากครอบครัวมีกฎกติกาในการใช้สื่อเช่น ไม่ใช้โทรศัพท์ใน
พื้นที่ลับตา การกาหนดระยะเวลาในการดูโทรทัศน์ การไม่ให้มีโทรทัศน์หรือคอมพิวเตอร์ในห้องส่วนตัว
ของเด็กเป็นต้น เช่นนี้เองย่อมจะช่วยลดเวลาที่เด็กใช้กับสื่อให้ลดน้อยลงไปไม่ยากต่อไป
เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมบทบาทให้กับ พ่อแม่ ครู และชุมชน โดย
เน้น“การสร้างทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน” ให้เด็กตั้งแต่เล็กอย่างจริงจังผ่านความร่วมมือระหว่าง
ครอบครัวและชุมชน ควบคู่ไปกับการสร้าง “แรงบันดาลใจ” ให้กับเด็กในการเรียน ไม่ให้เกิดปรากฏ
การณ์ถอดใจจากการเรียนและพาตัวเข้าสู่พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ มากมายอันจะนาไปสู่การหลุดออกนอก
ระบบ เช่นเดียวกับการมีวาระแห่งชาติของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องใน “เรื่องครอบครัว” เพื่อส่งเสริม
ความสัมพันธ์และการสร้างความเข้ม แข็งให้กับสถาบันครอบครัวในปัจจุบัน ย่อมจะมีส่วนช่วยให้
ครอบครัวกว่า 7 ล้านครอบครัวกลับมามีใจที่จะช่วยกันค้าชูให้ลูกหลานของเราเติบโตขึ้นมาอย่างมี
คุณภาพและสามารถรับมือกับปัญหาต่างๆได้ต่อไป
ดร.อมรวิช ช์ นาครทรรพ ผู้ อานวยการสถาบันรามจิต ติ ทาการศึกษาสภาวการณ์เด็กและ
เยาวชนในปี 2555 ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ในการวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (Child Watch) ในด้านสภาวการณ์เด็กกับสื่อพบว่า
แนวโน้มเด็กยุคใหม่ใช้เวลากับสื่อมากขึ้น โดยจากข้อมูลพบว่า เด็กเยาวชนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึง
อุดมศึกษากว่าร้อยละ 91 มีโทรศัพท์มือถือ เมื่อทาการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรมการใช้งานรูปแบบต่างๆ
แล้ว เด็กใช้เวลาคุยโทรศัพท์ หรือแชทผ่านโปรแกรม Line WhatsApp BB messenger Facebook
เฉลี่ ย วั น ละ 2 ชั่ ว โมง 40 นาที โดย โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ของเด็ ก เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 70 สามารถเข้ า ถึ ง
อินเทอร์เน็ตได้ ส่งผลให้ในปัจจุบันเด็กไทยสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น และถือเป็นปัจจัย
หนุนเสริมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กให้เพิ่มสูงขึ้น ส่วนการใช้เวลาเล่นอินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ย
สูงถึงวันละกว่า 3 ชั่วโมง ขณะที่เด็กใช้เวลากับสื่อโทรทัศน์เกือบวันละ 3 ชั่วโมง สะท้อนให้เห็นถึงการ
ใช้เวลาของเด็กที่ใช้ไปกับสื่อทั้งสองซึ่งเป็นสื่อที่เยาวชนให้เวลามากที่สุดจะสูงถึง 8 -9 ชั่วโมงใน 1 วัน
เทียบได้กับเวลาครึ่งชีวิตยามตื่นของเด็กไทย อาจส่งผลต่อเวลาในการพักผ่อนที่ลดลง และส่งผลกระทบ
ต่อเวลาในการเรียนรู้ของเด็กให้ต้องด้อยประสิทธิภาพลงไป ปัจจุบันเด็กทั่วโลกต่างเกิด เติบโต และตก
๔๕

อยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมสื่อที่ถือเป็นสิ่งแวดล้อมและปัจจั ยส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของทีวี สื่ออินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่มีแนวโน้มจะเข้ามาแทนที่สื่อ มากขึ้นทุกที เด็กไทยขณะนี้
เหมือนตกอยู่ในวงล้อมสื่อร้าย และอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง
ผนวกกับการศึกษาของสถาบันรามจิตติ ที่ชี้ว่าเยาวชนใช้เ วลากับสื่ออินเตอร์เน็ตรวมกันวันละ
กว่า 7 ชั่วโมง มีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพในแง่ของการเหนื่อยล้า อ่อนเพลียจากการใช้เวลากับสื่อนาน
เกินไป เด็กและเยาวชนใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมากกว่าความรู้ นอกจากนี้ การเสพสื่อที่ไม่
สร้างสรรค์ ไม่ว่าวัยใดล้วนมีผลกระทบต่อสมองและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่นเดียวกับความ
เสี่ยงต่อการเสพติด มีรายงานว่าสื่อต่างๆ เป็นช่องทางหนึ่งที่มีส่วนทาให้เด็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงกับ
การเสพติดเหล้า บุหรี่ไปจนถึงการใช้สารเสพติด และกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเห็นโดยทั่วไป เสี่ยง
เป็นเหยื่อเจอ "ผู้ร้ายไร้สังกัด อาชญากรไร้ตัวตน" โดยเฉพาะปัญหาการตกเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์
ซึ่งสื่ออินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ดูจะเป็นช่องทางของผู้ร้ายยุคใหม่ ที่บางครั้งปรากฏตัว ผ่านการ
ล่อลวงขายสินค้า จัดหางาน นัดหาคู่ หรือชักชวนให้เล่นการพนันผ่านเว็บ ผ่านมือถือ
บุปผา เมฆศรีทองคา (2555) สะท้อนมุมมองของนักศึกษานิเทศศาสตร์ต่อการรู้เท่าทันสื่อ
โซเชียลมีเดียพบปัจจัยที่ทาให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษาเกิดจาก 4 ปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยด้านครอบครัวปัจจัยด้านสถาบันการศึกษา ปัจจัยด้านเพื่อน และปัจจัยด้านสื่อมวลชน
ซึ่งผลการสังเคราะห์จากปัจจัยด้านครอบครัว พบว่า นักศึกษานิเทศศาสตร์มีความคิดเห็นว่า
ครอบครัวเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย เพราะเป็นสถาบันแรกที่ให้ความรู้หรือคา
แนะนาแก่วัยรุ่นเป็นรากฐานของการเรียนรู้ เช่น “ผู้ปกครองสามารถสอดส่องดูแลบุตรหลานของตัวเอง
ได้ง่ายกว่าที่จะให้คนอื่นมาบอก รองลงมาคือ ครอบครัวเป็นผู้คัดกรองการรับรู้ข่าวสารทางสื่อโซเชียล
มีเดียผ่านการพูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารปลูกฝัง / สั่งสอน / กลั่นกรองให้ระบบการคิดหรือการตัดสินใจ
ในการรับข่าวสารทางสื่อโซเชียลมีเดียในทุกแง่มุม เป็นต้น
สิริภิญญ์ อินทรประเสริฐ. (2556) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของสื่อที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม
ความรุนแรงของเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า อิทธิพลของสื่อที่มีความ
สัมพันธ์กับพฤติกรรมความรุนแรงของเด็กและเยาวชน พบว่า สื่อที่กลุ่มตัวอย่างทุกคนเข้าถึงและใช้
ประโยชน์อันดับแรกคือโทรทัศน์ รองลงมาคืออินเทอร์เน็ต และ ภาพยนตร์ เวลาที่เข้าชมสื่อแต่ละ
ประเภทในหนึ่งวัน พบว่าสื่อที่มีการเข้าชมมาก ได้แก่ ภาพยนตร์ โทรทัศน์ เกมคอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์เคลื่อนที่ ความรุนแรงที่อยู่ในสื่อด้านภาพ และ เสียง อันดับแรกคือภาพยนตร์
รองลงมาคือโทรทัศน์ และอินเทอร์เน็ต ความรุนแรงที่อยู่ในสื่อด้านเนื้อหา อันดับแรกคือโทรทัศน์
รองลงมาคือภาพยนตร์ และหนังสือพิมพ์ ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อิทธิพลของสื่อ ปัจจัยส่วน
บุคคลของเด็กและเยาวชนปัจจัยแวดล้อมด้านสื่อของเด็กและเยาวชน และสถานการณ์ในชุมชน มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรม ความรุนแรงของเด็กและเยาวชน
กวิสรา ทองดี. (2557) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาระดับการรู้เท่าทันสื่อโดยใช้ชุดฝึกอบรมแบบ
ผสาน ความจริง เรื่องการรู้เท่าทันสื่อโฆษณา สาหรับเด็กและเยาวชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการ
รู้เท่าทันสื่อส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากและมีความต้องการเรียนรู้จากสื่อชุดฝึกอบรมแบบผสานความจริง
ในระดับมาก และ เมื่อนาคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มาวิเคราะห์เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
๔๖

เรียน พบว่าคะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

๔๗

บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
โครงการวิจัยเรื่อง การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสานกับการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีการ
กาหนดขั้นตอนในการศึกษาวิจัยดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

แบบแผนการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
การเก็บรวมรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล

๑. แบบแผนการวิจัย
1. บทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่นหนังสือ เอกสาร ตารางานวิจัย และบทความ
วิชาการ เพื่อนามาสังเคราะห์ เนื้อหา และจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ของเนื้อหา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
ออกแบบ แบบสารวจ แบบสอบถาม แนวคาถาม และกิจกรรม
2. ออกแบบแบบสารวจการรู้เท่าทันของผู้ปกครอง แบบสอบถามก่อนและหลังการ
ประชุมอบรม ทาการทดสอบแบบสอบถาม และปรับปรุงแบบสอบถาม
๓. จัดประชุม ชี้แจงทีมงานวิจัยและผู้ช่วยทีมวิจัย ถึงวัตถุประสงค์ เนื้อหาของ .
งานวิจัย วิธีการดาเนินการวิจัย ก่อนการเก็บข้อมูลภาคปฏิบัติ
4. เก็บข้อมูลภาคสนามจากการจัดเวทีประชุม ให้ความรู้ และเวทีแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครองใน – 2559 ภูมิภาค ใช้เวลาเก็บข้อมูลตั้งแต่ตุลาคม 6กรกฎาคม
2560
๕. ลงรหัสข้อมูล ประมวลผล และวิเคราะห์ผลการวิจัย ใช้เวลารวบรวมข้อมูลและ
2560 กันยายน – แต่เดือนกรกฎาคมประมวลผล ตั้ง
6. ทาจัดรายงานผลการวิจัย นาเสนอต่อกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
2. ประชาและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้ปกครองที่มีบุตร หลานที่
กาลังศึกษาในประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาจาก 6 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคตะวัน
ออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก ภูมิภาคละ 1 จังหวัด รวมกรุงเทพมหานคร รวม 7
จังหวัด มีการสุ่มตัวอย่าง 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้ น ที่ 1 ขอบเขตด้ า นพื้ น ที่ ที่ มี ผู้ ป กครองใน 6 ภู มิ ภ าคภู มิ ภ าคละ 1 จั ง หวั ด รวม
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น 7 จังหวัด ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายคือ เลือกจังหวัดที่มีจานวนประชากรมาก
ที่สุดของแต่ละภูมิภาค ดังนี้

ภาคเหนือ
ได้แก่ ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ผูป้ กครองที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครราชสีมา
ภาคกลาง
ได้แก่ ผูป้ กครองที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ และ
กรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันออก
ได้แก่ ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในจังหวัดชลบุรี
ภาคตะวันตก
ได้แก่ ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี
ภาคใต้
ได้แก่ ผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
จานวนจังหวัดที่ดาเนินการตามแผนวิจัยมีทั้งสิ้น ๗ จังหวัด แต่จังหวัดกาญจนบุรี มีจานวนผู้ปก
ครองร่วมน้อย และไม่ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ จึงเลือกจังหวัดในภูมิภาคเดียวกันที่
ยินดีให้เข้าทาวิจัย จึงได้จังหวัดราชบุรี เพิ่มเติมอีกหนึ่งจังหวัด รวมทั้งสิ้น ๘ จังหวัด
ขั้นที่ 2 เลือกโรงเรียนแบบเจาะจง ตามความร่วมมือที่ทางโรงเรียนในแต่ละจังหวัดจะยินดี
รับทีมวิจัยใช้พื้นที่ของโรงเรียนและยินดีประสานผู้ปกครองเป้าหมายให้เข้ าร่วมวิจัย โดยมีที่ตั้งอยู่ในเขต
อาเภอเมืองของจังหวัดที่เลือกได้ในขั้นที่ ๑ มีการจัดกลุ่มประเภทโรงเรียนที่ศึกษาแยกเป็น ๒ กลุ่ม ๒
ประเภท ดังนี้
 กลุ่มโรงเรียนระดับประถมศึกษา แต่ละจังหวัดเลือกจากโรงเรียนรัฐบาล โรง และสังกัด 1
โรง 1 โรงเรียนเอกชน
 กลุ่มโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ชั้นมแต่ละจังหวัดเลือกจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ๖-๑.
1 ตอนต้นสังกัดรัฐบาลโรง และสังกัดโรงเรียนเอกชน โรง ในกรณีที่ในจังหวัดใด โรงเรียน 1
นักวิจัยจะประสานกับโรงเรียนที่มี ๖-๔.มัธยมศึกษาของเอกชนไม่มีชั้นเรียนในระดับชั้น ม
ระดับชั้นเทียบระดับกันได้ คือโรงเรียนหรือวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนในระดับปวชทดแทน .
โรงเรียนที่สุ่มเลือกใน ๖ ภูมิภาค ๘ จังหวัด รวมโรงเรียนเลือกศึกษาทั้งหมด ๒๕ โรงเรียน
แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงจังหวัดและรายชื่อโรงเรียนที่เลือก เพื่อขอผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม
ระดับ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
มัธยมศึกษา
วันที่
จังหวัด
ตอนต้น
ตอนปลาย
จัดกิจกรรมวิจัย
โรงเรียน
เชียงใหม่
โรงเรียนรัฐบาล
ร.ร.กาวิละวิทยาลัย
๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
โรงเรียนเอกชน
ร.ร.ปริ๊สซ์รอแยลวิทยาลัย
นครราชสีมา
โรงเรียนรัฐบาล
ร.ร.อนุบาล
ร.ร.สุรนารีวิทยา
ครั้งที่ ๑
นครราชสีมา
๒๑ กุมภาพันธ์
ร.ร.บ้านจอหอ
๒๕๖๐
โรงเรียนเอกชน
ร.ร.เกียรติคุณวิทยา
โรงเรียนเอกชน
ร.ร.เกียรติคุณวิทยา
ครั้งที่ ๒
๑๔ มีนาคม
๔๙

สมุทรปราการ
โรงเรียนรัฐบาล

ร.ร.วัดพิชัย
สงคราม

ร.ร.สตรีสมุทรปราการ

โรงเรียนเอกชน
ร.ร.เซนต์โยเซฟทิพวัล
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนรัฐบาล
ร.ร.วัดมหาพฤตา
ร.ร.สตรีมหาพฤตาราม
ราม
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า
โรงเรียนเอกชน
ร.ร.กรุงเทพคริสเตียน
ชลบุรี
โรงเรียนรัฐบาล
ร.ร.อนุบลพนัส
ร.ร.พนัสพิทยาคาร
ศึกษาลัย
โรงเรียนเอกชน
ร.ร.วัฒนานุศาสน์
วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาค
ตะวันออก
กาญจนบุรี
โรงเรียนรัฐบาล
ร.ร.อนุบาลท่าม่วง
ร.ร.ท่าม่วงประชาราษฎร์
โรงเรียนเอกชน
ร.ร.วีรศิลป์
ราชบุรี
โรงเรียนเอกชน
ร.ร.พิบูลย์สงครามอุปถัมภ์
ร.ร.ราชบุรี
บริหารธุรกิจ
นครศรีธรรมราช
โรงเรียนรัฐบาล
ร.ร.อนุบาลนครศรี
ร.ร.กัลยาณีศรีธรรมราช
ธรรม ราช “ณ
นครอุทิศ”
โรงเรียนเอกชน
ร.ร.ศรีธรรมราชศึกษา
หมายเหตุ

๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
เวทีที่ ๑
๔ กุมภาพันธ์
เวทีที่ ๒
๒๗ กรกฎาคม
๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐

๘ กุมภาพันธ์
๒๕๖๐
๔ พฤษภาคม
๒๕๖๐
๒๕ กพ.๕๙

โรงเรียนที่ขีดเส้นใต้คือ สถานที่จัดเวที

ขั้นที่ ๓ การเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ปกครองที่มีเด็กและเยาวชนกาลังศึกษาในระดับ
มัธยม และประถมศึกษาในจังหวัดที่สุ่มได้ ในขั้นตอนที่ ๑ โดยมีวิธีการเลือกผู้ปกครองแบบสุ่มเลือก
เจาะจง (Purposive Sampling) จากโรงเรียนที่ผู้บริหารให้ความร่วมมือที่จะประสานผู้ปกครองให้เข้า
ร่วมวิจัยกับทีมวิจัยได้ รวมถึงการให้ความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ยินดีเข้าร่วมวิจัยตามการประสานจาก
ทางโรงเรียน และได้จานวนผู้ปกครองทั้งสิ้น 2๙2 คนดังนี้
การสุ่มตัวอย่างผู้ปกครองเป้าหมายจากโรงเรียนที่สุ่มได้ มีวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้
เวทีที่ ๑ จัดทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ใน ๘ จังหวัดตามภูมิภาคและจังหวัด ที่กาหนดตามแผนวิจัย
1) กาหนดให้ผู้ปกครองเป้าหมาย มาจากโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1-6 ชั้นปีละ ๒ คน
ในแต่ละจังหวัด เลือกจากโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนของเอกชน รวม 2 โรงเรียน
๕๐

2) กาหนดให้ผู้ปกครองเป้าหมาย มาจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ชั้นปีละ 2 คน
ในแต่ละจังหวัด เลือกจากโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนของเอกชน รวม 2 โรงเรียน
3) กาหนดให้ผู้ปกครองเป้าหมาย มาจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้นปีละ 2
คน ในแต่ละจังหวัด เลือกจากโรงเรียนของรัฐบาลและโรงเรียนของเอกชน รวม 2
โรงเรียน
เวทีที่ ๒ จัดครั้งเดียวในกรุงเทพมหานคร โดยรวมผู้ปกครองจากทุกจังหวัดที่เคยร่วมในเวทีที่ ๑
๑. กาหนดจากผู้ปกครองเป้าหมาย ในโรงเรียนเป้าหมายภายในกรุงเทพมหานคร ได้แก่
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสตรีมหาพฤตาราม โรงเรียนวัดมหาพฤตาราม
และ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
๒. สุ่มเลือกจากการทาบทามของโรงเรียน ถึงผู้ปกครองที่เคยร่วมเวทีที่ ๑ จังหวัดละ ๒ คน
จังหวัดที่มีการจัดเวทีครั้งที่ ๑ ซ้า ๒ ครั้งได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดราชบุรี และกรุงเทพ
มหานคร เนื่องจาก จานวนผู้ปกครองของทั้ง ๓ จังหวัด มีจานวนขาดไปมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ดังนี้
๑. โรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษา ของจังหวัดนครราชสีมา จัดเวทีซ่อมโดยขอความ
ร่วมมือจากโรงเรียนบ้านจอหอ ทดแทนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา และขอผู้ปกครอง
โรงเรียนเกียรติคุณวิทยาเพิ่มเติม โดยจัดเวทีซ่อมครั้งที่ ๒ ที่โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา วันที่
๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. โรงเรียนเอกชนทั้ง ๒ ระดับ ของจังหวัดกาญจนบุรี ขาดจานวนทั้งหมด จัดเวทีซ่อมโดยขอ
ความร่วมมือจากโรงเรียนรพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์.ร. และโรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ
ที่ ๒ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของจังหวัดราชบุรีทดแทน โดยจัดเวทีซ่อมครั้งที่
โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์ จ๒๕๖๐พฤษภาคม ๔ราชบุรี วันที่ .
๓. โรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษา ของกรุงเทพมหานคร จัดเวทีซ่อมโดยขอความร่วมมือ
จากโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า ทดแทนโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม โดยจัดเวทีซ่อมครั้งที่ ๒ ที่
โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า วันที่ 2560 มีนาคม 21
ผลการดาเนินการ สาหรับการจัดเวทีที่ ๒ ได้รับความร่วมมือจาก โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย โรงเรียนสตรีมหาพฤตาราม เป็นอย่างดี แต่ผู้ปกครองในต่างจังหวัด ได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ปกครองในโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จากจังหวัดเชียงใหม่ ๒ คน โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จานวน ๓
คน โรงเรียนอนุบาลท่าม่วงและโรงเรียนท่าม่วงประชาราษฎร์จานวน ๓ คน รวมผู้ปกครองเวทีที่ ๒
จานวนทั้งสิ้น ๓๕ คน
๓. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สาหรับโครงการวิจัยเรื่องการรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทัน
ตนเองของผู้ปกครอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน แบ่งเครื่องมือการวิจัยเป็น ๒ ประเภท
เครื่องมือ ได้แก่
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๓.๑ เครื่องมือการวิจัยที่เป็นกิจกรรมวิจัย ได้แก่ การจัดเวที หรือการจัดประชุมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง ๒ ครั้ง โดยครั้งที่ ๑ มีวิธีการจัดการและมีเนื้อหาเหมือนกัน แยกจัดตามจังหวัดทั้ง ๘ จังหวัด
เป็นเวลา ๓ ชั่วโมงตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.เพื่อให้พื้นที่แก่ผู้ปกครองเข้าประชุมร่วมกัน เพื่อทดสอบ
ความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อ การเปิดโอกาสให้ได้รับความรู้ และทาความเข้าใจเกี่ยวกับการรู้เท่าทัน
สื่อ อย่างถูกต้องและมีระบบคิดกว่าที่ผู้ปกครองจะรับรู้ได้ด้วยตนเองจากกิจกรรมในการประชุมที่จัดโดย
นักวิจัยโครงการ ซึ่งมีการจัดการเนื้อหาการประชุมเป็น ๔ ส่วนเพื่อนาไปสู่วัตถุประสงค์การวิจัย ได้แก่
ส่วนที่ ๑ ส่วนรับข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อจากผู้ปกครอง
ส่วนที่ ๒ ส่วนที่ทีมวิจัยเชิญวิทยากรจาก คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ให้ความรู้กับผู้ปกครอง โดยอ.ตรี บุญเจือ ผู้อานวยการส่วน
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเลขานุการคณะอนุกรรมการ สานักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศไทย (กสทช.)
ส่วนที่ ๓ ส่วนที่ทีมวิจัยเปิดคลิปจากสื่อตัวอย่าง ๕ ประเภทสื่อ พร้อมให้ความรู้กับผู้ปกครองไป
พร้อมกับการชมคลิปโดยนักวิจัย คือรองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์บรรยายพร้อมการ
เปิดคลิปตัวอย่าง
ส่วนที่ ๔ ส่วนที่ทีมวิจัยจัดให้ผู้ปกครอง ร่วมกันเสนอแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสือ่
สู่เยาวชน ด้วยการจัดแยกผู้ปกครองออกเป็นกลุ่มย่อย ให้แลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางร่วมกัน
ส่วนการจัดเวทีครั้งที่ ๒ เป็นการจัดรวมผู้ปกครองทั้ง ๘ จังหวัด มารวมศูนย์ประชุมเพื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกันที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เวทีครั้งนี้มีเนื้อหาการ
จัดการที่มุ่งให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการกฏหมาย และจาก
ตัวแทนสื่อวิชาชีพ หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้จัดผู้ปกครองร่วมกันเสนอแนวทางการป้ องกัน
เยาวชนจากวัฒนธรรมข้ามสื่ออีกครั้งหนึ่ง โดยมีรายชื่อวิทยากรแต่ละกลุ่มดังนี้
ตัวแทนสื่อวิชาชีพ
1. ผศ (แอดมินเพจแมวเหมียว พุงป่อง) พันธุดิศ ทองอุปการ.อ.พ.System-admin & Internet’s
root (Web admin ตัวแทนสื่อออนไลน์)
2. นายปรเมศวร์ รัมยากูร กรรมการบริหารและผู้ก่อตั้ง Phonetic 2009 Part.Ltd และ
Marketing Co.,Ltd ดูแลทางด้าน marketing และโฆษณา ตัวแทนสื่อโฆษณา
3. คุณนท พูนไชยศรี นิเทดภาพยนตร์ ผกกปี 17 กันตนา มู่วี่ทาวน์.ดูแลการผลิตละคร บ .
เพลิงพระนาง ปิ่นอนงค์ตัวแทนสื่อละคร
4. เจษฎา จี้สละ นักข่าวการเมือง ผู้ประกาศข่าว spring news ตัวแทนสื่อด้านข่าว
5. นางสาวกัณฐมณี เตียสัณฐิติ ทีมงานผลิตรายการ The Voice & The Voice Kids Thailand
ตัวแทนสื่อเกมส์โชว์
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ตัวแทนจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการกฏหมาย
๑. ผศ.ดร.เอื้อจิตร วิโรจน์ไตรรัตน์ นักวิชาการอิสระ ผู้ชานาญการสิทธิเสรีภาพด้านสื่อ กรรมการ
และเลขาธิการมูลนิธิสื่อมวลชนศึกษา
๒. ดรส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและเลขานุการคณะอนุกรรมการ สานักงาน.ตรี บุญเจือ ผอ.
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งประเทศ
ไทย (กสทช.)
๓. คุณอัชญา นักสืบสวน สอบสวนชานาญการพิเศษ กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณา (สคบ.)
๔. คุณอิทธิพล วรานุศุภากุล นักวิชาการอิสระ ด้านกฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
เครื่องมือการวิจัยที่เป็นแบบสอบถาม เพื่อทดสอบความรู้เกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อจากผู้ปกครอง
ในการเก็บข้อมูลจากการจัดเวทีครั้งที่ ๑ มีทั้งหมด ๔ ชุด เป็นแบบสอบถามแบบง่าย ที่มีการตั้งคาถาม
นา หรือเป็นคาถามปลายเปิด ที่มีการพัฒนาออกแบบ โดยทีมงานวิจัยที่ได้รับการปรับ แก้ไข จากการ
Pre test แล้ว ได้แก่
ชุดที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อจากผู้ปกครอง
ก่อนเริ่มการประชุม
ชุดที่ ๒ เป็นแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ปกครองได้แสดงความเห็น ขณะชมคลิปตัวอย่างทั้ง ๕ คลิป
ชุดที่ ๓ เป็นแบบสอบถามเพื่อให้ผู้ปกครองแสดงความรู้ และความเข้าใจหลังจากให้ความรู้ใน
การประชุมจบลง
ชุดที่ ๔ เป็นส่วนที่ทีมวิจัยจัดให้ผู้ปกครองร่วมกันเสนอแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจาก
สื่อสู่เยาวชน ด้วยการจัดแยกผู้ปกครองออกเป็นกลุ่มย่อย ให้แลกเปลี่ยนและเสนอแนวทางร่วมกัน โดย
ไม่มีคาถามนา
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ขั้นตอนการดาเนินงานการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิในส่วนของแบบสอบถาม และการเก็บข้อมูลแบบนักวิจัยเข้า
เป็นส่วนหนึ่งของการประชุม ด้วยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ด้วยการจัดการประชุมทีมวิจัยที่ลงวิจัยด้วย
ตัวเองทั้งทีม เพื่อทาความเข้าใจร่วมกัน ก่อนแยกกันเก็บรวบรวมข้อมูลตามพื้นที่
4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ผู้วิจัยได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารตาราทฤษฎีและ
แนวคิดต่างๆรวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้อมูลเชิงปริมาณซึ่งเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่ ได้รับจากแบบสอบถามผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่การหา
ค่าร้อยละ (percentage) ประกอบตารางแจกแจงความถี่ที่แสดงผลข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

๕๓

5.2 ข้อมูลจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมีที่ได้รับจากการค้นคว้า
เอกสารนั้นผู้วิจัยจะใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยคัดเลือกและจาแนกข้อมูลจัดระเบียบข้อมูล
ให้เป็นระบบ จัดทาบรรณาธิกรณ์ข้อมูลเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนาข้อมูลไปเขียนเป็น
รายงานตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยต่อไป
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บทที่ ๔
ผลการศึกษา
โครงการวิจัยเรื่อง การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน เป็นโครงการวิจัยที่ดาเนินการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมายที่เจาะจงคือ กลุ่ม
ผู้ปกครองของนักเรียนที่ศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จาก ๘ จังหวัดทั่วประเทศ การ
นาเสนอผลการศึกษาของผู้วิจัยสามารถนาเสนอผลการศึกษาแยกออกเป็น 4 ส่วน ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัยในครั้งนี้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ ที่เป็นข้อมูลเบื้องต้นของกลุ่มผู้ปกครอง
ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง
ส่วนที่ 3 การให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อแก่กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนที่ 4 แนวทาง และกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ ของกลุ่มผู้ปกครอง
ข้อค้นพบของงานวิจัยในครั้งนี้ เป็นผลจากการประชุม อบรม ให้ความรู้แก่ผู้ปกครอง ๒ ครัง้
ครั้งที่ ๑เป็นเวทีให้ความรู้ และปูพื้นฐานความเข้าใจ “การรู้เท่าทันสื่อ” และครั้งที่ ๒ การประชุมอบรม
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างผู้ปกครองกับสื่อวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการกฏหมาย โดยผล
การศึกษาส่วนที่ 1 – 3 เป็นผลการศึกษาจากการจัดเวทีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อครั้งที่ 1 จาก
ผู้ปกครองทั้งหมด 8 จังหวัด ส่วนผลการศึกษาส่วนที่ 4 เป็นการนาเสนอแนวทาง และกระบวนการ
สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ ของกลุ่มผู้ปกครอง จากทั้ง 2 เวที ภายหลังการจัดเวทีครั้งที่ ๒
ได้ข้อค้นพบ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลเชิงประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้ปกครอง
๑.๑ เพศของผู้ปกครอง
การจัดอบรมให้ความรู้และรวบรวมข้อมูลรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครองทั้ง 8 จังหวัด จัดขึน้ ทั้งสิ้น
10 ครั้ง มีผู้ปกครองเข้าร่วมทั้งสิ้น 292 คน เป็นเพศหญิงจานวน 189 คน คิดเป็นร้อยละ 64.7
มากกว่าชายที่เข้าร่วมจานวน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 35.3 รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลด้านเพศของผู้ปกครอง
เพศ
กทม. ชลบุรี สมุทร
เชียง
ปราการ ใหม่
ชาย
22 13
20
11
หญิง
32 29
26
22
รวม
54 42
46
33

นคร
ราชสีมา
13
31
44

กาญ/
ราชฯ
12
31
43

นคร
ศรีฯ
12
18
30

รวม

ร้อยละ

103 35.3
189 64.7
292 100

๑.๒ อายุของผู้ปกครอง
จากการเข้าร่วมกิจกรรมในการศึกษาครั้งนี้ พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วงระหว่าง 36
– 45 ปี มากที่สุด จานวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 41.4 รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 46 – 55 ปี

จานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 โดยมีผู้ปกครองที่มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 25 – 35 ปี และ 56
– 65 ปีจานวนเท่ากันคือ ๒๘ คน หรือร้อยละ 9.6 ขณะที่พบว่ามีผู้ปกครองที่มีอายุ 66 ปีขึ้นไป ๙ คน
ร้อยละ ๓.๑ มาเข้าร่วมโครงการนี้ ในฐานะย่า ยาย ปู่หรือคุณตาของนักเรียน รายละเอียดได้แสดงไว้ใน
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงข้อมูลด้านอายุของผู้ปกครอง
กทม ชลบุรี สมุทร เชียง นคร
ช่วงอายุของ
ผู้ปกครอง
ปรา
ใหม่ ราช
การ
สีมา
25 – 35 ปี
2 2
1
2
10
36 – 45 ปี
18 16 22
17 17
46 – 55 ปี
22 13 17
6
13
56 – 65 ปี
6 4
2
5
4
66 ปีขึ้นไป
3 2
1
2
ไม่ระบุ
3 5
3
1
รวม
54 42 46
33 44

กาญ/ นคร
ราชบุรี ศรีฯ

รวม

ร้อยละ

10
21
10
2
43

28
121
94
28
9
12
292

9.6
41.4
32.2
9.6
3.1
4.1
100

1
10
13
5
1
30

๑.๓ รายได้ของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมวิจัย พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้ระหว่าง 5,000 –
20,000 บาทจานวน 94 คน คิดเป็นร้อยละ 32.1 ซึ่งเป็นจานวนที่ไม่ต่างกับผู้ปกครองที่ไม่ประสงค์
จะแจ้งรายได้ที่มีอยู่จานวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 32.0 รายได้ของผู้ปกครองรองลงมาอยู่ในช่วง
20,001 – 35,000 บาท จานวน 4๑ คน คิดเป็นร้อยละ 14.0 ตามมาด้วยรายได้ช่วง
ระหว่าง 35,001 – 50,000 บาท จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3 ในขณะที่ผู้ปกครองที่มี
รายได้ต่ากว่า 5,000 บาทต่อเดือน มีจานวนน้อยที่สุด จานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๔ รายละเอียด
ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 แสดงข้อมูลด้านรายได้ของผู้ปกครอง
ช่วงรายได้ของ
กทม ชล สมุทร เชียง
ผู้ปกครอง
บุรี ปรา ใหม่
การ
ต่ากว่า 5,000 บาท
5,000 – 20,000 11 14 7
7
บาท
20,001–35,000บาท 4 14 8
3
35,001–50,000บาท 4
5
9
5
50,001–65,000บาท 1
-

นคร
ราช
สีมา
20
5
2
2

กาญ/ นคร รวม
ราชบุรี ศรีฯ

ร้อย
ละ

4
23

12

4
94

1.4
32.1

3
4
1

4
4
2

41
33
6

14.0
11.3
2.1
๕๖

65,001–80,000บาท
80,0001 บาทขึ้นไป
ไม่ตอบ
รวม

2
7
26
54

1
8
42

2
4
15
46

1
1
16
33

15
44

8
43

2
7 2.4
1 14 4.7
5 93 32.0
30 292 100

๑.๔ อาชีพของผู้ปกครอง
อาชีพของผู้ปกครองพบว่า ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างมีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นลาดับที่ 1
จานวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 24.6 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป พนักงานเอกชน รับราชการ และ
แม่บ้าน เป็นจานวนที่ใกล้เคียงกันคือจานวน 53 45 43 40 คน คิดเป็นร้อยละ 18.1 15.4 14.8
และ13.8 ตามลาดับ โดยมีอาชีพนักการเมืองท้องถิ่น จานวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๓ รายละเอียดได้
แสดงไว้ในตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงข้อมูลด้านอาชีพของผู้ปกครอง
อาชีพ
กทม ชล สมุทร เชียง
บุรี ปรา ใหม่
การ
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 13 17 10
9
รับจ้างทั่วไป
9
10
พนักงานเอกชน
8 10 10
5
รับราชการ
4 10
3
4
แม่บ้าน
9
3
6
10
ไม่ระบุ
11 1
6
3
เกษตรกร
1
ข้าราชการบานาญ
1
2
นักการเมืองท้องถิ่น
รวม
54 42 46
33

นคร กาญ/ นคร รวม
ราช ราชบุรี ศรีฯ
สีมา
3
15
5
72
15
12
7
53
8
4
45
7
3
12 43
6
3
3
40
2
23
3
3
1
8
2
2
7
1
1
44
43
30 292

ร้อยละ
24.6
18.1
15.4
14.8
13.8
7.9
2.7
2.4
0.3
100

๑.๕ ระดับการศึกษาของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จานวน 129 คน คิดเป็นร้อย
ละ 44.2 รองลงมาในระดับใกล้เคียงกันคือ เป็นระดับมัธยมศึกษา และปริญญาโท จานวน 51 และ
41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 และ 14.1 ตามลาดับ รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 6
ตารางที่ 6 แสดงข้อมูลด้านการศึกษาของผู้ปกครอง
ระดับการศึกษา กทม ชล สมุทร เชียง นคร กาญ/ นคร รวม ร้อยละ
ของผู้ปกครอง
บุรี ปรา ใหม่ ราช ราชบุรี ศรีฯ
การ
สีมา
๕๗

ประถมศึกษา
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ไม่ระบุ
รวม

9
3

2
3

5
8

4
3

3
3

5
7

1
2

29
29

9.9
9.9

26
6
4
54

18
6
7
42

23
2
1
46

12
10
1
33

17
7
44

18
5
43

15
5
30

129
41
13
292

44.2
14.1
4.4
100

ส่วนที่ 2 ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครอง
ข้อมูลการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครอง คือกิจกรรมตอบแบบสอบถามก่อนการอบรม (Pre Test)
เพื่อจะได้ทราบข้อมูลพื้นฐานของการรู้เท่าทันสื่อ และรู้ทันตนเองของผู้ปกครอง ซึ่งข้อมูลจากแบบสอบ
ถามนี้ ผู้ปก ครองสามารถตอบในรายการตัวเลือกได้มากกว่า ๑ รายการ ผลการศึกษาแสดงได้ดังนี้
๒.๑ การเปิดรับสื่อของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง มีพฤติกรรมการบริโภคสื่อตามประเภทสื่อต่าง ๆ ที่ผู้ปกครองสามารถ
เลือกสื่อได้มากกว่า 1 สื่อดังนี้ ลาดับที่ 1 เปิดรับสื่อโทรทัศน์จานวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5
รองลงมาเปิดรับสื่ออินเตอร์เน็ตจานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ 27.5 สื่อวิทยุจานวน 152 คน คิด
เป็นร้อยละ 20 และเปิด รับสื่อสิ่งพิมพ์จานวน 136 คน คิดเป็นร้อยละ 18.0 ตามลาดับ รายละเอียด
ได้แสดงไว้ในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 แสดงข้อมูลด้านการเปิดรับสื่อของผู้ปกครอง
การเปิดรับสื่อ
กทม. ชล สมุทร เชียง นคร
ของผู้ปกครอง
บุรี ปรา ใหม่ ราช
การ
สีมา
โทรทัศน์
47 41 40
30
33
อินเตอร์เน็ต
(มือถือ, 47 39 44
31
10
คอมพิวเตอร์,แทปเล็ท)
วิทยุ
29 17 17
17
25
หนังสือพิมพ์,นิตยสาร
31 29 26
17
8
รวม

154 12
6

127

95

94

กาญ นคร รวม ร้อย
/
ศรีฯ
ละ
ราชฯ
43 28 262 34.5
10 29 210 27.5
39
13

8
12

152 20
136 18.0

105

77

760 100

๒.๒

รายการสื่อที่ผู้ปกครองชื่นชอบ
ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง ให้ความสนใจกับประเภทรายการที่เปิดรับจากสื่อ ดังนี้ ลาดับที่ 1
ผู้ปกครองชื่นชอบรายการข่าว จานวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 41.0 รองลงมาคือ ชอบดูรายการเกมส์
โชว์ รายการประกวดต่างๆ จานวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 และตามด้วยรายการละคร และ
๕๘

รายการอินเตอร์เน็ต ออนไลน์ จานวนเท่ากันคือ จานวน 9๖ คน คิดเป็นร้อยละ 15.5 โดยชอบบริโภค
รายการโฆษณาน้อยที่สุด จานวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 9.5 รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 8

ตารางที่ 8 แสดงข้อมูลด้านรายการสื่อที่ผู้ปกครองชื่นชอบ
รายการที่ชื่นชอบ
กทม. ชลบุรี สมุทร เชียง นคร
ปราการ ใหม่ ราช
สีมา
ข่าว
48 40
39
26 28
เกมส์โชว์ รายการ 20 17
26
10 19
ประกวด
ละคร
23 13
15
5
23
อินเตอร์เน็ต
27 17
18
17
3
ออนไลน์
โฆษณา
5
6
6
4
11
รวม
123 93 104 62 84

กาญ/ นคร รวม
ราชบุรี ศรีฯ

ร้อยละ

43
11

30 254 41.0
12 115 18.5

8
8

9
6

96
96

15.5
15.5

22
92

5 59
62 620

9.5
100

๒.๓ รายการคนไทยผลิตเองที่ผู้ปกครองชื่นชอบ
ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง ให้ความสนใจกับประเภทรายการที่สื่อไทยผลิตเอง ไม่ได้นาเข้ารายการ
จากต่างประเทศ ดังนี้ ผู้ปกครองชื่นชอบรายการข่าวเป็นลาดับที่ 1 จานวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ
45.0 รองลงมาคือ ชอบดูรายการเกมส์โชว์ รายการประกวดต่างๆ จานวน 1๓1 คน คิดเป็นร้อยละ
26.5 และตามด้วยรายการละคร จานวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 20.3 โดยชอบบริโภครายการ
โฆษณาน้อยที่สุด จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 8.2 รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงข้อมูลด้านรายการคนไทยผลิตเองที่ผู้ปกครองชื่นชอบ
รายการที่ไทยทา
กทม. ชลบุรี สมุทร เชียง นคร กาญ/
ที่ชื่นชอบ
ปราการ ใหม่ ราช ราชบุรี
สีมา
ข่าว
45 37
40 22 25
33
เกมส์โชว์
รายการ 28 21
31 10 18
18
ประกวด
ละคร
22
9
18 12 18
13
โฆษณา
9
3
5
3
4
6
รวม
104 70
94 47 65
70

นคร รวม
ศรีฯ

ร้อยละ

21 223
5 131

45.0
26.5

8 100
10 40
44 494

20.3
8.2
100

๒.๓ รายการที่ซื้อจากต่างประเทศที่ผู้ปกครองชื่นชอบ
๕๙

ผู้ปกครองให้ความสนใจกับประเภทรายการที่นาเข้าจากต่างประเทศ หรือเป็นรายการต่างประ
เทศผลิตดังนี้ ผู้ปกครองชื่นชอบรายการข่าวเป็นลาดับที่ 1 จานวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 35.2 รอง
ลงมาคือ รายการละคร จานวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 29.5 และรายการเกมส์โชว์ รายการประกวด
ต่างๆ จานวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 27.8 ตามลาดับ โดยชอบบริโภครายการโฆษณาน้อยที่สุด
จานวน ๒๑ คน คิดเป็นร้อยละ 7.5 รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 แสดงข้อมูลด้านรายการจากต่างประเทศที่ผู้ปกครองชื่นชอบ
รายการต่างประเทศ กทม ชล สมุทร เชียง นคร กาญ/ นคร รวม ร้อยละ
ที่ชื่นชอบ
บุรี ปรา ใหม่ ราช ราชบุรี ศรีฯ
การ
สีมา
ข่าว
22 18 6
5
18
21
9
99 35.2
ละคร
14 7 15
7
21
12
7
83 29.5
เกมส์โชว์ การประกวด 17 9 12 10
8
20
2
78 27.8
โฆษณา
4
1
1
1
5
4
5
21 7.5
รวม
57 36 34 23 52
57
23 281 100
๒.๔ ความเข้าใจเนื้อหารายการที่นาเสนอ
ผู้ปกครองบริโภครายการผ่านสื่อโดยทั่วไป ผู้ปกครองเข้าใจในรายการที่เปิดรับ จานวน 140
คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาคือ เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างปนกันไป จานวน 100 คน คิดเป็นร้อย
ละ 34.2 แต่ที่ไม่เข้าใจในเนื้อหารายการที่นาเสนอว่ามีเป้าหมาย และรายการต้องการอะไร จานวน ๑9
คน คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามลาดับ โดยมีผู้ไม่ตอบ จานวน 2๓ คน คิดเป็นร้อยละ 7.9 รายละเอียด
แสดงไว้ในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 แสดงข้อมูลด้านความเข้าใจเนื้อหารายการที่นาเสนอของผู้ปกครอง
ความเข้าใจเนื้อหา กทม. ชลบุรี สมุทร เชียง นคร กาญ/ นคร รวม
รายการที่นาเสนอ
ปราการ ใหม่ ราช
ราชบุรี ศรีฯ
สีมา
เข้าใจ
29 25 27
11 15
24
19 150
ปนๆ กัน
18 12 16
16 20
11
7 100
ไม่ตอบ
7
4
3
6 1
2 23
ไม่เข้าใจ
1
8
8
2 19
รวม
54 42 46
33 44
43
30 292

ร้อยละ
51.4
34.2
7.9
6.5
100

2.5 ความเชื่อถือของผู้ปกครองต่อเนื้อหาที่สื่อนาเสนอ
ผู้ปกครองบริโภครายการผ่านสื่อโดยทั่วไป ผู้ปกครองมีความเชื่อถือรายการที่เปิดรับ จานวน
140 คน คิดเป็นร้อยละ 51.4 รองลงมาคือ เชื่อถือบ้างไม่เชื่อถือบ้างปนกันไป จานวน 167 คน คิด
๖๐

เป็นร้อยละ 34.2 ที่ไม่เชื่อถือในเนื้อหารายการที่นาเสนอ จานวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 25.7 โดยมี
ผู้ปกครองไม่ตอบ จานวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 17.1 รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 12

ตารางที่ 12 แสดงข้อมูลด้านความเชื่อถือของผู้ปกครองต่อเนื้อหาที่สื่อนาเสนอ
ความเชื่อถือ
กทม. ชล สมุทร เชียง นคร กาญ/ นคร รวม
เนื้อหาที่นาเสนอ
บุรี ปรา ใหม่
ราช ราชบุรี ศรีฯ
การ
สีมา
เชื่อ
27 20 35
17
23
27
18 167
ไม่เชื่อ
15 12 8
6
14
16
4
75
ไม่ตอบ
12 10 3
10
7
0
8
50
รวม
54 42 46
33
44
43
30 292

ร้อย
ละ
57.2
25.7
17.1
100

2.6 การปฏิบัติตามในสิ่งที่สื่อนาเสนอของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองบริโภครายการผ่านสื่อโดยทั่วไป
ผู้ปกครองจะปฏิบัติตามในสิ่งที่สื่อนาเสนอเป็น
บางครั้งมากที่สุดจานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 62.7 รองลงมาคือ ปฏิบัติตามในสิ่งที่สื่อนาเสนอ
จานวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 19.8 ที่ไม่คิดว่าจะปฏิบัติตามในสิ่งที่สื่อนาเสนอ มีจานวนน้อยที่สุดคือ
จานวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 13
ตารางที่ 13 แสดงข้อมูลด้านการปฏิบัติตามในสิ่งที่สื่อนาเสนอของผู้ปกครอง
การปฏิบัติตาม
กทม ชล สมุทร เชียง นคร กาญ/ นคร รวม ร้อยละ
ในสิ่งที่สื่อนาเสนอ
บุรี ปรา ใหม่ ราช ราชบุรี ศรีฯ
การ
สีมา
ปฏิบัติตามในบางครั้ง 35 32 36 18 29
23
10 183 62.7
ปฏิบัติตาม
10 2
4
9
8
8
17 58 19.8
ไม่ปฏิบัติตาม
9
8
6
6
7
12
3
51 17.5
รวม
54 42 46 33 44
43
30 292 100
2.7 การเปิดรับสื่อของบุตรหลานผู้ปกครอง
ผู้ปกครองทุกคนที่มีบุตรหลาน จะรับรู้ถึงพฤติกรรมการบริโภคสื่อของบุตรหลาน โดยประเภท
ของสื่อที่บุตรหลานเปิดรับ พบว่า บุตรหลานส่วนใหญ่ของผู้ปกครองจะเปิดรับโทรทัศน์ มากที่สุด แต่
เปิดรับสื่อกลุ่มอินเตอร์เน็ต (มือถือ,คอมพิวเตอร์,แทปเล็ท) รองลงมาในจานวนที่ไม่แตกต่างกันมากนัก
คือ จานวน 217 คนและ 199 คน คิดเป็นร้อยละ 34.6 และ 31.8 ตามลาดับ ส่วนสือ่ ประเภท เกมส์
ออนไลน์ หนังสือพิมพ์, นิตยสาร และวิทยุ บุตรหลานให้ความสนใจบริโภคตามมาจานวน 115 คน 62
๖๑

คน และ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 18.3 10.0 และ 5.3 ตามลาดับ รายละเอียดได้ แสดงในตารางที่
14

ตารางที่ 14 แสดงข้อมูลด้านการเปิดรับสื่อของบุตรหลาน
สื่อที่บุตรหลานเปิดรับ กทม. ชลบุรี สมุทร เชียง
ปราการ ใหม่
โทรทัศน์
อินเตอร์เน็ต
(มือถือ,
คอมพิวเตอร์,แทปเล็ท)
เกมส์ออนไลน์
หนังสือพิมพ์, นิตยสาร
วิทยุ
รวม

36
36

35
39

22
27

นคร
ราช
สีมา
27
10

24 19
10
9
6
1
115 101

13
8
4
99

16
2
1
68

30
1
4
72

39
36

กาญ/ นคร รวม ร้อยละ
ราชบุรี ศรีฯ
37
26

23 217 34.6
25 199 31.8

4
29
16
112

9 115 18.3
3 62 10.0
1 33 5.3
61 626 100.0

2.8 ความรู้สึกของผู้ปกครองต่อการเปิดรับสื่อของบุตรหลาน
คาถามที่ถามถึงความรู้สึกของผู้ปกครองต่อการเปิดรับสื่อของบุตรหลาน เป็นคาถามปลายเปิดที่
ให้ผู้ปกครองได้แสดงความเห็นที่เป็นอิสระ ความถี่ของความรู้สึกในแต่ละประเด็นเป็นการจัดกลุ่มหมวด
หมู่ที่มีความรู้สึกเดียวกันหรือใกล้เคียงกันของผู้ปกครองทั้ง 8 จังหวัดโดยมีข้อค้นพบดังนี้
ผู้ปกครองรู้สึกและเห็นตรงกัน ค่อนข้างสอดคล้องกันใน 4 เรื่องมากที่สุดดังนี้ อันดับ 1 ผู้ปก
ครองรู้สึกว่า บุตรหลานติดเกมส์ ติดสื่อออนไลน์ และติดอินเทอร์เน็ตมากเกินไป จานวน 52 คน อันดับ
2 คือความรู้สึกในทางบวกว่า สื่อได้ให้ความรู้ใหม่ๆ ทันสมัย / มีความหลากหลาย มีทั้งด้านดีและไม่ดี
สื่อเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของบุตรเป็นการค้นคว้าหาความรู้
เพื่อ
ประกอบการเรียนที่ทันสมัย รวดเร็วเป็นประโยชน์บ้างในบางอย่าง ใช้ได้ในการศึกษา จานวน 45 คน
อันดับ 3 เป็นความรู้สึกที่ตรงกันใน 2 เรื่องได้แก่ ความรู้สึกกังวล เป็นห่วงการบริโภคสื่อของบุตร ใช้สื่อ
ไม่เป็นเวลาต้องคอยจากัด/บริหารเวลาในการใช้สื่อ เพราะการบริโภคสื่อมากเกินไปอาจเสพติดได้ และ
ความรู้สึกหนักใจ ไม่สบายใจ หงุดหงิด และกังวลใจ เด็กๆ เข้าถึงสื่อง่าย ไม่สามารถชี้แจง/ติดตามดูแล
ได้ทั้งหมด บางครั้งดูแลไม่ทั่วถึง ต้องแนะนาในบางราย การ จานวน 40 คน เท่ากัน ความรู้สึกที่มี
จานวนน้อยและน้อยที่สุด คือความรู้สึกที่ค่อนข้างบวกกับสื่อ คือรู้สึกว่าบุตรหลานใช้เวลาว่างกับสื่อเป็น
ประโยชน์ และเสริมสร้างความรู้ในขอบเขตและเวลาที่เหมาะสม จะต้องเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมกับ
เด็กในแต่ละช่วงวัย 17 คน และผู้ปกครองเปิดกว้างให้บุตรหลานรับสื่อ ถ้ารู้จักบริโภคในปริมาณที่
๖๒

พอควรจะทาให้เกิดประโยชน์มากกว่าโทษที่ได้รับ 16 คนตามลาดับ ส่วนความรู้สึกด้านอื่นๆ ที่มีต่อการ
เปิดรับสื่อของบุตรหลาน รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 15
ตารางที่ 15 แสดงความรู้สึกต่อการเปิดรับสื่อของบุตรหลาน
ความรู้สึกต่อการบริโภคสื่อของบุตร
1. บุตรหลานติดเกมส์ สื่อออนไลน์มากเกินไป ลูกติดอินเทอร์เน็ตมากเกินไป
2. สื่อได้ให้ความรู้ใหม่ๆ ทันสมัย มีความหลากหลาย มีทั้งด้านดีและไม่ดี สื่อเป็นสิ่งที่
มีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของบุตรเป็นการค้นคว้าหาความรู้ เพื่อ
ประกอบการเรียนที่ทันสมัย รวดเร็วเป็นประโยชน์บ้างในบางอย่าง ใช้ได้ใน
การศึกษา
3. มีความกังวล เป็นห่วงการบริโภคสื่อของบุตร ใช้สื่อไม่เป็นเวลาต้องคอยจากัด
บริหารเวลาในการใช้สื่อ เพราะการบริโภคสื่อมากเกินไปอาจเสพติดได้
4. หนักใจ ไม่สบายใจ หงุดหงิด และกังวลใจ เด็กๆ เข้าถึงสื่อง่าย ไม่สามารถชี้แจง
ติดตามดูแลได้ทั้งหมด บางครั้งดูแลไม่ทั่วถึง ต้องแนะนาในบางรายการ
5. ไม่แน่ใจว่าลูกจะแยกแยะข้อมูลจากสื่อได้อย่างเข้าใจ รู้เท่าทันหรือไม่ต้องแนะนา
ในการดูและใช้วิจารณญาณในการใช้สื่อ
6. กลัวใช้สื่อในทางที่ผิด บางสื่อไม่มีความเหมาะสมเช่น กลัวสื่อชักจูงลูกไปในทางที่
ผิด มีการแฝงโฆษณา เกมส์ออนไลน์ แฝง มีความรุนแรง คาหยาบคาย
7. ไม่สนใจการเรียน บุตรไม่สนใจการเรียน ไม่รู้เวลา เด็กเสพสื่อมากเกินไป
8. รู้สึกไม่ค่อยดี บริโภคและใช้เวลามากจนเกินไป
ไม่สนใจใครและบุคคลใน
ครอบครัว มีโลกส่วนตัวสูง
9. ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเสริมสร้างความรู้ในขอบเขตและเวลาที่เหมาะสม
จะต้องเลือกสื่อที่มีความเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย
10. เปิดกว้างให้บุตรหลานรับสื่อ ถ้ารู้จักการบริโภคและปริมาณที่พอควรจะทาให้เกิด
ประโยชน์มากกว่าโทษที่ได้รับ

ความถี่
52
45

40
40
30
29
27
25
17
16

2.9 การให้คาแนะนาจากผู้ปกครอง ต่อการเปิดรับสื่อของบุตร
ผู้ปกครองเมื่อเห็นการเปิดรับสื่อของบุตรหลานแล้ว มีข้อแนะนาในการเปิดรับสื่อของบุตรหลาน
อย่างไร พบว่า โดยส่วนใหญ่ผู้ปกครองพบกับพฤติกรรมของบุตรหลานไม่ต่างกัน ต่อข้อแนะนาให้การ
แสดงความเห็นของผู้ปกครองต่อการเปิดรับสื่อของบุตรหลานดังนี้ บุตรหลานเชื่อฟัง รับฟังคาแนะนา
เข้าใจเหตุผล ยอมรับ สอบถามและมีวิจารณญาณ และให้ความร่วมมือยอมตามคาแนะนา จาก
ผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่จานวน 115 คน และมีบุตรหลานเชื่อฟังบ้าง ทาตามบ้าง แต่มีแอบเล่นบ้าง
บางครั้ง เชื่อบ้างบางส่วน หรือ ยังตัดสินใจไม่ได้จานวน 99 คน
บุตรหลานที่ดื้อ ไม่เชื่อฟัง รับปากแต่ไม่ทา หรือหลังการโต้เถียงจะมีการแอบเล่นในเวลาดึก ๆ มี
มากเป็นลาดับถัดมา จานวน 72 คน ตามมาด้วยการมีข้อโต้เถียงกับผู้ปกครอง จานวน 36 คน และที่
ได้รับความร่วมมือจากบุตรหลาน พบประเด็นข้อแนะนาที่ผู้ปกครองยอมฟัง และพยายามทาความเข้าใจ
บุตรหลาน ด้วยการใช้วิธีการขอความร่วมมือลูก ในการเปิดรับสื่อให้อยู่ในกรอบเวลา / แบ่งเวลาให้
๖๓

เหมาะสม และผู้ปกครองแนะนาให้บุตรหลานเข้าใจในการใช้สื่ออย่างถูกต้อง ไม่เลียนแบบ พยายาม
อธิบายให้เห็นทุกมุมมอง จานวน 12 คน รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 16
ตารางที่ 16 แสดงการให้คาแนะนาในการเปิดรับสื่อของบุตร
การให้คาแนะนาในการเปิดรับสื่อของบุตร
1. เชื่อฟัง รับฟังคาแนะนา เข้าใจเหตุผล ยอมรับ สอบถามและมีวิจารณญาณ และ
ให้ความร่วมมือยอมตามคาแนะนา
2. เชื่อฟังบ้าง ทาตามบ้าง แต่มีแอบเล่นบ้างบางครั้ง เชื่อบ้างบางส่วน หรือ ยัง
ตัดสินใจไม่ได้
3. ดื้อ เดินหนี รับปากแต่ไม่ทา เด็กไม่ค่อยเชื่อฟังเท่าที่ควร ติดโทรศัพท์มาก แอบ
เล่นในเวลาดึก ๆ
4. โต้เถียง ไม่ค่อยยอมรับไม่ใส่ใจคาแนะนาของคนในครอบครัว
5. ใช้วิธีการขอความร่วมมือลูก ในการเปิดรับสื่อให้อยู่ในกรอบเวลา แบ่งเวลาให้
เหมาะสม
6. ให้มีความเข้าใจในการใช้สื่ออย่างถูกต้อง ไม่เลียนแบบ พยายามอธิบายให้เห็น
ทุกมุมมอง

ความถี่
115
99
72
36
8
4

ส่วนที่ 3 การให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อแก่กลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลในส่วนของการให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อแก่กลุ่มตัวอย่าง เป็นคาตอบที่
ผู้วิจัยให้ผู้ปกครองตอบข้อมูล ในขณะที่ให้เรียนรู้จากตัวอย่างคลิปสื่อจริง 5 ประเภท ที่เปิดให้ผู้ปกครอง
ได้รับรู้และเข้าใจ พบความคิดของผู้ปกครองดังนี้
3.1 ความรู้สึกของผู้ปกครองต่อคลิปโฆษณา
ในขณะที่ผู้ปกครองเรียนรู้จากการดูคลิปสื่อโฆษณา ที่เปิดให้ชม ผู้ปกครองมีความรู้สึกต่อสื่อ
โฆษณาค่อนข้างหลากหลาย แต่ส่วนใหญ่ค่อนข้างมีทัศนะทางลบ ต่อสื่อประเภทนี้ดังนี้ ผู้ปกครองส่วน
ใหญ่จานวน 132 คนเห็นว่า โฆษณามีการอวดสรรพคุณของสินค้ามากเกินความเป็นจริง มีการปรุงแต่ง
สีสัน มีการเสริมแต่ง ชวนเชื่อ มีความผิดปกติ โอ้อวดให้สินค้าน่าสนใจ มุ่งเน้นในด้านการทาผลกาไร
ขายสินค้าหรือบริการมากไปเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ ไม่น่าเชื่อถือและไม่ควรเชื่อโฆษณา รองลงมาใน
จานวนผู้ปกครองที่แสดงความเห็นจานวนไม่แตกต่างกันคือ สื่อโฆษณาสินค้าทุกชนิด ควรใช้วิจารญาณ
ในการชม ต้องวิเคราะห์ข้อมูลก่อนก่อนตัดสินใจซื้อ การจะเลือกซื้อสินค้ามาหนึ่งชิ้น จะต้องมีการ
พิจารณาในหลายๆด้านประกอบ ทั้งในแง่ของ เหตุผล ความเหมาะสม และงบประมาณที่มี จานวน 49
คน
สื่อโฆษณา พยายามชักจูง โน้มน้าวนาเสนอจุดขาย/สรรพคุณของสินค้า นาโปรโมชั่นมาล่อให้
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ ดึงดูดความสนใจและชวนให้เกิดความรู้สึกอยากซื้อสินค้า เพื่อให้ผู้บริโภคสนใจ
เกิดความรู้สึกอยากซื้อสินค้า จานวน 43 คน และ โฆษณาถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ต้องการโน้ม
น้าวผู้บริโภค ทาให้บางครั้งอยากซื้อผลิตภัณฑ์ตามโฆษณา เพื่อดึงดูดผู้บริโภค จนขาดความรับผิดชอบ
จานวน 35 คน
๖๔

ความเห็นที่ผู้ปกครองรู้สึกกับโฆษณา โดยมีทัศนะที่ไม่ถึงหลักสิบ คือ โฆษณามีการรับค่านิยม
จากต่าง ประเทศมาใช้ในการโฆษณา เช่นการเหยียดสีผิว ส่งผลให้ขาดความน่าเชื่อถือ มีความไม่
เหมาะสม เนื่องจากใช้วิธีการนาเสนอแบบโฆษณาต่างประเทศ ทาให้ไม่เข้าใจสิ่งที่โฆษณาว่าต้องการ
สื่อสารอะไร ส่งผลให้ไม่สนใจในตัวสินค้านั้นๆ จานวน 8 คน สื่อโฆษณา ไม่ได้มีการถ่ายทาจากเรื่อง
จริง แต่มีการจัดฉาก เพื่อให้สินค้าน่าสน ใจจานวน 6 คน โฆษณามักนาเสนอข้อมูลด้านเดียว
โดยเฉพาะข้อดีของสินค้า ไม่มีความน่าเชื่อถือและคงไม่ซื้อสินค้าตามที่โฆษณา จานวน 5 คน และ
โฆษณามีการทุ่มงบประมาณจานวนมากเพื่อจ้างนักแสดง หรือสร้างให้งานโฆษณาน่าสนใจ 1 คน
ตามลาดับ รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 17
ตารางที่ 17 แสดงความรู้สึกของผู้ปกครองต่อคลิปโฆษณา
ความเห็น

ความ
ถี่
1. มีการอวดสรรพคุณของสินค้ามากเกินความเป็นจริง มีการปรุงแต่งสีสัน มีการเสริม 132
แต่ง ชวนเชื่อ มีความผิดปกติ โอ้อวดให้สินค้าน่าสนใจ มุ่งเน้นในด้านการทาผลกาไร
ขายสินค้าหรือบริการมากไปเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ ไม่น่าเชื่อ ถือและไม่ควรเชื่อ
โฆษณา
2. สื่อโฆษณาสินค้าทุกชนิด ควรใช้วิจารญาณในการชม ต้องวิเคราะห์ข้อมูลก่อนก่อน 49
ตัดสินใจซื้อ การจะเลือกซื้อสินค้ามาหนึ่งชิ้น จะต้องมีการพิจารณาในหลายด้าน
ประกอบ ทั้งในแง่ของเหตุผล ความเหมาะสม และงบประมาณที่มี
3. โฆษณาถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ต้องโน้มน้าวผู้บริโภค ทาให้บาง ครั้งอยากซื้อ 35
ผลิตภัณฑ์ตามโฆษณา เพื่อดึงดูดผู้บริโภค จนขาดความรับผิด ชอบ
4. น่าสนใจ ทาให้รู้จักสินค้าหรือบริการที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น และชวนให้เกิดความ รู้สึก 28
อยากซื้อสินค้า
5. สื่อโฆษณาขาดการดูแลเอาใจใส่จากผู้ใหญ่และสังคม มุ่งหวังแต่การขายสินค้าหรือ 20
บริการ โฆษณาบางช่วงมีเนื้อหาไม่เหมาะสม จนทาให้เกิดการเลียนแบบในสิ่งที่ไม่ดี
ทาให้เกิดปัญหาเรื่องยาเสพติด การทะเลาะวิวาท ตามมา ควรมีมาตรการควบคุม
อย่างเคร่งครัด
6. ไม่ให้ความสนใจ และไม่จาเป็นต่อการดาเนินชีวิต เชื่อคาโฆษณา เงินตรารั่ว ไหล คน 12
ไทยเชื่อง่าย ใจอ่อน เกรงใจ ต้องซื้อ
7. โฆษณา ทาให้ราคาสินค้าแพงเกินความจริง
10
8. มีการรับค่านิยมจากต่างประเทศมาใช้ในการโฆษณา เช่นการเหยียดสีผิว ส่งผลให้ขาด 8
ความน่าเชื่อถือ มีความไม่เหมาะสม
เนื่องจากใช้วิธีการนาเสนอแบบโฆษณา
ต่างประเทศ ทาให้ไม่เข้าใจสิ่งที่โฆษณาว่าต้องการสื่อสารอะไร ส่งผลให้ไม่สนใจในตัว
สินค้านั้นๆ
9. สื่อโฆษณา ไม่ได้มีการถ่ายทาจากเรื่องจริง แต่จัดฉากเพื่อให้สินค้าน่าสนใจ
6
10. โฆษณามักนาเสนอข้อมูลด้านเดียวโดยเฉพาะข้อดีของสินค้า ไม่มีความน่าเชื่อ ถือและ 5
คงไม่ซื้อสินค้าตามที่โฆษณา
๖๕

11. มีการทุ่มงบประมาณจานวนมากเพื่อจ้างนักแสดง หรือสร้างให้งานโฆษณาน่าสนใจ

1

3.2 ความรู้สึกของผู้ปกครองต่อคลิปละคร
ในขณะที่ผู้ปกครองเรียนรู้จากการดูคลิปสื่อละครโทรทัศน์ที่เปิดให้ชม ผู้ปกครองมีความรู้สึกต่อ
สื่อละครค่อนข้างหลากหลาย และความเห็นส่วนใหญ่ค่อนข้างมีทัศนะทางลบ ต่อสื่อประเภทนี้ ดังนี้
ผู้ปกครองส่วนใหญ่จานวน 61 และ 60 คน มองสื่อละครไปในทางเดียวกันเป็น 2 กลุ่มความเห็นที่ว่า
สื่อละครมุ่งเน้นเพียงประเด็นเรื่องชู้สาวเป็นจุดขายหลัก ฉากในบทแสดงความรักที่ล่อแหลมตามละคร
ต่างประเทศ เนื้อหาและองค์ประกอบมีความไม่สร้างสรรค์ ตัวละครแต่งกาย ใช้วาจาไม่สุภาพ ชิงรักหัก
สวาท มีความรุนแรงทางอารมณ์สูง ฉากที่ไม่เหมาะสม เช่น การกอด จูบ ลูบคลา ในละครมีเยอะเกินไป
เนื้อหาของตัวละครในเรื่องไม่เหมาะสม ละครบางเรื่องทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ไม่ดี เช่น
การตบตีกันเพื่อแย่งผู้ชาย การกอดจูบกันในที่สาธารณะ มีฉากความรุนแรงทั้งในเรื่องเพศ ใช้ความ
รุนแรง หยาบคาย จานวน 61 คน
ส่วนกลุ่มความเห็นส่วนใหญ่กลุ่มที่ 2 เห็นว่า ละครสร้างสรรค์สังคมในยุคปัจจุบันมีน้อยมาก
การแก่ง แย่งชิงดีชิงเด่นไม่เน้นศีลธรรมอันดีตามวัฒนธรรมไทย การทาร้ายร่างกายเป็นภัยต่อจริยธรรม
ไม่เหมาะสมจานวน 60 คน
ที่น่าสนใจคือทัศนะที่รองลงมา จานวน 2 กลุ่มความคิดที่บริโภคละครแล้วรู้สึกเครียด มีความ
เครียดจากเนื้อหาละคร ดังนี้ ละครทาให้คนที่ดูเกิดความเครียด จากการสร้างละครที่วนเวียนอยู่ในเรื่อง
ของการผูกพยาบาท อาฆาต การตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามด้วยความรุนแรง เนื้อหาของละครเน้นความอิจฉา
ริษยา ชิงดีชิงเด่น จานวน 35 คน ความเครียดที่ได้จากการชมละคร คือความเครียด ที่ละครส่วนมากใช้
ภาษาที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้อง การใช้คาพูดส่อเสียด พูดจาหยาบคายไม่เหมาะสม ละครส่วนมากมีการ
ใช้ภาษาที่ไม่ถูกต้อง พูดจาหยาบคายไม่เหมาะสม จานวน 31 คน
ส่วนทัศนะของผู้ปกครองจานวนหนึ่ง แต่มีความถี่ไม่ถึง ๒๐ คน ที่ชมละครแล้วเห็นความจริงใน
เรื่อง ๓ เรื่อง ต่อไปนี้
1.วัฒนธรรมของไทยเริ่มถูกกลืนเข้าไปกับวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในสังคมโดยเฉพาะเกาหลี
ทาให้วัฒนธรรมของไทยถูกกลืนไป จานวน 19 คน
2.ผู้จัดละครคิดถึงแต่ Ratting มากจนเกินไป ไม่สร้างละครที่มีสาระความรู้ แต่ชอบเอาฉากวาบ
หวิวมาดึงกลุ่มผู้ชมมากกว่า จนทาให้ลืมศีลธรรมอันดีงาม การสร้างละครควรหากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะ
สม และจริงจัง ผู้ผลิตละคร พยายามนาเสนอสิ่งที่เป็นจุดดึงดูดผู้ชม จานวน 1๔ คน
3.บางฉากในละคร ทาให้ผู้ชมเกิดเพ้อฝัน เปรียบเสมือนดาราคนนั้นเป็นแฟนการสร้างให้คน
เพ้อฝันเหมือนในละคร หากผู้ชมอินกับตัวละครมากไป นาไปสู่การเลียนแบบ ก็จะเป็นการสร้างความ
เกลียดชังเกิดขึ้นในสังคม จานวน 1๑ คน รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 18
ตารางที่ 18 แสดงความรู้สึกของผู้ปกครองต่อคลิปละคร
ความเห็น

ความถี่
๖๖

1. ละครมุ่งเน้นเพียงประเด็นเรื่องชู้สาวเป็นจุดขายหลัก ฉากในบทแสดงความรัก
ที่ล่อแหลมตามละครต่างประเทศ
เนื้อหาและองค์ประกอบมีความไม่
สร้างสรรค์ ตัวละครแต่งกาย ใช้วาจาไม่สุภาพ ชิงรักหักสวาท มีความรุนแรง
ทางอารมณ์สูง ฉากที่ไม่เหมาะสม เช่น การกอด จูบ ลูบคลา ในละครมีเยอะ
เกินไป เนื้อหาของตัวละครในเรื่องไม่เหมาะสม ละครบางเรื่องทาให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ไม่ดี เช่น การตบตีกันเพื่อแย่งผู้ชาย การกอดจูบ
กันในที่สาธารณะ มีฉากความรุนแรงทั้งในเรื่องเพศ ใช้ความรุนแรง หยาบ
คาย
2. ละครสร้างสรรค์สังคมในยุคปัจจุบันมีน้อยมาก การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นไม่เน้น
ศีลธรรมอันดีตามวัฒนธรรมไทย การทาร้ายร่างกายเป็นภัยต่อจริยธรรม ไม่
เหมาะสม
3. ละครทาให้คนที่ดูเกิดความเครียด ละครไทยมีการสร้างโดยวนเวียนอยู่ในเรื่อง
ของการผูกพยาบาท อาฆาต การตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามด้วยความรุนแรง เนื้อหา
ของละครเน้นความอิจฉาริษยา ชิงดีชิงเด่น
4. ควรส่งเสริมให้สร้างละครที่สร้างสรรค์ในเชิงบวกมากขึ้น เพื่อให้เป็นทางเลือก
ในการรับชม3ควรมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ประเพณี และ
วัฒนธรรมในละครให้มากขึ้น7ต้องการให้ผู้ผลิตเพิ่มเติมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ
คุณธรรม จริยธรรม ประเพณี วัฒนธรรมให้มากขึ้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับเยาวชน ควรมีละครที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรมและ
ประเพณี
5. น่าสนใจ ละครมีเนื้อที่หลากหลายสะท้อนจากชีวิตจริงในสังคม แต่ไม่ใช่
ทั้งหมด ดูเพื่อความบันเทิง ได้รับความสนุก สะใจ ไม่ค่อยจริงจัง ถ้าเรื่องไหน
ดีก็จะดู ไม่ดีจะไม่ดู และเลือกดูบางเรื่องเท่านั้น
6. ละครมักวนผลิตซ้า และ ทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ เพราะเด็กอาจจะนา
พฤติกรรมจากละครมาเลียนแบบได้ เช่น การแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น ฉากข่มขืน
การแสดงถึงความรุนแรง อาจจะมีการแต่งกายที่ไม่เหมาะสม ซึ่งการแต่งกาย
ของตัวละครทาให้เกิดพฤติกรรมเลียนของกลุ่มที่ชื่นชอบ การสร้างพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมและไม่รู้จักกาลเทศะของตัวละคร
7. ละครสร้างขึ้นมาเพื่อเน้นความบันเทิงเป็นหลัก ไม่ก่อให้เกิดสาระใดๆ แก่ผู้ชม
8. ต้องใช้เหตุและผลในการคิดก่อนชมละครบางเรื่อง ต้องรู้จักแยกแยะความดี
ความชั่ว ควรนาไปใช้ในชีวิตประจาวันหรือไม่ มีการถ่ายทอดความเลื่อมล้าใน
มิติต่าง ๆ แนวคิดผิดๆ ขัดต่อศีลธรรมอันดีควรใช้วิจารณญาณ และเตือนสติ
บุตรหลานในความดูแล
9. วัฒนธรรมของไทยเริ่มถูกกลืนเข้าไปกับวัฒนธรรมต่างชาติที่เข้ามาในสังคม
โดยเฉพาะเกาหลี ทาให้วัฒนธรรมของไทยถูกกลืนไป
10. ผู้จัดละครคิดถึงแต่ Ratting มากจนเกินไป ไม่สร้างละครที่มีสาระความรู้ แต่
ชอบเอาฉากวาบหวิวมาดึงกลุ่มผู้ชมมากกว่า จนทาให้ลืมศีลธรรมอันดีงาม
การสร้างละครควรหากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสม และจริงจัง ผู้ผลิตละคร
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๖๗

พยายามนาเสนอสิ่งที่เป็นจุดดึงดูดผู้ชม
11. บางฉากในละคร ทาให้ผู้ชมเกิดเพ้อฝัน เปรียบเสมือนดาราคนนั้นเป็นแฟน
การสร้างให้คนเพ้อฝันเหมือนในละคร หากผู้ชมอินกับตัวละครมากไป นาไปสู่
การเลียนแบบ ก็จะเป็นการสร้างความเกลียดชังเกิดขึ้นในสังคม
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3.3 ความรู้สึกของผู้ปกครองต่อคลิปข่าว
ในขณะที่ผู้ปกครองเรียนรู้จากการดูคลิปข่าว ที่เปิดให้ชม ผู้ปกครองมีความรู้สึกต่อรายการข่าว
ของสื่อค่อนข้างตรงกันในทัศนะทางลบ ซึ่งเป็นทัศนะลบใน 2 กลุ่มจากกลุ่มที่เห็นว่า ข่าวไม่มีความรอบ
ด้าน และคนทางานข่าวใส่ความเห็นและมีอคติ ดังนี้ กลุ่มที่ 1 ผู้ปกครองส่วนใหญ่จานวน 90 คน เห็น
ว่ารายการข่าวจากสื่อ มีเนื้อหาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้ บางข่าวเกินความเป็นจริง ผู้ส่งสารต้องการ
ให้ผู้รับ รับรู้ข่าวสารแบบใดมักจะเสนอข่าวออกมาแบบนั้น ต้องการขายความสดใหม่ของข่าว เสนอทั้งที่
ยังไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่นาเสนอตามข้อเท็จจริง ข่าวไม่มีการกรองอย่างละเอียด ไม่ผ่านการ
วิเคราะห์ หรือบางข่าวนาเสนอทั้งที่ข้อมูลไม่ชัดเจน บางข่าวไม่มีการหาข้อมูลก่อนนาเสนอ ข้อมูลที่
นาเสนอไม่ครบถ้วนและยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด ไม่นาเสนออย่างรอบด้าน ทาให้ผู้รับข่าวสับสนในข้อมูล ไม่
สามารถหาข้อเท็จจริงจากข่าวได้ เสนอแบบไม่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ผู้บริโภคควรมีการวิเคราะห์
ให้รอบด้าน ต้องวิเคราะห์และพิจารณาในข้อมูลอีกครั้ง ข่าวจะจริงหรือเท็จ จะต้องมีการเปรียบเทียบ
หรือเลือกรับข่าวสารจากหลายช่องทาง พิจารณาข้อมูลที่ได้ ก่อนจะตัดสินใจเชื่อข่าวนั้นๆ ผู้ที่มีส่วนได้
เสีย ผิดหรือถูก
กลุ่มที่ 2 รองลงมา คือทัศนะของผู้ปกครองจานวน 75 คน ที่เห็นว่า จากการนาเสนอข่าวใน
ปัจจุบัน จะเน้นความรู้สึกของผู้นาเสนอข่าวมากกว่าผู้รายงานข่าว จะใส่ข้อคิดเห็นส่วนตัวสอดแทรกเข้า
ไปในเนื้อหาข่าว ไม่ค่อยมีความเป็นกลาง มีทั้งผลเชิงบวก และเชิงลบ ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ผู้รายงาน
เองก็ไม่ทราบ สื่อมวลชน มีการนาเสนอข่าวบางข่าวเกินความพอดี นาเสนอด้วยอคติส่วนตัว บางครั้งผู้
ดาเนินรายการมักเอาความคิด ของตัวเองเข้าไปในข่าว ทาให้เหมือนการชี้นา ผู้ดาเนินรายการใส่
ความคิดเห็นมากเกินไป ทาให้ไม่ค่อยสนใจรับชมรายการข่าว เนื่องจากเบื่อหน่ายต่อการนาเสนอข่าวที่
เลือกเสนอจากมุมมองของผู้รายงานเป็นหลัก
ที่น่าสนใจคือ มีผู้ปกครองจานวน 50 คน มองรายการข่าวเป็นบวก เห็นว่าการรับชมข่าวมี
สาระ และมีข้อมูลที่ละเอียด เป็นการรายงานข่าวอย่างตรงไปตรงมา ทาให้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน
สังคมอย่างรวดเร็วทันสมัย
ได้รับทราบความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ปัจจุบัน ในขณะที่
ความเห็นที่ผู้ปกครอง ที่แสดงความรู้สึกกับคลิปข่าว และมีทัศนะที่ไม่ถึงหลักสิบคน คือ - ข่าวในปัจจุบัน
มีลักษณะเหมือนการขายสินค้า นาเสนอเพื่อดึงเรทติ้งของรายการ นาเสนอข่าวซ้าๆ หวังผลเพื่อสร้าง
กระแส - ข่าวมีการทิ้งปริศนาให้คนติดตาม - ข่าวที่นาเสนอบางเรื่องเน้นมาก ทาให้ระมัดระวัง จน
บางครั้งมากจนเป็นความระแวง กลัวสังคมจนเกินไป และผู้ปกครองเห็นว่ากฎหมายดูแลควบคุมสื่อทุก
ประเภทมีช่องว่างทาให้การนาเสนอข่าวไม่มีกรอบจรรยาบรรณ จานวน 8 4 3 และ 1 คนตามลาดับ
รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 19
๖๘

ตารางที่ 19 แสดงความรู้สึกของผู้ปกครองต่อคลิปข่าว
ความเห็น
1. มีทั้งเนื้อหาที่เชื่อได้ ไม่ได้ บางข่าวเกินความเป็นจริงผู้ส่งสาร ต้อง การให้ผู้รับรับรู้
แบบใดมักจะนาเสนอข่าวออกมาแบบนั้ข่าวสารนมีทั้งที่เชื่อถือได้และเชื่อ ถือ
ไม่ได้ ต้องการความสดใหม่ของข่าว เสนอ ทั้งที่ยังไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่
นาเสนอตามข้อเท็จจริง ข่าวไม่มีการกรองอย่างละเอียด หรือบางข่าวนาเสนอทั้งที่
ข้อมูลไม่ชัดเจน บางข่าวไม่มีการหาข้อมูลก่อนนาเสนอ ข้อมูลที่นาเสนอไม่
ครบถ้วนและยังไม่ถึงจุดสิ้นสุด ไม่นาเสนออย่างรอบด้าน การสับสนในข้อมูล ไม่
สามารถหาข้อเท็จจริงจากข่าวได้
ใช้ข้อมูลที่นาเสนอแบบไม่ผ่านการวิเคราะห์
เสนอแบบไม่คานึงถึงผลกระทบต่อสังคม ไม่ตัดสินใจว่าจริงหรือเท็จ จะต้องมีการ
เปรียบเทียบหรือเลือกรับข่าวสารจากหลายช่องทาง ต้องวิเคราะห์และพิจารณาใน
ข้อมูลอีกครั้ง ก่อนจะตัดสินใจเชื่อข่าวนั้นๆ ผู้บริโภคควรมีการวิเคราะห์ให้รอบ
ด้าน พิจารณาข้อมูลที่ได้ ก่อนตัดสินใจว่า ข่าวที่นาเสนอมีผู้ที่มีส่วนได้เสีย ผิดหรือ
ถูก
2. รายการข่าวที่รับชมมีสาระ และมีข้อมูลที่ละเอียด เป็นการรายงานข่าวอย่างตรง
ไปตรงมาทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างรวดเร็วทันสมัย ได้รับทราบ ความ
เคลื่อนไหวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
3. การนาเสนอข่าวในปัจจุบัน ข่าวมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างกัน บางกรณีก็ยังไม่มีความ
ชัดเจน แต่ใช้การคาดเดาเหตุการณ์ เมื่อดูและฟังแล้ว ควรคิดวิเคราะห์ อย่าพึ่ง
ตัดสินเนื้อหาข่าวจากของมุมใดมุมหนึ่ง ดูข่าวต้องมีการพิจารณาและการมองอย่าง
เป็นกลาง และควรมีหลักฐานชัดเจน
4. คุณธรรมของผู้สื่อข่าวในปัจจุบันมีน้อยลง ภาพข่าวที่นาเสนอบางข่าวมีความ
รุนแรงมากเกินไป ไม่ควรเผยแพร่ ผู้ประกาศข่าว หรือผู้สื่อข่าวควรพิจารณาเนื้อ
หาก่อนนาเสนอต่อผู้ชม
5. มีข่าวในพระราชสานักเท่านั้น ที่นาเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรง มา ส่วนข่าว
อื่นๆนั้น จะเน้นเป็นการเล่าข่าวเสียเป็นส่วนใหญ่
6. ข่าวในปัจจุบันมีลักษณะเหมือนการขายสินค้า ไม่มีการนาเสนอด้วยข้อมูล แต่
นาเสนอเพื่อดึงเรทติ้งของรายการ นาเสนอข่าวซ้าๆ หวังผลเพื่อสร้างกระแส
7. ไม่มีการสรุปประเด็นของข่าว แต่เป็นการทิ้งปริศนาให้คนติดตาม
8. ข่าวที่นาเสนอบางเรื่องเน้นมาก ทาให้ระมัดระวัง จนบางครั้งมากจนเป็นความ
ระแวง กลัวสังคมจนเกินไป
9. กฎหมายดูแลควบคุมสื่อทุกประเภทมีช่องว่างทาให้การนาเสนอข่าวไม่มีกรอบ
จรรยาบรรณ
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3.4 ความรู้สึกของผู้ปกครองต่อคลิปเกมส์โชว์
ในขณะที่ผู้ปกครองเรียนรู้จากการดูคลิปสื่อเกมส์โชว์ ที่เปิดให้ชม ผู้ปกครองมีความรู้สึกต่อสื่อ
เกมส์โชว์ค่อนข้างไปในทางเดียวกันในเรื่องของความไม่เหมาะสม และเป็นทัศนะทางลบต่อสื่อประเภทนี้
๖๙

ดังนี้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่จานวนไม่ต่างกันคือ จานวน 69 68 และ 65 คนตามลาดับ ใน 3 เรื่องได้แก่
รายการเกมส์โชว์เป็นรายการจัดฉาก รายการเกมส์โชว์หาสาระไม่ได้ และรายการเกมส์โชว์ใช้ภาษาพูด
และภาษากายที่ไม่เหมาะสม ดังรายละเอียดดังนี้ ลาดับที่ 1.รายการเกมส์โชว์เป็นรายการที่มีการจัดฉาก
มากกว่าการแข่งขันจริง หรือเป็นการแสดงที่ไม่เป็นจริงตามธรรมชาติ ส่งผลให้หลายรายการรับชมแล้ว
ไม่น่าสนใจ หลอกหลวง ไม่ช่วยส่งเสริมคนดี คนเก่ง ลาดับที่ 2. รายการเกมส์โชว์นั้น มีให้รับชมเพียง
เพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่สามารถหาสาระจากรายการเหล่านี้ได้ รายการเกมส์โชว์ไม่ได้ช่วยให้สังคมดี
ขึ้น ควรมีการสอดแทรกสาระ ความรู้ให้กับผู้ชมด้วยสร้างความสนใจเพื่อดึงดูดให้คนมาชม เน้นความ
สนุกสนาน มีความสุข คลายเครียด และ ลาดับที่ 3. รายการเกมส์โชว์มีการใช้ภาษาถ้อยคาที่รุนแรง
หยาบคาย การแต่งกายของพิธีกร และการปฏิบัติตัวทั้งผู้ร่วมและผู้ดาเนินรายการไม่เหมาะสม พิธีกร
บางรายการมีการใช้คาพูดที่ไม่เหมาะสม ทั้งคาพูดและการกระทา มีการโน้มน้าว หรือชักจูงจนบางครั้ง
เกินความพอดี เป็นการทาลายวัฒนธรรมอันดี ไม่เหมาะสาหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องของการแต่งกาย
อนาจาร
ที่น่าสนใจคือ มีผู้ปกครองจานวนไม่น้อยเห็นว่า รายการเกมส์โชว์ เป็นรายการที่พยายามสร้างเร
ตติ้ง หวังผลทางธุรกิจ และเป็นรายการที่สร้างค่านิยมผิดๆ ให้กับเยาวชนในเรื่องการเลียนแบบดังนี้
จานวน 45 คน เห็นว่า เกมโชว์เป็นการจัดฉากเพื่อสร้างเรตติ้ง และหาผู้สนับสนุนรายการ สร้าง
สถานการณ์เพื่อเรียกเรทติ้งของรายการ เป็นการสร้างแรงจูงใจด้านการตลาด ให้ผู้บริโภคหันมาสนใจ
รายการมากขึ้น โดยมุ่งหวังผลทางธุรกิจ มุ่งแสวงหาผลกาไรจากค่าโฆษณาด้วยจานวนผู้ชมที่สูง การ
แสดงออกผ่านรูปแบบรายการ เน้นเพียงกระแสผู้เข้ารับชม จนไม่คานึงถึงความถูกต้องเหมาะสม หรือ
วัฒนธรรมไทยที่ถูกต้อง ไม่เหมาะสาหรับเด็กและเยาวชน
จานวน 34 คน เห็นว่า เกมโชว์บางรายการเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดให้กับวัยรุ่น เช่น การ
ศัลยกรรม การหาคู่ สร้างพฤติกรรมเลียนแบบ ทาให้อยากมี อยากเป็นเหมือนแขกรับเชิญในรายการ
รายการมีการสร้างกระแสแบบแอบแฝง เพื่อมุ่งเป้าเชิงธุรกิจ ดึงดูด โน้มน้าวใจ ให้อยากทาตามธุรกิจที่
นาเสนอเช่นศัลยกรรม เป็นห่วงอนาคตของชาติจะหาจุดหมายไม่เจอ
มีผู้ปกครองจานวน 13 เท่านั้น ที่เห็นว่ามีเกมส์โชว์บางรายการเท่านั้นที่รับชมแล้วเป็นรายการ
ในเชิงสร้างสรรค์ มีสาระ และเป็นแนวทางในการสร้างแรงบันดาลใจ รายการที่ดีควรสอดแทรก
วัฒนธรรม และ ประเพณีที่สาคัญของไทยอยู่เสมอ รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 20
ตารางที่ 20 แสดงความรู้สึกของผู้ปกครองต่อคลิปเกมส์โชว์
ความเห็น
1. เกมส์โชว์เป็นรายการที่มีการจัดฉากมากกว่าการแข่งขันจริง หรือเป็นการแสดงที่
ไม่เป็นจริงตามธรรมชาติ ส่งผลให้หลายรายการรับชมแล้วไม่น่าสนใจ หลอกหลวง
ไม่ช่วยส่งเสริมคนดี คนเก่ง
2. เกมส์โชว์นั้น มีให้รับชมเพียงเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่สามารถหาสาระจาก
รายการเหล่านี้ได้ รายการเกมส์โชว์ไม่ได้ช่วยให้สังคมดีขึ้น ควรมีการสอดแทรก
สาระ ความรู้ให้กับผู้ชมด้วยสร้างความสนใจเพื่อดึงดูดให้คนมาชม เน้นสนุก สนาน
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3.

4.

5.

6.

7.
8.

มีความสุข คลายเครียด
มีการใช้ภาษาถ้อยคาที่รุนแรง หยาบคาย การแต่งกายของพิธีกร และการปฏิบัติ
ตัวทั้งผู้ร่วมและผู้ดาเนินรายการไม่เหมาะสม พิธีกรบางรายการมีการใช้คาพูดที่ไม่
เหมาะสม ทั้งคาพูดและการกระทา มีการโน้มน้าว หรือชักจูงจนบางครั้งเกินความ
พอดี เป็นการทาลายวัฒนธรรมอันดี ไม่เหมาะสาหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องของ
การแต่งกาย อนาจาร
เกมโชว์เป็นการจัดฉากเพื่อสร้างเรตติ้ง
และหาผู้สนับสนุนรายการ
สร้าง
สถานการณ์เพื่อเรียกเรทติ้งของรายการ เป็นการสร้างแรงจูงใจด้านการตลาด ให้
ผู้บริโภคหันมาสนใจรายการมากขึ้น โดยมุ่งหวังผลทางธุรกิจ มุ่งแสวงหาผลกาไร
จากค่าโฆษณาด้วยจานวนผู้ชมที่สูง การแสดงออกผ่านรูปแบบรายการ เน้นเพียง
กระแสผู้เข้ารับชม จนไม่คานึงถึงความถูกต้องเหมาะสม หรือวัฒนธรรมไทยที่
ถูกต้อง มาะกับเยาวชนไม่เห
บางรายการเป็นการสร้างค่านิยมที่ผิดให้กับวัยรุ่น เช่น การศัลยกรรม การหาคู่
สร้างพฤติกรรมเลียนแบบ ทาให้อยากมี อยากเป็นเหมือนแขกรับเชิญในรายการ
รายการมีการสร้างกระแสแบบแอบแฝง เพื่อมุ่งเป้าเชิงธุรกิจ ดึงดูด โน้มน้าวใจ ให้
อยากทาตามธุรกิจที่นาเสนอเช่นศัลยกรรม
เป็นห่วงอนาคตของชาติจะหา
จุดหมายไม่เจอ
เกมส์โชว์ที่นาเสนอนั้น ส่วนใหญ่ป็นรายการที่นามาจากต่างประเทศ มีหลายๆส่วน
ที่ไม่เหมาะสมกับสังคมไทย ภาษาที่ใช้ ไม่ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา มีการใช้
ถ้อยคาหยาบคาย รุนแรง เนื้อหาที่นาเสนอไม่เหมาะสม มีการกระทาที่ไม่เป็นไป
ตามสังคมวัฒนธรรมนิยม การใช้ภาพไม่เหมาะสมไม่ควรให้เยาวชนรับชม
มีเพียงบางรายการเท่านั้นที่รับชมแล้วเป็นรายการในเชิงสร้างสรรค์ มีสาระ
และ เป็นแนวทางให้การสร้างแรงบันดาลใจ รายการที่ดีควรสอดแทรกวัฒนธรรม
และประเพณีที่สาคัญของไทยอยู่เสมอ
ขาดคุณธรรมจริยธรรม บางรายการนาเสนอรูปแบบที่ขัดต่อจารีตประเพณีของ
ไทย

65

45

34

25

13
12

3.5 ความรู้สึกของผู้ปกครองต่อคลิปออนไลน์
ต่อการชมคลิปออนไลน์ ผู้ปกครองเรียนรู้จากการดูคลิปสื่อออนไลน์ที่เปิดให้ชม
และมี
ความรู้สึกต่อสื่อออนไลน์ค่อนข้างไปในทางเดียวกัน ในเรื่องของความรวดเร็วในการเข้าถึงของบุตรหลาน
แต่แฝงไปด้วยภัยอันตรายที่คาดไม่ถึง โดยเฉพาะกับบุตรหลานที่ยังรู้ไม่เท่าทัน ผู้ปกครองส่วนใหญ่
จานวน 84 คนเห็นว่า สื่อและเนื้อหาจากสื่อออนไลน์ เป็นสื่อที่มีประโยชน์ เป็นสื่อที่มีทั้งสาระ และไม่มี
สาระ และมีความน่ากลัวในเวลา เดียวกัน เป็นสื่อที่มีทั้งคุณและโทษ เพราะข้อมูลที่ปรากฏนั้น เน้น
ข้อมูลรวดเร็ว มีหลายส่วนซึ่งมิได้ผ่านการกลั่นกรองความถูกต้อง และการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริง
บางส่วนไม่มีความชัดเจน เป็นข้อมูลที่ส่งต่อกันมาโดยขาดการอ้างอิงถึงที่มาที่ไป ขาดความจริง ยากต่อ
การควบคุม รู้สึกกังวล ในการใช้สื่อประเภทนี้ของลูกๆ เนื่องจากใช้ได้ง่ายไม่มีข้อจากัดในการใช้งาน มี
ความไว ง่ายต่อการเข้าถึง และใกล้ตัวผู้รับสื่อมากกว่าสื่ออื่น ๆ ผู้บริโภคควรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา
๗๑

อย่างรอบด้าน เป็นสื่อที่ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างสูง ต้องรู้เท่าทันสื่อ ต้องพิจารณาให้ดีก่อน
นาข้อไปใช้ และต้องคอยเตือนบุตรหลานเรื่องสื่อประเภทนี้
ทัศนะอันดับ 2 มองภาพสื่อออนไลน์เป็นบวก แต่ผู้ผลิตต้องคานึงถึงส่วนรวมให้มาก เพราะเห็น
ว่า สื่อชนิดนี้มีความรวดเร็วในการเผยแพร่ และการเข้าถึงผู้รับสารอย่างสะดวกรวดเร็ว การใช้งาน และ
เข้าถึงได้ง่าย สื่อสามารถสื่อสารได้ทั่วโลก รวดเร็ว ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สร้างความสะดวกสบายให้กับ
ผู้บริโภค ผู้ผลิตต้องมีจิตสานึกในการนาเสนอ จานวน 75 คน
ทาให้ผู้ปกครองส่วนหนึ่ง เป็นห่วงบุตรหลาน ที่บริโภคสือ่ ประเภทนี้ จากการเห็นเด็กมีความ
ก้าวร้าว ไม่มีสัมมาคารวะ ทาให้ไม่สนใจคนรอบข้าง ทาให้เกิดภาวะเครียด หากไม่ได้บริโภคสื่อออนไลน์
เป็นสื่อที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อคนในสังคม เพราะเป็นสื่อที่เข้าถึงทุกคน ทุกกลุ่ม และเราก็หลีกเลี่ยงสื่อ
ออนไลน์ไม่ได้ เพราะเปรียบเสมือนสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจาวัน อันตรายที่ผู้ปกครองควรใส่ใจเด็กที่ใช้
มากขึ้น ผู้ปกครองควรให้คาแนะนาโทษของสื่อออนไลน์ จานวน 52 คน
และที่ผู้ปกครองส่วนหนึ่ง เป็นห่วงมากอีกเรื่องหนึ่งคือ บุตรหลาน หลายคนใช้เป็นช่องทางใน
การสื่อสารที่ผิด เช่น การสร้างข้อมูลเท็จให้กับคนอื่นๆ การตัดต่อ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารออกไป
โดยไม่ผ่านการกลั่นกรอง สื่อลามก หมิ่น ต่างๆ สามารถรับชมได้ง่าย บุตรหลานสามารถรับชมได้โดยที่
ผู้ปกครองไม่อาจตรวจสอบได้ทัน ย่อมส่งผลเสียกลับสู่ตนเอง หลายคนเลือกใช้เป็นช่องทางการสื่อสารที่
ไม่เหมาะสม สร้างกระแสเพื่อให้ตนเองสามารถเป็นที่รู้จัก โด่งดัง หรือขายสินค้าของตนเองได้ โดยไม่
คานึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม ทาให้เกิดการล่อลวงด้านข้อมูลส่วนตัว และทาให้เกิดอาชญากรรมได้
ทาให้เกิดการล่อลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ จานวน 43 คน
จากความเป็นสื่อที่มีทั้งข้อดีข้อเสีย ทาให้ผู้ปกครองจานวน 38 คนเห็นว่า เป็นสื่อที่ขาดการ
ควบคุมจากรัฐ หรือ สภาวิชาชีพสื่อ จึงควรมีกฏหมายในการใช้ Internet อะไรที่ไม่เหมาะสมมี
บทลงโทษ เราควรมีมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมสื่อประเภทนี้มากขึ้น ส่วนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
ควรมีการจัดการขั้นเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบที่ยากต่อการดูแล ต่อเนื่องถึงเยาวชนได้ รายละเอียด
ได้แสดงไว้ในตารางที่ 21
ตารางที่ 21 แสดงความรู้สึกของผู้ปกครองต่อคลิปออนไลน์
ความเห็น
1. เป็นสื่อที่มีประโยชน์ เป็นสื่อที่มีทั้งสาระ และไม่มีสาระ และมีความน่ากลัวในเวลา
เดียวกัน เป็นสื่อที่มีทั้งคุณและโทษ เพราะข้อมูลที่ปรากฏนั้น เน้นข้อมูลรวดเร็ว มี
หลายส่วนซึ่งมิได้ผ่านการกลั่นกรองความถูกต้อง และการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริง
บางส่วนไม่มีความชัดเจน เป็นข้อมูลที่ส่งต่อกันมาโดยขาดการอ้างอิงถึงที่มาที่ไป
ขาดความจริง ยากต่อการควบคุม รู้สึกกังวล ในการใช้สื่อประเภทนี้ของลูกๆ
เนื่องจากใช้ได้ง่ายไม่มีข้อจากัดในการใช้งาน มีความไว ง่ายต่อการเข้าถึง และใกล้
ตัวผู้รับสื่อมากกว่าสื่ออื่น ๆ ผู้บริโภคควรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาอย่างรอบด้าน
เป็นสื่อที่ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่างสูง ต้องรู้เท่าทันสื่อ ต้องพิจารณาให้
ดีก่อนนาข้อไปใช้ และต้องคอยเตือนบุตรหลาน
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2. สื่อชนิดนี้มีความรวดเร็วในการเผยแพร่
และการเข้าถึงผู้รับสารอย่างสะดวก
รวดเร็ว การใช้งาน และเข้าถึงได้ง่าย สื่อสามารถสื่อสารได้ทั่วโลก รวดเร็ว
ทันสมัย ทันเหตุการณ์ สร้างความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภค ผู้ผลิตต้องมี
จิตสานึกในการนาเสนอ

75

3. หลายๆคนใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารที่ผิด เช่น การสร้างข้อมูลเท็จให้กับคนอื่นๆ
การตัดต่อ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารออกไป โดยไม่ผ่านการกลั่นกรอง สื่อลามก
หมิ่น ต่างๆ สามารถรับชมได้ง่าย บุตรหลานสามารถรับชมได้โดยที่ผู้ปกครองไม่
อาจตรวจสอบได้ทัน ย่อมส่งผลเสียกลับสู่ตนเอง หลายคนเลือกใช้เป็นช่องทางการ
สื่อสารที่ไม่เหมาะสม สร้างกระแสเพื่อให้ตนเองสามารถเป็นที่รู้จัก โด่งดัง หรือ
ขายสินค้าของตนเองได้ โดยไม่คานึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม ทาให้เกิดการ
ล่อลวงด้านข้อมูลส่วนตัว และทาให้เกิดอาชญากรรมได้ ทาให้เกิดการล่อลวงจาก
กลุ่มมิจฉาชีพ
4. มีทั้งข้อดีข้อเสีย ขาดการควบคุมจากรัฐ หรือ สภาวิชาชีพสื่อ ควรมีกฏหมายใน
การใช้ Internet อะไรที่ไม่เหมาะสมมีบทลงโทษ เราควรมีมาตรการทางกฎหมาย
มาควบคุมสื่อประเภทนี้มากขึ้น
ส่วนเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมควรมีการจัดการขั้น
เด็ดขาด เพื่อไม่ให้ส่งผลต่อเนื่องถึงเยาวชน
5. หลายรายการซึ่งเป็นการรับเอาวัฒนธรรมจากต่างประเทศหรือเป็นรายการ
ต่างประเทศ มีการแสดงออกพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สอดแทรกการโฆษณา เน้น
กระตุ้นเนื้อหาทางเพศ การนาเสนอแทรกอยู่ ทั้งทางเพศ ทางวาจา มีการโฆษณา
แฝง ขายสินค้าใช้ภาพลามกไม่เหมาะสม เป็นสื่อที่ทาให้วัฒนธรรม ประเพณีเสื่อม
มากขึ้น ทาให้รับวัฒนธรรมจากต่างชาติมากเกินไป และทาให้วัฒนธรรมไทยเลือน
หายไป
6. อาจจะทาให้เยาวชนซึ่งรับชมแล้วเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ
หรือคิดว่าเป็นสิ่งที่
สามารถกระทาได้ เมื่อเข้าใช้งานสื่อออนไลน์โดยไม่พิจารณา ก็จะเกิดพฤติกรรม
เลียนแบบ

43

38

35
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ส่วนที่ 4 แนวทาง และกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ ของกลุ่มผู้ปกครอง
ภายหลังกิจกรรมให้ความรู้เรื่องรู้เท่าทันสื่อ และการได้ชมคลิปตัวอย่างจากสื่อ 5 ประเภท
ผู้วิจัยได้ให้ผู้ปกครองแบ่งเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับประถมศึกษา และกลุ่ม
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อแสดงความเห็นร่วมกันในการแสวงหาแนวทางสร้าง
ภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ จากกลุ่มผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุม เรียนรู้ร่วมกัน ด้วยการให้
ผู้ปกครองตอบคาถาม 9 ข้อดังนี้
คาถามข้อที่ 1. ในครอบครัวของท่าน ท่านเห็นความผิดปกติหรือเห็นบุตรหลานมีพฤติกรรมที่
เปลี่ยน แปลงไป จากการรับสื่อ หรือไม่ อย่างไร
คาถามข้อที่ 2. ความวิตกกังวลของท่านต่อข้อ 1 สื่อกับพฤติกรรมบุตรหลานของท่าน
คาถามข้อที่ 3. ความวิตกกังวลในข้อ 2 น่าจะมาจากเหตุใด
๗๓

คาถามข้อที่ 4.ท่านรู้สึกอย่างไรกับคากล่าวนี้ “สังคมไทยกาลังกลายเป็นสังคม “ก้มหน้า” คน
ไทยไม่ห่วงใยกันและไม่สนใจช่วยเหลือกัน เห็นแต่ตัวเองเป็นสาคัญ”
คาถามข้อที่ 5. ท่านมีข้อเสนอในการแนะนาเยาวชนในความดูแล เกี่ยวกับการเสพสื่ออย่างไร
คาถามข้อที่ 6. สื่อที่ดีที่จะเป็นแบบอย่างในการชี้นาเยาวชน ท่านคิดว่าสื่อนั้นควรจะมีลักษณะ
อย่างไร
คาถามข้อที่ 7. ท่านมีความคิดเห็นต่อแนวทางการสอดแทรกเนื้อหาสร้างความเป็นไทย /
วัฒนธรรมไทย อย่างไร
คาถามข้อที่ 8. ท่านต้องการให้ภาครัฐมีการจัดการอย่างไรกับสื่อ ที่ยังไม่รับผิดชอบต่อ
สังคมไทยเพียงพอ
คาถามข้อที่ 9. ท่านต้องการให้ภาครัฐมีการจัดการอย่างไรกับการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน
ได้ข้อค้นพบแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ ดังนี้
คาถามข้อที่ 1. ในครอบครัวของท่าน ท่านเห็นความผิดปกติหรือเห็นบุตรหลานมีพฤติกรรมที่เปลี่ยน
แปลงไป จากการรับสื่อ หรือไม่ อย่างไร
ผู้ปกครองทั้งสองระดับ ระดับประถม/มัธยมศึกษา เห็นความผิดปกติหรือเห็นบุตรหลานมี
พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากการรับสื่อ ค่อนข้างสอดคล้องกัน ใน 5 เรื่องดังนี้
 บุตรหลานอยู่กับสื่ออย่างเดียว มีโลกส่วนตัวสูง โดยไม่สนใจคนรอบข้าง ปิดตัว และชอบอยู่คน
เดียวในห้องมากขึ้น มีการต่อรองที่จะไม่ร่วมกิจกรรมของครอบครัวมากขึ้น ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับ
คนในครอบครัว
 บุตรให้เวลากับสื่อออนไลน์เป็นเวลานานกว่ากิจกรรมอื่น แบ่งเวลาไม่ได้ ไม่พักผ่อน
 บุตรหลานจะใช้เวลาส่วนมากไปกับการอยู่หน้าจอมือถือสมาร์ทโฟน มากกว่าเลือกทากิจกรรม
ต่าง ๆ กับผู้ปกครอง ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวน้อยลง
 บุตรหลานมีพฤติกรรมเลียนแบบสื่อ ทั้งด้านพฤติกรรมการแต่งตัว การใช้ภาษา
 ความผิดปกติจากพฤติกรรมของบุตรหลานในเรื่อง มีอารมณ์ ฉุนเฉียวโกรธง่าย รุนแรง ก้าวร้าว
พูดจาไม่ไพเราะ พูดห้วนๆ มีการใช้ภาษาหรือศัพท์แสลงมากขึ้น มีการโกหกมากขึ้น เมื่อห้าม
ใช้โทรศัพท์ จะมีอาการโวยวาย หรือแสดงสีหน้าไม่พอใจ
 บุตรหลานมีลักษณะกล้าแสดงออก และมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น ซึ่งเป็นความมั่นใจที่
ผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาเห็นว่า มั่นใจแต่ไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง ส่วน
ผู้ปกครองระดับประถมศึกษาเห็นว่า เป็นความมั่นใจ ความกล้าที่สร้างสรรค์
ในจานวนนี้พบว่า ผู้ปกครองระดับประถมศึกษา เห็นลูกหลานเรียนรู้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
เป็นคนที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี มีการซื้อของตามรีวิวในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ รับรู้การโฆษณา
สินค้ารวดเร็ว และใช้เวลาไปกับการใช้ แอพลิเคชั่นต่าง ๆ ในสมาร์ทโฟน สื่อค่อนข้างเป็นบวก
ในทัศนะที่เห็นประโยชน์ของสื่อ
รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 22
ตารางที่ 22 แสดงความผิดปกติของบุตรหลานที่ผู้ปกครองพบเห็น
๗๔

ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับประถมฯ
- ชอบแยกตัว หลบมุมเข้าห้องน้า เข้าห้องนอน มี
การปิดตัวอยู่คนเดียวในห้อง ต้องการเวลาส่วนตัว
ซึ่งส่วนมากจะใช้เวลากับการเล่นสมาร์ทโฟน
- ในบางครั้งไม่ออกไปร่วมกิจกรรมกับครอบครัว
นอกบ้านด้วยการต่อรองในรูปแบบต่าง ๆ เวลา
ออกไปทากิจกรรมนอกบ้านร่วมกัน มักมีคาถามว่า
ในจุดนั้น ๆ มีสัญญาณไวไฟฟรีหรือไม่ แต่ยังมี
ความเชื่อฟังในคาเตือนอยู่
- ตามสื่อมากเกินไป มีพฤติกรรมเลียนแบบสื่อ ไม่
สุภาพ ก้าวร้าวและอยากปฏิบัติตามสื่อ การใช้
ภาษาตามสื่อ เชื่อเพื่อน เชื่อสื่อ มากกว่าพ่อแม่
พฤติกรรมก้าวร้าวกับผู้ใหญ่ จากการเลียนแบบใน
ละคร
-มีความลับกับผู้ปกครองในการใช้สมาร์ทโฟน และ
ใช้แอพลิเคชั่น LINE ในการติดต่อสื่อสารกับเพื่อน
สืบค้นข้อมูลในส่งที่ตนสนใจ
- เรียนรู้เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว เป็นคนที่เต็มไป
ด้วยเทคโนโลยี การซื้อของตามรีวิวในสื่อออนไลน์
ต่าง ๆ รับรู้การโฆษณาสินค้ารวดเร็ว และใช้เวลา
ไปกับการใช้ แอพลิเคชั่นต่าง ๆ ในสมาร์ทโฟน
- เปลี่ยนแปลงเรื่องการใช้เวลา (วิ่งเล่น เปลี่ยนเป็น
การเล่นโทรศัพท์)
- กล้าแสดงออก / เชื่อมั่นในตนเอง จะมีความคิด
เป็นของตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์ 3
- มีพฤติกรรม ก้าวร้าว, รุนแรง อารมณ์ ฉุนเฉียว
โกรธง่าย

ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมฯ
- มีโลกส่วนตัวสูง ไม่สนใจคนรอบข้าง พูดน้อย
ขาดปฏิสัมพันธ์ในครอบครัว ชวนไปไหน ไม่ค่อย
ไป ต่อต้านผู้ปกครอง
- พฤติกรรมบุตรหลานเปลี่ยนแปลงไปเมื่ออนุญาต
ให้ใช้เครื่องมือสมาร์ทโฟน
ซึ่งเยาวชนใช้เวลา
ส่วนมากไปกับการอยู่หน้าจอมือถือสมาร์ทโฟน
มากกว่าจะเลือกทากิจกรรมต่าง ๆ กับผู้ปกครอง
ปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวน้อยลง มีพฤติกรรมเก็บตัว
และ แยกตัวออกจากผู้ปกครองหรือสมาชิกใน
ครอบครัว
- มีพฤติกรรมเลียนแบบสื่อ ทั้งด้านอารมณ์และ
การแสดงออก เป็นไปในทางที่ไม่เหมาะสม เช่น
การแต่งกาย ใช้ของเกินจาเป็น การแสดงออกไม่
เหมาะสม ระหว่างเพศ พูดจาที่ไม่ไพเราะ ใช้คา
หยาบคายเลียน แบบละครที่ได้ชม
- มีอารมณ์แปรปรวน
หงุดหงิด โมโหง่าย มี
ความอดทนน้อยลง เอาแต่ใจตนเอง สมาธิสั้น
หงุดหงิดง่าย ควบคุมอารมณ์ตนเองไม่ได้
- มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ไม่รับฟังความเห็นจาก
ผู้ปกครอง ในกรณีที่มีการสนทนาหรืออธิบายเหตุ
ผลต่าง ๆ และมีข้อโต้แย้งเสมอ ไม่ว่าพฤติกรรมนั้น
จะเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดี
- ไม่ทาการบ้าน หนังสือไม่อ่าน กลัวผลการเรียนมี
ปัญหา แบ่งเวลาไม่ถูก
- ไม่ทราบความคิดของบุตรหลาน มีการโกหกมาก
ขึ้น

คาถามข้อที่ ๒. ความวิตกกังวลของท่านต่อข้อ ๑ สื่อกับพฤติกรรมบุตรหลานของท่าน
จากพฤติกรรมของบุตรหลานที่เปลี่ยนไป หลังเปิดรับสื่อแล้ว ทาให้ผู้ปกครองทั้งสองระดับ มี
ความวิตกกังวลคล้ายกันใน 6 เรื่องได้แก่
 มีความวิตกกังวลว่าบุตรหลานจะมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบจากสื่อในทางลบ จากสื่อที่
ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม ทาให้บุตรหลานตัดสินใจผิดพลาด โดยไม่ขอคาปรึกษาจาก
ผู้ปกครอง
๗๕

 มีความกังวลด้านการเรียน กลัวผลการเรียนตก สมาธิสั้น ทบทวนเวลาการเรียนน้อยลง ผลการ
เรียนไม่ดีเท่าทีควร
 กลัวว่าลูกจะขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และการอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว มีเวลาให้กับ
ครอบครัวน้อยลง
 กลัวลูกใช้สื่อจนนิสัยเปลี่ยน กลายเป็นคน ใจร้อน แสดงออกก้าวร้าว โมโหง่าย มีความรุนแรง
ควบคุมตัวเองไม่ได้
 กลัวลูกอวดสิ่งของหรือพฤติกรรมไม่ดีผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 เกิดความกังวลว่าบุตรหลานจะถูกล่อล่วงจากการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่ควร ถูกชักจูงไป
ในทางที่ผิด มีความเสี่ยงต่อการพบวัตถุอันตรายและอาวุธ คุกคามทางเพศ ทั้งเป็นผู้กระทาและ
ถูกกระทา
สาหรับความกังวลที่แตกต่างกันของผู้ปกครอง กลุ่มคือ ผู้ปกครองระดับประถมศึกษา กังวล 2
เรื่องสุขภาพของลูกจะไม่ดี จากเกิดพฤติกรรมการนอนดึก การรับประทานอาหารโดยใช้เวลาเร็ว ความ
เจริญเติบโตเรื่องร่างกาย อารมณ์ ขาดทักษะทางสังคม กลัวลูก ขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความ
รับผิดชอบ พฤติกรรมขาดวินัยในตนเอง
ส่วนผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษา กลัวลูกหลานจะหลงกลธุรกิจแอบแฝง เพราะเป็นวัยที่มีความ
อยากรู้ อยากเห็น อยากลอง
อาจทาให้เกิดอันตรายที่แฝงมากับสื่อ เช่น แชร์แล้วต้องจ่ายเงิน หรือ
โหวตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ลูกหลงผิดจากการใช้สื่อ และเมื่อเด็กเล่นอินเตอร์เน็ตมากเกินไป ความกังวล
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในบ้าน อันเนื่องมาจากการใช้โทรศัพท์และสื่อออนไลน์ของลูกจะตามมา รายละเอียดได้
แสดงไว้ในตารางที่ 23
ตารางที่ 23 แสดงความวิตกกังวลต่อพฤติกรรมบุตรหลานของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับประถมฯ
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมฯ
- เกิดพฤติกรรมการนอนดึก การรับประทาน กลัวหลงกลธุรกิจแอบแฝง
มีความอยากรู้
อาหารเร็ว เพื่อเอาเวลาไปใช้กับการเล่นสมาร์ท อยากเห็น อยากลอง การเกิดอันตรายที่แฝง
โฟน เมื่อไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน รู้สึกกระวนกระวาย มากับสื่อ เช่น แชร์แล้วจ่ายเงิน หรือโหวตผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ลูกหลงผิดจากการใช้สื่อ
- ผลกระทบกับสุขภาพ ความเจริญเติบโตเรื่อง -กังวลเรื่อง ค่าใช้จ่ายในบ้าน อันเนื่องมาจาก
ร่างกาย อารมณ์ ขาดทักษะทางสังคม กลัวลูก การใช้โทรศัพท์และสื่อออนไลน์ของลูก
ขาดคุณธรรม ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ
พฤติกรรม ขาดวินัยในตนเอง
กลัวความสัมพันธ์ภายในครอบครัวหายไป ขาด กลัวว่าลูกจะขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีของบุคคลในครอบครัว กับคนรอบ และการอยู่ร่วมกับคนในครอบครัว
มีเวลา
ข้าง เวลาว่างหมดไปกับกิจกรรมที่ไม่มีประโยชน์ ให้กับครอบครัวน้อยลง มีการต่อรองที่จะไม่
ไม่เหมาะสม ขาดทักษะทางสังคม
ร่วมกิจกรรมของครอบครัวมากขึ้น
-กลัวลูกใช้สื่อจนนิสัยเปลี่ยน กลายเป็นคน ใจ รู้สึกวิตกกังวล เกรงว่าจะกลายเป็นเด็กก้าวร้าว
ร้อน แสดงออกก้าวร้าว โมโหง่าย มีความรุนแรง ฉุนเฉียว โกรธรุนแรง ขาดสมาธิ รู้สึกกระวน
ควบคุมตัวเองไม่ได้ พูดจาไม่มีหางเสียง คาพูด กระวาย ไม่มีสัมมาคารวะ มีปัญหาสุขภาพหรือ
๗๖

หยาบคาย ขาดสมาธิ ตลอดจนเรื่องปัญหาทาง
เพศ เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบสิ่งที่ไม่เหมาะ
สม กลาย เป็นเด็กเก็บกด ไม่มีสัมมาคารวะ2
กลัวลูกอวดสิ่งของหรือพฤติกรรมไม่ดีผ่านสื่อ
สังคมออนไลน์

อาจเป็นโรคซึมเศร้ากลายป็นเด็กเก็บกด
ปัญหา เมื่อไม่ได้ใช้สมาร์ทโฟน

มี

กลัวลูกมีพฤติกรรมถ่ายรูปตัวเองโอ้อวด
ร่างกาย สิ่งของหรือพฤติกรรมผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์
- เกิดความกังวลว่าบุตรหลานจะถูกล่อล่วงจาก
การใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่ควร ถูกชักจูงไป
ในทางที่ผิด
มีความเสี่ยงต่อการพบวัตถุ
อันตรายและอาวุธ และอ้างอิงชื่อเยาวชนใน
การทาผิด
ส่งผลต่อความรับผิดชอบและ
พัฒนาการไปในทางที่เหมาะสม

- กลัวลูกบริโภคสื่อล่อแหลม เข้าถึงสื่อที่ไม่เหมาะ
สม มีความอยากรู้ อยากเห็น อยากลอง เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบคุกคามทางเพศ ทั้งเป็นผู้
กระ ทาและถูกกระทา มีความเสี่ยงต่อการ
พบวัตถุอันตรายและอาวุธ และ ชอบโอ้อวด
ร่างกาย สิ่งของหรือพฤติกรรมผ่านทางสื่อสังคม
ออนไลน์
-กลัวเกิดพฤติกรรมเลียนแบบจากสื่อเช่น คาพูด - มีความวิตกกังวลว่าบุตรหลานจะมีพฤติกรรม
การคาพูดที่ไม่เหมาะสม วิตกกังวลมากเกินวัย
การลอกเลียนแบบจากสื่อในทางลบ โดยสื่อที่
ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม กลัวบุตรหลาน
ตัดสินใจผิดพลาด โดยไม่ขอคาปรึกษาจากผู้ปก
ครอง เนื่องจากไม่มีผู้ใหญ่คอยให้คาแนะนา
ตลอดเวลาในการชมสื่อ
คาถามข้อที่ ๓. ความวิตกกังวลในข้อ ๒ น่าจะมาจากเหตุใด
ด้านสาเหตุของความวิตกกังวลต่อพฤติกรรมบุตรหลานของผู้ปกครอง ทีมวิจัยได้ระบุสาเหตุนา
ให้ผู้ปกครองพิจารณาใน 8 เรื่องดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

สื่อขาดความรับผิดชอบในการชี้นาสังคมในทางที่ดี
รัฐไม่กากับดูแลสื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณธรรมที่ดีกับความเป็นไทย
สื่อเห็นแก่ประโยชน์ของสื่อ โดยไม่สนใจสังคม
วัฒนธรรมไทยอ่อนแอ ยอมให้แนวคิดข้ามวัฒนธรรมเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย
ระบบครอบครัวอ่อนแรงในการต้านกระแสวัฒนธรรมจากต่างชาติ
ความก้าวหน้าด้านสื่อ ทาให้เยาวชนหลงทางและหลงผิดได้ง่ายและรวดเร็วเกินการควบคุม
พ่อแม่ ผู้ปกครองเอง ขาดความรู้เท่าทันอันตรายของสื่อต่อเยาวชนอย่างจริงจัง
สื่อไทยไม่คิดสร้างสรรค์ เน้นการนารายการตามแนวต่างชาติมาเสนอให้คนไทยดู

พบว่า ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับประถมศึกษา ให้ความสาคัญกับสาเหตุที่เกิดจากความ
ก้าวหน้าด้านสื่อ ทาให้เยาวชนหลงทางและหลงผิดได้ง่ายและรวดเร็วเกินการควบคุม มากที่สุด
รองลงมาคือ พ่อแม่ ผู้ปกครองเอง ขาดความรู้เท่าทันอันตรายของสื่อต่อเยาวชนอย่างจริงจัง เนื่องจาก
ผู้ปกครองอยู่ในวัยที่ตามเทคโนโลยีไม่ทัน และทางภาครัฐไม่กากับดูแลสื่อให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน
๗๗

คุณธรรมที่ดีกับความเป็นไทย กากับไม่ครอบคลุม ใช้เวลานาน โดยระบุสาเหตุเพิ่มเติมจากสาเหตุที่ระบุ
ในแบบคาถามใน 6 ประเด็นได้แก่ สาเหตุจากได้รับอิทธิพลจากเพื่อน จากกลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการ
มีอิทธิพลสูงมากขึ้น ผู้ผลิตสื่อไม่คิดสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสม จากบริบทของชุมชน ที่ทาให้เด็ก
ไขว้เขวได้ง่าย เด็กขาดการดูแล กวดขันจากผู้ปกครอง ขาดต้นแบบในการดาเนินชีวิตที่ดี และสาเหตุ
จากค่านิยมเรื่องเงิน (วัตถุนิยม)
ส่วนผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมศึกษา ให้ความสาคัญกับสาเหตุจากด้านพ่อแม่
เองที่ขาดความรู้เท่าทันอันตรายของสื่อต่อเยาวชนอย่างจริงจังมากที่สุด รองลงมาคือสื่อไทยไม่คิดสร้าง
สรรค์ เน้นการนารายการตามแนวต่างชาติมาเสนอให้คนไทยดู และสาเหตุจากความก้าวหน้าด้านสื่อ ทา
ให้เยาวชนหลงทางและหลงผิดได้ง่ายและรวดเร็วเกินการควบคุม โดยระบุสาเหตุเพิ่มเติมจากสาเหตุที่
ระบุในแบบคาถามใน 3 ประเด็นได้แก่ เหตุจากเด็กขาดความรัก ความเอาใจใส่ จากผู้ปกครองที่ไม่มี
เวลา สาเหตุจากสถานะทางสังคม และครอบครัว ตามด้วยสาเหตุจากภาครัฐไม่กากับดูแลสื่อให้มี
คุณภาพ รัฐบาลไม่ใส่ใจอย่างจริงจัง รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 24
ตารางที่ 24 แสดงสาเหตุของความวิตกกังวลต่อพฤติกรรมบุตรหลานของผู้ปกครอง
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับประถมฯ
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมฯ
-เห็นด้วยกับสาเหตุ ทุกข้อ 3.1 – 3.8 (อ้างแล้ว) -เห็นด้วยกับสาเหตุ ทุกข้อ 3.1 – 3.8 (อ้างแล้ว)
3.1 สื่อขาดความรับผิดชอบในการชี้นาสังคม ใน 3.1 สื่อขาดความรับผิดชอบในการชี้นาสังคม
ทางที่ดี สื่อมีอคติเลือกข้าง ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ในทางที่ดี
3.2 รัฐไม่กากับดูแลสื่อให้มีคุณภาพและมาตร ฐาน 3.2 รัฐไม่กากับดูแลสื่อให้มีคุณภาพและมาตร
คุณธรรมที่ดีกับความเป็นไทย กากับไม่ครอบคลุม ฐานคุณธรรมที่ดีกับความเป็นไทย
ใช้เวลานาน และ ตามไม่ทันเทคโนโลยีหรือความ
รวดเร็วของผู้ใช้บริการ รัฐบาลไม่เข้ม งวดพอใน
การจัดการสื่อ ไม่ครอบคลุมทุกช่องทาง
3.3 สื่อเห็นแก่ประโยชน์ของสื่อ โดยไม่สนใจ 3.3 สื่อเห็นแก่ประโยชน์ของสื่อ ไม่สนใจสังคม
สังคมมุ่งสร้างแต่กาไรเพื่อรักษาชื่อเสียงทางธุรกิจ
3.4 วัฒนธรรมไทยอ่อนแอ ยอมให้แนวคิดข้าม 3.4 วัฒนธรรมไทยอ่อนแอ ยอมให้แนวคิดข้าม
วัฒนธรรมเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย หน่วย งาน วัฒนธรรมเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย
ของรัฐที่มีหน้าที่ดูแลไม่ค่อยมีการจัดการส่ง เสริม
เชิงวัฒนธรรมไทย แต่การให้เลียนแบบพฤติกรรมผู้
มีอิทธิพลทางสื่อสังคมออนไลน์
3.6 ความก้าวหน้าด้านสื่อ ทาให้เยาวชนหลง 3.6ความก้าวหน้าด้านสื่อ ทาให้เยาวชนหลงทาง
ทางและหลงผิดได้ง่ายและรวดเร็วเกินการควบคุม และหลงผิดได้ง่ายและรวดเร็วเกินการควบคุม
สาเหตุเพิ่มเติม
สาเหตุเพิ่มเติม
-ได้รับอิทธิพลจากเพื่อน
-ขาดความรัก ความเอาใจใส่แก่เยาวชนในจากผู้
-กลุ่มธุรกิจและผู้ประกอบการมีอิทธิพลสูงมากขึ้น ปก ครองไม่มีเวลาใส่ใจ
ผู้ผลิตสื่อไม่คิดสร้างสรรค์เนื้อหาที่เหมาะสม
-สถานะทางสังคม และครอบครัว
-บริบทของชุมชน ที่ทาให้เด็กเขวได้ง่าย
-รัฐไม่กากับดูแลสื่อให้มีคุณภาพ รัฐบาลไม่ใส่ใจ
๗๘

- ขาดการดูแล กวดขันจากผู้ปกครอง
- ขาดต้นแบบในการดาเนินชีวิตที่ดี
-ค่านิยมเรื่องเงิน (วัตถุนิยม)

อย่างจริงจัง

คาถามข้อที่ 4. ท่านรู้สึกอย่างไรกับคากล่าวนี้ “สังคมไทยกาลังกลายเป็นสังคม “ก้มหน้า” คนไทยไม่
ห่วงใยกันและไม่สนใจช่วยเหลือกัน เห็นแต่ตัวเองเป็นสาคัญ”
ผู้ปกครองทั้งสองระดับเห็นด้วยกับคากล่าวนี้ โดยให้คาตอบเหมือนกันในเรื่องของความรู้สึกคือ
เห็นด้วย สังคมสมัยนี้เป็นสังคมเห็นแก่ตัว โลกแคบ รู้สึกหดหู่ สลดใจ แย่ รู้สึกไม่ดี กับการรับสื่อที่มี
อิทธิพลในสังคม แต่ในภาพรวมของทั้งสองกลุ่มแม้จะรู้สึกเห็นด้วย แต่ก็มองภาพบวกพร้อมกับการให้
ข้อเสนอในการป้องกันดังนี้
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับประถมศึกษา เห็นว่าการเป็นสังคมก้มหน้าทาให้สัมพันธ
ภาพที่ทักทายพูดคุยกันหายไปหมด ยิ่งไปกว่านั้น “เอกลักษณ์ไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม กาลังจะหายไป”
สะท้อนภาพคนไทย สนใจแต่เรื่องของตนเอง ไม่สนใจคนอื่น เห็นแก่ตัว ขาดคุณธรรม และการมีน้าใจกับ
คนรอบข้างลดน้อยลง แต่ผู้ปกครองกลุ่มนี้ไม่เห็นด้วยกับข้อความว่าคนไทยไม่ห่วงใยกัน ดังนั้นจึงควร
รณรงค์ ให้เยาวชนรู้ถึงข้อดีข้อเสีย ของสื่อและเทคโนโลยีให้มากขึ้น
ส่วนกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมศึกษา เห็นว่าเพราะสังคมไทยในปัจจุบันเป็น
เช่นนั้นทั้งที่สังคมตระหนักรู้เรื่องเทคโนโลยีกับพฤติกรรมของประชากรในสังคม เนื่องจากคนในสังคม
สามารถใช้สื่อได้หลายช่องทาง การพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว แต่ยังขาดการรู้เท่าทันสื่อ ขาดการ
แยกแยะ ขาดการวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของสื่อจากการบริโภคที่เกิดขึ้นในทุก ๆ ช่องทาง ทาให้เกิด
การเปิดรับสื่อของคนในสังคมแตก ต่างกัน เมื่อปล่อยให้สื่อเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจาวันของคนไทย
มากขึ้น และให้ความสาคัญกับเครื่องมือสื่อ สารมากเกินไป ก็จะทาให้กลายเป็นคนเก็บกด และสุดท้าย
ก็กลายจิตไม่สมประกอบได้
นอกจากทัศนะข้างต้น กลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมศึกษา มองเรื่องนี้ไป
ทางบวก เนื่องจาก ประกอบธุรกิจง่ายขึ้น สะดวก ประหยัด เวลา เพราะเทคโนโลยีก็มีส่วนดี ส่งต่อความ
ช่วยเหลือได้รวดเร็ว สะดวกและทั่วถึง ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกัน ต้องสร้างสังคมตระหนักรู้ที่จะป้องกัน
การเกิดพฤติกรรมของประชากรเชิงลบในสังคม สังคมต้องมีวินัย และมีคุณธรรม โดยเริ่มต้นที่ครอบครัว
รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 25
ตารางที่ 25 แสดงทัศนะผู้ปกครองกับคากล่าว “สังคมไทยกาลังกลายเป็นสังคม “ก้มหน้า” คนไทยไม่
ห่วงใยกันและไม่สนใจช่วยเหลือกัน เห็นแต่ตัวเองเป็นสาคัญ”
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับประถมฯ
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมฯ
- เห็นด้วย สังคมสมัยนี้เป็นสังคมเห็นแก่ตัว โลก หดหู่ใจ แย่ น่าเป็นห่วงและรู้สึกไม่ดี 4
แคบรู้สึกหดหู่ สลดใจ กับการรับสื่อที่มีอิทธิพลใน
การเปลี่ยนแปลง
- เห็นด้วย โดยเฉพาะสังคมเมือง และรู้สึกเศร้าใจที่ - เห็นด้วย ทั้งที่สังคมตระหนักรู้เรื่องเทคโนโลยีกับ
๗๙

สัมพันธภาพที่ทักทายพูดคุยกันหายไปหมด ยิ่งไป พฤติกรรมของประชากรในสังคม เนื่องจากคนใน
กว่านั้น “เอกลักษณ์ไทยเป็นสยามเมืองยิ้ม กาลัง สังคมสามารถใช้สื่อได้หลายช่องทาง แต่ยังขาด
จะหายไป”
การรู้เท่าทันสื่อ ขาดการแยกแยะ ขาดการ
วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของสื่อจากการบริโภคที่
เกิดขึ้นในทุก ๆ ช่องทาง
-ความเห็นด้วยกับ “สังคมก้มหน้า” สนใจแต่เรื่อง -รู้สึกเห็นด้วยกับข้อความดังกล่าวอย่างยิ่งเพราะ
ของตนเอง ไม่สนใจคนอื่น เห็นแก่ตัว ขาด สังคมไทยในปัจจุบันเป็นเช่นนั้น
คุณธรรมและการมีน้าใจกับคนรอบข้างลดน้อยลง
- เห็นด้วยกับสังคมก้มหน้า แต่ไม่เห็นด้วยกับคน - คิดบวก ประกอบธุรกิจง่ายขึ้น สะดวก ประหยัด
ไทยไม่ห่วงใยกัน
เวลา เพราะเทคโนโลยีก็มีส่วนดี ส่งต่อความช่วย
เหลือได้รวดเร็ว สะดวกและทั่วถึง
-เห็นด้วย ควรรณรงค์ ให้เยาวชนรู้ถึงข้อดีข้อเสีย -เห็นด้วย เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็วทา
ของสื่อและเทคโนโลยีให้มากขึ้น
ให้เกิดการเปิดรับสื่อของคนในสังคมแตกต่างกัน
เมื่อปล่อยให้สื่อเข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประ จาวัน
ของคนไทยมากขึ้น
และให้ความสาคัญกับ
เครื่องมือสื่อสารมากเกินไป ก็จะทาให้กลายเป็น
คนเก็บกด และสุดท้ายก็กลายจิตไม่สมประกอบ
- เห็นด้วย แต่หากรู้จักลาดับก่อน-หลังในสิ่งที่ควร ต้องสร้างสังคมตระหนักรู้ที่จะป้องกันการเกิด
ทา และ รู้จักเวลา กาลเทศะ รู้สิ่งควรทา/ไม่ควร พฤติกรรมของประชากรเชิงลบในสังคม สังคมต้อง
ทา จะช่วยทาให้คากล่าวนี้ ลดคุณค่าลงจากสังคม มีวินัย และมีคุณธรรม โดยเริ่มต้นที่ครอบครัว
ปัจจุบัน
คาถามข้อที่ 5. ท่านมีข้อเสนอในการแนะนาเยาวชนในความดูแล เกี่ยวกับการเสพสื่ออย่างไร
ผู้ปกครองทั้งสองระดับ มีข้อเสนอในการแนะนาเยาวชนในความดูแล เกี่ยวกับการเสพสื่อที่
สอดคล้องใกล้เคียงกัน ใน ๖ ประเด็นได้แก่ ครอบครัวต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จัดสรรเวลาให้บุตรหลาน
สอดส่องพฤติกรรม ดูแลบุตรหลานในการบริโภคสื่อ ช่วยเลือกสื่ออธิบาย ชี้แนะ ทาความเข้าใจ ดูสื่อ
ร่วมกับบุตรหลาน และให้แนะนาระหว่างดูสื่อ ไปพร้อมๆกับสมาชิกในครอบครัว ในการดูแลผู้ปกครอง
เองต้องเปิดใจ/ทาความเข้าใจในสื่อหรือข้อมูลที่บุตรหลานชื่นชอบสร้างข้อตกลง/กฏเกณฑ์ในการเสพสื่อ
หรือเปิดโอกาสให้เด็กถาม ให้เด็กและเยาวชน แสดงความคิดเห็นต่อสื่อ สนับสนุนการแสดงออกทาง
ความคิดอย่างตรงไปตรงมา
ผู้ปกครองจะให้ความสาคัญกับการแนะนาเยาวชนให้ใช้เวลา แบ่งเวลา อย่างเหมาะสม มีความ
รับผิด ชอบต่อสังคม ผ่านพฤติกรรมการเรียนรู้อย่างถูกต้อง พยายามกาหนดเวลาในการเสพสื่อ เรียง
ลาดับก่อน - หลัง ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัว โดยไม่ปล่อยให้ทาไปตามใจตัวเอง พร้อม
ไปกับความพยายามให้ความรู้และสร้างจิตสานึก โดยสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้มองเห็นความ
จริงเกี่ยวกับสื่อ
๘๐

ผู้ปกครองเห็นตรงกันในเรื่องการให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการบริโภคสื่อ ข้อดี-ข้อเสียของ
สื่อแนะนาให้เลือกบริโภคแต่สื่อที่มีประโยชน์ เช่น สื่อเพื่อการศึกษา ให้รู้จักการแยกแยะสิ่งที่ควร-ไม่ควร
ดี-ไม่ดี พฤติกรรมแบบใดควรเลียนแบบหรือไม่ควรทาตาม รวมทั้งผู้ปกครองเองต้องปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีกับบุตรหลาน
ที่เป็นความเห็นที่แตกต่างกันในการให้ข้อเสนอในการแนะนาให้บุตรหลานเสพสื่อคือ ผู้ปกครอง
ระดับ ประถมศึกษา แนะนาให้บุตรหลานทาหรือเล่นกิจกรรมออกกาลังกาย เล่นกีฬาและกิจกรรม
สัมพันธ์ทุกรูปแบบ ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ขณะที่ผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษา จะถ่ายทอดให้
ความรู้และบอกวิธีการ “รู้เท่าทันสื่ออย่างไร” หาคนที่เด็กชื่นชอบเป็นแบบอย่างมานาเสนอ “รู้เท่าทัน
สื่อ” รายละเอียดแสดงในตารางที่ 26
ตารางที่ 26 แสดงข้อเสนอในการแนะนาเยาวชนในความดูแล เกี่ยวกับการเปิดรับสื่อ
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับประถมฯ
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมฯ
- ครอบครัวต้องดูแลอย่างใกล้ชิด จัดสรรเวลาให้ - สอดส่องพฤติกรรม ดูแลบุตรหลานในการ
บุตรหลาน ช่วยเลือกสื่ออธิบาย ชี้แนะ ทาความ บริโภคสื่อ ดูสื่อร่วมกับบุตรหลาน และให้แนะนา
เข้าใจ ให้ความรู้เกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ”แต่ ระหว่างดูสื่อ ไปพร้อมๆกับสมาชิกในครอบครัว
มิใช่การควบ คุมหรือสร้างข้อจากัดต่างๆ
-เปิดใจ/ทาความเข้าใจในสื่อหรือข้อมูลที่บุตร
- ให้คาแนะนา คอยพูดคุยกับเขา หรือเปิดโอกาส
หลานชื่นชอบสร้างข้อตกลง/กฏเกณฑ์ในการเสพ ให้เด็กถาม ให้เด็กและเยาวชน แสดงความ
สื่อ เสริม แรงบวกในด้านต่างๆ เมื่อปฏิบัติตาม คิดเห็นต่อสื่อ
สนับสนุนการแสดงออกทาง
ข้อตกลง และมีบทลงโทษเมื่อไม่ปฏิบัติตามข้อ ความคิดอย่างตรง ไปตรงมา
ตกลง
- จัดสรรเรื่องการแบ่งเวลาให้เหมาะสม แบ่งเวลา - แนะนาให้เยาวชนใช้เวลา แบ่งเวลา อย่าง
ในการใช้สื่ออย่างเหมาะสม เรียงลาดับก่อน-หลัง เหมาะ สม มีความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่าน
ในการทากิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัว สอน พฤติกรรมการเรียนรู้อย่างถูกต้อง
พยายาม
ให้บุตรหลานรู้จักหน้าที่ของตนเอง และ มีความ กาหนดเวลาในการเสพสื่อ โดยไม่ปล่อยให้ทาไป
รับผิดชอบ
ตามใจตัวเอง
- ใช้สื่อสอน ให้ข้อแนะนา แนะนารายการที่เป็น - ให้ความรู้และชี้แนะแนวทางในการบริโภคสื่อ
ประโยชน์ เหมาะสมกับวัย ให้รู้จักการแยกแยะ แนะ นาให้เลือกบริโภคแต่สื่อที่มีประโยชน์ เช่น
สิ่งที่ควร-ไม่ควร ดี-ไม่ดี พฤติกรรมแบบใดควร สื่อเพื่อการศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองเองต้องปฏิบัติ
เลียนแบบหรือไม่ควรทาตาม ให้ความรู้กับบุตรถึง ตนเป็นตัวอย่างที่ดีกับบุตรหลาน
ข้อดีและข้อ เสียที่จะเกิดขึ้น
- ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการออกกาลังกาย - ให้ความรู้และบอกวิธีการ “รู้เท่าทันสื่อ
เล่นกีฬา และกิจกรรมสัมพันธ์ทุกรูปแบบระหว่าง อย่างไร” หาคนที่เด็กชื่นชอบเป็นแบบอย่างมา
สมาชิก ในครอบครัว
นาเสนอ “รู้เท่าทันสื่อ”
-ปลุกจิตสานึกที่ดีให้แก่ลูก
- พยายามให้ความรู้และสร้างจิตสานึก โดยสอด
แทรกคุณธรรมและจริยธรรมให้มองเห็นความ
จริง
สร้างความเข้าใจเรื่องถึงการใช้จ่ายที่ไม่
๘๑

จาเป็นจากการที่เปิดรับสื่อ
คาถามข้อที่ 6. สื่อที่ดีที่จะเป็นแบบอย่างในการชี้นาเยาวชน ท่านคิดว่าสื่อนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไร
ผู้ปกครองทั้งสองระดับ มีข้อเสนอในเรื่องความเป็นสื่อดี ที่จะเป็นแบบอย่างในการชี้นาเยาวชน
ได้ สื่อควรมีลักษณะในเรื่องต่อไปนี้สื่อที่ดี ต้องมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม
นาเสนอเนือ้ หาที่มีความสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สะท้อนบริบท
ของคนในสังคม วิถีชีวิตที่เหมาะกับสังคมไทย เสริมสร้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้ร่วมสมัยขึ้น แต่ยัง
คงไว้ซึ่งความเป็นไทย ควรเสนอภาพ การใช้ภาษา ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการนาเสนอผ่านสื่อ ปรับ
เนื้อหาให้มีความน่าเชื่อถือ มีข้อเท็จจริง ที่เหมาะสมกับวัยของผู้รับที่มีความแตกต่างกัน การแบ่งช่วง
อายุของการเสพสื่อที่เหมาะสม นาเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ควรเสนอข้อมูลที่ชัดเจน หลายๆ
ด้าน มีขอบเขตนการนาเสนอ ข้อมูลที่มีการกลั่นกรองก่อนนาเสนอ แพร่ภาพสู่ผู้บริโภค สื่อทางตรงไม่
แฝงธุรกิจ ไม่เห็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจมากเกินไป
ที่แตกต่างคือกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมศึกษา
เสนอว่าสื่อจะดีเป็น
แบบอย่างให้กับคนในสังคมได้ รัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมีการควบคุมการผลิตของสื่อ ให้มีเนื้อหา
ส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้น รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 27
ตารางที่ 27 แสดงลักษณะของสื่อที่ดี ในการเป็นแบบอย่างชี้นาเยาวชน
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับประถมฯ
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมฯ
-ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการนาเสนอผ่านสื่อ
-สื่อที่ดี ต้องมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม
และ และ มีการให้ข้อมูลเชิงอรรถประโยชน์ที่มาก ปราศจากอคติเลี่ยงการเสพสื่อ ลามก อนาจาร
ขึ้น
หรือสื่อสารด้วยภาพ คาพูดที่ล่อแหลม มีความ
รับผิดชอบต่อเยาวชนและสังคม ให้มากกว่านี้
- สื่อที่ดี ควรเสนอภาพ การใช้ภาษา ปรับเนื้อหา - สื่อที่ดีควรเสนอข่าวสารตามความเป็นจริง และ
ให้มีความน่าเชื่อถือ มีข้อเท็จจริง ที่เหมาะสมกับ กลั่นกรองเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้รับแต่ละกลุ่ม
วัยของผู้รับที่มีความแตกต่างกัน การแบ่งช่วงอายุ อายุ สื่อต้องให้ความสาคัญกับคนในสังคมมากกว่า
ของการเสพสื่อที่เหมาะสม
ประโยชน์ส่วนตัว
- ซื่อสัตย์และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ คานึงถึง และ - สื่อควรมีเนื้อหา ข้อมูลที่ชัดเจน ปราศจากอคติใน
เสริมคุณค่าคุณธรรม จริยธรรมไทยให้มากขึ้น และ การนาเสนอผ่านสื่อ มีความรับผิดชอบในเนื้อหาที่
มีจิตสานึกที่ดีให้เยาวชน ไม่โฆษณาเกินความจริง นาเสนอ มีคุณธรรม จริยธรรมและควรมองรอบ
ไม่ขัดต่อศีลธรรม
มีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านในหลากหลายมิติก่อนที่จะนาเสนอเรื่องใดสู่
ผู้บริโภค
- เป็นสื่อที่สร้างสรรค์ ควรเสนอข้อมูลที่ชัดเจน - นาเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา สื่อตรงไม่
หลายๆด้าน มีขอบเขตนการนาเสนอ ข้อมูลที่มี แฝงธุรกิจ ไม่เห็นประโยชน์ทางด้านธุรกิจมากเกิน
การกลั่นกรองก่อนนาเสนอ แพร่ภาพสู่ผู้บริโภค
ไป
- รัฐและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมีการควบคุมการ
ผลิตของสื่อ ให้มีเนื้อหาส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้
๘๒

มากขึ้น
คาถามข้อที่ 7. ท่านมีความคิดเห็นต่อแนวทางการสอดแทรกเนื้อหาสร้างความเป็นไทย/วัฒนธรรมไทย
อย่างไร
กลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับประถมศึกษา เห็นว่าควรกาหนดเป็นนโยบายจากภาค
รัฐ กาหนดนโยบายส่งให้ผู้ผลิต ให้ปฏิบัติอย่างแข็งขัน และให้กระทรวงหรือภาครัฐ ส่งเสริมการสอด
แทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นไทย ประเพณี วัฒนธรรมของแต่ละภาคในบทเรียนให้มากขึ้น โดย
เน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฏี
ควรมีการสอดแทรกภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย เพื่อ ให้เยาวชนได้ศึกษา หรือซึมซับความเป็น
ไทยมากขึ้น ย้อนดูวิถีไทยสมัยโบราณ มีการนาเสนอประเพณี และวัฒนธรรมไทย ผ่านตัวละครโดยการ
สอดแทรกการพูดและการแต่งกาย การกระทา พฤติกรรม ผ่านการเล่าเรื่องของคนในสังคมเช่น ฮีต 12
คลอง 14 ที่สามารถติดตามดูแลและปฏิบัติตามได้ ทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียน นอกจากนี้ในเวลา
ออกอากาศหลังเลิกเรียน ควรสนับสนุนรายการวิธีไทยเกี่ยวกับความเป็นไทย เพื่อสร้างความเป็นไทย ให้
เยาวชนซึมซับช่วงว่างหลังเลิกเรียน
ส่วนกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมศึกษา
เห็นว่าควรส่งเสริมให้สื่อถ่ายทอด
วัฒนธรรมผ่านผู้ดาเนินรายการ การแต่งกาย คาพูด ภาพข่าวที่นามาเสนอ โดยเน้นการนาเสนอประเพณี
และ วัฒนธรรมที่ดีงามอย่างสม่าเสมอในสื่อช่องทางต่างๆ โดยการการสอดแทรกข้อมูล ปลูกฝังศีลธรรม
วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ไทย อย่างเหมาะสมตามช่วงวัยของผู้รับ โดยผ่านตัวแทนหรือนักแสดงที่
เยาวชนชื่นชอบนาเสนอ น่าจะทาให้เยาวชนเปิดรับได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้สื่อควรสร้างสรรค์ปลูกจิตสานึกของความเป็นไทยที่ดีให้กับเยาวชนให้มากขึ้น ในรูป
แบบทีเ่ รามีอยู่แล้ว โดยเฉพาะการสร้างจิตสานึกตามรอยพระบาท ที่จะส่งผลทาให้สังคมไทยอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความ สุขรายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 28
ตารางที่ 28 แสดงข้อเสนอในการสอดแทรกเนื้อหาสร้างความเป็นไทย/วัฒนธรรมไทยในสื่อ
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับประถมฯ
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมฯ
- กาหนดเป็นนโยบายจากภาครัฐ กาหนด - ด้วยการส่งเสริมให้สื่อถ่ายทอดด้านวัฒนธรรม
นโยบายส่งให้ผู้ผลิต ให้ปฏิบตั ิอย่างแข็งขัน และ เช่น ผู้ดาเนินรายการ การแต่งกาย คาพูด ภาพ
ให้กระทรวงหรือภาครัฐ ส่งเสริมการสอดแทรก ข่าวที่นามาเสนอ
เนื้อหาสาระเกี่ยว กับความเป็นไทย ประเพณี
วัฒนธรรมของแต่ละภาคว่า มีอะไรบ้างที่สาคัญ
ลงไปในบทเรียนให้มากขึ้น โดย เน้นปฏิบัติ
มากกว่าทฤษฏี
ควรมีการสอดแทรกภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย - ให้สื่อเน้นการนาเสนอประเพณี และ วัฒน
เพื่อ ให้เยาวชนได้ศึกษา หรือซึมซับความเป็นไทย ธรรมที่ดีงามอย่างสม่าเสมอในสื่อช่องทางต่างๆ
มากขึ้น ย้อนดูวิถีไทยสมัยโบราณ มีการนาเสนอ โดยการสอดแทรกข้อมูล ปลูกฝังความเป็นไทย
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย การพูดและการแต่ง ศีลธรรมวัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ไทย มี
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กาย ผ่านการเล่าเรื่องของคนในสังคม เช่น ฮีต ความร่วมสมัยและน่าสนใจ
อย่างเหมาะสม
12 คลอง 14 ที่สามารถติดตามดูแลและปฏิบัติ ตามแต่ละช่วงวัย
ตามได้ ทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียน
- การนาเสนอวัฒนธรรมไทย สอดแทรกเนื้อหา -สื่อควรเป็นแบบอย่างเรื่องจิตสานึกของความ
สาระ สร้างความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย ผ่านตัว เป็นไทยที่ดีให้กับเยาวชนให้มากขึ้น ในรูปแบบที่
ละคร โดยการสอดแทรกคาพูดต่าง ๆ การแต่ง เรามีอยู่แล้ว และการสร้างจิตสานึกตามรอยพระ
กาย การกระทา พฤติกรรม หรือรูปแบบในการ บาท ที่จะส่งผลทาให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมี
นาเสนอของผู้ผลิต
ความสุข
-หลังจากเลิกเรียน
สนับสนุนรายการวิธีไทย - ให้สื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ โดยผ่านตัวแทน
เกี่ยวกับความเป็นไทย เพื่อสร้างความเป็นไทย หรือนักแสดงที่เยาวชนชื่นชอบนาเสนอ เป็นการ
ให้เยาวชนซึมซับในช่วงว่างหลังเลิกเรียน
สร้างจิต สานึกของความเป็นไทย
คาถามข้อที่ 8. ท่านต้องการให้ภาครัฐมีการจัดการอย่างไรกับสื่อ ที่ยังไม่รับผิดชอบต่อสังคมไทย
เพียงพอ
ความต้องการของผู้ปกครองทั้งสองกลุ่มสองระดับ มีความเห็นตรงกันในการให้ภาครัฐดาเนิน
การกับสื่อ ที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ด้วยการให้ภาครัฐ เพิ่มมาตรการ ออกระเบียบข้อบังคับ
เข้มงวด ออกกฏหมายลงโทษสื่อและบังคับใช้อย่างจริงจัง เฉียบขาดดาเนินการตามกฏหมายสูงสุด ให้
ดาเนินการขั้นเด็ดขาด และปิดสื่อที่ไม่เหมาะสม เพื่อควบคุมและสามารถดาเนินการสื่อที่ขาดรรยา
บรรณ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่อที่ไม่มีองค์กรไปดูแล
กลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมศึกษา ต้องการให้มีการดาเนินการด้วยการแจ้งกับ
หน่วย งานที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. กบว. สคบ.เพื่อให้เกิดการตรวจสอบเคลื่อนไหวในการดาเนินการสื่อ
เสนอบทลง โทษ และไม่ให้การสนับสนุน สื่อออกอากาศไม่เหมาะสม นอกจากนี้ภาครัฐต้องส่งเสริมให้มี
การผลิตสื่อสร้าง สรรค์ มีจรรยาบรรรณ และผลประโยชน์ต้องโปร่งใส โดย จัดให้สื่อทุกประเภทมี
มาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
รายละเอียดได้แสดงไว้ในตารางที่ 29
ตารางที่ 29 แสดงข้อเสนอในการจัดการกับสื่อ ที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมไทย
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับประถมฯ
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมฯ
- รัฐจัดการสื่อตามกฏหมาย ออกกฎหมาย และ -อยากให้หน่วยงานภาครัฐ เพิ่มมาตราการ ออก
บังคับใช้อย่างเคร่งครัด มีบทลงโทษที่เฉียบขาด ระเบียบข้อบังคับเข้มงวด ออกกฏหมายลงโทษสื่อ
และมีมาตรการในการควบคุมอย่างใกล้ชิด พร้อม และบังคับใช้อย่างจริงจัง ดาเนินการตามกฏหมาย
ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้เท่าทันต่อ
สูงสุด ควรดาเนินการขั้นเด็ดขาด และปิดสื่อที่ไม่
เยาวชนในสมัยปัจจุบัน
เหมาะสม เพื่อควบคุมและสามารถดาเนินการสื่อ
ที่ขาดรรยาบรรณ โดยเฉพาะสื่อสิ่งพิมพ์ หรือ สื่อที่
ไม่มีองค์กรไปดูแล
- ถอดใบอนุญาตอการประกอบกิจการ มีการ อยากให้มีการดาเนินการแจ้งกับหน่วยงานที่
บังคับใช้กฏหมายให้จริงจัง มีบทลงโทษที่หนักและ เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. กบว. สคบ.เพื่อให้เกิดการ
เพิ่มโทษให้มากขึ้น ทั้งจาทั้งปรับ มีบทลงโทษที่ ตรวจสอบเคลื่อนไหวในการดาเนินการสื่อ เสนอ
๘๔

ชัดเจน ปฏิบัติจริง และ รุนแรง ไม่เลือกปฏิบัติ บทลงโทษ และไม่ให้การสนับสนุน สื่อออก อากาศ
และทางสังคม ให้สังคมลงโทษด้วยการไม่ดู ไม่ชม ไม่เหมาะสม
-มีกฏหมายคุ้มครอง พ.ร.บ. สือ่ ให้เข้มแข็งมากขึ้น -รัฐต้องส่งเสริมในด้านการผลิตสื่อสร้างสรรค์ มี
จรรยาบรรรณ และผลประโยชน์ต้องโปร่งใส โดย
จัดให้สื่อทุกประเภทมีมาตรฐานไปในทิศทาง
เดียวกัน
คาถามข้อที่ 9. ท่านต้องการให้ภาครัฐมีการจัดการอย่างไรกับการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน
ผู้ปกครองทั้งสองกลุ่มสองระดับ
มีความเห็นตรงกันในการให้ภาครัฐดาเนินการให้ความรู้ที่
ถูกต้องในเรื่องการรับสื่อ ด้วยการแทรกเนื้อหารู้เท่าทันสื่อ เข้าไปในหลักสูตรที่เรียน เป็นหลักสูตรภาค
บังคับในการศึกษา ควรมีหลักสูตรด้านการใช้และรู้เท่าทันสื่อ ในสถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมใน
โรงเรียนเรื่องสื่อให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่สามารถให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมทากิจกรรมกับ
เยาวชนด้วยกัน เพื่อเสริมเรื่องเวลาหรือทักษะสัมพันธ์ โดยทาอย่างจริงจังมากขึ้น และต่อเนื่อง ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากากับควบคุม เยาวชนให้รู้เท่าทันอย่างถูกต้อง
รัฐควรให้การศึกษาในด้านการรู้เท่าทันสื่อกับเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวเยาวชน และ บุคลากรใน
สังคมที่มีส่วนในการดูแลเยาวชนของชาติ และมีการทาการประชาสัมพันธ์เรื่องรู้เท่าทันสื่อ ผ่าน
สถาบันการศึกษาและสื่อสาธารณะอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับประถมศึกษา เห็นว่าควรให้งบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุน
กับผู้จัดทาสื่อที่ดี อย่างเต็มที่ มีการเผยแพร่กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันกับให้โอกาสสื่อที่มีความคิด
สร้างสรรค์ เข้ามาสร้างผลงานให้กับผู้บริโภคมากขึ้น ส่วนกลุ่มผู้ปกครองที่มีบุตรหลานเรียนระดับ
มัธยมศึกษาต้องการให้มีการเปิดเผยข่าว ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสื่อดี สื่อเลว อย่างตรงไปตรงมาให้
สาธารณะรับรู้ และควรหาหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสื่อโดยตรง เรื่องสื่อกับสังคม
รายละเอียด
แสดงไว้ในตารางที่ 30
ตารางที่ 30 แสดงความต้องการให้ภาครัฐ จัดการกับการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับประถมฯ
ผู้ปกครองมีบุตรหลานเรียนระดับมัธยมฯ
-ภาครัฐให้ความรู้ที่ถูกต้องในการรับสื่อ
ให้ - อยากให้ภาครัฐแทรกเนื้อหาเรียนรู้เรื่อง รู้เท่า
ภาครัฐแทรกเนื้อหารู้เท่าทันสื่อ
เข้าไปใน ทันสื่อ เข้าสู่ช่วงกิจกรรมในภาคเรียน เข้าไปใน
หลักสูตรที่เรียน
เป็นหลักสูตรภาคบังคับใน หลักสูตรการเรียนการสอน และเป็นวิชาบังคับ4
การศึกษา ควรมีหลักสูตรด้านการใช้และรู้เท่าทัน
สื่อ ในสถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมใน
โรงเรียนเรื่องสื่อให้มากขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุน
และกระตุ้นให้เยาวชนรู้จักการใช้สื่ออย่างเป็น
ถูกต้องเหมาะสม และส่งเสริมให้เยาวชนเข้าร่วม
กิจกรรมเกี่ยวกับสื่อให้มากขึ้น
-ให้ส่วนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนจัด -หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมที่ผู้ปกครอง
๘๕

กิจกรรมที่สามารถให้ผู้ปกครองและสมาชิกใน
ครอบครัวร่วมทาด้วยกันเพื่อเสริมเรื่องเวลาหรือ
ทักษะสัมพันธ์
- มีการบรรจุกิจกรรมในการเรียนการสอน เพื่อ
สอนและปลูกฝังให้เด็กรู้เท่าทันในการใช้สื่อ ให้
ความรู้อย่างต่อเนื่อง เข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทันสมัย
อยู่เสมอ

สามารถเข้าร่วมได้กับเยาวชน

-อยากให้มีการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องการรู้เท่าทัน
สื่อกับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง กับทุกภาคส่วนที่
เกี่ยว ข้องอย่างจริงจังมากขึ้น และต่อเนื่อง ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยกากับควบคุมเยาวชนรู้เท่า
ทันอย่างถูกต้อง
- เริ่มจากรัฐควรให้การศึกษาในด้านการรู้เท่าทัน - ให้ภาครัฐให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่อง
สื่อกับเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวเยาวชน และ รู้เท่าทันสื่อ
ผ่านสถาบันการศึกษาและสื่อ
บุคลากรในสังคมที่มีส่วนในการดูแลเยาวชนของ สาธารณะอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
ชาติ
- ให้งบประมาณสนับสนุนกับผู้จัดทาสื่อที่ดี อย่าง - เปิดเผยข่าว ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสื่อดี สื่อเลว
เต็มที่ มีการเผยแพร่กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
อย่างตรงไปตรงมา
- เปิดโอกาสให้สื่อที่มีความคิดสร้างสรรค์เข้ามา - ควรหาหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง เรื่องสื่อ
สร้างผลงานให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
กับสังคม
กิจกรรมตอบแบบสอบถามหลังการอบรม (Post Test)
ภายหลังการสร้างความเข้าใจ การให้ความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อกับผู้ปกครอง ทั้งจากการ
บรรยายของผู้ทรงคุณวุฒิ และจากคลิปตัวอย่าง ๕ ประเภทแล้ว ผู้วิจัยได้ให้ผู้ปกครองทุกคน ทุกระดับ
ตอบแบบสอบถามความเห็นทั้งหมด ๗ ข้อดังนี้
๑. ความคิดเห็นของผู้ปกครอง ถึงความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรม
พบว่าผู้ปกครองทั้งหมด ให้ความเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการให้ความรู้ “รู้เท่าทันสื่อ”ของงานวิจัย
ครั้งนี้ ๕ ลาดับแรกจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ในเรื่องต่อไปนี้
ลาดับที่ ๑ ได้รับความรู้เท่าทันสื่อ ทาให้มีความรู้ และเข้าใจในการรับรู้ รับฟังสื่อมากขึ้นและแนว
ทางการแก้ปัญหากับสื่อ การบริโภคสื่อ เข้าใจหน้าที่ของสื่อ มีความฉลาดในการเลือกสื่อให้มากขึ้น ผลดี
และผลเสียของสื่อ ทาให้เห็นข้อเสียของสื่อมากขึ้น รู้จักการป้องกันสื่อที่เป็นขยะ จานวน ๑๕๓ คน
ลาดับที่ ๒ ได้รับรู้เรื่องสื่อ ที่ชมอยู่ทุกช่องทาง มีส่วนจริงบางส่วนเท่านั้น มีความรู้เรื่องเนื้อหาที่ผ่านสื่อ
นั้น มีทั้งที่เป็นคุณและโทษ ได้รู้ว่าสื่อมีทั้งที่มีสาระ และไม่มีสาระ แยกแยะข้อดี ข้อเสีย ของสื่อได้ ก่อน
นาข้อมูลไปใช้ต้องพิจารณาก่อน ควรใช้สื่ออย่างมีเหตุผล จานวน ๑๔๐ คน
ลาดับที่ ๓ ได้รู้เรื่องสื่อเก่า สื่อใหม่ มุมมองการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทางช่องทางต่างๆเพื่อนามาวิเคราะห์
การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อต่างๆ ควรเสพสื่อต่างๆอย่างมีสติ ให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อการพิจารณา
บริโภคสื่อให้รอบคอบมากขึ้น รู้จักกระบวนการคิด ไตร่ตรองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ๑๓๖ คน
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ลาดับที่ ๔ รู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อ รู้จักบทบาทของกสทช. และการรับรู้ว่ามีหน่วยงานราชการที่มี
การควบคุมสื่อได้ในวงจากัด รู้ว่ามี หน่วยงานที่เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงสื่อ ป้องกัน และ
ตอบโต้สื่อที่ไม่ดี รู้ช่องทางในการติดต่อเมื่อมีปัญหาเรื่องสื่อ การร้องทุกข์ จานวน ๑๒๘ คน
ลาดับที่ ๕ ได้รู้ว่ามีสื่อที่ไม่รับผิดชอบ เพียงเพื่อเห็นผลประโยชน์ เห็นสื่อกับกลุ่มทุนมีความสัมพันธ์
เชื่อมโยง สื่อมีการบิดเบือนข้อมูล เพื่อจุดหมายบางประการและไม่เป็นจริง ชวนเชื่อ เกินเหตุ มีอคติ
รายการสื่อต่าง ๆ ใช้เทคนิคสร้างจุดขายโดยการจัดฉาก การแอบแฝงโฆษณา อิทธิพลของธุรกิจที่แฝงอยู่
ในสื่อ การรู้เท่าทันเกมส์โชว์ รูว้ ิธีการที่สื่อหาผลประโยชน์จากประชาชน จานวน ๑๑๗ คน
ที่มีความเห็นตรงกัน จานวนความถี่ ๑๒ ครั้ง ใน ๕ เรื่องต่อไปนี้
1. ได้ทราบสาเหตุความเสื่อมของวัฒนธรรม การหันมามองและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย
มากยิ่งขึ้นการเลียนแบบวัฒนธรรมของต่างชาติที่ไม่มีการปรับให้เหมาะสมกับสังคมไทย สื่อ
ต่างชาติขัดแย้งกับวัฒนธรรมไทย
2. ให้รู้ถึงการแชร์ข่าวสารบางอย่างที่ผิดกฏหมาย ได้รู้ช่องการการร้องเรียนกรณีที่เกิดขึ้นจากสื่อ
เช่นการโฆษณาเกินจริง การหลอกลวงผ่านสื่อ ที่มาของสื่อบางอย่างผ่านการปรุงแต่งมากเกินไป
รายการเค้าทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องจริง ไม่มีความบังเอิญ
3. เข้าใจรูปแบบของรายการ ประเภทของการนาเสนอข่าว ดูว่าข่าวที่เห็น เป็นข่าวจริงหรือเสริม
แต่ง การรายงานข่าวมีความแตกต่างกับการเล่าข่าวอย่างไร
4. เห็นแนวทางการสอนเยาวชนให้ให้รู้และเข้าใจสื่อต่างๆในปัจจุบัน การเลือกบริโภคสื่อให้กับ
บุตรหลาน เชื่อมั่นในตนเอง มีความเคารพต่อผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ มากขึ้น
5. เห็นตัวอย่างของสื่อที่สื่อสารออกมา ได้รับข้อเท็จจริงมากขึ้น ไม่หลงเชื่อในการโฆษณาทันทีที่
ได้รับฟัง มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและการควบคุม
โดยมีความรู้เรื่อง การผลิตสื่อที่ต้องมีการแข่งขันและใช้ทุนสูง จึงต้องมีการโฆษณามาก เพื่อ
สร้างงานนา เสนอให้ถูกใจผู้สนับสนุนน้อยที่สุดจานวน ๑ คน รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 31
ตารางที่ 31 แสดงความรู้ที่ผู้ปกครองได้รับจากการจัดกิจกรรม
ความคิดเห็น

ควา
มถี่
- ได้รับความรู้เท่าทันสื่อ ทาให้มีความรู้ และเข้าใจในการรับรู้ รับฟังสื่อมากขึ้นและแนวทางการ ๑๕๓
แก้ปัญหากับสื่อ การบริโภคสื่อ เข้าใจหน้าที่ของสื่อ มีความฉลาดในการเลือกสื่อให้มากขึ้น
ผลดีผลเสียของสื่อ ทาให้เห็นข้อเสียของสื่อมากขึ้น รู้จักการป้องกันสื่อที่เป็นขยะ
- รับรู้เรื่องสื่อ ที่ชมอยู่ทุกช่องทาง มีส่วนจริงบางส่วนเท่านั้น มีความรู้เรื่องเนื้อหาที่ผ่านสื่อนั้นมี ๑๔๐
ทั้งที่เป็นคุณและโทษ รู้ว่าสื่อมีทั้งที่มีสาระ และไม่มีสาระ แยกแยะข้อดี ข้อเสีย ของสื่อได้ ก่อน
นาข้อมูลไปใช้ต้องพิจารณาก่อน ควรใช้สื่ออย่างมีเหตุผล
- รู้เรื่องสื่อเก่า สื่อใหม่ มุมมองการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทางช่องทางต่างๆเพื่อนามาวิเคราะห์ การ ๑๓๖
คิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อต่างๆ ควรเสพสื่อต่างๆอย่างมีสติ ให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อการ
พิจารณา บริโภคสื่อให้รอบคอบมากขึ้น รู้จักกระบวนการคิดไตร่ ตรองเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
๘๗

ต่าง ๆ
-รู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อ รู้จักบทบาทของกสทช. และการรับรู้ว่ามีหน่วยงานราชการที่มีการ
ควบคุมสื่อได้ในวงจากัด รู้ว่ามี หน่วยงานที่เห็นความสาคัญของการเปลี่ยนแปลงสื่อ ป้องกัน
และตอบโต้สื่อที่ไม่ดี รู้ช่องทางในการติดต่อเมื่อมีปัญหาเรื่องสื่อ การร้องทุกข์
- ได้รู้ว่ามีสื่อที่ไม่รับผิดชอบ เพียงเพื่อเห็นผลประโยชน์ เห็นสื่อกับกลุ่มทุนมีความ สัมพันธ์
เชื่อมโยง สื่อมีการบิดเบือนข้อมูล เพื่อจุดหมายบางประการและไม่เป็นจริง ชวนเชื่อ เกินเหตุ มี
อคติ รายการสื่อต่าง ๆ ใช้เทคนิคสร้างจุดขายโดยการจัดฉาก การแอบแฝงโฆษณา อิทธิพลของ
ธุรกิจที่แฝงอยู่ในสื่อ การรู้เท่าทันเกมส์โชว์ รู้วิธีการที่สื่อหาผลประโยชน์จากประชาชน
- การรับรู้จากสื่อเทคโนโลยีต่างๆ ที่ก้าวหน้าขึ้นในปัจจุบัน ความรวดเร็วในการนา เสนอผ่านสื่อ
อินเตอร์เน็ต ได้รู้ภัยทางอินเตอร์เน็ต สื่อออนไลน์ รู้ถึงอันตรายจากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ทาให้เห็นอันตรายที่แฝงมากับสื่อ ที่มีผลต่อเด็กปัจจุบันที่สามารถใช้ได้อย่างแพร่ หลาย ทั้งที่
เป็นประโยชน์ และล่อแหลมต่อเยาวชน การเลือก ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ และถูก
จริยธรรม
- ได้รับประโยชน์และได้รับความรู้เกี่ยวกับสื่อได้มาก รู้แนวทางการวิเคราะห์/จับประเด็น พิสูจน์
ข้อเท็จจริงของสื่อก่อนทาการเผยแพร่ สามารถปรับทัศนคติส่วนตัวเกี่ยว กับสื่อ สามารถนาเอา
แนวคิดที่ได้ไปปรับใช้ในครอบ ครัวได้ นาความรู้ไปประชาสัมพันธ์ แนะนานักเรียน คนใกล้ชิด
คนอื่นและเพื่อนให้เล่นมือถืออย่างมีสติ ให้รู้เท่าทันสื่อทุกประเภท เป็นข้อมูลในการนาไปใช้ใน
การดาเนินชีวิต
- ควรมีเวลาให้กับบุตรหลานมากขึ้น พุดคุยกับบุตรหลานในครอบครัว เอาใจใส่ในการบริโภค
สื่อมากยิ่งขึ้น แนะนาทาความเข้าใจในการดูสื่อ การใช้สื่ออย่างเหมาะสม รอบ คอบ การ
กาหนดเวลาให้กับบุตรหลานในการบริโภคสื่อ การสอนลูกให้รู้จักผิดถูก อะไรควรไม่ควร ควรมี
เวลาทากิจกรรมร่วมกัน
- เข้าใจถึงพฤติกรรมการแสดงออก ของดูดาเนินรายการ นักแสดง ที่แสดงออกผ่านสื่อ รู้
เบื้องหลังการทาสื่อและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสื่อต่าง ๆ ในประเทศ
-ได้ข้อคิดดี ๆ จากกิจกรรม และได้แนวทางในการพิจารณาสิ่งที่สื่อนาเสนอ เป็นกิจกรรมที่ดี ได้
นาความรู้ไปให้เยาวชนรับทราบสิ่งที่ถูกต้อง วิธีป้องกัน และสร้างภูมิคุ้มกันให้บุตรหลาน ควร
ส่งเสริมให้จัดทุกปี
-มีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ รู้ตัวว่าจะจัดการกับสื่อ
อย่างไร รู้ว่าสื่อมีเป้าหมายอย่างไร ทาให้ตระหนักถึงความสาคัญอย่างยิ่งต่อผล กระทบในวง
กว้างต่อสังคมไทย คนไทยที่ยังไม่ทราบข้อมูลของสื่อที่ถูกต้อง และตกเป็นเหยื่อของสื่อ
-ได้ทราบสาเหตุความเสื่อมของวัฒนธรรม การหันมามองและส่งเสริมคุณค่าทางวัฒน ธรรมไทย
มากยิ่งขึ้นการเลียนแบบวัฒนธรรมของต่างชาติที่ไม่มีการปรับให้เหมาะสมกับสังคมไทย สื่อ
ต่างชาติขัดแย้งกับวัฒนธรรมไทย
-ให้รู้ถึงการแชร์ข่าวสารบางอย่างที่ผิดกฏหมาย ได้รู้ช่องการการร้องเรียนกรณีที่เกิดขึ้นจากสื่อ
เช่นการโฆษณาเกินจริง การหลอกลวงผ่านสื่อ ที่มาของสื่อบางอย่างผ่านการปรุงแต่งมากเกินไป
รายการเค้าทาขึ้นเพื่อความบันเทิงไม่ใช่เรื่องจริง ไม่มีความบังเอิญ
- เข้าใจรูปแบบของรายการ ประเภทของการนาเสนอข่าว ดูว่าข่าวที่เห็น เป็นข่าวจริงหรือเสริม
แต่ง การรายงานข่าวมีความแตกต่างกับการเล่าข่าวอย่างไร
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- เห็นแนวทางการสอนเยาวชนให้ให้รู้และเข้าใจสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบัน การเลือกบริโภคสื่อให้กับ ๑๒
บุตรหลาน เชื่อมั่นในตนเอง มีความเคารพต่อผู้ใหญ่ ครู อาจารย์ มากขึ้น
- เห็นตัวอย่างของสื่อที่สื่อสารออกมา ได้รับข้อเท็จจริงมากขึ้น ไม่หลงเชื่อในการโฆษณาทันทีที่ ๑๒
ได้รับฟัง มีแนวทางการแก้ไขปัญหาและการควบคุม
- การผลิตสื่อที่ต้องมีการแข่งขันและใช้ทุนสูง จึงต้องมีการโฆษณามากเพื่อสร้างงานนาเสนอ
๔

๒. ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างในด้านการบริโภคสื่อของท่าน หลังจากผ่านการให้ความรู้และการ
แสดงความคิดเห็นครั้งนี้ไปแล้ว
ผู้ปกครองทั้งหมด ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริโภคสื่อ หลังจากได้รับความรู้ “รู้เท่าทันสื่อ”ว่า
จะพิจารณาเนื้อหาที่เหมาะสมก่อนบริโภคมากที่สุด เป็นอันดับ ๑ จานวน 210 คน คิดเป็นร้อยละ
24.3 รองลงมาคือ จะดูและจะเลือกสื่อที่จะบริโภคอย่างรอบคอบมากขึ้น จานวน 196 คน คิดเป็นร้อย
ละ 22.7 ตามด้วยการมีความเชื่อมั่นมากขึ้น ที่จะนาไปสอนเยาวชนเรื่องสื่อ จานวน 130 คน คิดเป็น
ร้อยละ 15.0 ที่ผู้ปกครองให้ความสนใจน้อยที่สุดคือ การบริโภคสื่อเหมือนเดิม ดูและเปิดรับแบบที่เคย
ชิน จานวน 41 คนคิดเป็นร้อยละ 4.7 รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 32
ตารางที่ 32 แสดงการบริโภคสื่อของผู้ปกครอง หลังรับรู้และเข้าใจเรื่อง รู้เท่าทันสื่อ
ความคิดเห็น
ความถี่
ร้อยละ
พิจารณาด้านเนื้อหาที่เหมาะสมก่อนบริโภคมากที่สุด
210
24.3
ดูและจะเลือกสื่อที่จะบริโภคอย่างรอบคอบมากขึ้น
196
22.7
มีความเชื่อมั่นที่จะสอนเยาวชนเรื่องสื่อมากขึ้น
130
15.0
นาความรู้ที่ได้ไปบอกต่อ
112
13.0
เชื่อและทาตามสื่อน้อยลง
90
10.4
จะเสนอความคิดเห็นผ่านไปถึงสื่อให้มากขึ้น
86
9.9
บริโภคเหมือนเดิม ดูและเปิดรับแบบที่เคยชิน
41
4.7
รวม
865
100
๓. ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างด้านความต้องการให้เกิดรายการไทยทา ไทยผลิต
การให้ความรู้แก่ผู้ปกครองด้วยคลิปสื่อตัวอย่าง ๕ ประเภท ทาให้ผู้ปกครองได้ทาความเข้าใจ
เรื่องสื่อที่มีการนารายการสาเร็จรูปจากต่างประเทศเข้ามามากในระดับหนึ่ง ผู้วิจัยจึงสอบถามความเห็น
ของผู้ปกครองเรื่อง ความต้องการให้เกิดรายการไทยทา ไทยผลิต ที่เกิดจากการผลิตของคนไทย รายการ
ไทยอย่างไร พบว่าผู้ปกครองให้ความเห็นใน ๔ ประเด็น ตามลาดับดังนี้ อันดับ ๑ ต้องการให้ผู้ผลิตผลิต
เนื้อ หาสื่อที่ส่งเสริมคุณ ค่าคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น จานวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2
อันดับ ๒ ต้องการให้สื่อเป็นแบบ อย่างที่ดีให้กับเยาวชนให้มากขึ้น จานวน 192 คน คิดเป็นร้อยละ
25.9 อันดับ ๓ ต้องการให้ผู้ผลิตผลิตเนื้อ หาสื่อที่เสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้น จานวน
๘๙

171 คนคิดเป็นร้อยละ 23.1 และให้รัฐส่งเสริมให้มีรายการไทยทา ไทยผลิตให้มากขึ้น จานวน 162
คน คิดเป็นร้อยละ21.8 รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 33
ตารางที่ 33 แสดงความต้องการให้เกิดรายการไทยทา ไทยผลิต
ข้อคิดเห็นผู้ปกครอง
กทม. ชล สมุทร เชียง นคร
กาญ/ นคร รวม ร้อย
บุรี ปราการ ใหม่ ราชสีมา ราชบุรี ศรีฯ
ละ
33
26
35
28
27 217 29.2
ต้องการให้ผู้ผลิตผลิตเนื้อ 38 30
หาสื่อที่เสริมคุณค่าคุณ
ธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น
34 28
35
25
27
19
24 192 25.9
ต้องการให้สื่อเป็นแบบ
อย่างที่ดีให้กับเยาวชนให้
มากขึ้น
35
23
19
13
25 171 23.1
ต้องการให้ผู้ผลิตผลิตเนื้อ 33 23
หาสื่อที่เสริมคุณค่าทาง
วัฒนธรรมไทยให้มากขึ้น
27
19
23
24
20 162 21.8
ให้รัฐส่งเสริมให้มีรายการ 27 22
ไทยทา ไทยผลิตมากขึ้น
132 10 130
93 104
84
96 742 100
รวม
3
๔. ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างด้านความต้องการให้รายการไทยทา ไทยผลิตที่สื่อควรนาเสนอให้
มากขึ้น
เมื่อผู้ปกครองต้องการให้เกิดรายการไทยทา ไทยผลิต ที่เกิดจากการผลิตของคนไทย รายการ
ไทยตามระบุในข้อ ๓ ข้อค้นพบต่อมาในเรื่องรายการไทยทา ไทยผลิตที่ต้องการเห็นในสื่อไทยมากที่สุด
คือรายการประเภทสารคดีไทย และภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาไทย จานวน 172 คน คิดเป็น ร้อยละ
18.0 รองลงมาคือรายการสารคดีเท่าทันเทคโนโลยี จานวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 14.6 ส่วน
รายการที่ผู้ปกครองต้องการให้เกิดขึ้นด้วยฝีมือการผลิตของคนไทย เป็นลาดับที่ ๓ มีความถี่เท่ากัน ใน
๓ ประเภทรายการได้แก่ รายการข่าว รายการคิด วิเคราะห์อย่างชาญฉลาด และรายการละครเพื่อ
เยาวชน จานวนความถี่ 134 133 และ 133 คน คิดเป็นร้อยละประมาณ 14.0
ส่วนรายการที่มีข้อเสนอให้ไทยผลิตเองเป็นลาดับที่มีความถี่ค่อยข้างน้อยคือกลุ่มรายการ อื่นๆ
ประเภทละครวิชาชีพ เฉพาะด้าน รายการสอนการแต่งกาย ดนตรีไทย รายการที่มีข้อคิดเตือนสติแบบ
ไทย รายการการเสนอตัวอย่างบุคคล ที่ประพฤติตนดีเป็นแบบอย่างในสังคม และรายการสร้าง สรรค์คิด
เชิงบวก ตามลาดับ รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 34
ตารางที่ 34 แสดงความต้องการด้านรายการไทยทา ไทยผลิต ที่สื่อควรนาเสนอให้มากขึ้น
ข้อคิดเห็นผู้ปกครอง กทม ชล สมุทร เชียง นคร กาญ/ นคร รวม ร้อย
บุรี ปราการ ใหม่ ราช ราชบุรี ศรีฯ
ละ
๙๐

สารคดีไทย และภูมิ
ปัญญาไทย
สารคดีเท่าทันเทคโน
ข่าว
รายการคิด วิเคราะห์
ละครเพื่อเยาวชน
กินอยู่อย่างไทยอย่าง
มีคุณค่า
รายการประกวด
สาหรับเยาวชน
รายการส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมไทย วิถี
ไทย
อื่นๆ
การแต่งกายดนตรี
ไทย
รายการมีข้อคิด
เตือนสติแบบไทย
การเสนอตัวอย่าง
บุคคล ประพฤติตนดี
รายการสร้างสรรค์
คิดเชิงบวก
รวม

16 25

33

23

สีมา
30

29
22
17
30
25

27
17
26
21
13

29
25
27
20
21

17
16
21
17
15

10
15
17
13
18

14
21
7
18
3

13
18
18
14
19

139
134
133
133
114

14.6
14.0
14.0
14.0
11.9

27 13

15

10

9

5

10

89

9.3

1

1

20

2

1

25

2.6

6
3

3
0

9
3

0.9
0.3

2

0

2

0.2

0

1

1

0.1

0

1

1

0.1

16 14
6 2

182

123 132

23

22 172 18.0

93

124 955 100

๕. ความคิดเห็นจากผู้ปกครองด้านแนะนาการเปิดรับสื่อของบุตรหลาน
ภายหลังได้รับความรู้ “รู้เท่าทันสื่อ”จากกิจกรรมวิจัยให้ความรู้และทาความเข้าใจเรื่องสื่อแล้ว
พบว่าผู้ปกครองมีความเห็นเกี่ยวกับการแนะนาการเปิดรับสื่อของบุตรหลาน ดังนี้
อันดับ ๑ จะสอนให้บุตรหลานรู้จัดคิด รู้จักทาให้มีขบวนการคิดที่รอบคอบ คิดก่อนว่าสื่อที่
บริโภคนั้นมีผลประโยชน์อย่างไร มีผลเสียอย่างไร จริงหรือไม่ ความถูกต้องและมุมมองในด้านต่างๆ สื่อ
ต้องการสื่ออะไร การปฏิบัติตามหรือหลีกเลี่ยงสื่อที่บริโภคไม่ตกเป็นทาสสื่อ รวมทั้งการที่ตกเป็นเหยื่อ
ของผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ เป็นอันดับ ๑ จานวน 1๓๒ คน
อันดับ ๒ คือ จะสอนให้บุตรหลานใช้ความคิดและวิจารณญาณในการรับชม การเชื่อข้อมูลจาก
สื่อโดยเปรียบเทียบสิ่งที่เห็นในสื่อกับสภาพความเป็นจริง ช่างสังเกต และวิเคราะห์ หลังจากได้รับชม
๙๑

ข่าวสารแล้ว ดูแล้วคิดว่าสื่อเป็นจริงหรือไม่ แนะนาว่าสื่อแต่ละแหล่งมีความถูก-ผิดปะปนอยู่ ให้รู้จัก
ข้อเท็จจริงและความเห็นของสื่อออกจากกัน ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาทุกครั้ง อย่าพึ่งรีบตัดสินใจเชื่อ
ข่าวสารใดๆ ให้ทาการตรวจสอบจากสื่อหลายๆแหล่งก่อนทุกครั้งอย่างมีสติ จานวน ๑2๑ คน
อันดับ ๓ และอันดับ ๔ มีจานวนไม่แตกต่างกันมากนักคือ จะให้คาแนะนา และอธิบายให้เข้าใจ
มากยิ่งขึ้น ในการรับรู้และรับสื่อให้ เลือกบริโภคสื่อที่เหมาะสมและมีประโยชน์ ให้รู้จักเลือกสื่อที่เป็น
ประโยชน์ใช้ประกอบการเรียน
ให้ดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สอดคล้องกับคุณครูสอนที่โรงเรียน
จานวน ๗1 คน และ ดูแลด้านระเบียบในการใช้สื่อโลกออนไลน์ในแต่ละวันใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นเวลา
แนะ นาถึงอันตรายสื่อออนไลน์ขอบเขตในการใช้สื่อ การแนะนาระยะและช่วงเวลาบริโภค กาหนด
ช่วงเวลา แบ่งเวลาในการใช้สื่ออย่างเหมาะสม จานวน 6๙ คน
ส่วนการแนะนาลาดับสุดท้ายและรองสุดท้ายคือ การพูดคุยสื่อสารกับลูก รับฟังลูกถึงการ
เทคโนโลยีของลูก เพื่อจะได้เข้าใจลูกมากยิ่งขึ้น เล่าตัวอย่างที่แม่ได้รับทราบในวันอบรมครั้งนี้ ว่ามี
ประโยชน์อะไรบ้าง จานวน
1๐ คน และแนะนาถึงที่มาของ สื่อทุกประเภทมีต้นทุนการผลิตและ
หวังผลกาไร ให้แยกแยะเรื่องที่สมเหตุสมผลและการจัดฉาก จานวน ๑2 คน ตามลาดับ รายละเอียด
แสดงไว้ในตารางที่ 35
ตารางที่ 35 แสดงคาแนะนาของผู้ปกครองต่อการเปิดรับสื่อของบุตรหลาน
ความคิดเห็น

ความ
ถี่
- สอนให้บุตรหลานรู้จัดคิด รู้จักทา ให้มีขบวนการคิดที่รอบคอบ คิดก่อนว่าสื่อที่บริโภคนั้นมี ๑32
ผลประโยชน์ อย่างไร มีผลเสียอย่างไร เป็นจริงหรือเปล่า ความถูกต้องและมุมมองในด้าน
ต่างๆ สื่อต้องการสื่ออะไร การปฏิบัติตามหรือหลีกเลี่ยงสื่อที่บริโภคไม่ตกเป็นทาสสื่อ รวมทั้ง
การที่ตกเป็นเหยื่อของผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ
- สอนให้บุตรหลานใช้ความคิดและวิจารณญาณในการรับชม การเชื่อข้อมูลจากสื่อโดย ๑2๑
เปรียบเทียบสิ่งที่เห็นในสื่อกับสภาพความเป็นจริง ช่างสังเกต และวิเคราะห์ หลังจากได้รับชม
ข่าวสารแล้ว ดูแล้วคิดว่าสื่อเป็นจริงหรือไม่ แนะนาว่าสื่อแต่ละแหล่งมีความถูก-ผิดปะปนอยู่
ให้รู้จักข้อเท็จจริงและความเห็นของสื่อออกจากกัน ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมาทุกครั้ง อย่าพึ่ง
รีบตัดสินใจเชื่อข่าวสารใดๆ ให้ทาการตรวจสอบจากสื่อหลายๆแหล่งก่อนทุกครั้งอย่างมีสติ
- ให้คาแนะนา และอธิบายให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น ในการรับรู้และรับสื่อให้ เลือกบริโภคสื่อที่ ๗1
เหมาะสมและมีประโยชน์ ให้รู้จักเลือกสื่อที่เป็นประโยชน์ใช้ประกอบการเรียน ให้ดูสิ่งที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่สอดคล้องกับคุณครูสอนที่โรงเรียน
- ดูแลด้านระเบียบในการใช้สื่อโลกออนไลน์ในแต่ละวันใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นเวลา แนะ นาถึง 6๙
อันตรายสื่อออนไลน์ขอบเขตในการใช้สื่อ การแนะนาระยะและช่วงเวลาบริโภค กาหนด
ช่วงเวลา แบ่งเวลาในการใช้สื่ออย่างเหมาะสม
- ให้การดูแลอย่างใกล้ชิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พูดคุยกันบ่อยขึ้น แต่มิใช่การควบคุมหรือสร้าง ๖1
ข้อจากัดต่างๆ สังเกตพฤติกรรมของบุตรหลาน และคอยถาม และแนะนาสื่อที่จะรับต้องดูให้ดี
หรือดูด้วยกัน มีเวลาให้ลูกมากขึ้น เพื่อให้คาแนะนา
๙๒

-เปิดใจ/ทาความเข้าใจในสื่อหรือข้อมูลที่บุตรหลานชื่นชอบ รับฟังบุตรหลานมากยิ่งขึ้น พูดคุย
กับบุตรหลานและให้คาแนะนา จะสอบถามก่อนว่าต้องการเข้าไปดูสื่อประเภทไหน ลูกต้องการ
ใช้สื่อนั้นเพื่ออะไร เพื่อจะแนะนาสื่อที่ดีให้แก่ลูก หลักในความถูก-ผิดให้คิดว่าถ้าทาแบบนี้แล้ว
ผลออกมาจะออกมาจะเป็นอย่างไร ถ้าไม่เข้าใจ ควรบอกเล่าให้ผู้ปกครองฟังทุกช่องทาง ที่เรา
จะทาได้โดยไม่ปิดกั้น 9
-ให้บุตรหลานดู และมาบอกผู้ปกครองว่าสิ่งไหนดี ไม่ดีอย่างไร รายการใดที่ลูกๆชอบเห็นว่าดีมี
ประโยน์ ช่วยให้พ่อแม่ดูด้วย ดูไปพร้อมสอนบุตรหลานในขณะดูสื่อที่ไม่เหมาะสม หากมีข้อ
สงสัยให้ปรึกษาผู้ใหญ่ อย่าด่วนสรุปเองได้ง่าย
ไม่ปิดบังแต่เน้นให้ความรู้แก่เด็กๆพร้อม
คาแนะนา ให้คาแนะนาเกี่ยวกับประเด็นที่สงสัย
-ไม่ควรเลียนแบบพฤติกรรมที่ได้รับมาจากสื่อ ไม่หลงเชื่อสื่อโฆษณาที่เกินจริง ควรบอกให้เค้ารู้
ว่าละครทีวีปัจจุบันรุนแรง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับลูกเกี่ยวกับการปฏิบัติตัว7
--ปลูกฝังจิดสานึกที่ดีให้กับบุตร ให้ลูก เลือกชมรายการที่เป็นความจริง , รายการที่มีคุณธรรม
และต้องดูให้มีคุณธรรม ต้องดูรายการที่มีคุณธรรมจริยธรรม เลือกสื่อที่มีความสร้างสรรแก่บุตร
หลาน
-แนะนาวัฒนธรรมไทย กับการสื่อสารบนโลกออนไลน์ หาวิธีการ ทาอย่างไรให้เด็ก รักษา
ประเพณีของไทย แนะนาวัฒนธรรมไทย กับการสื่อสารบนโลกออนไลน์ หลีกเลี่ยงเว็บไซต์
ลามกอนาจาร และควรวิเคราะห์ก่อนนาใช้งาน
-แนะนาถึงที่มาของ สื่อทุกประเภทมีต้นทุนการผลิตและหวังผลกาไร ให้แยกแยะเรื่องที่
สมเหตุสมผลและการจัดฉาก
-พูดคุยสื่อสารกับลูก รับฟังลูกถึงการเทคโนโลยีของลูก เพื่อจะได้เข้าใจลูกมากยิ่งขึ้น เล่า
ตัวอย่างที่แม่ได้รับทราบในวันอบรมครั้งนี้ ว่ามีประโยชน์อะไรบ้าง

๕0

๓9

๒9
๑8
๑5
๑2
1๐

๖. ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างด้านการควบคุม ดูแลการบริโภคสื่อของบุตรหลาน
หลังจากการได้รับความรู้ และทาความเข้าใจ “การรู้เท่าทันสื่อ” แล้ว ผู้ปกครองจะดูแล
ควบคุม การบริโภคสื่อของบุตรหลานอย่างไร พบว่าผู้ปกครองส่วนใหญ่ หรือเกือบทั้งหมดเห็นสอดคล้อง
กันว่าจะต้อง ดูแล ควบคุมลูกหลานให้มากขึ้น จานวน ๒๕๐ คนคิดเป็นร้อยละ 85.6 ส่วนที่จะดูแล
ควบคุมเหมือนที่ผ่านมา มีเพียง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.1 และที่เฉยๆ จานวน 7 ราย คิดเป็นร้อยละ
2.4 โดยมีผู้ไม่ตอบคาถาม จานวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.9 รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 36
ตารางที่ ๓๖ แสดงระดับการควบคุม ดูแลการบริโภคสื่อของบุตรหลาน
ข้อคิดเห็นผู้ปกครอง

กทม.

ชล

สมุทร

เชียง

นคร

บุรี

ปราการ

ใหม่

ราชสีมา

กาญ/
ราชบุรี

นคร

รวม ร้อยละ

ศรีฯ

มากขึ้น

๔๓

3๕

4๐

๓๐

๓๕

๓8

2๙

2๕๐

๘๕.๖

เหมือนเดิม

๑

๒

๒

๒

๔

๔

๐

1๕

๕.๑

เฉยๆ

๑

๐

๐

๐

๕

๑

๐

๗

2.๔
๙๓

ไม่ตอบ

๙

๕

๔

๑

-

-

1

๒๐

๖.๙

รวม

๕4

๔๒

๔๖

๓๓

๔๔

๔๓

๓๐

๒๙๒

100

๗. ความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างด้านการนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อกับคนอื่นๆ
การได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ของผู้ปกครอง ทาให้ผู้ปกครองรู้สึกมั่นใจ
ในความรู้ที่ได้รับ ที่สามารถนาไปถ่ายทอดบอกต่อได้ โดยผู้ปกครองเกือบทั้งหมดประมาณ ๕๐๙ คนจาก
๕๑๓ คนที่ตอบคาถาม คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๒ ประสงค์ที่จะนาไปถ่ายทอดต่อ โดยบุคคลที่จะนาไปบอก
ต่อได้แก่ พี่น้อง คนในครอบครัว กับทุกคนที่มีโอกาส และเพื่อนฝูง ตามลาดับ ส่วนผู้ปกครองจานวน ๔
รายคิดเป็นร้อยละ ๐.๘ ไม่คิดจะบอกต่อ รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 37
ตารางที่ 37 แสดงการนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อกับคนอื่นๆ
ข้อคิดเห็นผู้ปกครอง

กทม.

ชล

สมุทร

เชียง

นคร

บุรี

ปราการ

ใหม่

ราชสีมา

กาญ/
ราชบุรี

นคร

รวม ร้อยละ

ศรีฯ

ถ่ายทอดต่อพี่น้อง คนใน
ครอบครัว

35

30

34

23

30

18

22

192

37.5

ถ่ายทอดต่อกับทุกคนที่มี
โอกาส

32

24

38

17

13

23

22

169

32.9

ถ่ายทอดต่อเพื่อนฝูง

26

22

29

18

15

17

21

148

28.8

ไม่ถ่ายทอดต่อ

1

0

0

2

0

0

1

4

0.8

รวม

94

76

101

60

58

58

66

513

100

ส่วนที่ ๕ แนวทาง และกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ ของกลุ่มผู้ปกครอง
แนวทาง และกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ ของกลุ่มผู้ปกครอง เป็นแนว
ทางที่ผู้วิจัยกาหนดให้ผู้ปกครองร่วมกันแสดงทิศทางและแนวทางร่วมกัน ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความ
รู้ ความเข้าใจกับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักกฏหมายสาหรับผู้ปกครอง ครั้งที่ ๒
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักกฏหมาย ของ
ผู้ปกครองจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครองมีประสบการณ์ตรงที่จะทาความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องสื่อ
ได้อย่างเข้าใจมากขึ้น โดยนักวิจัย ได้แบ่งผู้ปกครองเป็นกลุ่ม เพื่อร่วมกันเสนอแนวทาง และกระบวนการ
สร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ ของกลุ่มผู้ปกครอง ได้ข้อเสนอแนะ ตามลาดับของคาถามทั้งหมด
๕ ข้อดังนี้
๙๔

๕.๑
และ

การจัดกลุ่มย่อยผู้ปกครองเพื่อหาข้อสรุปสาหรับแนวทางของการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครอง

เยาวชน
ข้อที่ 1 เสนอแนวทางทาให้บุตรหลานรู้เท่าทันสื่อ/รู้วัฒนธรรมข้ามสื่อ
ผู้ปกครองร่วมกันแสดงทิศทางและแนวทางทาให้บุตรหลานรู้เท่าทันสื่อ/รู้วัฒนธรรมข้ามสื่อ ใน
๙ ประเด็น โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 38
ตารางที่ 38 แสดงแนวทางทาให้บุตรหลานรู้เท่าทันสื่อ/รู้วัฒนธรรมข้ามสื่อ
แนวทาง
๑.ควรมีการนาเสนอหัวข้อสื่อ/ข่าว ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน นามาวิเคราะห์ในห้องเรียนที่โรงเรียน โดย
ครูเริ่มหัวข้อแล้วกระตุ้นให้เด็กๆได้มีการคิดวิเคราะห์ อาจชี้นา ข้อมูลความรู้ จริยธรรม แนวทางการ
แก้ไข แทรกเสริมได้ ครูให้ความรู้และข้อเสีย/ข้อดี กับนักเรียน อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้ปกครองอบรม
พูดคุยที่บ้านอาจไม่เพียงพอ หากมีการเสริมบทบาทนี้ให้ผู้ปกครองที่บ้านจะเป็นการดีด้วยที่โรงเรียนจะ
นามาเป็นประเด็น
2.มีสื่อส่วนกลางออนไลน์เพื่อเสนอข่าวเรื่องราวที่น่าสนใจสาหรับเยาวชน โดยหน่วยงานรัฐร่วมมือกับ
หน่วย งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้สื่อสารร่วมกันในระบบการศึกษา สถานศึกษาทุกโรงเรียน
อาจจะมีกิจกรรมในนั้นเพื่อเป็นภาระงานในเยาวชน
๓.อยากให้ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมและWorkshop แนวแบบมันส์ๆที่ทาให้เด็กๆ
สนใจ หรือมี Presenter ที่เด็กๆชื่นชมมาจัด Road Show ตามโรงเรียนในหัวข้อ “สร้างภูมิคุ้มกันให้
เด็กๆในการเสพสื่อและสอนวิธีการให้เด็กรู้จักคิด วิเคราะห์ว่าสื่อที่เสนอเรื่องราวกาลังบอกอะไรกับเรา”
๔. ให้มีการสอนที่โรงเรียน ทาคู่มือเผยแพร่เชิญวิทยากรมาบรรยาย / ให้ความรู้ แก่นักเรียน แก่บุตร
หลาน ที่โรงเรียนทุกระดับชั้นทั้งประถม มัธยม และทาคู่มือใช้การรู้เท่าทัน
๕. ในระดับครอบครัว ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและเอาใจใส่ในการใช้สื่อประเภทต่างๆ มีการให้ความรู้กับ
บุตรหลาน ให้รู้เท่าทันสื่อ โดยการสอดแทรกในชีวิตประจาวัน
๖.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สร้างเพจ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ปกครอง เพื่อถ่ายทอดถึงบุตร
หลานได้
๗.ควรจัดทาคู่มือเพื่อการนาเสนอการรู้เท่าทันสื่อ เช่น ทาเป็นการ์ตูนเล่าเรื่อง แผ่นพับ จัดทาคู่มือหรือ
คลิปวีดิโอ มีเว็บไซต์ให้ความรู้ / การดูผ่านวีดิโอ Animation ต่างๆ เพื่อให้บุตรหลานรู้เท่าทันสื่อ เข้าใจ
ได้ง่าย
๘.อยากให้มีป้ายเตือน หรือให้ตระหนักรู้เป็นประเด็นเด่นๆ ในที่สาธารณะให้เห็นในหลายที่ และเตือน
บ่อยๆ
๙.นาผลวิจัยชิ้นนี้เผยแพร่ให้แก่ผู้ปกครอง สถานศึกษา เผยแพร่แก่นักเรียน
ข้อที่ 2. แนวทางในการป้องกันบุตรหลานไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสื่อไม่ดี
ผู้ปกครองร่วมกันแสดงทิศทางและแนวทางในการป้องกันบุตรหลาน ไม่ให้ได้รับผลกระทบจาก
สื่อไม่ดีใน ๔ ประเด็น โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 39
ตารางที่ 39 แสดงแนวทางป้องกันบุตรหลาน ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสื่อไม่ดี
๙๕

แนวทาง
๑. สร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ให้ความรู้ สอนให้
รู้จักการแยกแยะเรื่องดี เรื่องชั่ว เรื่องจริง เรื่องเท็จ
2. .เริ่มจากที่บ้าน ผู้ปกครองควรจะศึกษา ความก้าวหน้าของการใช้สื่อต่างๆ คอยสอนลูกหลาน คอย
เตือน ผู้ปกครองให้คาปรึกษา แนะนา ดูแลอย่างใกล้ชิด และช่วยเหลือในการเข้าถึงสื่อ ตลอดเวลา
๓.ส่งเสริมให้ทั้งครอบครัวและโรงเรียนรณรงค์/ควบคุม/กาหนดเวลาใช้สื่ออย่างถูกต้อง เหมาะสม โดย
เฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางโรงเรียนเกี่ยวกับสื่อที่ไม่ดีทั้งหลาย
4. เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ ควรเพิ่มเติมในบทเรียน
ข้อที่ 3. แนวทางการเผยแพร่การรู้เท่าทันสื่อที่ได้รับจากงานวิจัย ต่อผู้ปกครองกลุ่มอื่นและโรงเรียนอื่นๆ
ผู้ปกครองร่วมกันแสดงทิศทางและแนวทางการเผยแพร่การรู้เท่าทันสื่อที่ได้รับจากงานวิจัยนี้
ต่อผู้ปกครองกลุ่มอื่นและโรงเรียนอื่นๆ ใน ๖ ประเด็น โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 40
ตารางที่ 40 แสดงแนวทางการเผยแพร่การรู้เท่าทันสื่อที่ได้รับ ต่อผู้ปกครองกลุ่มอื่นและโรงเรียนอื่น
แนวทาง
๑. โรงเรียนเผยแพร่ต่อผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองแต่ละครั้ง สื่อสารผ่านเครือข่ายผู้ปกครอง
จัดตั้งกลุ่มแต่ละสถานศึกษา
๒. สรุปเนื้อหา แจ้งข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับความรู้ในวันนี้ไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ On Line
หรือ การบอกกล่าว พูดคุยกับผู้ปกครองในทุกระดับ
๓. นาผลวิจัยในครั้งนี้เผยแพร่ในทุกๆโรงเรียน โดยผ่านทางเขตพื้นที่การศึกษา เผยแพร่ให้ประชาชน
ทั่วไปให้ทราบด้วย
๔. ผ่านกิจกรรม หรือโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่โรงเรียนทุกครั้งที่มีโอกาส
๕. การบอกต่อ ปากต่อปาก ในวาระการประชุมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
6. ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ โดยจัดให้มีการสัมมนาให้มากขึ้น
ข้อที่ 4. แนวทางหรือวิธี ที่จะร้องเรียนผลกระทบจากสื่อ
ผู้ปกครองร่วมกันแสดงทิศทางและแนวทางหรือวิธี ที่จะร้องเรียนผลกระทบจากสื่อใน
ประเด็น โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 41

๕

ตารางที่ 41 แสดงแนวทางหรือวิธีร้องเรียนผลกระทบจากสื่อ
แนวทาง
1. ผ่านหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้แก่ กสทช. สคบ. อย. และกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล
2. ผ่านสื่อที่มีความรับผิดชอบ
๓. โพสต์กับเพจ/facebook กับองค์กรนั้นๆให้ทราบ
๔. ร้องเรียนผ่านทางโซเชียลมีเดีย หรือสังคมออนไลน์ต่างๆ
๕. ประชาสัมพันธ์ช่องทางที่สามารถร้องเรียนได้แก่ประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้
ข้อที่ 5. แนวทางเสนอรัฐบาลในการดูแลสื่อ/ควบคุมสื่อ
๙๖

ผู้ปกครองร่วมกันแสดงทิศทางและแนวทางเสนอรัฐบาลในการดูแลสื่อ/ควบคุมสื่อ ใน
ประเด็น โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 42

๗

ตารางที่ 42 แสดงแนวทางเสนอรัฐบาลในการดูแลสื่อ/ควบคุมสื่อ
แนวทาง
1. อยากให้ภาครัฐกากับดูแลหน่วยงานที่รักษากฎหมาย และมีกฎหมายรุนแรงในการกาหนดบทลงโทษ
เอาจริงเอาจังกับกฎหมายที่ใช้บังคับสื่อ กับสื่อที่กระทาผิด หรือเผยแพร่ไม่เหมาะสม ในทุกๆเรื่องใน
สังคม เพราะสื่อที่ไม่ดีบางสื่อยอมทาผิด เพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกว่า จัดการกับพวกมีอิทธิพลมืดใน
กลุ่มสื่อสาร มวลชนอย่างรุนแรง
๒. ตั้งเป็นวาระแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ต่อในระดับประเทศชาติ จัดตั้งหน่วยงานที่จะมาดูแล
เรื่องนี้โดยเฉพาะ ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสื่อ ควรมีการควบคุม
จรรยาบรรณของการผลิตสื่อ ควรมีความรับผิดชอบต่อสังคม
๓. ควรให้รัฐบาลกาชับดูแลไปยังสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาได้มีหน้าที่ในการให้ความรู้ในการใช้/
เลือก ใช้สื่อต่างๆได้มีความชัดเจนขึ้น ควรบรรจุเรื่องการเรียนรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรการเรียนหรือวิชาที่
เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับวัย โดยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็กเลย
๔. มีการโฆษณาและถ่ายทอดให้รู้ทั่วกันเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนที่ง่ายและเข้าถึงได้ สนับสนุนให้
เผยแพร่/ให้ความรู้ทั่วถึงทุกสถาบันการศึกษา
๕. รัฐบาลควรดูแลเรื่องการเปิดสัญญาณไวไฟของโรงเรียน เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้ค้นคว้า ทางานได้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
๖. กาหนดช่วงอายุเยาวชน หรือคนรับสาร ให้เข้าถึงสื่อที่ชัดเจนและเคร่งครัด
๗. เสนอต้นแบบและตัวอย่างสื่อที่ดีในสังคม
๕.๒ การประเมินผลโครงการวิจัย การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน
ภายหลังการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อครั้งที่ ๒ ผู้วิจัยได้ให้
ผู้ปกครองทั้งหมด ๓๕ คน ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินโครงการ ซึ่งในการประเมินมีประเด็นการ
ประเมินใน ๓ ส่วน เพื่อแสวงหาแนวทางในการจัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อในโอกาสต่อไป พบผลการ
ประเมินดังนี้
๑. การประเมินผลการจัดโครงการ
ผู้ปกครองทั้งหมด แสดงระดับความรู้ และความพอใจที่ได้จากโครงการวิจัยครั้งนี้ใน ๑๒ ข้อ
ตามระดับการวัดแบบ Likert Scale ที่วัดความพึงพอใจใน ๕ ระดับ จากระดับ ๕ มากที่สุดไปหาน้อย
สุดที่ ๑ พบว่าภาพรวมของผู้ปกครอง ให้ความสนใจกับทุกประเด็นคาถามในระดับมากคือมีค่าเฉลี่ยที่
๔.๑๗ ขึ้นไปถึง ๑๐ ประเด็น มีเพียง ๑ ประเด็นคาถามที่ประเมินในระดับปานกลาง และ ๑ ประเด็น
๙๗

คาถามที่ประเมินในระดับต่าและต่าที่สุดจากทั้งหมด ๑๒ ข้อ โดยผู้ปกครองให้ความสนใจสุงสุด ๓
อันดับแรกได้แก่ ความต้องการให้ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบเนื้อหาสื่อให้เป็นไทยมาก
ขึ้น เป็นอันดับแรกที่ค่าเฉลี่ย 4.77 รองลงมาคือ ความต้องการให้รัฐเข้ามาดูแล จัดระเบียบสื่อที่ค่าเฉลี่ย
4.74 และความต้องการ ให้มีกิจกรรมลักษณะนี้กับกลุ่มผู้ปกครองอีกที่ค่า เฉลี่ย 4.64 ตามลาดับ
ลดหลั่นตามลาดับต่อมาคือ
 ความต้องการให้สื่อนาเสนอรายการเนื้อหาวัฒนธรรมไทย
 ต้องการให้มีการจัดกลุ่ม หรือสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อช่วยกันป้องกันเยาวชนร่วมกัน
 ระดับความตั้งใจที่จะถ่ายทอด ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ ไปยังผู้ปกครองคนอื่นๆ
 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้ ในระดับใด
 ระดับความพึงพอใจของท่านในการวิจัยในครั้งนี้
 ระดับความรู้ ที่ได้รับจาก ”การรู้เท่าทันสื่อ“
 ระดับการร้องเรียนกับหน่วยงานที่ดูแลสื่อ หากสื่อสร้างผลกระทบต่อเยาวชน
 ระดับความรู้ การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อ
สาหรับประเด็นการประเมินที่ผู้ปกครองประเมินให้น้อยที่สุดคือ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ ที่
สื่อนาเสนอวัฒนธรรมข้ามสื่อในสังคมไทยที่ระดับน้อย ค่าเฉลี่ยที่ ๑.๙๗ รายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่
43
ตารางที่ 43 แสดงผลการประเมินโครงการวิจัยฯ
รายการประเมิน
๑ระดับความต้องการให้ภาครัฐ หรือหน่วยงานที่เกี่ยว .
ข้อง จัดระเบียบเนื้อหาสื่อให้เป็นไทยมากขึ้น
๒ระดับความต้องการให้รัฐเข้ามาดูแล จัดระเบียบสื่อ.
๓นี้กับกลุ่มผู้ปกครองบบแกิจกรรมระดับความต้องการ
๔ระดับความต้องการ
ให้สื่อนาเสนอรายการเนื้อหา.
วัฒนธรรมไทย
๕ระดับความเห็นให้มีการจัดกลุ่ม
หรือสร้างเครือข่าย.
ผู้ปกครองเพื่อช่วยกันป้องกันเยาวชนร่วมกัน
๖ระดับความตั้งใจที่จะถ่ายทอด ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ .
ไปยังผู้ปกครองคนอื่นๆ
๗ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้ ในระดับใด.
๘ระดับความพึงพอใจของท่านในการวิจัยในครั้งนี้.
๙”การรู้เท่าทันสื่อ“ ระดับความรู้ ที่ได้รับจาก.
๑๐ระดับการร้องเรียนกับหน่วยงานที่ดูแลสื่อ หากสื่อ.
สร้างผลกระทบต่อเยาวชน
๑๑ระดับความรู้ การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อ.

ระดับความคิดเห็น
๕ ๔ ๓ ๒ ๑

ค่าเฉลี่ย
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๑๒ระดับความพึงพอใจ ที่สื่อนาเสนอวัฒนธรรมข้ามสื่อใน. 0
สังคมไทย
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2. หัวข้อที่ผู้ปกครองต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมให้กับผู้ปกครองในระยะต่อไป
ผู้ปกครองต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมให้กับผู้ปกครองในระยะต่อไปใน
หัวข้อ โดยมีรายละเอียดแสดงไว้ในตารางที่ 44

๘

ตารางที่ 44 แสดงความต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมให้กับผู้ปกครองต่อไป
ความต้องการ
๑. ผลกระทบโดยตรงต่อผู้บริโภคจากสื่อซ่อนเร้น จัดกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันภัยจากสื่อ โดยให้
ความรู้และจัด Workshop ด้วย
๒.การใช้กฎหมายเพื่อเฝ้าระวังสื่อ บทลงโทษหรือความผิดตาม พรบ.คอมพิวเตอร์ การร้องเรียนในภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้อง
๓.กสทช.ควรเพิ่มเติมรายละเอียดในเรื่องของสื่อซ่อนเร้นหรือโฆษณาแฝง การเผยแพร่/แชร์สื่อที่เป็นเท็จ
ในโซเชียลมีเดีย
๔.ให้ความรู้เท่าทันสื่อ กับประชาชนทั่วไป และการป้องกันที่เป็นรูปธรรมในการป้องกันสื่อที่ไม่ดีเข้าถึง
เด็ก
๕.รู้เท่าทันสื่อดิจิตอลในทุกอุปกรณ์ ในหลากหลายช่องทาง และเรื่องเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆและการ
ละเมิดในโซเชียลมีเดีย
๖.สื่อกับเยาวชน การใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ วิธีการเฝ้าระวังและป้องกันบุตรหลานให้ไกลจากสื่อที่ไม่
เหมาะสมอย่างทั่วถึง
๗.เพื่อนออนไลน์ในวัยรุ่น ให้ความรู้เท่าทันสื่อกับนักเรียน การใช้สื่อออนไลน์ให้เป็นประโยชน์กับเยาวชน
๘.ลูกติดอินเตอร์เน็ตต้องทาอย่างไร
๓. ข้อเสนอแนะ
ผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสาหรับกิจกรรมวิจัยในครั้งนี้ ใน ๑๐ ประเด็น โดยมีรายละเอียดแสดง
ไว้ในตารางที่ 45
ตารางที่ 45 แสดงข้อเสนอรัฐบาลในการดูแลสื่อ/ควบคุมสื่อ
ข้อเสนอแนะ
๑. อยากให้ กระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทา Road Show ไปตามโรงเรียนต่างๆ
ครับ จะดีมากๆครับที่จะให้ความรู้และฝึกฝนให้สร้างภูมิคุ้มกันในการเสพสื่อ โดยให้โครงการวิจัย
เข้าถึงผู้ปกรองให้มาก และทั่วถึงให้มากที่สุด มีการต่อยอดการอบรมแต่ละครั้ง เพื่อให้มีการเน้นย้า
และทาให้กลุ่มผู้ปกครองเข้มแข็งขึ้น
๒. ควรทาคู่มือเกี่ยวกับแนวทาง เอกสาร เผยแพร่ รายละเอียด และวิธีการเกี่ยวกับกฎหมาย
บทลงโทษเกี่ยว กับ พรบ.คอมพิวเตอร์ที่เปลี่ยนแปลงไป ข้อห้ามที่ชัดเจน ให้ผู้ปกครองได้ทราบและ
ศึกษาหาความรู้และป้อง กันให้กับบุตรหลานและคนใกล้ชิด ข้อควรระมัดระวัง/คาเตือนต่างๆที่
๙๙

ชัดเจน
๓. เสนอให้จัดทารูปแบบคู่มือผู้ใช้โซเชียลมีเดีย แจ้งผลดี-ผลเสีย ของการใช้อินเตอร์เน็ท ทาป้าย
โฆษณา การรู้จักใช้อินเตอร์เน็ทในที่สาธารณะ ให้มีทุกแห่งเห็นเป็นปกติทั่วไป ทุกๆ ที่ ไม่ใช่เห็น
แค่เฉพาะสถานที่
๔. ช่วยกันเผยแพร่ความรู้และวิธีการเท่าทันของสื่อ ปัจจุบันที่มีผลต่อสังคม สร้างภูมิคุ้มกันเรื่อง
ความคิด จริยธรรม ศีลธรรม และเสริมสร้าง รักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีสืบต่อไป
๕. ทาสื่อเป็นรูปแบบ VDO แจกโรงเรียน เพื่อให้ครูนาไปสอนเด็กนักเรียนถึงเรื่องความผิดหรือข้อ
ปฏิบัติที่เกี่ยวกับสื่อ
๖. ช่วยกันเผยแพร่ความรู้และวิธีการเท่าทันของสื่อ ปัจจุบันที่มีผลต่อสังคม สร้างภูมิคุ้มกันเรื่อง
ความคิด จริยธรรม ศีลธรรม และเสริมสร้าง รักษาวัฒนธรรมไทยที่ดีสืบต่อไป
๗. การดาเนินสัมมนาดีแต่เวลาน้อยไปหน่อย ควรขยายเวลาในการสัมมนาให้มากกว่านี้ ควรจัดให้
วิทยากรได้ให้ความรู้ในเรื่องต่างๆ ให้ได้ละเอียดขึ้นกว่านี้ เพราะมีประโยชน์มาก
๘. การสร้างหน่วยงานเฉพาะกิจเป็นเอกเทศ ดูแลสื่อและการโฆษณาและการควบคุมสื่อเทคโนโลยี
๙. เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมในโลกปัจจุบันมาก ต้องนาเสนอผลการวิจัยไปยัง
หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุด ลงให้ถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อการป้องปราม ป้องกัน
๑๐. ขอบพระคุณโครงการดีๆแบบนี้ที่นาเสนอมาถึงพวกเรา เป็นงานวิจัยที่ดีควรขยายผล/เผยแพร่ให้
ทั่วถึง และควรมีการทาอย่างต่อเนื่อง

๑๐๐

๑๐๑

บทที่ ๕
สรุป และอภิปรายผล
โครงการวิจัยเรื่อง การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน
เป็นโครงการวิจัยเชิงคุณภาพที่ได้ข้อค้นพบจากการระดมความ
คิดเห็นกลุ่มผู้ปกครองและการตอบแบบสอบถามประกอบกันไป ซึ่งผลการศึกษาที่พบ ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ปกครองเป็นอย่างดี ผลการศึกษามีรายละเอียดที่สรุปในบทที่ ๔ โดยผู้วิจัยขอสรุปภาพรวม
ของข้อค้นพบในบทที่ดังต่อไปนี้
บทสรุปการวิจัย
ผลการศึกษาจากบทที่ ๔ และบทสรุปข้างต้น เป็นผลการศึกษาที่เกิดจากลาดับการดาเนิน
งานวิจัยที่ผู้วิจัยได้ออกแบบให้มีการเก็บข้อมูล การรู้เท่าทันสื่อเป็น ๒ เวทีให้ความรู้การรู้เท่าทันสื่อ แต่
ละเวทีมีการเก็บข้อมูลหลายครั้งดังนี้
เวทีครั้งที่ ๑ การให้ความรู้เบื้องต้นกับผู้ปกครองทั้ง ๘ จังหวัด ๒๙๒ คน
การเก็บข้อมูลเวทีครั้งที่ ๑ มีการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองที่เข้าร่วมอบรมทั้งหมด ๔ ช่วง โดย
เริ่มตั้งแต่
 การตอบสอบถามข้อมูลต้นทุนในการบริโภคสื่อของผู้ปกครองตั้งแต่เริ่มลงทะเบียน
แบบสอบถามก่อนดาเนินการวิจัย (Pre Test)
 การสอบถามความเห็นขณะที่ผู้ปกครองกาลังชมคลิปสื่อ ๕ ประเภท
 การแบ่งกลุ่มย่อยผู้ปกครองเพื่อสอบถามเรื่องการป้องกันเยาวชนจากภัยของสื่อหลัง
ได้รับความรู้
 การตอบแบบสอบถามภายหลังการประชุม (Post Test)
เวทีครั้งที่ ๒ การให้ความรู้ผู้ปกครองแบบหลังจากได้รับความรู้เบื้องต้นจากเวทีที่ ๑ แล้ว
เวทีครั้งที่ ๒ เป็นการจัดประชุมเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับสื่อวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ
นักวิชาการด้านกฎหมาย กับผู้ปกครองทั้ง ๘ จังหวัด โดยผู้ปกครองจากจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็น
หลัก โดยมีการเชิญผู้ปกครองที่เคยร่วมเวทีครั้งที่ ๑ ในจังหวัดต่างๆ เข้าร่วมจังหวัดละ ๒ คน โดยจัดเวที
ที่โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย รวม ๓๕ คน จากผู้ปกครอง ๔ จังหวัด
การเก็บข้อมูลวิจัย แบ่งออกเป็น ๒ ช่วงคือ ๑. ช่วงเวลาของการแบ่งกลุ่มย่อยผู้ปกครองเพื่อ
สอบถามเรื่องการป้องกันเยาวชนจากภัยของสื่อหลังได้รับความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสื่อวิชาชีพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการด้านกฎหมาย ๒.ข้อมูลจากการประเมินโครงการวิจัย
จากข้อมูลทั้งหมดทั้งสองเวที ปรากฏผลการศึกษาในบทที่ ๔ คณะวิจัยได้นามาสรุปอภิปราย
ผลการวิจัย ตามลาดับวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

1. เพื่อศึกษาการรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครอง
การจัดอบรมให้ความรู้และรวบรวมข้อมูลรู้เท่าทันสื่อของผู้ปกครอง 8 จังหวัด มีผู้ปกครองเข้า
ร่วมทั้งสิ้นเป็นเพศหญิง มากกว่าชาย แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของความเป็นแม่ ที่อาจมีความใกล้ชิด
กับบุตรหลานมากกว่าพ่อ และอาจเป็นด้วยภาวะ การทางานที่ฝ่ายชายอาจติดภารกิจกับงานประจา
มากกว่าผู้หญิง จึงพบผู้ปกครองที่เป็นหญิงมากกว่าชาย ส่วนอายุของผู้ปกครองส่วนใหญ่อายุอยู่ในช่วง
ระหว่าง 36 – 45 ปี มากที่สุด รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 46 – 55 ปี มีผู้ปกครองที่มีอายุ 66 ปี
ขึ้นไป ๙ คน มาเข้าร่วมโครงการนี้ ในฐานะย่า ยาย ปู่หรือคุณตาของนักเรียน มีความเป็นไปได้ในเรื่อง
ของวัยที่กาลังมีบุตรหลานที่กาหลังศึกษาในช่วงของช่วงชั้นที่เป็นขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้
รายได้ของผู้ปกครอง มีรายได้ตั้งแต่ ระหว่าง 5,000 ๘มากกว่า –0,000 บาท แสดงให้เห็น
ถึง
ความแตกต่างทางรายได้ค่อนข้างมาก เช่นเดียวกับอาชีพและการศึกษาของผู้ปกครองค่อนข้างหลาก
หลาย โดยผู้ปกครองประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นลาดับที่ 1 รองลงมาคืออาชีพรับจ้างทั่วไป พนักงานเอก
ชน รับราชการ และ แม่บ้าน จานวนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีระดับการศึกษาปริญญาตรี มากที่สุด จานวน
129 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมาในระดับใกล้เคียงกันคือ เป็นระดับ
แต่ในความหลากหลายนี้ กลับมีความคล้ายคลึงกันเรื่องพฤติกรรมการบริโภคสื่อประจาวัน จาก
การนิยมบริโภคสื่อโทรทัศน์ มากกว่าสื่ออื่น แต่ในความร่วมสมัยผู้ปกครองจานวนหนึ่งนิยมบริโภคสือ่
ออนไลน์อินเตอร์เน็ตโดยให้ความสนใจรายการข่าว มากกว่ารายการอื่น โดยมีเกมส์โชว์ และละครเป็น
รายการยอดฮิตตามมาเป็นลาดับ โดยรายการโฆษณาเป็นรายการที่ผู้ปกครองให้ความสนใจน้อยที่สุด ไม่
ว่าจะเป็นสื่อไทยผลิตหรือนาเข้าจากต่างชาติ แสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมของผู้ปกครองที่คอยติดตามข่าว
สาร เหตุการณ์บ้านเมือง เมื่อติดตามข่าวสารแล้วก็จะชมรายการบันเทิงโดยรายการเกมส์โชว์ ปัจจุบันมี
หลายรายการให้ชมมากมายกว่าในอดีต ซึ่งสามารถเข้ามาแทนที่ละครที่เป็นรายการบันเทิงหลังข่าวได้
อย่างน่าสนใจ
สิ่งที่น่าสนใจคือ เมื่อผู้ปกครองเปิดรับสื่อโดยทั่วไป ผู้ปกครองประมาณกึ่งหนึ่งเข้าใจในรายการ
ที่
เปิดรับเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างปนกันไป ที่ไม่เข้าใจในเนื้อหารายการที่นาเสนอว่ามีเป้าหมาย และรายการ
ต้องการอะไร มีค่อนข้างน้อย แม้จะเข้าใจ หรือเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างในรายการที่เปิดรับ ปนกันไป
ผู้ปกครองจานวนกึ่งหนึ่งเช่นกันที่เชื่อถือรายการที่เปิดรับ รองลงมาคือ เชื่อถือบ้าง ไม่เชื่อถือบ้างปนกัน
ไป แสดงให้เห็นถึงความขัดแย้งของการบริโภคสื่อของผู้ปกครองที่เปิดรับด้วยความเข้าใจ และทาใจ
เชื่อถือได้เท่าๆ กัน แต่เมื่อถามว่าจะทาตามในสิ่งที่สื่อนาเสนอหรือไม่ สิ่งที่น่าสนใจคือ มีผู้ปกครองเพียง
ร้อยละ 1๗.๕ เท่านั้นคิดว่าไม่ยอมทาตามในสิ่งที่สื่อนาเสนอ ที่ยอมปฏิบัติตามในสิ่งที่สื่อนาเสนอ คิด
เป็นร้อยละ 19.8 แต่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่สื่อนาเสนอเป็นบางครั้งมากที่สุด
สาหรับพฤติกรรมการบริโภคสื่อของบุตรหลานพบว่า บุตรหลานส่วนใหญ่ของผู้ปกครองจะ
เปิดรับโทรทัศน์มากที่สุด รองลงมาคืออินเตอร์เน็ต (มือถือ,คอมพิวเตอร์,แทปเล็ท) ส่วนเกมส์ออนไลน์
หนังสือพิมพ์, นิตยสาร และวิทยุ บุตรหลานให้ความสนใจค่อนข้างน้อย
๑๐๓

เมื่อผู้ปกครองได้รับความรู้จากเวทีที่ ๑ แล้ว ได้จัดกลุ่มผู้ปกครองเพื่อให้กลุ่มผู้ปกครองให้
ความเห็นเป็นกลุ่ม เมื่อบุตรหลานเปิดรับสื่อแล้วมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ใน ๕ เรื่อง
 บุตรหลานอยู่กับสื่ออย่างเดียว อยู่หน้าจอมือถือสมาร์ทโฟน เป็นเวลานานกว่ากิจกรรมอื่น แบ่ง
เวลาไม่ได้ มีโลกส่วนตัวสูง โดยไม่สนใจคนรอบข้าง ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัว
 บุตรหลานมีพฤติกรรมเลียนแบบสื่อ ทั้งด้านพฤติกรรมการแต่งตัว การใช้ภาษา
 พฤติกรรมของบุตรหลานเรื่องอารมณ์ ฉุนเฉียวโกรธง่าย รุนแรง ก้าวร้าว พูดจาไม่ไพเราะ พูด
ห้วนๆ มีการใช้ภาษาหรือศัพท์แสลงมากขึ้น มีการโกหกมากขึ้น
 บุตรหลานมีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น มั่นใจ ความกล้าที่สร้างสรรค์ แต่เป็นความมั่นใจที่
ผู้ปกครองระดับมัธยมศึกษาเห็นว่า มั่นใจแต่ไม่รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
 มีการซื้อของตามรีวิวในสื่อออนไลน์ รับรู้การโฆษณาสินค้ารวดเร็ว และใช้เวลาไปกับการใช้ แอ
พลิเคชั่นต่าง ๆ ในสมาร์ทโฟน
เห็นได้ว่า การเปิดรับสื่อของบุตรหลาน ทาให้เห็นภาพรวมของบุตรหลานและผู้ปกครองได้
คล้ายกัน คือเยาวชนจะใช้สื่อเป็นเพื่อนมากกว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวที่กาลังหายไป และหากผู้ปก
ครองแนะนาหรือสั่งสอนเรื่องการเปิดรับสื่อ เยาวชนจะโต้เถียงและมีอาการก้าวร้าว พูดจาไม่ไพเราะ พูด
ห้วน จนนาไปสู่มีการโกหกมากขึ้น
ที่น่าสนใจคือ ข้อมูลจากการทา Pre Test และข้อมูลจากการจัดกลุ่มผู้ปกครองหลังการให้
ความรู้ รู้สึกต่อการเปิดรับสื่อของบุตรหลานค่อนข้างสอดคล้องกันใน 4 เรื่องมากที่สุดดังนี้
อันดับ 1
ผู้ปกครองรู้สึกว่า บุตรหลานติดเกมส์ ติดสื่อออนไลน์ และติดอินเทอร์เน็ตมากเกินไป
อันดับ 2
คือความรู้สึกในทางบวกว่า สื่อได้ให้ความรู้ใหม่ๆ ทันสมัย / มีความหลากหลาย มีทั้ง
ด้านดีและไม่ดี สื่อเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นต่อการดาเนินชีวิตประจาวันของบุตร
อันดับ 3
เป็นความรู้สึกที่เต็มไปด้วยความรู้สึกกังวล หนักใจ ไม่สบายใจ เป็นห่วงการบริโภคสื่อ
ของบุตรใช้สื่อไม่เป็นเวลาต้องคอยจากัด/บริหารเวลาในการใช้สื่อ
อันดับ ๔
ความรู้สึกที่มีจานวนน้อยและน้อยที่สุด คือความรู้สึกที่ค่อนข้างบวกกับสื่อ คือรู้สึกว่า
บุตรหลานใช้เวลาว่างกับสื่อที่เป็นประโยชน์ และเสริมสร้างความรู้ในขอบเขต และช่วงเวลาที่เหมาะสม
ผู้ปกครองจึงค่อนข้างทาใจเปิดกว้างให้บุตรหลานรับสื่อ
การให้คาแนะนาจากผู้ปกครอง ต่อการเปิดรับสื่อของบุตร พบว่ามีเยาวชนส่วนหนึ่งที่ยัง รับฟัง
คาแนะนา เข้าใจเหตุผล ยอมรับ และให้ความร่วมมือยอมตามคาแนะนา แต่ที่เชื่อบ้างไม่เชื่อฟังบ้าง และ
ที่ดื้อ ไม่เชื่อฟัง รับปากแต่ไม่ทา หรือมีข้อโต้เถียงกับผู้ปกครอง เมื่อรวมกันแล้วจะมากกว่าที่ยอมรับฟัง
คาแนะนาจากผู้ปกครอง ทาให้ผู้ปกครองบางส่วน ยอมฟัง และพยายามทาความเข้าใจบุตรหลาน ด้วย
การใช้วิธีการขอความร่วมมือลูก ในการเปิดรับสื่อให้อยู่ในกรอบเวลา / แบ่งเวลาให้เหมาะสม
ทาให้ได้ข้อสรุปของข้อมูลก่อนการให้ความรู้ “การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อฯ” ว่า เพราะ
ความหลาก หลายของผู้ปกครองทั้งหมด ทาให้มองเห็นพฤติกรรมและความคิดที่เหมือนและแตกต่างกัน
ในการบริโภคสื่อและการดูแลบุตรหลานเรื่องการบริโภคสื่อ ในความเหมือนคือการที่ผู้ปกครองมีการ
เปิดรับสื่อโทรทัศน์มากกว่าอินเตอร์ เน็ต ซึ่งก็ตรงกับเยาวชนที่สนใจเปิดรับสื่อโทรทัศน์มากกว่า
อินเตอร์เน็ตเช่นกัน โดยผู้ปกครองจะเปิดรับข่าวสาร มากกว่าการเปิดรับชมเรื่องความบันเทิง โดยการ
๑๐๔

เปิดรับสื่อของผู้ปกครองจะยังคงมีความไว้วางใจสื่อในระดับหนึ่ง แต่ให้ทาตามหรือทาตามสื่อ จะทาตาม
บ้างไม่ทาตามบ้าง เพราะมีความเข้าใจว่าสื่อ ทาหรือเผยแพร่เช่นนั้นเพราะอะไร และเมื่อนาสิ่งที่รับจาก
สื่อไปแนะนาบุตรหลาน จึงพบว่าเยาวชนจะต่อต้าน โต้เถียง ไม่เชื่อฟังเวลาผู้ปกครองชี้นาหรือพยายาม
แนะนารายการที่ควรบริโภค แม้ว่าจะมีบ้างที่ยอมทาตามที่แนะนา
ความต่างของกลุ่มผู้ปกครองที่พบคือ การดูแลบุตรหลานเรื่องสื่อ เพราะจากข้อมูลเบื้องต้น
พบว่า ผู้ปกครองค่อนข้างกังวลกับการบริโภคสื่อของบุตรหลาน โดยเฉพาะการติดเกมส์ ติดโทรศัพท์มือ
ถือ ที่ติดต่อเพื่อน หรือเกมส์มากจนเกินพอดี ในขณะที่ส่วนหนึ่งเข้าใจการบริโภคสื่อของบุตรหลาน
สืบเนื่องจากเป็นสื่อร่วมสมัยที่หลีก เลี่ยงไม่ได้ พร้อมกันคุณูปการของสื่อที่มีส่วนดีในการส่งเสริมให้
เยาวชนค้นคว้าหาความรู้ได้ดีอย่างหนึ่ง
สาหรับความวิตกกังวลของผู้ปกครองนี้ ภายหลังการได้รับความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อแล้ว พบ
ความแตกต่างในรายละเอียดเชิงคุณภาพ ที่ผู้ปกครองมีความกังวลในการเปิดรับสื่อของบุตรหลานเพิ่ม
ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนี้
 ความวิตกกังวลว่าบุตรหลานจะมีพฤติกรรมการลอกเลียนแบบจากสื่อในทางลบ
ทาให้บุตร
หลานตัดสิน ใจผิดพลาด โดยไม่ขอคาปรึกษาจากผู้ปกครอง
 มีความกังวลด้านการเรียน กลัวผลการเรียนตก ผลการเรียนไม่ดีเท่าทีควร
 กลัวว่าลูกจะขาดการปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยลง
 กลัวลูกใช้สื่อจนนิสัยเปลี่ยน กลายเป็นคนใจร้อน ก้าวร้าว โมโหง่าย มีความรุนแรง ควบคุม
ตัวเองไม่ได้
 กลัวลูกอวดสิ่งของหรือพฤติกรรมไม่ดีผ่านสื่อสังคมออนไลน์
 เกิดความกังวลว่าบุตรหลานจะถูกล่อล่วงจากการใช้สื่อออนไลน์ในทางที่ไม่ควร ถูกชักจูงไป
ในทางที่ผิด มีความเสี่ยงต่อการพบวัตถุอันตรายและอาวุธ คุกคามทางเพศ ทั้งเป็นผู้กระทาและ
ถูกกระทา
ความวิตกกังวลที่เปลี่ยนไปภายหลังผู้ปกครองมีความรู้เท่าทันสื่อเพิ่มขึ้น เป็นการตอกย้าถึง
ความจาเป็นที่ประชาชนจาเป็นต้องเข้าถึงรายละเอียด ความจริงและความสาคัญของข้อมูล เพื่อให้
ประชาชนและประชาชนทั่วไปได้นามาใช้ประกอบการดาเนินชีวิตที่เหมาะสม และรอบคอบกว่าเดิม
2. เพื่อศึกษาการรู้จักตนเองของผู้ปกครอง และให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
ผลจากการชมและรับความรู้เรื่องสื่อทั้ง ๕ ประเภท ได้ข้อมูลที่น่าสนใจว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่
หรือเกือบทั้งหมดพอเข้าใจในการเสนอสื่อทั้ง ๕ ประเภท โดยพบสิ่งที่เหมือนกันของผู้ปกครองทั้งหมด
คือ ส่วนใหญ่ไม่ชื่นชมรายการทั้ง ๕ ประเภท เพราะได้ความรู้เพิ่มเติมว่า
โฆษณามีการอวดสรรพคุณของสินค้ามากเกินความเป็นจริง มีการปรุงแต่งสีสัน มีการเสริมแต่ง
ชวนเชื่อ โอ้อวดให้สินค้าน่าสนใจ พยายามชักจูง โน้มน้าวนาเสนอจุดขาย/สรรพคุณของสินค้า นา
โปรโมชั่นมาล่อให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ มุ่งเน้นในด้านการทาผลกาไร ไม่น่าเชื่อถือและไม่ควรเชื่อโฆษณา
จึงควรใช้วิจารญาณในการชม มีการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนก่อนตัดสินใจซื้อ
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หากเป็นสื่อละคร ผู้ปกครองเรียนรู้จากการละครโทรทัศน์แล้ว เห็นว่า สื่อละครมุ่งเน้นเพียง
ประเด็นนาเสนอที่วนไปมาแต่เรื่องชู้สาวเป็นจุดขายหลัก ฉากแสดงความรักที่ล่อแหลมตามละครต่าง
ประเทศ เนื้อหาและองค์ ประกอบมีความไม่สร้างสรรค์ ตัวละครแต่งกาย ใช้วาจาไม่สุภาพ ชิงรักหัก
สวาท มีความรุนแรงทางอารมณ์สูง เนื้อหาของตัวละครในเรื่องไม่เหมาะสม ละครบางเรื่องทาให้เกิด
พฤติกรรมเลียนแบบในทางที่ไม่ดีง่าย
ทาให้ผู้ปกครองจานวนหนึ่ง ชมละครแล้วรู้สึกกังวลเรื่องการเลียนแบบของเยาวชนจากสื่อละคร
ในเรื่องที่การผูกพยาบาท อาฆาต การตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามด้วยความรุนแรง ความอิจฉาริษยา ชิงดีชิงเด่น
การใช้คาพูดส่อเสียด พูดจาหยาบคายไม่เหมาะสม
คลิปข่าว ผู้ปกครองมีความรู้สึกว่า ข่าวมีเนื้อหาที่เชื่อถือได้และเชื่อถือไม่ได้ จากการเสนอข่าว
ที่ไม่มีความรอบด้าน และคนทางานข่าวใส่ความเห็นและมีอคติ ข่าวไม่มีการกรองอย่างละเอียด ไม่ผ่าน
การวิเคราะห์ ไม่นา เสนออย่างรอบด้าน ทาให้ผู้รับข่าวสับสนในข้อมูล ไม่ค่อยมีความเป็นกลาง ทาให้
เหมือนเป็นการชี้นา แม้ว่าผู้ปกครองจานวนหนึ่ง เห็นว่าการรับชมข่าวมีสาระ และมีข้อมูลที่ละเอียด ทา
ให้ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอย่างรวดเร็วทันสมัยก็ตาม
เกมส์โชว์ ผู้ปกครองมีความรู้สึกต่อสื่อเกมส์โชว์ค่อนข้างไปในทางเดียวกันในเรื่องของความไม่
เหมาะสม เป็นรายการจัดฉาก มากกว่าการแข่งขันตามธรรมชาติ ที่พยายามสร้างเรตติ้ง หวังผลทาง
ธุรกิจ และเป็นรายการที่สร้างค่านิยมผิดๆ ให้กับเยาวชนในเรื่องการเลียนแบบ และรายการเกมส์โชว์ใช้
ภาษาพูดและภาษากายที่ไม่เหมาะสม จากการแต่งกายของพิธีกร และการปฏิบัติตัวทั้งผู้ร่วมและผู้
ดาเนินรายการ เป็นการทาลายวัฒนธรรมอันดี ไม่เหมาะสาหรับเด็กและเยาวชนในเรื่องของการแต่งกาย
อนาจาร
คลิปออนไลน์ ผู้ปกครองมีความรู้สึกต่อสื่อออนไลน์ค่อนข้างไปในทางเดียวกัน ในเรื่องของความ
รวดเร็วในการเข้าถึงของบุตรหลาน แต่แฝงไปด้วยภัยอันตรายที่คาดไม่ถึง หลายส่วนซึ่งไม่ได้ผ่านการ
กลั่นกรองความถูกต้อง และการตรวจสอบข้อมูลเท็จจริง เป็นห่วงบุตรหลาน ในการใช้สื่อประเภทนี้
เนื่องจากใช้ได้ง่ายไม่มีข้อจากัดในการใช้งาน บุตรหลาน หลายคนใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารที่ผิด เช่น
การสร้างข้อมูลเท็จให้กับคนอื่นๆ การตัดต่อ การเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารออกไป โดยไม่ผ่านการ
กลั่นกรอง หรือใช้ออนไลน์ในการสร้างกระแสเพื่อให้ตนเองโด่งดัง หรือขายสินค้าของตนเองได้ โดยไม่
คานึงถึงความถูกต้อง เหมาะสม ทาให้เกิดอาชญากรรมได้ เกิดการล่อลวงจากกลุ่มมิจฉาชีพ
จากการได้รับความรู้ และรู้เท่าทันตนเองในการเปิดรับสื่อทั้ง ๕ ประเภท ได้พบข้อค้นพบที่
ชัดเจนว่า ผู้ปกครองได้รับข้อมูลเชิงประจักษ์ที่สร้างความรู้เท่าทันมากขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิม ขณะเดียวกัน
ผู้ปกครองต่างก็เพิ่มความวิตกกังวลกับภัยที่มากับสื่อแต่ละประเภทมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทาให้ข้อสรุป
ของผู้ปกครองเรื่องสื่อเห็นพ้องกันว่า ความไม่เหมาะสมของสื่อในสังคมไทย ขาดการควบคุมจากรัฐ หรือ
สภาวิชาชีพสื่อ ที่เข้มแข็ง จริงจัง โดยเฉพาะกับสื่อออนไลน์ที่มีการเผยแพร่กว้างไกลและรวดเร็วกว่าสื่อ
อื่นมาก จึงควรมีกฎหมายในการใช้ Internet เราควรมีมาตรการทางกฎหมายควบคุมสื่อประเภทนี้ให้
เข้มงวดมากขึ้น ส่วนเนื้อหาที่ไม่เหมาะ สมควรมีการจัดการขั้นเด็ดขาด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบที่ยากต่อ
การดูแล ต่อเนื่องถึงเยาวชนได้
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เมื่อการให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อ” แก่ผู้ปกครองไปแล้ว ทาให้ได้รับรู้เท่าทัน
ตนเองในการเปิดรับสื่อทั้ง ๕ ประเภทของผู้ปกครอง และจากข้อมูล Post Test ผู้ปกครองทั้งหมด ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการบริโภคสื่อ หลังจากได้รับความรู้ “รู้เท่าทันสื่อ”ว่า จะพิจารณาเนื้อหาที่เหมาะสม
ก่อนบริโภคมากที่สุด จะดูและจะเลือกสื่อที่จะบริโภคอย่างรอบคอบมากขึ้น ตามด้วยการมีความเชื่อมั่น
มากขึ้น ที่จะนาไปสอนเยาวชนเรื่องสื่อ
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้ปกครอง ในด้านการแนะนาบุตรหลานเรื่อง
การบริโภคสื่อของเยาวชน ใน ๓ ช่วงการประเมินทาให้เห็นความแตกต่างในเรื่อง ความระมัดระวังและ
การรู้เท่าทันตนเองกับสื่อของผู้ปกครองที่ค่อนข้างรอบคอบและมีความตระหนักถึงประโยชน์และโทษ
ของสื่อได้ชัดเจน มีรายละเอียด แสดงดังตารางที่ 46
ตารางที่ 46 แสดงการเปรียบเทียบคาแนะนาของผู้ปกครองต่อการเปิดรับสื่อของบุตรหลาน
คาแนะนาจากข้อมูล
คาแนะนาจากข้อมูล
คาแนะนาจากข้อมูล
Pre Test
ประชุมกลุ่ม
Post Test
พบว่ามีเยาวชนส่วนหนึ่ง ที่ยังรับ ผู้ปกครองทั้งสองระดับ
มี ๑.จะสอนให้บุตรหลานรู้จัดคิด
ฟังคาแนะนา
เข้าใจเหตุผล ข้อเสนอในการแนะนาเยาวชน รู้จักให้มีขบวนการคิดที่รอบ
ยอมรับ และให้ความร่วมมือ ในความดูแล เกี่ยวกับการเปิด คอบ ความถูกต้องและมุมมองใน
ยอมทาตามคา แนะนา แต่ที่เชื่อ รับสื่อที่สอดคล้องใกล้เคียงกัน ด้านต่างๆ ไม่ตกเป็นทาสหรือ
บ้างไม่เชื่อฟังบ้าง และที่ดื้อ ไม่ ใน ๖ ประเด็นได้แก่
เป็นเหยื่อสื่อ
เชื่อฟัง รับปากแต่ไม่ทา หรือมี ๑. ครอบครัวต้องดูแลอย่างใกล้ ๒. จะสอนให้บุตรหลานใช้ความ
ข้อโต้เถียงกับผู้ปกครอง เมื่อ ชิด จัดสรรเวลาให้บุตรหลาน คิดและวิจารณญาณในการเปิด
รวมกันแล้วจะมากกว่าที่ยอม
สอดส่องพฤติกรรม ดูสื่อร่วมกับ รับ ช่างสังเกต และวิเคราะห์
รับฟังคาแนะนาจากผู้ปกครอง บุตรหลาน
และให้แนะนา แนะนาว่าสื่อแต่ละแหล่งมี
ทาให้ผู้ปกครองบางส่วน ยอมฟัง ระหว่างดูสื่อ พร้อมกับสมาชิกใน ความถูก-ผิดปะปนอยู่ ให้รู้จัก
และพยายามทาความเข้าใจบุตร ครอบครัว
แยกข้อเท็จจริงและความ เห็น
หลาน
ด้วยการใช้วิธีการขอ ๒.ในการดูแลผู้ปกครองเองต้อง ของสื่อออกจากกัน
ความร่วมมือลูก ในการเปิดรับ เปิดใจ/ทาความเข้าใจในสื่อหรือ ๓.ให้คาแนะนาและอธิบายให้
สื่อให้อยู่ในกรอบเวลา / แบ่ง ข้อมูลที่บุตรหลานชื่นชอบ สร้าง เข้าใจ ในการรับรู้และรับสื่อที่
เวลาให้เหมาะสม
ข้อตกลง /กฎเกณฑ์ในการเปิด เหมาะสมและมีประโยชน์ ให้
รับสื่อ
รู้จักเลือกสื่อที่เป็นประโยชน์ ให้
๓. เปิดโอกาสให้เด็กและเยาว ดูสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่
ชน แสดงความคิดเห็นต่อสื่อ สอดคล้องกับคุณครูสอนที่
สนับสนุนการแสดงออกทาง
โรงเรียน
ความคิดอย่างตรงไป ตรงมา
๔.จะดูแลด้านระเบียบในการใช้
๔.จะให้ความสาคัญกับการแนะ สื่อโลกออนไลน์ในแต่ละวันใช้สื่อ
นาเยาวชนให้ใช้เวลา แบ่งเวลา ออน ไลน์ให้เป็นเวลา แนะนาถึง
อย่างเหมาะสม มีความรับผิด อันตรายสื่อออนไลน์
ชอบต่อสังคม ผ่านพฤติกรรม ๕.ขอบเขตในการใช้สื่อ
การ
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การเรียนรู้อย่างถูกต้อง โดยไม่
ปล่อยให้ทาตามใจตัวเอง
๕.พร้อมกับความพยายามให้
ความรู้และสร้างจิตสานึก โดย
สอดแทรก คุณธรรมและจริย
ธรรมให้มองเห็นความจริง
เกี่ยวกับสื่อ
๖.การให้ความรู้และชี้แนะแนว
ทางในการบริโภคสื่อ ข้อดี-ข้อ
เสียของสื่อ ให้รู้จักการแยกแยะ
สิ่งที่ควร-ไม่ควร ดี-ไม่ดี รวมทั้ง
ผู้ปกครองเองต้องปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่างที่ดีกับบุตรหลาน

แนะนาระยะและช่วงเวลา
บริโภค กาหนดช่วงเวลา แบ่ง
เวลาอยู่กับสื่ออย่างเหมาะสม
๖. การควบคุม ดูแลการบริโภค
สื่อของบุตรหลาน ให้มากขึ้น

คาแนะนาจากข้อมูลประชุมกลุ่ม และคาแนะนาจากข้อมูล Post Test จะพบความแตกต่าง
ของน้าหนักของการแนะนาที่มีสาระและคุณภาพเชิงเนื้อหาที่จะนามาแนะนา หรือชี้แนะลูกหลานได้ดี
ขึ้นกว่าเดิม แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ปกครองที่ต้องการแนะนาให้แก่บุตรหลานอย่างตระหนักรู้
มากขึ้นกว่า ที่ยังไม่ได้รับความรู้เรื่องการรู้เท่าทันสื่อ
เช่นเดียวกับการได้รับความรู้ ความเข้าใจเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ” ของผู้ปกครอง ทาให้
ผู้ปกครองรู้สึกมั่นใจในความรู้ที่ได้รับ ที่สามารถนาไปถ่ายทอดบอกต่อได้ โดยผู้ปกครองเกือบทั้งหมดมี
ความต้องการที่จะนาไปถ่ายทอดต่อยังบุคคลอื่นๆ ได้แก่ พี่น้อง เพื่อนฝูง คนในครอบครัว และกับทุกคน
ที่มีโอกาส
3. เพื่อแสวงหาแนวทาง และกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ ของกลุ่ม
ผู้ปกครอง
ก่อนที่ผู้ปกครองจะเสนอแนวทาง และกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ
ผู้ปกครองได้ให้ชี้ให้เห็นว่า ก่อนจะเสนอแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนได้ เพราะส่วนหนึ่ง
ผู้ปกครองได้รับความรู้เพิ่มเติมจากที่มีการรับรู้เรื่องสื่อกับสังคมจากข้อมูลเบื้องต้น (Pre Test) ก่อนเข้า
รับการให้ความรู้ ซึ่งผู้ปกครองได้แสดงความเห็นถึงสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมวิจัยในครั้งนี้ จากข้อมูลการ
ตอบแบบสอบถาม Post Test ในการประชุมเวทีครั้งที่ ๑ และการประเมินผลการจัดกิจกรรมตาม
โครงการวิจัย ในการจัดเวทีครั้งที่ ๒ ซึ่งปรากฏข้อเสนอที่เป็นการประเมินผลโครงการวิจัยนี้ ใน ๒ ส่วน
ดังแสดงในตารางที่ 47
ตารางที่ 47 แสดงการประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการวิจัย
แบบสอบถาม Post Test
การประเมินผลโครงการ
พบว่าผู้ปกครองทั้งหมด ให้ความเห็นเกี่ยวกับ ๑.ผู้ปกครองได้รับประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัยนี้
กิจกรรมการให้ความรู้ “รู้เท่าทันสื่อ”ของงานวิจัย มีความพึงพอใจในการวิจัยครั้งนี้
และมีระดับ
๑๐๘

ครั้งนี้ ๕ ลาดับแรกจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด ใน
เรื่องต่อไปนี้
ลาดับที่ ๑ ได้รับความรู้เท่าทันสื่อ ทาให้มีความรู้
และเข้าใจในการรับรู้ รับฟังสื่อมากขึ้นและแนว
ทางการแก้ปัญหากับสื่อ การบริโภคสื่อ เข้าใจ
หน้าที่ของสื่อ มีความฉลาดในการเลือกสื่อให้มาก
ขึ้น ผลดีและผลเสียของสื่อ รู้จักการป้องกันสื่อที่
เป็นขยะ
ลาดับที่ ๒ ได้รับรู้เรื่องสื่อ ที่ชมอยู่ทุกช่องทาง มี
ส่วนจริงบางส่วนเท่านั้น มีความรู้เรื่องเนื้อหาที่
ผ่านสื่อนั้น มีทั้งที่เป็นคุณและโทษ ได้รู้ว่าสื่อมีทั้ง
ที่มีสาระ และไม่มีสาระ แยกแยะข้อดี ข้อเสียของ
สื่อได้ ควรใช้สื่ออย่างมีเหตุผล
ลาดับที่ ๓ ได้รู้เรื่องสื่อเก่า สื่อใหม่ มุมมองการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสาร ทางช่องทางต่างๆเพื่อนามา
วิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับสื่อต่างๆ ควร
เสพสื่อต่างๆอย่างมีสติ ให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
เพื่อการพิจารณา บริโภคสื่อให้รอบคอบมากขึ้น
ลาดับที่ ๔ รู้กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสื่อ รู้จัก
บทบาทของกสทช. และการรับรู้ว่ามีหน่วยงาน
ราชการทีม่ ีการควบคุมสื่อได้ในวงจากัด รู้ว่ามี
หน่วยงานที่เห็นความ สาคัญของการเปลี่ยนแปลง
จากสื่อ ป้องกัน และตอบโต้สื่อที่ไม่ดี รู้ช่องทางใน
การติดต่อเมื่อมีปัญหาเรื่องสื่
อ
ลาดับที่๕ ได้รู้ว่ามีสื่อที่ไม่รับผิดชอบ สื่อมีการ
บิดเบือนข้อมูล เพื่อจุดหมายบางประการและไม่
เป็นจริง ชวนเชื่อ เกินเหตุ สื่อเห็นแก่ผลประโยชน์
รับรู้เรื่องสื่อ กับกลุ่มทุนว่า มีความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกัน
เกมส์โชว์
รู้วิธีการที่สื่อหา
ผลประโยชน์จากประชาชน

ความรู้ ที่ได้รับจาก “การรู้เท่าทันสื่อ” ในระดับ
มากที่ค่าคะแนน 4.34 4.31 และ 4.17
ตามลาดับ
๒. ข้อเสนอแนะสาหรับการจัดกิจกรรมวิจัยกับผู้
ปก ครอง ผู้ปกครองเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
การทาวิจัยกับผู้ปกครองดังนี้
 จะช่วยกันเผยแพร่ความรู้และวิธีการเท่า
ทันสื่อปัจจุบันที่ มีผลต่อสังคม สร้าง
ภูมิคุ้มกันเรื่องความ คิด จริยธรรม
ศีลธรรม และเสริมสร้าง รักษาวัฒนธรรม
ไทยที่ดีสืบต่อไป
 การดาเนินสัมมนาดีแต่เวลาน้อยไป
เกินไป น่าจะขยายเวลาในการสัมมนาให้
มากกว่านี้ ควรจัดให้วิทยากรได้ให้ความรู้
ในเรื่องต่างๆ
ให้ได้ละเอียดขึ้นกว่านี้
เพราะมีประโยชน์มาก
 เป็นงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนา
สังคมในโลกปัจจุบันมาก ควรนาเสนอ
ผลการวิจัยไปยังหน่วย งานต่างๆที่เกี่ยว
ข้องให้มากที่สุด ให้ถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
การป้องปราม ป้องกัน
๓. ขอบพระคุณโครงการดีๆแบบนี้ที่นาเสนอมาถึง
พวกเรา เป็นงานวิจัยที่ดีควรขยายผล/เผยแพร่ให้
ทั่ว ถึง และควรมีการทาอย่างต่อเนื่อง

จากความรู้ที่ผู้ปกครองได้รับ ซึ่งแตกต่างจากการเข้าใจตามลาพังที่เป็นความรู้ที่ผู้ปกครองมีอยู่
เดิม จากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมของคณะวิจัย นอกจากเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนทาให้
ผู้ปกครองมีความรู้และตระหนักรู้เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ” มากขึ้นแล้ว ได้พบความกระตือรือล้น ที่ผู้ปกครอง
ได้ร่วมมือกันแสดงความคิดเห็นในทุกข้อคาถาม ที่มีค่อนข้างมาก และมีรายละเอียดสูง แต่ผู้ปกครอง
ทั้งหมด ต่างไม่รู้สึกว่าเป็นภาระ หรือเหน็ดเหนื่อย แม้ในบางจังหวัดจะใช้เวลาเกินกาหนดการไปกว่า ๑
ชั่วโมงก็ตาม ด้วยสภาพการณ์ และข้อมูลที่ได้รับจากผู้ปกครองเช่นนี้ คาดว่าจะเป็นแรงผลักดันให้
ผู้ปกครองมีมีความตระหนักรู้ ในเรื่องภัยและโทษจากสื่อ จนนาไปสู่ความปรารถนาดี ที่จะร่วมมือในทุก
๑๐๙

เรื่องที่จะมีส่วนช่วยให้สังคมไทยดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากจะมีส่วนช่วยในการแสวงหาแนวทาง และ
กระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ จึงได้พบสิ่งที่ผู้ปกครองตั้งใจเสนอด้วยความมุ่งมั่น ที่
จะได้รับการตอบสนองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง การเสนอแนะจึงมีข้อเสนอปรากฏใน ๓ ส่วนของกิจกรรมการ
วิจัย ได้แก่
 แนวทางและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อจากการบวนการกลุ่มที่กลุ่ม
ผู้ปกครองช่วยกันคิดแนวทาง หลังการได้รับความรู้เท่าทันสื่อในเวทีที่ ๑
 แนวทางและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ จากการตอบแบบสอบถาม
Post Test
 แนวทางและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชน หลังการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ
กับผู้เชี่ยว ชาญด้านสื่อวิชาชีพ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักกฎหมาย สาหรับผู้ปกครอง ครั้งที่ ๒
ทาให้พบแนวทางที่น่าสนใจดังนี้
ซึ่งผู้วิจัย ขอสรุปรวบรวมแนวทางและกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลสื่อ จาก
กิจกรรม ๓ ส่วนของกิจกรรมการวิจัยดังกล่าว โดยสามารถรวบรวมข้อเสนอที่ผู้ปกครองนาเสนอเป็น
ข้อเสนอตามประเด็นที่เกี่ยวข้องเป็นแนวทางทั้งสิ้น ๖ แนวทาง ดังต่อไปนี้
แนวทางทาให้บุตรหลานรู้เท่าทันสื่อ/รู้วัฒนธรรมข้ามสื่อ
ผู้ปกครองร่วมกันแสดงแนวทางที่จะทาให้บุตรหลานรู้เท่าทันสื่อ/รู้วัฒนธรรมข้ามสื่อใน
ประเด็น ได้แก่

๙

๑. ควรมีการนาเสนอหัวข้อสื่อ/ข่าว ที่เป็นที่สนใจในปัจจุบัน นามาวิเคราะห์ในห้องเรียนที่
โรงเรียน โดยครูเริ่มหัวข้อแล้วกระตุ้นให้เด็กๆได้มีการคิดวิเคราะห์ เนื่องจากผู้ปกครองอบรม พูดคุยที่
บ้านอาจไม่เพียงพอ
2. มีสื่อส่วนกลางออนไลน์เพื่อเสนอข่าวเรื่องราวที่น่าสนใจสาหรับเยาวชน โดยหน่วยงานรัฐ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามาใช้สื่อสารร่วมกันในระบบการศึกษา สถานศึกษาทุก
โรงเรียน
๓. ให้ กสทช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมและ Workshop แนวแบบมันส์ๆที่ทาให้
เด็กๆสนใจ หรือมี Presenter ที่เด็กๆชื่นชมมาจัด Road Show ตามโรงเรียน
๔. ให้มีการสอนที่โรงเรียน ทาคู่มือเผยแพร่ เชิญวิทยากรมาบรรยาย/ให้ความรู้ แก่นักเรียน ทุก
ระดับชั้น
๕. ในระดับครอบครัว ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังและเอาใจใส่ในการใช้สื่อประเภทต่างๆ
๖.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสร้างเพจ เป็นแหล่งข้อมูลให้ผู้ปกครองใช้ถ่ายทอดสื่อสารถึงบุตร
หลาน
๗. ควรจัดทาคู่มือการนาเสนอการรู้เท่าทันสื่อ เช่น ทาเป็นการ์ตูนเล่าเรื่อง แผ่นพับ จัดทาคู่มือ
หรือคลิปวีดิโอ มีเว็บไซต์ให้ความรู้ /การดูผ่านวีดิโอ Animation ต่างๆ แบบเข้าใจได้ง่าย
๑๑๐

๘. อยากให้มีป้ายเตือน ให้ตระหนักรู้เป็นประเด็นเด่นๆ ในที่สาธารณะในหลากหลายที่ และ
เตือนบ่อยๆ
๙. นาผลวิจัยชิ้นนี้เผยแพร่ให้แก่ผู้ปกครอง สถานศึกษา เผยแพร่แก่นักเรียน
แนวทางให้ภาครัฐจัดการกับการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน
ผู้ปกครองแสดงแนวทางที่จะทาให้บุตรหลานรู้เท่าทันสื่อ/รู้วัฒนธรรมข้ามสื่อ ใน ๙ ประเด็น
ข้างต้นแล้ว สิ่งที่จะทาให้การรู้เท่าทันสื่อไปถึงเยาวชน ผู้ปกครองยังได้ให้แนวทางที่ภาครัฐ ควร
ดาเนินการกิจกรรมนี้ให้ถึงเยาวชนได้ ดังนี้
๑. ภาครัฐดาเนินการให้ความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องการรับสื่อ ด้วยการแทรกเนื้อหารู้เท่าทันสื่อ เข้าไป
ในหลักสูตรที่เรียน เป็นหลักสูตรภาคบังคับในการศึกษา ควรมีหลักสูตรด้านการใช้และรู้เท่าทัน
สื่อ ในสถานศึกษาทุกแห่ง
๒. จัดกิจกรรมในโรงเรียนเรื่องสื่อให้มากขึ้น โดยจัดกิจกรรมที่สามารถให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง
ร่วมทากิจกรรมกับเยาวชนด้วยกัน เพื่อเสริมเรื่องเวลาหรือทักษะสัมพันธ์ โดยทาอย่างจริงจัง
มากขึ้น และต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากากับควบคุม เยาวชนให้รู้เท่าทันอย่างถูกต้อง
๓. รัฐควรให้การศึกษาในด้านการรู้เท่าทันสื่อกับเครือข่ายผู้ปกครอง ตัวเยาวชน และ บุคลากรใน
สังคมที่มีส่วนในการดูแลเยาวชนของชาติ และมีการทาการประชาสัมพันธ์เรื่องรู้เท่าทันสื่อ ผ่าน
สถาบันการศึกษาและสื่อสาธารณะอย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง
๔. ควรให้งบประมาณ ส่งเสริม สนับสนุนกับผู้จัดทาสื่อที่ดีอย่างเต็มที่ มีการเผยแพร่กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง
๕. ให้โอกาสสื่อที่มีความคิดสร้างสรรค์ เข้ามาสร้างผลงานให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
๖. ให้มีการเปิดเผยข่าว ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสื่อดี สื่อเลว อย่างตรงไปตรงมาให้สาธารณะรับรู้ และ
ควรหาหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลสื่อโดยตรง เรื่องสื่อกับสังคม
แนวทางการเผยแพร่การรู้เท่าทันสื่อที่ได้รับจากงานวิจัย ต่อผู้ปกครองกลุ่มอื่นและโรงเรียนอื่นๆ
นอกจาก ความต้องการที่ผู้ปกครองร่วมกันแสดงทิศทางและแนวทางการเผยแพร่การรู้เท่าทัน
สื่อที่ได้รับไปยังเยาวชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลจากสื่อโดยตรงแล้ว จากความรู้ที่ผู้ปกครองได้รับ
ทาให้ผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ต้องการให้มีความรู้เรื่อง“การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้าม
สื่อ”เช่นนี้ถูกส่งต่อไปถึงผู้ปกครอง กลุ่มอื่น และโรงเรียนอื่นๆ อีกด้วย โดยเสนอแนวทางเพื่อให้ไปถึง
ผู้ปกครองกลุ่มอื่นๆ ได้ใน ๖ ประเด็น ดังนี้
๑. ให้โรงเรียนเผยแพร่ต่อผู้ปกครองในการประชุมผู้ปกครองแต่ละครั้ง สื่อสารผ่านเครือข่าย
ผู้ปกครอง
๒. สรุปเนื้อหา แจ้งข้อมูล ข่าวสารที่ได้รับความรู้ในวันนี้ไปเผยแพร่กับผู้ปกครองในทุกระดับ
ประชา สัมพันธ์ผ่านสื่อ On Line
๓. นาผลวิจัยในครั้งนี้เผยแพร่ในทุกๆโรงเรียน โดยผ่านทางเขตพื้นที่การศึกษา และให้ถึง
ประชาชนทั่วไป
๑๑๑

๔. ผ่านกิจกรรม หรือโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ที่โรงเรียนทุกครั้งที่มีโอกาส
๕. การบอกต่อ ปากต่อปาก ในวาระการประชุมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน
๖. ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ โดยจัดให้มีการสัมมนาให้มากขึ้น
ข้อเสนอลักษณะแบบอย่างของสื่อที่ดีในการชี้นาเยาวชน
ผู้ปกครองมีข้อเสนอในเรื่องความเป็นสื่อที่ดีกับสังคม ซึ่งเยาวชนก็จะเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงค์
จากการทางานของสื่อไปด้วย อีกทั้งยังจะเป็นแบบอย่างในการชี้นาเยาวชนได้ สื่อที่ดีกับสังคมควรมี
ลักษณะในเรื่องต่อไปนี้
๑. ต้องมีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ขัดต่อศีลธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
๒.นาเสนอเนื้อหาที่มีความสร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อสังคม สะท้อนบริบทของคนในสังคม วิถี
ชีวิตที่เหมาะกับสังคมไทย เสริมสร้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยให้ร่วมสมัยขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นไทย
๓. ควรเสนอภาพ การใช้ภาษา ลดความรุนแรงที่เกิดขึ้นในการนาเสนอผ่านสื่อ ปรับเนื้อหาให้มี
ความน่าเชื่อถือ มีข้อเท็จจริง ที่เหมาะสมกับวัยของผู้รับที่มีความแตกต่างกัน การแบ่งช่วงอายุของการ
เสพสื่อที่เหมาะสม
๔.นาเสนอข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมา ควรเสนอข้อมูลที่ชัดเจน หลายๆด้าน มีขอบเขตนการ
นาเสนอ ข้อมูลที่มีการกลั่นกรองก่อนนาเสนอ แพร่ภาพสู่ผู้บริโภค สื่อทางตรงไม่แฝงธุรกิจ ไม่เห็น
ประโยชน์ทางด้านธุรกิจมากเกินไป
แนวทางในการป้องกันบุตรหลานไม่ให้ได้รับผลกระทบจากสื่อไม่ดี
ผู้ปกครองร่วมกันแสดงทิศทางและแนวทางในการป้องกันบุตรหลาน ไม่ให้ได้รับผลกระทบจาก
สื่อไม่ดีใน ๔ ประเด็นคือ
๑. สร้างภูมิคุ้มกันด้านคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของไทย
2. ต้องเริ่มจากที่บ้าน ผู้ปกครองควรจะศึกษา ความก้าวหน้าของการใช้สื่อต่างๆ คอยสอน
ลูกหลาน ดูแลอย่างใกล้ชิด และช่วยเหลือในการเข้าถึงสื่อตลอดเวลา
๓. ส่งเสริมให้ทั้งครอบครัวและโรงเรียนรณรงค์/ควบคุม/กาหนดเวลาใช้สื่ออย่างถูกต้อง เหมาะ
สม โดย เฉพาะอย่างยิ่ง ผ่านทางโรงเรียนเกี่ยวกับสื่อที่ไม่ดีทั้งหลาย
4. เรื่องของการรู้เท่าทันสื่อ ควรเพิ่มเติมในบทเรียน
แนวทางการสอดแทรกเนื้อหาสร้างความเป็นไทย /วัฒนธรรมไทย
เนื่องจากโครงการวิจัยนี้ ไม่เพียงต้องการให้ผู้ปกครองได้รับความรู้ในเรื่อง “การรู้เท่าทันสื่อ”
เท่านั้น การรับรู้ถึง “การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อ” จึงเป็นอีกความสาคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ปกครองต้อง
รู้เท่าทัน เพราะปัญหาสื่อกับเยาวชน ที่เกิดจากการทางานของสื่อ ที่หลีกเลี่ยงได้ยากคือ การดาเนินการ
การนาเสนอของสื่อ รวมไปถึงการผลิตรายการ ส่วนหนึ่งเป็นการเชื่อมโยงที่เป็นผลจากการลอกเลียนการ
ผลิต และการจัดการจากรายการหรือสื่อ ต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่า สื่อข้ามชาติส่งผลสืบเนื่อง
กับสื่อไทย ทาให้เกิดผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างชัดเจน การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อ ในงานวิจัยครั้ง
๑๑๒

นี้จึงมีวัตถุประสงค์ให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่อง วัฒนธรรมข้ามสื่อไปพร้อมกัน ที่น่าสนใจคือ ในข้อมูลที่พบ
และการอภิปรายผลการประชุมกลุ่มในทุกเวที ทุกจังหวัด พบว่า ผู้ปกครองบางส่วนมองสื่อข้ามชาติ เป็น
มูลเหตุสาคัญที่ทาให้เยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่บิดเบี้ยวไปจากเดิม และเป็นแบบอย่างที่ไม่ดี โดยเฉพาะ
ลักษณะพฤติกรรมที่ขาดสติ หรือไม่มีความละอายต่อความไม่ถูกต้อง ไม่ถูกกาลเทศะ
เมื่อผู้ปกครองได้รับความรู้ และเข้าใจการทางานของสื่อ และรับรู้เรื่องอิทธิพลจากสื่อข้ามชาติ
กับผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาในสังคมไทย อันเนื่องจากวัฒนธรรมข้ามสื่อแล้ว ทาให้ผู้ปกครองตระหนักรู้
และมีความมุ่งมั่นที่จะเห็นสื่อกับการถ่ายทอดความเป็นไทยมากขึ้น และควรมีเป็นภาคบังคับมากขึ้น
กว่าเดิม โดยเฉพาะความต้องการให้เกิดรายการไทยทา ไทยผลิต รายการไทยทา ไทยผลิตที่ผู้ปกครอง
ต้องการเห็นในสื่อไทยมากที่สุด คือรายการประเภทสารคดีไทย และภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาไทย
รองลงมาคือรายการสารคดีเท่าทันเทคโนโลยี ส่วนรายการอื่นๆ ที่ผู้ปกครองต้องการให้เกิดขึ้นด้วยฝีมือ
การผลิตของคนไทยคือ รายการข่าว รายการคิด วิเคราะห์อย่างชาญฉลาด รายการละครเพื่อเยาวชน
รายการสอนการแต่งกาย ดนตรีไทย รายการที่มีข้อคิดเตือนสติแบบไทย รายการการเสนอตัวอย่าง
บุคคล ที่ประพฤติตนดีเป็นแบบอย่างในสังคม และรายการสร้างสรรค์คิดเชิงบวก ตามลาดับ
ส่วนแนวทางที่จะทาให้เกิดรายการไทยทา ไทยผลิต ได้อย่างไรนั้น ผู้ปกครองได้เสนอแนวทาง
ไปถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ภาครัฐควรกาหนดเป็นนโยบายจากภาครัฐ กาหนดนโยบายส่งให้ผู้ผลิต ให้ปฏิบัติอย่างแข็ง
ขัน และให้กระทรวงหรือภาครัฐ ส่งเสริมการสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับความเป็นไทย ประเพณี
วัฒนธรรมของแต่ละภาคในบทเรียนให้มากขึ้น โดยเน้นปฏิบัติมากกว่าทฤษฏี
๒. ควรมีการสอดแทรกภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทย เพื่อ ให้เยาวชนได้ศึกษา หรือซึมซับความเป็น
ไทยมากขึ้น ย้อนดูวิถีไทยสมัยโบราณ มีการนาเสนอประเพณี และวัฒนธรรมไทย ผ่านตัวละครโดยการ
สอดแทรกการพูดและการแต่งกาย การกระทา พฤติกรรม ผ่านการเล่าเรื่องของคนในสังคมเช่น ฮีต 12
คลอง 14 ที่สามารถติดตามดูแลและปฏิบัติตามได้ ทั้งจากที่บ้านและที่โรงเรียน นอกจากนี้ในเวลา
ออกอากาศหลังเลิกเรียน ควรสนับสนุนรายการวิธีไทยเกี่ยวกับความเป็นไทย เพื่อสร้างความเป็นไทย ให้
เยาวชนซึมซับช่วงว่างหลังเลิกเรียน
๓. ควรส่งเสริมให้สื่อถ่ายทอดวัฒนธรรมผ่านผู้ดาเนินรายการ การแต่งกาย คาพูด ภาพข่าวที่
นามาเสนอ โดยเน้นการนาเสนอประเพณี และ วัฒนธรรมที่ดีงามอย่างสม่าเสมอในสื่อช่องทางต่างๆ
โดยการการสอดแทรกข้อมูล ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมไทย และเอกลักษณ์ไทย อย่างเหมาะสมตาม
ช่วงวัยของผู้รับ โดยผ่านตัวแทนหรือนักแสดงที่เยาวชนชื่นชอบนาเสนอ น่าจะทาให้เยาวชนเปิดรับได้
ง่ายขึ้น
๔. สื่อควรสร้างสรรค์ปลูกจิตสานึกของความเป็นไทยที่ดีให้กับเยาวชนให้มากขึ้น ในรูปแบบที่
เรามีอยู่แล้ว โดยเฉพาะการสร้างจิตสานึกตามรอยพระบาท ที่จะส่งผลทาให้สังคมไทยอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข
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แนวทางเสนอรัฐบาลในการดูแลสื่อ/ควบคุมสื่อ
1. ให้ภาครัฐกากับดูแลหน่วยงานที่รักษากฎหมาย และมีกฎหมายรุนแรงในการกาหนด
บทลงโทษ อย่างเอาจริงเอาจังกับสื่อที่กระทาผิด กับสื่อที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมไทย ด้วยการให้
ภาครัฐ เพิ่มมาตรการ ออกระเบียบ ข้อบังคับเข้มงวด มีบทลงโทษสื่อและบังคับใช้อย่างจริงจัง เฉียบ
ขาดดาเนินการตามกฏหมายสูงสุด
๒. ตั้งเป็นวาระแห่งชาติ ให้ความสาคัญกับเรื่องนี้ต่อไปในระดับชาติ จัดตั้งหน่วยงานที่จะมา
ดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะ ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
๓. ควรให้รัฐบาลกาชับดูแลไปยังสถานศึกษา ให้มีหน้าที่ในการให้ความรู้ในการใช้/เลือกใช้สื่อ
ต่างๆได้มีความชัดเจนขึ้น ควรบรรจุเรื่องการเรียนรู้เท่าทันสื่อในหลักสูตรการเรียนหรือวิชาที่เกี่ยวข้อง
โดยเริ่มตั้งแต่เด็กเล็ก
๔. ให้มีการดาเนินการด้วยการแจ้งกับหน่วย งานที่เกี่ยวข้องเช่น กสทช. กบว. สคบ.เพื่อให้เกิด
การตรวจ สอบเคลื่อนไหวในการดาเนินการสื่อ กาหนดช่วงอายุเยาวชน หรือคนรับสารให้เข้าถึงสื่อที่
ชัดเจนและเคร่งครัด
๕. ภาครัฐต้องส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อสร้าง สรรค์ มีจรรยาบรรรณ และผลประโยชน์ต้อง
โปร่งใส โดยจัดให้สื่อทุกประเภทมีมาตรฐานไปในทิศทางเดียวกัน
๖. มีการโฆษณาและถ่ายทอดให้รู้ทั่วกัน เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อที่ง่ายและ
เข้าถึงได้ สนับ สนุนให้เผยแพร่/ให้ความรู้ทั่วถึงทุกสถาบันการศึกษา
๗. รัฐบาลควรดูแลเรื่องการเปิดสัญญาณไวไฟของโรงเรียน เพื่อให้โอกาสนักเรียนได้ค้นคว้า
ทางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๘. เสนอต้นแบบและตัวอย่างสื่อที่ดีในสังคม
แนวทางหรือวิธี ที่ผู้ปกครองจะร้องเรียนสื่อ
จากการให้ความรู้กับผู้ปกครอง ทาให้ผู้ปกครองได้รับรู้สิทธิของตนทั้งในฐานะที่เป็นผู้ปกครอง
และในฐานะประชาชนทั่วไปว่า สามารถร้องเรียนหรือเอาผิดกับสื่อที่ไม่ดีได้ด้วยตนเอง และเพื่อให้เป็น
ประโยชน์กับผู้ปก ครองโรงเรียนอื่น หรือคนอื่นที่ไม่มีโอกาสได้รับความรู้ ผู้ปกครองได้ร่วมกันแสดง
ทิศทางและแนวทาง หรือวิธีที่จะร้อง เรียนผลกระทบที่ได้รับจากสื่อใน ๕ ประเด็น คือ
1. ผ่านหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบได้แก่ กสทชและกระทรวงเศรษฐกิจดิจิตอล .อย .สคบ .
2. ผ่านสื่อที่มีความรับผิดชอบ
3. โพสต์กับเพจ/facebook กับองค์กรนั้นๆให้ทราบ
4. ร้องเรียนผ่านทางโซเชียลมีเดีย หรือสังคมออนไลน์ต่างๆ
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรประชาสัมพันธ์ช่องทางที่สามารถร้องเรียนได้แก่ประชาชนทั่วไป
ที่ไม่รู้

๑๑๔

อภิปรายผล
จากข้อค้นพบที่ได้จากข้อสรุปการวิจัยในบทที่ ๔ และบทสรุปงานวิจัยข้างต้น ทาให้สะท้อนภาพ
ของสื่อกับสังคม ได้ค่อนข้างสอดคล้องกัน จากสภาพการณ์ทางสังคมไทยปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลง
และพั ฒ นาเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารอย่ า งรวดเร็ ว ท าให้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ข องเยาวชน และแม้ แ ต่
ผู้ปกครองเองเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างมาก สื่อได้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งใหม่ที่สามารถ
กระตุ้นการรับรู้และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้อย่างมหัศจรรย์ เรื่องราวที่เด็กสนใจใคร่รู้
เปิดกว้างให้เด็กเข้าไปค้นหาอย่างอิสระ ในขณะที่สื่อดั้งเดิม ทั้งโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
ฯลฯ ซึ่งเป็นสื่อที่ผู้ปกครองเข้าถึงได้ง่าย ก็ได้พัฒนารูปแบบการนาเสนอให้น่าสนใจและดึงดูดผู้บริโภค
ให้มากขึ้น โดยมีเป้าหมายของการนาเสนอไปในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น ทาให้ยากที่จะปฏิเสธถึงอิทธิพล
ของสื่อที่เป็นทั้งแหล่ง เรียนรู้แหล่งที่เข้ามากระตุ้นการรับรู้และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้
ดี ก ว่ า สื่ อ ดั้ ง เดิ ม ของไทย กระบวนการเรี ย นรู้ ข องเด็ ก จึ ง เปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต อย่ า งมาก สื่ อ ได้
กลายเป็นทั้งครู ทั้งเพื่อน และกลายเป็นศัตรูของเยาวชนได้พร้อมๆ กัน
ดังนั้นข้อมูลเชิงประจักษ์จากความวิตกกังวลของผู้ปกครองต่อการบริโภคสื่อของเยาวชน จึงเป็น
เรื่องที่เริ่มเป็นเรื่องสาคัญของสังคมระดับครอบครัวมากขึ้น ทั้งนี้เพราะการบริโภคสื่อของเยาวชนใน
ปัจจุบันมีความแตกต่างไปจากการบริโภคสื่อของผู้ปกครองที่ใช้สื่อเป็นตัวกลางในการรับข่าวสาร และ
บริโภคข่าวสารแบบรู้แล้ วนาไปปฏิบัติ จากสื่อในอดีตที่ยังไม่มีภัยแอบแฝงมากเหมือนในยุคปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สื่อเก่าค่อนข้างจะเป็นสื่อที่มีเส้นทางการสื่อสารเป็นแบบบนลงล่าง (Top down)
ผู้บริโภคเป็นผู้รับข่าวสารที่ยังค่อนข้างไม่ได้มีส่วนในการตอบกลับ(Passive)ไปยังผู้ส่งที่เป็นสื่อเก่า อย่าง
หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ข้อค้นพบเรื่องการบริโภคสื่อของผู้ปกครองจึงค่อนข้างจะเชื่อสื่อ และ
คอยติดตามข่าวสารจากสื่ออย่างเชื่อฟัง ดังคานิยามของพีระ จีระโสภณ (2553, หน้า 34) ได้กล่าวถึง
ประเด็น ที่เกี่ย วข้องกั บ สื่ อไว้พอสรุ ป ได้ว่า สื่ อคือการให้ ข้อมูล ข่าวสาร การสร้างทัศนคติ การชักจูง
ประชาชนให้ยอมรับสิ่งใหม่ ๆ หรือความคิดใหม่ๆ เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น นอกจากนี้ สื่อยังส่งสาร
ไปยังผู้รับได้เป็นจานวนมากพร้อม ๆ กันเพราะสื่อมีหลายประเภทให้เลือกตามความต้องการ
ตรงกันข้ามกับสภาพการณ์ทางสังคมในยุคของเยาวชน ที่ต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาเทคโนโลยีทางการสื่อสารที่มีความรวดเร็ว และทันสมัยมากกว่ายุคของผู้ปกครอง อิทธิพล
ของสื่ อจึ งเป็ นทั้งแหล่ง เรี ยนรู้ แหล่ งกระตุ้นการรับรู้ และดึงดูดความสนใจจากเด็กและเยาวชนได้
มากกว่ า สื่ อ ดั้ ง เดิ ม ของไทย กระบวนการเรี ย นรู้ ข องบุ ต รหลานของผู้ ป กครองกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง จึ ง
เปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน เด็กเยาวชนเริ่มเป็นผู้รับสารที่ตอบสนองกับการถ่ายทอดข่าวสารจากสื่อ
สมัยใหม่ได้ทันท่วงทีกว่ายุคพ่อแม่อย่างหน้ามือเป็นหลังมือ นอกจากนี้การที่เด็กเยาวชนให้ความสนใจกับ
สื่อ โดยเฉพาะสื่อออนไลน์มากขึ้น จนทาให้เวลาการดาเนินชีวิตเปลี่ยนไป ไปเด็กก้าวร้าว ไม่เชื่อฟัง
ผู้ปกครอง การเรียนเริ่มมีปัญหา สมาธิสั้น ก็เป็นตัวสะท้อนที่เด็กจะใช้สื่อเป็นเพื่อน และมีโลกส่วนตัวทา
ให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวลดลง ดังคาอธิบายของนริสา ทรงไตรย์ (2547) ที่เห็นว่าอิทธิพลของ
สื่อมวลชนสามารถสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความเชื่อ ให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงสร้างความสัมพันธ์ภายใน
กลุ่ มแบบไม่เป็ น ทางการ เกิดผู้ น าความคิดเห็ นในสั งคมซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่
ข่าวสารโดยต้องอาศัยอิทธิพลของสื่อบุคคล นอกจากนี้อิทธิพลของสื่อมวลชนอาจเพียงย้าบรรทัดฐาน
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เดิมของสังคม ส่งเสริมหรือสนับสนุน รวมถึงเปลี่ยนแปลงแบบอย่างการดาเนินชีวิตในสังคม จนถึงการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลได้อีกด้วย
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของบุตรหลานผู้ปกครองกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นข้อค้นพบจากการวิจัย ใน
ครั้ ง นี้ สอดคล้ อ งอย่ า งยิ่ ง กั บ งานวิ จั ย ของดร.อมรวิ ช ช์ นาครทรรพ ผู้ อ านวยการสถาบั น รามจิ ต ติ
ทาการศึกษาสภาวการณ์เด็กและเยาวชนในปี 2555 ในโครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดการเชิงพื้นที่ใน
การวิเคราะห์สภาวการณ์และขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน (Child Watch) ในด้าน
สภาวการณ์เด็กกับสื่อพบว่า แนวโน้มเด็กยุคใหม่ใช้เวลากับสื่อมากขึ้น โดยจากข้อมูลพบว่า เด็กเยาวชน
ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษากว่าร้อยละ 91 มีโทรศัพท์มือถือ เมื่อทาการวิเคราะห์ถึงพฤติกรรม
การใช้งานรูปแบบต่างๆ แล้ว เด็กใช้เวลาคุยโทรศัพท์ หรือแชทผ่านโปรแกรม Line WhatsApp BB
messenger Facebook เฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง 40 นาที โดย โทรศัพท์มือถือของเด็ก เฉลี่ยร้อยละ 70
สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ ส่งผลให้ในปัจจุบันเด็กไทยสามารถเข้าถึงสื่ออินเทอร์เน็ตได้ง่ายยิ่งขึ้น และ
ถื อ เป็ น ปั จ จั ย หนุ น เสริ ม พฤติ ก รรมการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ของเด็ ก ให้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น ส่ ว นการใช้ เ วลาเล่ น
อินเทอร์เน็ตต่อวันเฉลี่ยสูงถึงวันละกว่า 3 ชั่วโมง ขณะที่เด็กใช้เวลากับสื่อโทรทัศน์เกือบวันละ 3 ชั่วโมง
สะท้อนให้เห็นถึงการใช้เวลาของเด็กที่ใช้ไปกับสื่อทั้งสองซึ่งเป็นสื่อที่เยาวชนให้เวลามากที่สุดจะสูงถึง 8
-9 ชั่วโมงใน 1 วัน เทียบได้กับเวลาครึ่งชีวิตยามตื่นของเด็กไทย อาจส่งผลต่อเวลาในการพักผ่อนที่
ลดลง และส่งผลกระทบต่อเวลาในการเรียนรู้ของเด็กให้ต้องด้อยประสิทธิภาพลงไป ปัจจุบันเด็กทั่วโลก
ต่างเกิด เติบโต และตกอยู่ท่ามกลางวัฒนธรรมสื่อที่ถือเป็นสิ่งแวดล้อมและปัจ จัยส่งเสริมการเรียนรู้ของ
เด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวี สื่ออินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่มีแนวโน้มจะเข้ามาแทนที่สื่อ มากขึ้น
ทุกที เด็กไทยขณะนี้เหมือนตกอยู่ในวงล้อมสื่อร้าย และอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง
ผนวกกับการศึกษาของสถาบันรามจิตติ ที่ชี้ว่าเยาวชนใช้ เวลากับสื่ออินเตอร์เน็ตรวมกันวันละ
กว่า 7 ชั่วโมง มีส่วนสัมพันธ์กับสุขภาพในแง่ของการเหนื่อยล้า อ่อนเพลียจากการใช้เวลากับสื่อนาน
เกินไป เด็กและเยาวชนใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิงมากกว่าความรู้ นอกจากนี้ การเสพสื่อที่ไม่
สร้างสรรค์ ไม่ว่าวัยใดล้วนมีผลกระทบต่อ สมองและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เช่นเดียวกับความ
เสี่ยงต่อการเสพติด มีรายงานว่าสื่อต่างๆ เป็นช่องทางหนึ่งที่มีส่วนทาให้เด็กเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงกับ
การเสพติดเหล้า บุหรี่ไปจนถึงการใช้สารเสพติด และกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่พบเห็นโดยทั่วไป เสี่ยง
เป็นเหยื่อเจอ "ผู้ร้ายไร้สังกัด อาชญากรไร้ตัวตน" โดยเฉพาะปัญหาการตกเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์
ซึ่งสื่ออินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือที่ดูจะเป็นช่องทางของผู้ร้ายยุคใหม่ ที่บางครั้งปรากฏตัว ผ่านการ
ล่อลวงขายสินค้า จัดหางาน นัดหาคู่ หรือชักชวนให้เล่นการพนันผ่านเว็บ ผ่านมือถือ
ส่ว นการรู้ เท่าทัน ของผู้ ป กครอง เมื่อได้รับความรู้จากการดูคลิ ปสื่ อ ๕ ประเภทแล้ ว ทาให้
ผู้ปกครองได้เรียนรู้และเข้าใจการทางานของสื่อแต่ละประเภทได้ลึกซึ้งกว่าที่นึกคิดเองจากประสบการณ์
ส่วนตัวของแต่ละคน แล้วจึงได้แสดงออกเป็นความเห็นเกี่ยวกับการทางานของสื่อแต่ละประเภท จาก
ข้อสรุปที่ได้หลังการเรียนรู้นี้ แสดงให้เห็นว่า ผู้ปกครองมีความเข้าใจว่า สื่อทุกประเภทล้วนมีทั้งที่แสดง
จริงและเป็นการจงใจ หรือที่ผู้ปกครองมองว่ามีการสร้างฉาก หรือเป็นการแสดง และมีหลายรายการที่
นาเสนอสิ่งที่ไม่เหมาะสม ทั้งในเรื่ องของการแสดงที่มีการแต่ งกาย และวาจาไม่สุภาพ เช่นเดียวกับ
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รายการข่าว ก็จะเป็นข่าวที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงครบถ้วน ขาดการกลั่นกรอง มีการใส่ความเห็นของนักข่าว
เข้าไปในข่าวจนเกินความพอดี
ผู้ปกครองก็เหมือนผู้รับสารส่วนใหญ่ทั่วไปที่คิดว่า ตัวเองมีความรู้ด้านสื่อดี แต่ในความเป็นจริง
แล้ว เราต่างก็มีการรับรู้สื่อที่เท่า ๆ กัน แสดงให้เห็นความประจักษ์เชิงแนวคิด ที่พรทิพย์ เย็นจะบก
อธิบายว่าการรู้เท่าทันสื่อมีอยู่ในคนทุกคน เพียงแต่ แต่ละคนจะมีความรู้เท่าทันสื่อในระดับใด จาก
ข้อมูลการรู้ทันสื่อของผู้ปกครองก่อนและหลังได้รับความรู้แสดงให้เห็นว่าผู้ ปกครองมีการพัฒนาระดับ
ความรู้เท่าทันสื่อมากขึ้น มากขึ้นแม้เพียงภายในช่วงเวลาของกิจกรรมวิจัยภายในเวทีครั้งที่ ๑ และ
เปลี่ยนแปลงความรู้ทันภายในระหว่างการจัดเวทีทั้ง ๒ ครั้ง จากการรับรู้เรื่องราวของสื่อที่ต่างช่วงเวลา
และต่างเนื้อหาที่ได้รับ นอกจากนี้ในการรับรู้ ของผู้ปกครอง ยังสามารถอธิบายได้ถึง มิติการรู้เท่าทันสื่อ
ของผู้ปกครองที่มีความเห็นและการเสนอแนวทางป้องกันเยาวชนแตกต่างกันนั้น เกิดจากการการทา
ความเข้าใจการทางานและผลผลิตจากสื่ออย่างไร จากนั้นมีความรู้สึกไวต่อตัวอย่างสื่อที่ปรากฏต่อหน้า
อย่างไร รู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบกับการทางานของสื่อ เช่นเดียวกับสุนทรียภาพที่ได้รับภายหลังการรับรู้
เรื่องสื่อที่แสดงในกิจกรรมวิจัย ว่ามีความไพเราะสวยงาม หรือเป็นการสร้างขึ้นเองของสื่อ ผู้ปกครองก็
จะมีการเข้าถึงแตกต่างกันไป โดยเฉพาะคุณค่าเชิงศีลธรรม จริยธรรม ที่ผู้ปกครองมองเห็นสอดคล้องกัน
ในเรื่องของวัฒนธรรมข้ามสื่อ อาจทาให้เป็นส่วนหนึ่งที่เบียดให้เกิดรายการที่มีคุณค่าในเชิงที่ส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมของไทยให้หดหายไปจากจอสื่อ
หากนาข้อมูลการเปิดรับสื่อเบื้องต้น ของผู้ปกครองและบุตรหลานมาพิจารณาตามการอธิบาย
ในเรื่องของกระบวนการเลือกสารของผู้รับสารที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอนคือ ๑. การเลือกเปิดรับสาร ๒.
การเลือกสารที่สนใจ ๓. การเลือกรับรู้ และ ๔. การเลือกจดจา ก็จะเข้าใจได้ว่า การเปิดรับข่าวสาร
จากสื่อของกลุ่มผู้ปกครองและบุตรหลาน มีกระบวนการเปิดรับเหมือนกัน แต่การเลือกรับรู้ การเลือก
จดจา และเลือกสนใจ จะแตกต่างกันไปตามปัจจัยที่เข้ามาเป็นตัวอธิบายความแตกต่างก็คือ ทัศนคติของ
ผู้รับสาร
ระดับความรู้ของผู้รับสาร ระบบสังคมและวัฒนธรรม และความต้องการของผู้รับสาร
เนื่องจากทั้งสองกลุ่มเป็นกลุ่มที่มีอายุ มีสังคม มีประสบการณ์ที่ต่างกัน ส่งผลให้ มีความต้องการ และมี
ความสนใจในสื่อ ต่างลักษณะ และต่างวัตถุประสงค์กัน
จากการอธิบายเชิงแนวคิดจากแนวคิดการเปิดรับสื่อข้างต้น ทาให้สามารถอธิบายพฤติกรรม
การรับสื่อของผู้ปกครองและบุตรหลาน ตามแนวคิด K-A-P ได้ว่า ความแตกต่างเรื่องการรู้เข้าใจสื่อของ
ผู้ปกครองและบุตรหลานขึ้นอยู่กับต้นทุนด้านความรู้ ความสามารถของบุคคลทั้งสองกลุ่ม ที่จะเรียนรู้
เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ ความรู้ต่อสถานการณ์หนึ่ง ๆ และความรู้ต่อเรื่องราวทั่วไปในระดับกว้าง ที่
จะเป็นส่วนทาให้เห็นความสามารถในการใช้ข้อเท็จจริง ความคิด ความหยั่งรู้หยั่งเห็น ตลอดจน
ความสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ อายุน้อยความรู้น้อยกว่า ความคิด ความหยั่งรู้
หยั่งเห็น และความสามารถเชื่อมโยงความรู้เข้ากับเหตุการณ์ต่าง ๆ ก็ย่อมน้อยกว่า และเมื่อเชื่อมโยงไป
ถึง ทัศนคติของบุคคล ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ในทางยอมรับหรือปฏิเสธ ส่งผลให้บุคคลพร้อมที่จะแสดง
ปฏิกิริยาตอบสนองด้วยพฤติกรรมในทิศทางเดียวกับทัศนคติเสมอ ก็จะอธิบายพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
ของผู้ปกครองและบุตรหลาน ได้ว่า ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และประสบการณ์ จะหนุนให้คนทั้ง
สองกลุ่มนี้ ตอบสนองสื่อที่เปิดรับแตกต่างกันอย่างชัดเจน
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ซึ่งข้อมูลจากผู้ปกครองที่ได้ศึกษาในครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับความพยายามติดตามผลผลิต
จากสื่อ ของโครงการศึกษาและเฝ้าระวังสื่อเพื่อสุขภาวะของสังคมเฝ้าระวังสื่อ เพราะสื่อเฝ้าระวังสังคม
(๒๕๕๓) หรือมีเดียมอนิเตอร์ ที่เฝ้าติดตามรายการบันเทิงไทย พบว่ามีเนื้อหาส่อ ลามกอนาจาร ความ
รุน แรง พิธีกรมักใช้ภ าษาจิ กกัด แฝงเรื่ องเพศ ชู้ส าว พบโฆษณาแฝงกว่า 70% ผ่ านข่าวเบื้องหลั ง
กิจกรรมโปรโมทความรักดารา ที่น่าสนใจคือข้อมูลผู้ผลิตรายการชี้แจงว่า ทาข่าวสร้างสรรค์คนไม่ดู แต่
ข่าวฉาว ความรัก นินทา เรตติ้งผู้ชมพุ่งโฆษณาเข้า สอดคล้องกับการใช้ภาษา ในรายการข่าวบันเทิง ที่ผู้
ดาเนินรายการมักใช้ภาษาแบบแซว จิกกัดมากที่สุด รองลงมาคือ ภาษาแบบขาขัน ภาษาข่าวแบบหวือ
หวา ที่น่าตกใจคือ มีการใช้ภาษาแบบสองแง่สองง่าม ที่สื่อความหมายแฝงเรื่องเพศ ในลักษณะชู้สาว
ลามก อนาจาร ซึ่งมักพบในทุกชิ้นข่าวที่เนื้อหาเน้นชีวิตรักของคนดัง
นอกจากนี้ได้สารวจพื้นที่สื่อสร้ างสรรค์ที่สื่อให้พื้นที่กับกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก พบว่ายังคงมี
สัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยรายการที่ตั้งใจผลิตมาเพื่อเด็กจริงๆ มีอยู่ไม่ถึง 1 % ทั้งที่ภาครัฐ พยายามจะมี
นโยบายที่ดี ที่อยากให้สัดส่วนรายการเด็กและเยาวชนมีสัดส่วน ประมาณ 15% แต่ที่พบคือสื่อโทรทัศน์
มีสัดส่วนรายการเด็กอยู่ราว 7-8 % โดยเฉลี่ย เท่านั้น และก็มักไปเน้นรายการที่มักจะซื้อหามาจาก
ต่างประเทศ ขณะที่รายการการ์ตูนเด็กที่ผลิตในไทยมีเพียง 1 ใน 3 เท่านั้น ปัญหานี้สะท้อนว่านโยบาย
รัฐที่ออกมานั้น ไม่เคยได้รับความร่วมมือจากองค์กรสื่อ ผู้บริหารสถานีช่องต่างๆ ถือว่า “ขาดวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาเด็กผ่านสื่อ” อย่างรุนแรง
ส่วนเนื้อหาในรายการทั่วไปที่เด็กมีโอกาสบริโภคพบว่า มีเนื้อหาความรุนแรง ปรากฏทั้งใน
รายการข่าวและรายการบันเทิง จากข่าวเด็กแก๊งปาหิน เด็กนักเรียนหญิงตบตีกัน ข่าวนักศึกษาอาชีวะตี
กัน ฆ่ากัน หรือข่าวอาชญากรรมที่มีเด็กเป็นเหยื่อ ส่วนรายการละครบันเทิงก็เน้นฉากตบตี ตบจูบ ข่มขืน
และฉากบู้สนั่น ลอบฆ่า วางแผนทาร้ายกันต่างๆ นานา
ทั้งในส่วนของพฤติกรรมการเปิดรับสื่อของเยาวชนจากผู้ปกครอง สถาบันรามจิตติ และลักษณะ
รายการของการเฝ้ าระวัง ของมีเ ดีย มอนิเตอร์ แสดงให้ เห็ นอย่ างชัด เจนว่า การรู้ เท่ าทั นของคนใน
สังคมไทยค่อนข้างจะรู้ทันและมีความกังวลกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ไปในทางเดียวกัน โดยเฉพาะกลุ่ ม
ผู้ปกครองแม้จะไม่ปรากฏงานวิจัยที่ให้ความสาคัญกับกลุ่มผู้ปกครองมากนัก แต่ความเป็นผู้ปกครองที่มี
เยาวชนในความดูแล ผู้ปกครองหรือพ่อแม่เด็กและเยาวชน จึงเป็นกลุ่มบุคคลด่านแรกที่มีความสาคัญใน
การอบรม บ่มเพาะ ให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนไม่ให้เป็นเหยื่อของสื่อที่ให้อิทธิพลด้านลบ ซึ่งเรื่องนี้พร
ทิพย์ เย็นจะบก (๒๕๔๖) อธิบายการรู้เท่าทันสื่อนั้นโดยธรรมชาติจะมีอยู่ในคนทุกคน จากลักษณะความ
อยากรู้อยากเห็นของมนุษย์ทุกคน ข้อบ่งชี้ว่าทุกคนย่อมมีปฏิกิริยากับสื่ออยู่แล้ว เมื่อได้รับรู้สื่อย่อมเกิด
การตีความตามเงื่อนไขเฉพาะตัวของแต่ละคน เช่น ตามเพศ อายุ สถานะทางสังคม เชื้อชาติ เป็นต้น
การรู้เท่าทันสื่อเพียงแค่บอกให้ผู้รับสารคิดให้ลึกขึ้นว่า สื่อนั้นคืออะไร นาเสนออะไร และเหมาะสมแก่
ตนเองมากน้อยเพียงไร เราจึงสามารถสอนเด็กระดับชั้นต่าง ๆ ไปจนถึงผู้ใหญ่ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อโดย
ใช้วิธีการแบบเดียวกันได้ เพราะการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อคือการกระตุ้นให้ผู้เรียนตั้งคาถามกับสื่อ
เพื่อเกิดการคิดวิเคราะห์สื่อได้ต่อไปอย่างมั่นใจขึ้น
ที่น่าสนใจคือ การเสนอแนวทางหรือข้อเสนอจากผู้ปกครองในเรื่องของการดูแลเยาวชน ที่มี
พัฒนาการความคิดที่ค่อนข้างน่าสนใจ ทั้งข้อมูลเบื้องต้น และข้อเสนอภายหลังกิจกรรมให้ความรู้ แสดง
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ให้เห็นถึงความกว้างขวางทางความคิด และรายละเอียดที่จะดูแลเยาวชนที่แตกต่างไปในแต่ละช่วงเวลา
โดยผู้ปกครองส่วนหนึ่งมีความเข้าใจเยาวชน และไม่ต้องการใช้ความแข็งกร้าวจากการบังคับเรื่องเวลาใน
การบริโภคเป็นหลัก มาเป็นการพยายามทาความเข้าใจเยาวชนด้วยความนุ่มนวลขึ้น และคอยสอดส่อง
ดูแลเยาวชนให้มากขึ้น
และด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ผู้ปกครองจะทาหรือแนะนาบุตรหลานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ก็คือ
การเรียกร้องให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับเยาวชน
มากขึ้น โดยเฉพาะการเน้นการให้ความสาคัญกับเนื้อหาที่ดี มีความรับผิดชอบ สอดแทรกด้วยเนื้อหา
แบบไทยๆ วัฒนธรรมไทย รวมไปถึงความสนใจในวิธีการเข้าถึงผู้รับสารของสื่อด้วยการใช้กลยุทธ์ทาง
การตลาดที่เน้นการแข่งขันกันช่วงชิงผู้รับสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแล การถ่ายทอดเนื้อหาที่นาเข้า
รายการจากต่างประเทศ หรื อการเสนอเนื้อหารายการที่เลี ยนแบบวิธีและเนื้อหาตามแนวทางการ
นาเสนอในแบบตะวันตก หรือ ฮอลีวูดนิยม เช่นเดียวกับความห่วงใยในผลกระทบจากการบริโภคสื่อของ
เด็กและเยาวชน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ที่อาจจะสนใจหรือเลียนแบบสิ่งที่สื่อส่งสารออกมาอย่างไม่
รู้เท่าทัน ในกลยุทธ์ที่แฝงมาของสื่อเหล่านั้น เพราะวัฒนธรรมต่างชาติที่แฝงเข้ามาในรูปแบบรายการใน
สื่อมวลชน มีทั้งสิ่งดีและไม่ดีปะปนกันไป
การเรียกร้องของผู้ปกครองข้างต้น ก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการด้านสื่อให้ข้อแนะนาเกี่ยวกับสื่อกับ
สังคมในทานองที่สอดคล้องกัน เช่นเดียวกันได้แก่ รศ.ดร.ปาริชาต สถาปิตานนท์ คณะนิเทศศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวผ่านเสียงมีเดียมอนิเตอร์ว่า สถานการณ์สื่อในปัจจุบั นได้สร้างความ
ฟุ้งเฟ้อและปลูกฝั งการบริ โภคนิย มให้ กับ คนในสังคม แม้จะอ้างได้ว่า สิ่ งที่กาลั งทาเป็นกระแสโลก
เพราะสื่อประเทศอื่นๆ ก็ทากัน แต่สิ่งที่ทาให้เกิดปัญหาต่อสังคมไทย เพราะเราไม่เคยเตรียมความพร้อม
ให้เกิดกระบวนการรู้เท่าทันสื่อเหมือนประเทศ อื่นๆ ทางออกคื อ 1) รัฐต้องเข้ามาแทรกแซง โดยออก
กฎระเบี ยบควบคุม 2) ปล่ อยให้ สื่ อควบคุมกันเอง ให้ ส มาคมวิช าชีพต่างๆ ควบคุมกันเอง และ 3)
มาตรการภาคประชาชน เป็นมาตรการที่จาเป็นมากๆ เพราะประชาชนมีพลังในการกระตุ้นการทางาน
ของรัฐบาลและสมาคมต่างๆให้เกิดการขับเคลื่อนได้
สังคมต้องขับเคลื่อนด้วยวิธี 5 ส. คือ 1) สู้ คือ ตีแผ่ด้วยผลการวิจัย แล้วนาผลการศึกษา
ออกมาเรียกร้อง เกาะติดประเด็น 2) เสียบ คือ คบสื่อหรือเอเยนซี่น้าดี เพื่อหาความร่วมมือในการ
ทางาน 3) สร้าง คือสร้างสื่อที่เป็นพื้นที่ปลอดโฆษณาปลอดธุรกิจ 4) สนุก คือ การทาให้คนสนุก ทาใน
บทบาทที่สามารถทาได้ เช่น ถ้าเป็นอาจารย์ก็นามาบูรณาการการเรียนการสอนในห้องเรียนให้เด็กเกิด
ความสนุก ในการเรียน หรือทาเป็ นชมรมคนรู้ทัน โดยการเข้าไปตั้งกระทู้หรือเขียนบล็อก และ 5)
สนับสนุน ช่วยกันเชียร์ ช่วยกันดู ช่วยกันสนับสนุนสื่อดีๆเพื่อให้คนทางานเกิดกาลังใจ ในขณะเดียวกัน
ถ้าเด็กสามารถแยกแยะสื่อได้ด้วยตัวเองก็ควรให้การสนับสนุน
การที่ ผู้ ป กครองได้ รั บ ความรู้ ความเข้ า ใจ และรู้ เ ท่ า ทั น สื่ อ ผ่ า นสื่ อ ในสั ง คมไทย และ
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อกับสังคมของผู้ปกครอง แล้วสะท้อนภาพของสื่อกับเยาวชน ที่ค่อนข้างมองสื่อ
เป็นลบอยูพ่ อสมควร จากการเล็งเห็นความชัดเจนในการทางานของสื่อวิชาชีพ การนาข้อมูลเนื้อหาด้าน
วัฒนธรรมต่างๆ ที่แฝงเข้ามาในรูปแบบรายการในสื่อมวลชน ที่มีทั้งสิ่งดีและไม่ดีปะปนกันไป นามา
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แยกแยะ ตรวจสอบ ยับยั้งช่างใจ ก่อนการตัดสินใจบริโภค หรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ ที่จะนาไปใช้และ
ชี้นาเยาวชนในความดูแล
การที่สั งคมมีความกังวลกับสื่ อ และหลายฝ่ ายได้พยายามหาแนวทางในการกากับให้สื่ อทา
หน้ าที่ให้ เหมาะสมกับ สังคมให้มากขึ้น ขณะเดียวกันในทางวิช าชีพเองก็ออกตัวว่า ที่ผ ลิ ตรายการที่
นาเสนออยู่ในสังคม ที่กลุ่มผู้ปกครองและนักวิชาการมองว่ายังขาดความรั บผิดชอบอยู่ในระดับหนึ่ง
ภาพรวมนี้สามารถอธิบายในเชิงวิชาการได้ว่า “สื่อมวลชน” กับ “สังคม” นั้นมีความสัมพันธ์ระหว่างกัน
อย่างแยกขาดจากกันไม่ได้ และส่งผลกระทบต่อกันและกันตลอดเวลา ตามกรอบแนวคิดอธิบายว่า
สื่อมวลชนคือ “ผลผลิต” ของสังคม เพราะฉะนั้น “สังคมแบบไหนสื่อก็จะเป็นแบบนั้น” หรือสื่อมวลชน
เป็น “ผู้รับผิดชอบต่อความเจริญก้าวหน้าของผู้คนในสังคม” ดังนั้นรายการโทรทัศน์เป็นอย่างไร คนดูก็
เป็นอย่างนั้นตามไปด้วย
ด้วยแนวคิดของความเป็นสิ่งที่สะท้อนกันและกัน และส่งผลกระทบต่อกันอย่างชัดเจนเช่นนี้ จึง
ทาให้มีเสียงตาหนิกันและกันตลอดเวลาว่า เช่น สื่อเสนอเรื่องน้าเน่าเช่นนี้ เพราะสังคมชอบแบบนี้ เป็น
ต้น ดังนั้นสื่อมวลชนจึงถูกคาดหวังให้ปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมให้มากกว่าเดิม และถูก
ตรวจสอบกระบวนการปฏิบัติงานจริงของสื่อ ซึ่งอาจจะเป็นการทางานในระดับขององค์กรของสื่อระดับ
ตัวบุคคล โดยอาจจะพิจารณาว่า ตัวบุคคลหรือองค์กรเหล่านี้ทางานอย่างมีกฎระเบียบ มีแนวทางด้าน
วิชาชีพ มีจรรยาบรรณเป็นกรอบกาหนดหรือไม่
ลักษณะหลักโดยทั่วไปของการควบคุม (control ) การปกป้อง (protection) หรือการกากับ
ดูแล (regulation) กระบวนการทางานสื่อมวลชน ตามคาอธิบายของทฤษฎีบรรทัดฐานของสื่อนั้น จะ
เกี่ยวข้องกับการใช้อาศัยกลไกแบบต่าง ๆ เช่น กฎหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพ องค์กรของผู้รับสาร ฯลฯ
ที่จะคอยเหนี่ยวรั้ง มิให้การทางานของสื่อจมดิ่งตกต่าลงไปกว่านี้ หรือเบี่ยงเบนออกไปจากบรรทัดฐาน
ข้อกาหนดของสังคม ในทางปฏิบัติ เราจึงอาจเห็นความเป็นห่วง ไม่เฉพาะกลุ่มผู้ปกครอง นักวิชาการ
หรือองค์กรจับจ้องสื่อเท่านั้น แต่มันหมายถึงคนไทยทุกคน ที่มักจะตั้งคาถามถึงบทบาทหน้าที่ และความ
รับผิดชอบของสื่อต่อผลกระทบที่สังคมได้รับอยู่เสมอ คาถามที่มักถูกคาถาม แต่ดูเหมือนจะไม่ได้รับ
คาตอบอยู่เนืองๆ ได้แก่
- สื่อมวลชนควรจะทาอะไรให้มากกว่าการขายเนื้อหา ที่ให้กาไรแก่องค์กรสื่อเท่านั้นหรือไม่
- ในสถานการณ์จาเป็น ต้องมีการให้บริการสาธารณะที่ไม่ทากาไรให้แก่สื่อ สื่อจะทาหรือไม่
- สื่อได้มีส่วนร่วมในการเข้าร่วมแก้ไขปัญหาสังคมอย่างไรบ้าง
- สื่อได้ทาหน้าที่เป็น “สุนัขเฝ้าบ้าน” (Watch dog) เพื่อติดตามผลงานของรัฐ หรือดูแล
ผลประโยชน์ให้แก่ผู้บริโภคหรือไม่
- ในยามที่สังคมมีวิกฤต สื่อเรียกร้องตัวเองให้ทาอะไรบ้างในสถานการณ์ดังกล่าว ฯลฯ
อย่างไรก็ตาม แม้ผู้ปกครองจะมีความรู้ และเข้าใจการทางานของสื่อ ทั้งจากการให้ความรู้จาก
การประชุมครั้งที่ ๑ และการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับผู้เชี่ยวชาญและสื่อวิชาชีพ มีข้อสังเกตที่น่าสนใจใน
เรื่องของการใส่ใจกับความตั้งใจในการร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อที่ทาตัวไม่ดี ผู้ปกครองยังขาดความรู้ ความ
เข้าใจอยู่ในระดับที่ต้องสร้างเสริมความคิดที่แสดงให้เห็นแนวทางการร้องเรียนที่ชัดเจนกว่านี้ กล่าวคือ
ในส่วนของข้อมูลจากผู้ปกครองเอง ที่มีบางเสียงตอบมาว่า การเรียนรู้จากเวทีการวิจัยครั้งนี้ ทาให้ได้รับ
รู้สถานที่ที่จะไปร้องเรียนเกี่ยวกับสื่อ ซึ่งสอดคล้องกับทีมวิจัยที่ได้สังเกตการณ์ในขณะวิจัย จะเห็นชัดเจน
ว่า ผู้ปกครองสนใจแผ่นพับของวิทยากรจากกสทช. ที่แจกให้ทุกคนได้รับรู้ การเข้าถึงการร้องเรียน
วิธีการร้องเรียนทาอย่างไรได้บ้าง
๑๒๐

นอกจากนี้ จากการแลกเปลี่ยนร่วมกับนักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสื่อคือ กสทช.และ
สคบ. พบว่าคนไทยจานวนมาก ยังไม่เข้าใจบทบาทของสคบ.ในมิติของขอบเขตการคุ้มครอง และ
ความสามารถตามบรรทัดฐานของสคบ.ที่มีระบบการพิจารณาที่มีลาดับขั้นตอน และต้องใช้เวลาในการ
จัดการ เนื่องจากสคบ.ไม่มีบุคลากรด้านการตรวจสอบในเชิงเทคนิคที่ต้องผ่านการทดสอบ หรือต้องส่ง
เข้าห้องปฏิบัติการเพื่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริง ทาให้เห็นภาพระหว่างความเข้าใจ และความคาดหวังของ
ประชาชนต่อการทางานของสคบ.ในความหมายที่มาจากชื่อองค์กร “คุ้มครองผู้บริโภค” ทาให้ประชาชน
และกลุ่มผู้ปกครองเองเข้าใจว่า สคบ.คุ้มครองผู้บริโภคทุกเรื่อง
จะเห็นได้ว่า แม้สื่อมวลชนจะเป็น “สถาบันแห่งชาติ” ที่จะต้องมีส่วนในการสร้างสรรค์ระบบ
เศรษฐกิจ การเมือง และสืบทอดวัฒนธรรมของชาติให้กับคนในชาติ แต่หลากหลายคาถาม และ
หลากหลายมุมมองว่าสื่อยังไม่ได้รับผิดชอบต่อสังคมไทยเพียงพอ
ผลการวิจัยครั้งนี้จึงค่อนข้างแสดง
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ที่ผู้วิจัยเห็นด้วยกับแนวทางของนักวิชาการด้านสื่อ พญ.พรรณพิมล หล่อตระกูล
ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น สถาบันราชานุกูล ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะผ่านเสียงมีเดียมอนิเตอร์
ว่า สิ่งสาคัญอันดับแรกของเยาวชนกับสื่อคือ
 ผู้ปกครองต้องเข้าใจเรื่องวัยของเด็ก และ ไม่ปล่อยให้เด็กอยู่กับสื่อตามลาพัง ผู้ปกครองต้องทา
ความเข้าใจก่อนว่า เด็กมีการรับรู้สื่อตามช่วงวัยที่เปลี่ยนแปลง แตกต่างกันอย่างไร เด็กแต่ละวัย
ไม่ได้รับรู้เข้าใจสื่อเหมือนกันทุกคน และทุกวัย
 การเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นคนก้าวร้าวของเยาวชน ก็เพราะเด็กยังอยู่ในวัยที่ยังต้องเปลี่ยนแปลง
อะไรอีกมาก การเห็นอกเห็นใจเยาวชนที่มีลักษณะความคิดและการดารงชีวิต แตกต่างไปจาก
กลุ่มผู้ใหญ่อย่างเห็นได้ชัดในเรื่องอารมณ์และความรู้สึก จึงไม่ควรที่ผู้ปกครองจะใช้อารมณ์ของ
ผู้ปกครองโต้ตอบกลับเยาวชน พร้อมข้อบังคับ ที่อาจไม่ใช่แนวทางที่ใช้ควบคุมดูแลเยาวชนได้
เสมอไป
 ผู้ปกครองควรเลือกให้ความรู้เรื่อง และต้องอธิบายให้ลูกเข้าใจเนื้อหาของสื่อว่า ”รู้เท่าทันสื่อ“
อะไรคือความจริง อะไรคือการสร้างขึ้นมา เป็นการช่วยให้เด็กแยกแยะโลกแห่งความจริง กับ
โลกมายา และเป็นกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง เป็นเบื้องต้น ต้องระแวดระวังเยาวชนให้
ไม่ตกเป็นเหยื่อ พร้อมไปกับแนะนะสื่อที่ดีให้เด็กรับชม ต้องคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมให้กับเด็ก
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ
การจะมอบภาระการดูแลเยาวชน ให้กับผู้ปกครองแต่เพียงฝ่ายเดียว อาจไม่ใช่วิถีการป้องกันที่
เหมาะสมที่สุด สืบเนื่องจากผลกระทบจากสื่อถือเป็นปัญหาสาคัญระดับชาติ ส่งผลกระทบต่อสังคมใน
หลากหลายมิติ และมีหลายภาคส่วนเข้ามาเกี่ยวข้อง สาหรับหน่วยงานที่ดูแลสื่อในส่วนที่อยู่ในอานาจ
และขอบเขตที่ดูแล จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งทาการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผลงานที่ผ่านมาให้
เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการอธิบายให้ประชาชนทราบถึง
กระบวนการจัดการกับสื่อไม่ดี กระบวนการร้องเรียนตามองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ในการติดตาม
สอบถาม และการดาเนินการร้องเรียนได้อย่างถูกต้อง และทันเวลา
ส่วนหน่วยงานภาครัฐบาล ที่ดาเนินการในเชิงนโยบาย จาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสนใจ โดยจะ
กาหนดเป็นวาระแห่งชาติหรือเป็นยุทธศาสตร์ชาติ ในเรื่องการจัดการดูแล ส่งเสริมและควบคุมสื่อ ก็จะ
เป็นการบรรเทาปัญหาทางสังคมอันเนื่องมาจากสื่อได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

๑๒๑

ปัญหาและข้อเสนอแนะ
ปัญหาที่พบจากการวิจัย
1. การลงพื้นที่ในการเก็บข้อมูลในการสารวจ ค่อนข้างมีข้อจากัด เนื่องจากเป็นการวิจัยที่เก็บ
ข้อมูลกับผู้ปกครอง การประสานงานเพื่อขอความร่วมมือกับผู้ปกครองเป็นเรื่องค่อนข้าง
ยาก
ผู้วิจัยจึงประสานขอความร่วมมือผ่านโรงเรียนที่มีระดับชั้นของนักเรียนที่เป็นบุตร
หลานของผู้ปกครองเป้าหมายได้ครบทั้ง ๗ จังหวัดที่สุ่มเลือกได้ และทางโรงเรียนที่ติดต่อ
ประสานแม้จะเข้าใจกิจกรรมวิจัย แต่ให้ความร่วมมือในการประสานผู้ปกครองแตกต่างกัน
โดยมีลักษณะของโรงเรียนเป็นตัวแปรที่ค่อนข้างชัดเจนคือ โรงเรียนของรัฐบาลจะให้ความ
ร่วมมือในการประสานผู้ปกครองดีกว่าโรงเรียนภาคเอกชน ทาให้การจัดเวทีครั้งที่ ๑ จึง
ต้องทาทั้งสิ้น ๑๐ ครั้ง ใน ๘ จังหวัด
2. การประสานขอความร่วมมือผ่านโรงเรียน เพื่อขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ค่อนข้างเป็น
ภาระกับโรงเรียน เพราะโรงเรียนไม่มั่นใจว่าผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือหรือไม่ จึงทาให้
นอกจากจะต้องซ่อมในบางจังหวัดแล้ว ยังทาให้จานวนผูป้ ครองไม่ได้ตามจานวนที่ตั้งเป้า
หมายไว้ นอกจากความไม่แน่ใจว่าผู้ปกครองจะให้ความร่วมมือหรือไม่แล้ว จานวนและ
ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของผู้ปกครอง ก็ไม่อาจคาดการณ์ได้เช่นกัน ทาให้ในบาง
จังหวัดจะได้จานวนผู้ปกครองที่มีลักษณะเชิงประชากร
ศาสตร์ที่มีแนวโน้มไปในทาง
เดียวกันค่อนข้างมาก
3. เนื่องจากแบบสอบถามและแบบประเมินกิจกรรมวิจัย ค่อนข้างเป็นคาถามปลายเปิด ทาให้
ผู้ปกครองบางส่วนไม่สะดวกให้รายละเอียด จากข้อจากัดบางอย่าง และในบางส่วน
ผู้ปกครองจะลอกเลียนคาตอบกับคนอยู่อยู่ใกล้ หรือในการทากิจกรรมกลุ่ม ผู้ปกครองที่มี
ลักษณะเป็นผู้นาจะนาคาตอบของกลุ่ม ทาให้ผู้ปกครองบางส่วนที่ไม่กล้าแสดงออกจะไม่
กล้าออกความเห็นร่วม
4. กาหนดการในการจัดเวที หรือจัดประชุม ทีมวิจัยกาหนดจัดกิจกรรมไม่เกินครึ่งวัน
เนื่องจากเกรงเป็นการรบกวนเวลาผู้ปกครอง ทาให้ไม่สามารถวางแผนการจัดเก็บข้อมูลได้
ว่า จะได้ครบถ้วนและตรงกับข้อจากัดของเวลาหรือไม่ ส่งผลต่อการตอบแบบสอบถามที่มี
ข้อมูลที่ต้องการหลายส่วน ทาให้ขาดประเด็นเชิงลึกในแต่ละประเด็น ภายใต้เวลาที่จากัด
5. ข้อมูลเรื่องจานวนผู้ปกครองที่เข้าร่ วมเวทีไม่แน่นอน และไม่เป็นตามที่ประสานงานวิจัย
กาหนดให้ จึงไม่สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายและขาดการรองรับกับปัญหาที่เ กิดขึ้น
อย่ า งทั น ท่ ว งที เนื่ อ งจากลั ก ษณะของโรงเรี ย นแต่ ล ะระดั บ ในแต่ ล ะจั ง หวั ด มี จ านวน
ระดั บ ชั้ น ไม่ เ หมื อ นกั น เช่ น โรงเรี ย นของรั ฐ จะจั ด ระดั บ ชั้ น เรี ย นเป็ น โรงเรี ย นระดั บ
ประถมศึกษาที่มีการเรียนการสอนชั้นประถมตั้งแต่ ๑-6 ออกจากการเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาระดับตั้งแต่ ๑-๖ แยกกันออกเป็น ๒ โรงชัดเจน ในขณะที่โรงเรียนเอกชนจะไม่
แยกระดับโรงเรียนเป็นระดับประถมศึกษา ๑-๖ หนึ่งโรงและระดับมัธยมศึกษาระดับ ๑-๖
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หนึ่งโรง แต่จะเป็นโรงเรียนเอกชนที่มีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
แต่ในความเป็ นจริง โรงเรี ยนเอกชนที่มีตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาตอน
ปลายจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จะมีไม่ครบทุกจังหวัด แต่จะมีเพียงระดับประถมศึกษาจนถึง
มัธยมศึกษาตอนต้นคือมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เท่านั้น การเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีนี้จึง
ค่อนข้างลาบากในการได้กลุ่มตัวอย่างครบถ้วนอย่างเท่าเทียมกันในทุกจังหวัด
6. นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบในการจัดประชุมและจัดเวที ในแต่ละจังหวัด ขึ้นอยู่กับการให้ความ
ร่วมมือ และการจัด การประสานงานของโรงเรียนเจ้าภาพ ทาให้การจัดการในการจัดเก็บ
ข้อมูล ต้องใช้เวลามากกว่าที่กาหนดไว้
ข้อเสนอแนะ
การศึกษาโครงการวิจัยเรื่อง การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะใน ๓ ด้านดังต่อไปนี้
๑. ข้อเสนอแนะด้านนโยบาย
๑.๑ การอยู่ในสังคมบริโภคนิยมแบบเสรีนิยม ที่การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงต้องพึ่งพา
ความก้าว หน้าทางเทคโนโลยีค่อนข้างสูง ส่งผลให้สื่อเป็นอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งที่จาเป็นต้องเอาใจใส่
ในระดับนโยบายค่อน ข้างมากและเข้มข้นตามไปด้วย เนื่องจากผลกระทบจากการบริโภคสื่อ ในฐานะ
ตัวกลางในการถ่ายทอดสื่อสารไปยังคนจานวนมาก การให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องสื่อกับสังคม “การ
รู้เท่าทันสื่อ และวัฒนธรรมข้ามสื่อ” จึงมีความจาเป็นและสาคัญอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบัน การควบคุม
ดูแลสื่อ ให้อยู่กรอบคุณธรรมและขอบเขตของความถูกต้องดีงาม จาเป็นต้องได้รับการสอดส่องดูแล ใน
ระดับนโยบายที่เข้มข้น แข็งขันกว่าที่ผ่านมา หากจะจัดให้เป็นวาระแห่งชาติเรื่องหนึ่ง ก็จะมีความ
สอดคล้องตรงกับเสียงของผู้ปกครองที่ประสงค์ให้เรื่องนี้ได้รับการสนับสนุนให้เกิดขึ้นอย่างยิ่ง เพราะ
ผลกระทบส่งผลกระทบถึงเยาวชน ที่จะเป็นกาลังของชาติในอนาคต มันสมองของชาติจาเป็นจะต้องได้
แบบอย่างที่เหมาะสม
๑.๒ สืบเนื่องจากข้อ ๑.๑ ทาให้เห็นแนวทางเชิงนโยบายที่ต้องได้รับการผลักดันในระดับ
นโยบายก็คือ การดาเนินการด้านกฎหมาย บทลงโทษ ระเบียบเงื่อนไข แบบก้าวหน้า ที่สามารถกากับ
ดูแลสื่อ ที่จริงจัง เข้มข้น เอาจริงเอาจังกับสื่อที่ขาดความรับผิดชอบ และดาเนินกิจการที่ล่อแหลม และ
เป็นภัยกับสังคม ได้อย่างมีคุณภาพ นอกจากนี้จากข้อเสนอของผู้ปกครอง ทาให้เห็นความจาเป็นที่
จาเป็นต้องมีองค์กรที่ควบคุม ตรวจสอบสื่อที่ชัดเจน จริงจัง
๑.๓ การดูแลเนื้อหาสื่อ ควรกาหนดให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องร่วมมือประสานกันสอดส่องและ
ดูแลเนื้อหารายการมากขึ้นกว่าเดิม เช่นกระทรวงวัฒนธรรมควรมีบทบาทในการดูแล ตรวจสอบ หรือ
เพิ่มเติมรายการเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงวัฒนธรรมและประเพณีไทย มากกว่าที่จะมีเพียง กสทช.ที่กาหนด
กรอบกติกา แบบกว้างๆ แต่เพียงหน่วยงานเดียว หรือการมีกรมประชาสัมพันธ์ที่ทาหน้าที่ในการที่ผลิต
รายการ หรือเป็นสื่อกลางจากรัฐสู่ประชาชน ในสถานะเช่นเดียวกับสื่อเอกชนทั่วไป แต่ต้องมีกฎระเบียบ
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ที่กรมประชาสัมพันธ์ สร้างเป็นต้นแบบคอยกากับแนวทางการนาเสนอสื่อเอกชนพร้อมกันไปด้วย เช่น
การเอาจริงเอาจังเรื่องการสอบใบผู้ประกาศ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยกับสื่อ ให้ถูกต้อง เป็นต้น
๑.๔ ความจาเป็นที่จะใช้สถาบันการศึกษาเป็นตัวกลางในการช่วยกากับดูแล เยาชนและ
ผู้ปกครอง จาเป็นต้องให้สถาบันการศึกษาได้จัดหลักสูตร หรือกิจกรรมสัมพันธ์เกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ
และวัฒนธรรมข้ามสื่อ” อย่างจริงจัง รวมไปถึงการกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จเชิงสร้างสรรค์ให้สถาบัน
การศึกษาได้ดาเนินการให้สอด คล้องกับเป้าหมายในภาพรวม สนับสนุนให้เด็กได้มีโอกาสทากิจกรรมที่
หลากหลาย เพื่อลดโอกาสและเวลาในการเข้าถึงสื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเด็กได้อาศัยอยู่กับครอบครัว
และมีการทากิจกรรมต่างๆร่วมกันกับสมาชิกในครอบครัว
๑.๕ ควรจัดให้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับภารกิจ หน้าที่ที่กว้างขวาง สามารถให้
ความรู้กับประชาชนในระดับมหภาคแบบครอบคลุมทั้งประเทศ จากภาพสะท้อนของแนวทางการสร้าง
ภูมิคุ้มกันเยาวชนจากอิทธิพลจากสื่อ ที่เป็นการเรียนรู้เพื่อป้องกัน ไม่ใช่รอให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ปัญหา
ทาให้เห็นประเด็นเรื่องของงบประมาณ คือปัญหาสาคัญข้อหนึ่งที่นาไปสู่การสื่อสารถึงประชาชนที่ต้อง
ได้รับความสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
๒. ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินการ
๒.๑ การทางานของภาครัฐ ต้องทบทวนการทางานที่ต้องให้ความสาคัญกับ“การรู้เท่าทันสื่อ
และวัฒนธรรมข้ามสื่อ” ให้มากขึ้น เริ่มจากการใช้โรงเรียนที่ให้ความสาคัญกับเรื่องของสื่อกับเยาวชนอยู่
แล้ว สร้างเครือข่ายโรงเรียน และผลักดันให้เกิดเครือข่ายผู้ปกครองในการร่วมกันเฝ้าระวังสื่อที่ขาดความ
รับผิดชอบ และสร้างรายการที่เน้นแต่ผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลักมากกว่าประโยชน์ของสังคม
2.2 การส่งเสริมหรือหนุนให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา กาหนดให้มีกิจกรรมหรือหลักสูตร
เกี่ยวกับ “การรู้เท่าทันสื่อ และวัฒนธรรมข้ามสื่อ” ควรถูกกาหนดจากภาครัฐถึงหน่วยงานการศึกษา
จากนั้นสิ่งที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาต้องดาเนินการตามมาก็คือ การวางแผนกิจกรรมของสถาบัน
การศึกษาเองว่า กิจกรรมไหน หรือจะจัดกิจกรรมเช่นใด ให้ไปสู่เป้าหมายของภาพลักษณ์ที่ต้องการ แล้ว
จึงให้โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา นาไปกาหนดเป็นกิจกรรมย่อยๆ ของแต่ละหน่วยย่อย ก่อนนาไปจัด
วางแผนเพื่อกาหนดงบประมาณต่อไป
๒.3 หากนาความคิดและความรู้สึกของผู้ตอบแบบสารวจและผู้ให้สัมภาษณ์มาประกอบการ
พิจารณา จะเห็นประเด็นที่น่าสนใจว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรมควรพิจารณาแนวทางการป้องกันเยาวชน
จากอิทธิพลของสื่อมาสร้างแผนเชิงรุก เพื่อสร้างรายการวัฒนธรรมไทยเชิงสร้างสรรค์ ให้ปรากฏในสื่อ
ต่างๆ เชิงเปรียบเทียบให้มากขึ้น เพื่อให้เกิดสื่อที่สร้างสรรค์สังคมมากกว่าการเดินรอยตามสื่อข้ามชาติ
หรือวัฒนธรรมข้ามสื่อมายังสังคมไทย เพื่อเป้าหมายในการลดผลกระทบเชิงลบ อันเนื่องมาจากสื่อสู่
เยาวชน
๒.๔ จะต้องเสริมบทบาทให้กับ พ่อแม่ ครู และชุมชน โดยเน้น “การสร้างทักษะชีวิตเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกัน” ให้เด็กตั้งแต่เล็กอย่างจริงจังผ่านความร่วมมือระหว่างครอบครัวและชุมชน ควบคู่ไปกับการ
สร้าง “แรงบันดาลใจ”ให้กับเด็กในการเรียน
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2.๕ ข้อเสนอแนะด้านการดาเนินการสาหรับโรงเรียนสืบเนื่องจากข้อ 2.1 และ ๒.๒ ทาง
โรงเรียนต่างๆ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษา ควรเพิ่มเนื้อหาการให้ความรู้เรื่อง “รู้เท่าทันสื่อ”
ในกิจกรรมเสริมในหลักสูตร หรือสอดแทรกในบทเรียนของกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการใช้กิจกรรมเป็น
ตัวสอนเยาวชนเป็นระยะและต่อเนื่อง จะทาให้เยาวชนเกิดความเข้าใจ และรู้ทันที่จะป้องกันตัวเองจาก
สื่อได้ทันท่วงที พร้อมกันนี้ก็ให้ความสาคัญกับผู้ปกครองในการให้ความรู้ และโรงเรียนควรกากับ
ผู้ปกครองให้มีความสนใจและเข้าใจเยาวชน และพฤติกรรมเยาวชนให้มากกว่านี้ ด้วยการประชุมหรือให้
เวทีผู้ปกครองในการถกปัญหา คลี่คลายสถานการณ์ร่วมกับโรงเรียนเป็นระยะ และต่อเนื่อง
๒.๖ สาหรับแนวทางของภาครัฐในการดูแล ควบคุมสื่อ ควรจะมีการประชุมร่วมหลายฝ่ายที่
เกี่ยวข้องกับสื่อร่วมกันหาแนวทางในการกาหนดแนวทางและการทางานของสื่อที่คานึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าที่เป็นอยู่ แล้วนาสื่อแต่ละกลุ่มประเภท มาให้ความรู้และแนวทางในการดาเนินการของ
สื่อให้เป็นระบบ หากสื่อไม่นาพาก็กาหนดกฎ กติกาให้เข้มงวดและจริงจังกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยความเข้าใจ
จากทุกฝ่ายเป็นที่ตั้ง
๓. ข้อเสนอแนะด้านวิชาการ ควรเร่งดาเนินการด้านการให้ความรู้ “การรู้เท่าทันสื่อ และวัฒนธรรม
ข้ามสื่อ” ในเรื่องต่างๆ ต่อไปนี้
๓.๑ กระทรวงวัฒนธรรม ควรพิจารณาจัดหา หรือประชุมนักวิชาการ และทีมงานประชา
สัมพันธ์มืออาชีพ เข้าระดมความคิด และร่วมกันหาทางดาเนินการจัดทาแผนเพิ่มเติมเนื้อหาวัฒนธรรม
ประเพณีไทย เข้าสู่รายการถ่ายทอดของสื่อประเภทต่างๆ ให้มากขึ้น มีความเหมาะสม และมีเป้าหมายที่
ชัดเจน
เพื่อให้เนื้อหาความเป็นไทยดาเนินไปอยู่ในกรอบที่กระทรวงต้องการได้ภาพลักษณ์ที่ตรงกับ
เจตนารมณ์ของตน
และพร้อมกันนี้
ก็ยังสอดคล้องและตรงกับความต้องการของผู้ปกครอง
กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย
๓.๒ กระทรวงวัฒนธรรมควรเพิ่มการทาวิจัยท้องถิ่น ที่สะท้อนเอกลักษณ์พื้นถิ่น ความต้องการ
ของคนในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อการเข้าถึงประชาชนพื้นที่ และเป็นข้อมูลก่อนนาเสนอเป็นรายการท้องถิ่น
เพื่อชุมชนไทย โดยร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นเบื้องต้น เพื่อถ่ายทอด
ต่อไปยังกับภาคประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ
๓.๓ จัดให้โรงเรียนทุกระดับ มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมในเรื่องพฤติกรรมของเด็กนักเรียนที่
เกี่ยวข้องกับ “การรู้เท่าทันสื่อ และวัฒนธรรมข้ามสื่อ” เพื่อเก็บรวบรวมเป็นคลังข้อมูล สาหรับการ
นามาปรับใช้ เพื่อสร้างเสริมพฤติกรรมเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนและสังคม ชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยู่
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. กาหนดการจัดกิจกรรมวิจัย
เวทีครั้งที่ ๑
กาหนดการจัดกิจกรรมให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ
การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน
เวลา
๘.๐๐ – ๘.๓๐ น.
๙.๐๐ – ๙.๑๐ น.
๙.๑๐ – ๙.๒๐ น.
๙.๒๐ – ๑๐.๒๐ น.
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๒.๔๕ น.
๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น.
๑๓.๑๕ – ๑๕.๐๐ น.
๑๕.๑๐ น.

กิจกรรม
ลงทะเบียน ตอบแบบสอบถามก่อนการอบรม
ผู้อานวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทีมวิจัยชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์การวิจัย
การให้ความรู้เท่าทันสื่อ
วิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พักรับประทานอาหารว่าง
ผู้ปกครองรู้เท่าทันสื่อจากคลิปสื่อ ๕ ประเภท โฆษณา ข่าว ละคร เกม
โชว์ และสื่อออนไลน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ตอบแบบสอบถามหลังการอบรม
จัดสนทนากลุ่ม(Focus Group)เพื่อหาแนวทางในการดูแลบุตร หลาน
รู้เท่าทันสื่อ
ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เวทีครั้งที่ ๒
กาหนดการประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็นระยะที่ 2
โครงการวิจัยการรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน
ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
08.30 – 09.00 น.
09.00 – 09.30 น.

09.30 – 10.00 น.

10.00 – 11.00 น.

11.00 – 11.30 น

11.30 – 12.30 น.
12.30 – 13.30 น.
13.30 น.

- ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา
- พิธีเปิดโดยผู้อานวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
- รศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์ หัวหน้าโครงการวิจัยฯ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์และผลการดาเนินการระยะที่ 1
- เวทีเสวนานักวิชาชีพสื่อ “สื่อทาร้ายสังคมจริงหรือ?...มุมมองจาก
นักวิชาชีพ” โดยวิทยากรนักวิชาชีพสื่อ
- คุณนท พูนไชยศรี ผู้กากับละคร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด
มหาชน
- คุณอรรถยุทธ บุตรศรีภูมิ หัวหน้าข่าวการเมืองสานักข่าวเนชั่น
- แมวเหมียวพุงป่อง
- คุณปรเมศวร์ รัมยากูร ตัวแทนงานโฆษณาในสื่อออนไลน์
ดาเนินรายการ รศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
- เวทีเสวนานักวิชาการสื่อและตัวแทนองค์กรเฝ้าระวัง เรื่อง
“ร่วมด้วยช่วยกันหนุนสื่อสร้างสรรค์คุ้มกันเยาวชน”
โดยวิทยากรนักวิชาการและตัวแทนองค์กร
- ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ นักวิชาการอิสระ
- ดร.ตรี บุญเจือ ผู้แทนจาก กสทช.
- คุณอัชญา บุญสุวรรณ ผู้แทนจาก สคบ.
ผู้ดาเนินรายการ รศ.ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
ทัศนะจากนักกฎหมาย “กฎหมายกับสื่อ”
วิทยากร โดย นักวิชาการด้านกฎหมายและเชี่ยวชาญกฎหมายสื่อ
- คุณอิทธิพล วรานุศุภากุล
กิจกรรมถาม-ตอบข้อสงสัยและระดมความคิดเห็นจากผู้ปกครอง
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ปิดกิจกรรม

๑๓๒

ภาคผนวก ข. รายชื่อผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการ
จังหวัดชลบุรี
สถานที่ ห้องประชุมชั้น ๖ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
๒. อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
๓. นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
๔. ดร.ตรี บุญเจือ
๕. นายอัมพร อิสสรารักษ์
๖. นางสาวอัญชลี ผสมทรัพย์

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัยฯ
ผู้ช่วยนักวิจัย
วิทยากร
ผู้อานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
รองผู้อานวยการโรงเรียนพนัสพิทยาคาร

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนพนัสพิทยาคาร
๑. คุณสุภาลักษณ์ วัชโร
๒. คุณปิยะมาศ ไชยศิริรัตนกุล
๓. คุณอนงค์นาถ แก้วมาเรือน
๔. พ.ท. อุดม ผักหวาน
๕. คุณธารา เชียงอุทัย
๖. คุณดวงมณี โพนกลาง
๗. คุณจุฑาทิพย์ ศรีมหายันต์
๘. คุณรัตนวลี ใจแสน
๙. คุณสมโภชน์ พิมพ์คุณากร
๑๐. คุณประภาสิริ ทรัพย์วิริยา
๑๑. คุณนวลพร สุวรรณ
๑๒. คุณศรณ์พรรษ พรงาม
๑๓. คุณอัศวิน ศรีตาการ

ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนอนุบลพนัสศึกษาลัย
๑. คุณธนภร มิตรจตุรงค์
๒. คุณวิไล แสงทอง
๓. คุณณรา เนื่องจานงค์
๔. คุณจิระนันท์ มะโนปา
๕. คุณนงนุช อังคลยาภรณ์
๖. คุณสุทิน ไชยรินทร์
๗. คุณยุคลธร รัตนะ
๘. คุณสุนทร พิมกลัด
๙. คุณรุจิรา พิมกลัด
๑๐. คุณจิรารัตน์ อรสุนทร

ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)

๑๑. คุณสันทัด สภาผล
๑๒. คุณเรวัต ประดิษฐ์กุล

ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนวัฒนานุศาสน์
๑. คุณสุธีรา พิทักษานนท์กุล
๒. คุณวณิชชา ทาคิน
๓. คุณแสงเดือน เอมเปีย
๔. คุณพิมพ์วลัญช์ พรหมทองสกุล
๕. คุณนีรกานต์ ขานสอาดโชค
๖. คุณสุพัฒนา ภุมจุรีรัตน์
๗. คุณวรรณวิมล ราชณุวงศ์
๘. คุณบุญเกียรติ อัตกะวรพันธ์
๙. คุณวิโรจน์ กิตติจินดาวงศ์
๑๐. คุณสุกัญญา รุนสา
๑๑. คุณหทัยวัลย์ คุ้มภัย
๑๒. คุณกาญจนา กิตติจินดาวงศ์

ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)

ผู้ปกครองตัวแทนวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (E-TECH)
๑. คุณปพล พ่วงสมบัติ
ตัวแทนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑)
๒. คุณแก้ว กองนอก
ตัวแทนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๑)
๓. คุณพัสตราภรณ์ ธรรมสอน
ตัวแทนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓)
๔. คุณศิรินทร์ดา โบราณ
ตัวแทนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๓)
๕. คุณแสงรวี กังวานเลิศปัญญา
ตัวแทนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๒)
๖. คุณประทีป เมฆสุวรรณ
ตัวแทนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.๒)

๑๓๔

จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานที่ ห้องประชุม ๑ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
๒. อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
๓. นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
๔. ดร.ตรี บุญเจือ
๕. ดร.บรรจง ชมภูวงศ์

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัยฯ
ผู้ช่วยวิจัย
วิทยากร
รองผู้อานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
๑. คุณบุญศรี วิสุทธิไพฑูรย์
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๒. คุณเหรียญทอง มงคลกิติกุล
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
๓. คุณปัญญาวัตร ภูริวิภาค
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
๔. คุณสุขวสา โต๊ะสุวรรณวณิช
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
๕. คุณสุวัฒน์ ลิมวิภวู ัฒน์
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
๖. คุณอรวรรณ พยุหนาวีชัย
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
๗. คุณกนกรัฐ ร่ารวยธรรม
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
๘. คุณณัฐพัชร ช่วยประสาทวัฒนา
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
๙. คุณเกียรติภูมิ สิริพันธุ์
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
๑๐. คุณจิรันธนัน เต็มกมลกุลกิจ
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๑๑. คุณพิพัฒน์ อรุณพัลลภ
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)
๑๒. คุณสุรเสกข์ ประจักษ์ภักดี
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๑๓. คุณธนากานต์ วิบูลย์พันธุ์
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
๑๔. คุณณพงศ์ โพธิกุล
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
๑๕. คุณกวิน งามขจรวิวัฒน์
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
๑๖. คุณปิยะดา บุญปีติกุล
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)
๑๗. คุณมณฑา ศรีสถิตอนันต์
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๑๘. คุณนรินทร์ ศรีสถิตอนันต์
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
๑๙. คุณอภิชาติ เจิมประไพ
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
๒๐. คุณชาตรี บุญนพพรกุล
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
๒๑. คุณณัฐกฤตา ปัญเศษ
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
๒๒. คุณนวภัทรกร จงษ์พิทักษ์โรจน์
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
๒๓. คุณอาไพ หู้เต็ม
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
๒๔. คุณประวิทย์ เสาวภาคย์มงคล
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
๑. คุณสายจิตร์ อาทาตย์
๒. คุณรติกร เขียวหวาน
๓. คุณปณิชา อรุณรัตน์
๔. คุณศรีรัตน์ ศรีรัตติกาลกุล
๕. คุณนาวิน นิวัติเจริญรุ่ง
๖. คุณบุญชัย จินตมเสฐียร
๗. คุณธวัช ตั้งธนาชัยกุล
๘. คุณสาโรจน์ จิตติบพิตร
๙. คุณอรณ์ชนันท์ พิศธนไพศาล
๑๐. คุณจารุวรรณ สิงขรวัฒน์
๑๑. คุณธัญญอาจ พิรุณวัฒน์
๑๒. คุณหนึ่งฤทัย เพิ่มดี
๑๓. คุณนิสิต ดาราอัมพรสิน

ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนวัดมหาพฤฒาราม
๑. คุณพิทักษ์ มาไพรวรรณ์
๒. คุณรจนา ชะอ้อน
๓. คุณอมรรัตน์ มธุรสวาจานันท์

ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)

๑๓๖

จังหวัดสมุทรปราการ
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
๒. อาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ
๓. นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
๔. ดร.ตรี บุญเจือ
๕. นายวุฒิชัย วันทมาตย์
๖. นางมัลลิกา เอียกพงษ์

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัยฯ
ผู้ช่วยวิจัย
วิทยากร
ผู้อานวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
รองผู้อานวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
๑. คุณอาพร อุ้ยสั้ว
๒. คุณจิรเดช เกาะสมุทร
๓. คุณแสงอุทัย ตากลม
๔. คุณโรจน์ทวี ภาสพงษ์ไพศาล
๕. คุณนฤมล บรรทร
๖. คุณสมนึก ประกอบผล
๗. ว่าที่ร้อยตรีทรงยศ พรานเนื้อ
๘. คุณสุพัตรา ไค
๙. คุณวรานนท์ พรภู่
๑๐. คุณรุ่งทิวา วรรณชาลี
๑๑. คุณออฝัน ทาไถ
๑๒. คุณอานาจ ม่วงปรางค์
๑๓. คุณพรนิภา ฤทธิ์ผักแว่น
๑๔. คุณประภาภรณ์ แช่มชื่น
๑๕. คุณจรรยารักษ์ เพชรสถิตย์การุณ

ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
๑. คุณชมชนก ทองมูลเนื้อ
๒. คุณสุวัชชัย ทองบุญเรียง
๓. คุณเพียรศักดิ์ มนัสถาวร
๔. คุณปริวรรต รดด้วง
๕. คุณฉลองชนม์ ศรีไกรไทย
๖. คุณกรรณิกา อยู่พ่วง
๗. คุณอิศเรศ แสนธนลิน
๘. ร้อยตรี ธรรมนาถ สวัสดิโ์ สภณกิจ
๙. คุณธัญญาลักษณ์ มารี

ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)

๑๐. คุณธนาภร วรโชติพิติ
๑๑. คุณปทุมมาศ น้าใจเพชร
๑๒. คุณประภากร นพคุณ
๑๓. คุณนิติ อรุณนิมิตกุล
๑๔. คุณสมบูรณ์ อรัญภูมิ
๑๕. คุณวัชระ หอมทอง
๑๖. คุณอภิรดี แสงทอง
๑๗. คุณณัญญารัตติ์ ผลไพร
๑๘. คุณสุพัฒน์ ชุ่มหทัย
๑๙. คุณสิริกร ขุมทอง
๒๐. คุณนิตยา โพธิ์ทอง
๒๑. คุณยุทธนา ยูงหนู
๒๒. คุณศุภกัลย์วัฒนการุณ
๒๓. นทีกานต์ ช่างกลึงเหมาะ
๒๔. คุณสุทธิดา บุญปัญญา

ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนวัดพิชัยสงคราม
๑. คุณจันทรพา รอดกร
๒. คุณวรยา อ้วนเส้ง
๓. คุณสโนว์ สินประโคน
๔. คุณนุชนาฎ ภูงามชื่น
๕. คุณอภิเชษฐ์ จันทร์ฤทธิ์
๖. คุณพัชรรัตน์ รถวาทอง
๗. คุณประไพ เหล็กแก้ว
๘. คุณณัฐยาภรณ์ยังคง
๙. คุณพรณศักดิ์ หิรัญเจริญ
๑๐. คุณกรรณิการ์ ทองทิพย์
๑๑. คุณเดือนฉาย บุญมาทัศ
๑๒. คุณชุติพันธ์ ศรีสุข

ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)

๑๓๘

จังหวัดกาญจนบุรี
สถานที่ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
๒. อาจารย์จิรภัทร เริ่มศรี
๓. นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
๔. ดร.ตรี บุญเจือ
๕. นายประยูร สุธาบูรณ์
ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
๑. คุณชูชัย ใยสะอาด
๒. คุณอรรนพ อารัชชน
๓. คุณภัทรนนท์ ภาณุรุจชญานนท์
๔. คุณสุวิจักษณ์ พูลสวัสดิ์
๕. คุณบังอร บุญเชิด
๖. คุณปนัดดา พรหมสวัสดิ์
๗. คุณลัดดา คมกล้า
๘. คุณสุชาติ ราษฎร์บูรณะ
๙. คุณมานะ บุญช่วย
๑๐. คุณวิสุข ศักดิ์เจริญชัยกุล
๑๑. คุณนิตยา ปิ่นจุ
๑๒. คุณรัตนา ครุฑเครือศรี
๑๓. คุณสังวร จันทร์โสม
๑๔. คุณวิชาญ คมกล้า
๑๕. คุณเนาวรัตน์ สุดทอง

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัยฯ
ผู้ช่วยวิจัย
วิทยากร
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนอนุบาลท่าม่วง
๑. คุณจิรภัทร เกตุแก้ว
๒. คุณสมหญิง แซ่เฮง
๓. คุณสุณิษายนเก้า
๔. คุณพิอร พิกุลทอง
๕. คุณขนิษฐา เท่าเทียม
๖. คุณสมนึก แซ่ลมิ้

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนวีรศิลป์
๑. คุณธารินี ศักดิ์สงคราม
๒. คุณวีรภัทร แก้วกรรณพันธ์
๓. คุณพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์
๔. คุณมณีวรรณ เหลี่ยมจงกล

ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษา
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษา
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)
๑๓๙

จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ ห้องประชุม โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
๒. อาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ
๓. นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
๔. ดร.ตรี บุญเจือ

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัยฯ
ผู้ช่วยวิจัย
วิทยากร

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย ในพระอุปถัมภ์ฯ
๑. พ.ต.ต. พงษ์ชัย นันทประเสริฐ
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๒. คุณสุดารัตน์ ขัตติยะ
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
๓. พ.ท. เดช หาญสนามยุทธ
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
๔. น.ส.พ. เกรียงไกร โตชัยกุล
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
๕. คุณสฤษดิ์ สุวรรณรัตน์
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
๖. คุณลภัสรดา ลาดปาละ
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)
๗. คุณพัชรินทร์ ลิ้มธนภรณ์
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)
๘. คุณอภิสรา ทองมณี
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๙. คุณเพียงพิศ จิตรนวเสถียร
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
๑๐. คุณจานงค์ เทพบุญ
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
๑๑. คุณกุลธิดา คุณเขา
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
๑๒. คุณจีระพันธ์ นันทประเสริฐ
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
๑๓. คุณฐาปนัท พญามงคล
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๔. คุณวสันต์ วัททะวรรณา
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษา
๑๕. คุณทิราพร พาจรทิศ
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนกาวีละอนุกูล
๑. คุณสุมาลี แก้ววิเชียร
๓. คุณสมถวิล อินศรีจันทร์
๕. คุณพฤหัส แลสันกลาง
๗. คุณสุรางค์ ญานะ
๙. คุณสุทธิดา ศรีทุมมา
๑๑. คุณณัฐพนธ์ สิทธิดารงค์
๑๓. คุณนิติ ญานะ
๑๕. คุณสิริลักษ์ ฐิตกูล
๑๗. คุณอารีญา มาแก้ว
๑๙. คุณแสงนวล วงศ์วันทา

๒. คุณรุ่งโรจน์ ยิ้มน้อย
๔. คุณสมพิศ ศรีมา
๖. คุณกัญญารัตน์ ตุงตามชาติ
๘. คุณนภัสนันท์ สิริวีระนันท์
๑๐. คุณมาลินี วรรณวงศ์
๑๒. คุณวทัยรัตน์ คาสุรีย์
๑๔. คุณสมศักดิ์ ปัญญาจิระ
๑๖. คุณเฉลิมศรี คาจันทร์
๑๘. คุณจตุพร การเก่ง
๒๐. คุณประทุมเกสร ปิ่นไชยพร
๑๔๐

จังหวัดนครราชสีมา
สถานที่ ห้องประชุม โรงเรียนสุรนารีวิทยา
วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
๒. อาจารย์ จิรภัทร เริ่มศรี
๓. นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
๔. ดร.ตรี บุญเจือ

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัยฯ
ผู้ช่วยวิจัย
วิทยากร

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๑. คุณสุทินธรณ์ ปานวัชราคม
๒. คุณดวงดาว ปรอยกระโทก
๓. คุณชัยรัตน์ จันทร์โพธิ์
๔. คุณเกอร์หร่าน แก้วบงกฎ
๕. ว่าที่ร้อยตรีศุวัฒน์ ฉินสูงเนิน
๖. คุณสิทธิชัย เผ่าผม
๗. คุณศรเพชร ภูมิสนิท
๘. คุณอภิญญา อ่อนทองหลาง
๙. คุณศิริโชค ปักภาระโถ
๑๐. คุณณัฐพลฐาตุจิรางค์กุล
๑๑. คุณอัจฉรา บุญเทียม
๑๒. คุณชมพูนุช ลือนาม

ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา
๑. พ.อ.อ. ยงยุทธ สินธุ์ไพฑูรย์
๒. คุณธัญชญาย์ จรภักดี

ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษา
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษา

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
๑. คุณขวัญเรือน คาสันเทียะ
๒. คุณสายไหม บ่าพันดุง
๓. คุณพยอม คาสันเทียะ
๔. คุณกิ่งแก้ว จิ๋ววิเศษ
๕. คุณณัฐธนา จิ๋ววิเศษ
๖.คุณจันทร์ นาเสงี่ยม
๗. คุณสุทธี นาเสงี่ยม

ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๕)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)

๑๔๑

จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ ห้องประชุม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
๒. อาจารย์ดร.รัฐพล พรหมมาศ
๓. นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
๔. ดร.ตรี บุญเจือ
ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
๑. คุณกาพล ขาวอรุณ
๒. คุณณัศสริณ สุทธิกูล
๓. คุณสาคร ยอสิน
๔. คุณอภิชาติ จันทร์ทอง
๕.คุณวีรณัฎฐา เรืองกิตติคุณ
๖. พ.ต.ท. สมศักดิ์ ธานีรัตน์
๗. คุณจรัล หนูอินทร์
๘. คุณพิริยะ อิสสระวัฒนะพันธ์
๙. คุณกฤษณา เกิดมณี
๑๐. คุณยุทธนา ฤทธิชาญชัย
๑๑. คุณศรีปาน ทองนวล
๑๒. คุณเฉลียว แก้วลวันสม

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัยฯ
ผู้ช่วยวิจัย
วิทยากร
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ”
๑. คุณบัวแก้ว เดชวรรณ
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
๒. คุณวิภาพร แก้วกาเหนิด
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๔)
๓. คุณสราวุธโรจน์วชิรนนท์
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
๔. คุณสันถัต สาวัตร
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
๕. คุณนัยนา ซื่อธนบุตร
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๑)
๖. คุณศักดิ์ชัย คงแก้ว
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
๗. คุณวันทนีย์ ขุนมี
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.๖)
ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
๑. คุณมาริณี ทัศระเบียบ
๒. คุณพิไลพร บุญชาติ
๓. คุณภัณฑิลา สว่างวงศ์
๔. คุณสละ กราพงศ์
๕. คุณสายเสน่ห์ ลายปาน

ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๒)
๑๔๒

๖. คุณอุดมวิทย์ แววศักดิ์
๗. คุณรัตนา แววศักดิ์
๘. คุณปภัษณัญ พรหมชาติ
๙. คุณวาสนา เชาวภักดิ์
๑๐. คุณสมบูรณ์ เทวภักดิ์
๑๑. คุณชนม์ลณัฎฐ์ สงวนกัลย์
๑๒. คุณสุนันทา วงศ์เกษม

ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓)
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.๒)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑)
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๕)

๑๔๓

จังหวัดนครราชสีมา (ซ่อม)
สถานที่ ห้องประชุม โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
๒. อาจารย์จิรภัทร เริ่มศรี
๓. นายโกศล รุ่งเรืองศรี

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัยฯ
ผู้ช่วยวิจัย

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
๑. นางสาวสุดา แฝงด่านกลาง
๒. นางสง่า เอี้ยงไสนก
๓. นางอรุณี แก้วมวินทร์
๔. นางเหรียญ โปร่งกระโทก
๕. รัญจวน ศรีจะบก
๖. อะมยิ ฮลลันเทธะ
๗. นางสาว จันทร
๘. สายรุ้ง ศรีบุรินทร์
๙. นางสาวพิมฬพรรณ คงพันธุ์พฤกษา
๑๐. นางนุชนาถ คามะปะนะ
๑๑. นางปรียาภัทร์ ณัฐวราลัญช์
๑๒. นางสาวระพีพัฒน์ วัฒนศักดิ์
๑๓. นายพิภพ ลินนารัตน์
๑๔. นางสาวสนิทกร สุดแก้ว
๑๕. นางพิสมัย เทย์เลอร์

ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๖
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
ตัวแทนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนบ้านจอหอ
๑. ดวงทิพย์ บุตรคร้อ
๒. ไพบูลย์ มาหมื่นไวย
๓. บัวลอย ศรีนคร
๔. รัตติกาณ์ ธงกลาง
๕. ประภัสสร ณ น่าน
๖. สภัทร มกุลทร

ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่

๑
๒
๖
๖
๒
๓

๑๔๔

กรุงเทพมหานคร (ซ่อม)
สถานที่ ห้องประชุม โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
๒. อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
๓. นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัยฯ
ผู้ช่วยวิจัย

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
๑. มาลี วีระรัตน์
๒. ณัชชรี วรมาลา
๓. ปรานต์ธรนันท์ มูลใจทราย
๔. พรรณี พุทธิวัฒน์
๕. พัชรี ขันตีเรือง
๖. ศศิมา ประกอบธรรม
๗. ทวน พวินอ้อม
๘. วิไลวรรณ กอทอง
๙. เต็มพงษ์ ใจซื่อ
๑๐. สาวิตรี อ่อนขา
๑๑. จุฑารัตน์ สอนประสาร
๑๒. สุพร สีนวล
๑๓. วิราวรรณ กลมทสา

๕ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๔ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
๑ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๔ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๒ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
๖ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
๒ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
ตัวแทนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

๑๔๕

จังหวัดราชบุรี (ซ่อม)
สถานที่ ห้องประชุม โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์
วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
๒. อาจารย์จิรภัทร เริ่มศรี
๓. นายโกศล รุ่งเรืองศรี

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัยฯ
ผู้ช่วยวิจัย

ผู้ปกครองตัวแทนโรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์
๑. พรนภัร ประวัติ
๓. ศิวลักษณ์ ศิริพจนาวรรณ
๕. ณิชมน เข็มสุวรรณกุล
๗. ณัฐกิตติ์ จิราธันย์ธนาดุล
๙. เจริญรัตน์ ตันติวิศาล
๑๑. เทพสุดา ชื่อดี
๑๓.กนกอร อิ่มรส
๑๕. อรสา ผึ่งผาย
๑๗. เดือนเพ็ญ ขวัญตัว
๑๙. สาธิต แซ่เตียว
๒๑. พะยอม บัวแก้ว

พัชญา นิลมาตร์ .๒
๔รินลนี จินดาแจ้ง .
๖ อรุณี ดามณรงค์ .
๘ ศิริรัตน์ แป้นกลัด .
๑๐วิริยะ พูนขวัญ.อ.ส.จ .
นงนุช คงทิ้ง .๑๒
๑๔. อัญมณี ดานิล
๑๖. เขมิกา สาวสวรรค์
๑๘. จิดาภา กิจโอสถ
๒๐. วิไลวรรณ กิมใช่ย้ง

๑๔๖

เวทีครั้งที่ ๒
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
สถานที่ ห้องประชุม ๑ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๔.๐๐ น.
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๑. รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
๒. อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
๓. อาจารย์ ดร.รัฐพล พรหมมาศ
๔. ผศ.ดร.เอื้อจิตร วิโรจน์ไตรรัตน์
๔. ดร.ตรี บุญเจือ
๕. นางอัชญา นักสืบสวน
๖. นายอิทธิพล วรานุศุภากุล
๗. ผศ.พ.อ.พันธุดิศ ทองอุปการ
๘. นายปรเมศวร์ รัมยากูร
๙. นายนท พูนไชยศรี
๑๐. นายเจษฎา จี้สละ
๑๑. นางสาวกัณฐมณี เตียสัณฐิติ
๑๒.นายสุธิชา ภิรมย์นุ่ม
๑๓. นายโกศล รุ่งเรืองศรี
ผู้ปกครองตัวแทนจากกรุงเทพมหานคร
๑. เอกชัย แผ่นชัยภูมิ
๓. จริยา นาคะ
๕. ณัฐกฤตา ปัญเศษ
๗. อมรรัตน์ มธุรสกาจานันท์
๙. นันท์นภัส สภารัตเสฏฐี
๑๑. สัญญิ์อาจ ณัฐสุอัณณ์
๑๓. ปิยะดา บัญปีติกุล
๑๕. ปณิชา อรุณรัตน์
๑๗. อังคณา ผดุงเสรีวิทย์
๑๙. สราวุฒิ ไทยการุณวงศ์
๒๑. ธวัช ตั้งธนาชัยกุล
๒๓. อภิชาต เจิมประไพ

หัวหน้าโครงการฯ
นักวิจัยฯ
นักวิจัยฯ
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
วิทยากร
ผู้ช่วยนักวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย
ปรางทิพย์ ช้างทอง .๒
๔. วรรณภา ดาศรี
๖. รัฐชนา เลขะกุณ
๘. ปัญญาวัตร ศุรีวิภาค
๑๐. กนกรัฐ ร่ารวยธรรม
๑๒. มณฑา ศรีสถิตอนันท์
๑๔. รติกร เขียวหวาน
๑๖. นพกร ธีรภาพวงศา
๑๘. พีระพงศ์ หรรษวรพงศ์
๒๐. จารุวรรณ สิงขรวัฒน์
๒๒. สุรีย์รักษ์ ธารงชิระกุล

ผู้ปกครองตัวแทนจากสมุทรปราการ
๑. ธนากานต์ วิบูลย์พันธุ์
๒. โรจน์ทวี ภาสพงษ์ไพศาล
๑๔๗

ผู้ปกครองตัวแทนจากจังหวัดกาญจนบุรี
๑. มณีวรรณ เหลี่ยมจงกล
๒. นพกร ตุ้มน้อย
๓. พิพัฒน์ อรุณพัลลภ
๔. นภดล ขาวนาค
ผู้ปกครองตัวแทนจากจังหวัดชลบุรี
๑. จุรีพร แน่นนันท์
๒. อัศวิน ศรีถาการ
๓. ศรณ์พรรษ พรงาม
๔. ปิยะมาศ ไชยสิริรัตนกุล
ผู้ปกครองตัวแทนจากจังหวัดเชียงใหม่
๑. คุณมาลินี วรรณวงศ์
๒. คุณสมศักดิ์ ปัญญาจิระ

๑๔๘

ภาคผนวก ค. เครื่องมือวิจัย
เวทีครั้งที่ ๑
๑. แบบสอบถามก่อนการอบรบ (Pre-test)
แบบทดสอบ ก่อนอบรม (Pre-test)
การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสือ่ สู่เยาวชน
1.ข้อมูลทั่วไป

ชื่อ...........................................................สกุล............................................................
เพศ ( ) หญิง ( ) ชาย - อายุ.............ปี - การศึกษา................................-ศาสนา...........................
-อาชีพ...............................................-รายได้............................../เดือน -จานวนบุตร................คน
ชาย............คน ศึกษาอยู่ชั้น.............................................โรงเรียน ( ) รัฐบาล ( ) เอกชน
หญิง...........คน ศึกษาอยู่ชั้น.............................................โรงเรียน ( ) รัฐบาล ( ) เอกชน
2.
การบริโภคสื่อ
-ท่านเปิดรับสื่ออะไรบ้าง ( ) โทรทัศน์ ( ) วิทยุ( ) สิ่งพิมพ์..หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
( ) อินเตอร์เน็ต....มือถือ...คอมพิวเตอร์..แทปเล็ท
-สื่อที่ใช้บ่อย
1.................................................................2.............................................................................................
-ท่านชอบดูรายการอะไร ( ) ข่าว ( ) ละคร
( ) เกมโชว์ รายการประกวด
( ) โฆษณา ( ) อินเตอร์เน็ต ออนไลน์
-รายการไทยทา ไทยผลิตที่ท่านชอบ มีรายการใดบ้าง ( ) ข่าว .............................................................
( ) ละคร...................................................( ) โฆษณา…………………………………………………………………….
( ) เกมโชว์ รายการประกวด .................................................................................................................
-รายการจากต่างประเทศที่ท่านชอบ มีรายการใดบ้าง ( ) ข่าว ..........................................................
( ) ละคร................................................... ( ) โฆษณา………………………………………………………………….
( ) เกมโชว์ รายการประกวด ..............................................................................................................
-ท่านเข้าใจเนื้อหารายการที่นาเสนอหรือไม่ ( ) เข้าใจ ( ) ไม่เข้าใจ ( ) ปนๆ กัน
-ท่านเชื่อในสิ่งที่รายการนาเสนอหรือไม่
( ) เชื่อ เพราะ..........................................................................................................................
แล้วอยากทาตามหรือไม่ ( ) ทาตาม ( ) ไม่ตาม ( ) ทาตามบ้างไม่ตามบ้าง
( ) ไม่เชื่อ เพราะ......................................................................................................................
3.
การดูแลบุตรกับสื่อ
-บุตรของท่านเปิดรับสื่ออะไรบ้าง ( ) โทรทัศน์ ( ) วิทยุ ( ) สิ่งพิมพ์..หนังสือพิมพ์ นิตยสาร
( ) เกมส์ออนไลน์ ( ) อินเตอร์เน็ต....มือถือ...คอมพิวเตอร์..แทปเล็ท
-ท่านรู้สึกอย่างไรในการบริโภคสื่อของบุตรหลาน...........................................................................
......................................................................................................................................................
-ท่านให้คาแนะนาในการเปิดรับสือ่ ของบุตรหลานหรือไม่ ( ) แนะนา ( ) ไม่แนะนา
-บุตรหลานมีการตอบรับการแนะนาของท่านอย่างไร…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………

โรงเรียน.............................................................

ชัน้ เรียนของบุตรหลาน................................................
๑๔๙

๒. คาถามนาวิจัยช่วงที่ ๑ เมื่อได้ชมคลิปสื่อ ๕ ประเภท
คาถามนาวิจัยช่วงที่ ๑ เมื่อได้ชมคลิปสื่อ ๕ ประเภท
1. กลุ่มการรู้เท่าทัน ประเภท สื่อโฆษณา
- เมื่อท่านได้ชมตัวอย่างโฆษณาแล้ว ท่านรู้สึกอย่างไร
- ท่านพบเห็นอะไรที่ปกติหรือผิดปกติหรือไม่
- เป็นโฆษณาแนวไทยสร้าง หรือได้แนวทางจากต่างประเทศ
- ท่านเห็นแล้วเชื่อหรือไม่ เพราะอะไร
- ท่านจะตัดสินใจซื้อสินค้าตัวนี้หรือไม่
2. กลุ่มการรู้เท่าทัน ประเภท รายการละคร
- ท่านดูละครแล้วรู้สึกอย่างไร
- ท่านพบเห็นอะไรผิดไปจากพฤติกรรมปกติหรือไม่
- ท่านรู้สึกอึดอัดกับพฤติกรรมในละครหรือไม่
- ถ้าเป็นละครแนวไทยสอนไทย น่าจะเสนอละครในแนวทางใด
- ท่านจะยังติดตามชมละครลักษณะนี้ต่อไปหรือไม่
3. กลุ่มการรู้เท่าทัน ประเภท รายการข่าว
- ท่านอ่าน/ฟัง/ชม ข่าวนี้แล้วมีความเห็นต่อข่าวนี้อย่างไร
- สื่อที่เสนอได้ให้ข้อเท็จจริงของเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาหรือไม่
- สื่อที่เสนอข่าว เป็นข่าวให้คนไทยฉลาด รู้ทันสถานการณ์ หรือแค่ให้เราบริโภคข่าวอะไรก็ได้
- ข่าวที่เราบริโภคทุกวันนี้ เรากาหนดให้สื่อเสนอหรือสื่อเป็นตัวกาหนดข่าวให้เราบริโภค
- ข่าวที่ควรให้ประชาชนรู้ ต้องมีลักษณะอย่างไร
4. กลุ่มการรู้เท่าทัน ประเภท รายการเกมโชว์
- ท่านเห็นเกมส์โชว์นี้แล้วรู้สึกอย่างไร
- ท่านคิดว่ากระบวนการแข่งขันดาเนินไปตามธรรมชาติ หรือมีการจัดฉากหรือไม่
- ท่านคิดว่าเป็นเกมส์โชว์นแนวไทยสร้าง หรือได้แนวคิด และการสร้างจากต่างประเทศ
- ท่านคิดว่ามีปัจจัยอะไรบ้างที่เข้ามามีอิทธิพลต่อรายการที่เสนอ
- ท่านเห็นว่า เบื้องหลังของกระบวนการดรามา/เกมส์ สื่อต้องการอะไรจากผู้ชม
5. กลุ่มการรู้เท่าทัน ประเภท สื่อ internet / online
- ท่านคิดว่าเราเปิดใช้สื่อออนไลน์ เพราะเหตุผลใด
- ก่อนจะลงข้อความใดๆ ผ่าน internet ต้องทาอย่างไร ใครคือผู้ได้ประโยชน์จากได้ลงข้อความ
- สื่อ internet / online เริ่มจากการเป็นสื่อไทยสร้าง หรือของต่างชาติ
- การโหวตเสียงทางบ้านผ่านทางสื่อ internet / online เราคนโหวดได้หรือเสียอะไร
- ท่านเปิดดูข้อมูลทาง internet / online แล้ว อะไรที่ท่านเชื่อ อะไรที่ท่านไม่เชื่อถือเลย

๑๕๐

๓. แบบแสดงความเห็นเมื่อได้ชมคลิปสื่อ ๕ ประเภท
แบบแสดงความคิดเห็นเมื่อท่านได้ชมสื่อประเภทต่างๆ
1. เมื่อท่านได้ชมสื่อโฆษณาท่านมีความคิดเห็นเช่นไร

2. เมื่อท่านได้ชมสื่อรายการละครท่านมีความคิดเห็นเช่นไร

3. เมื่อท่านได้ชมสื่อรายการข่าวท่านมีความคิดเห็นเช่นไร

4. เมื่อท่านได้ชมสื่อรายการเกมโชว์ท่านมีความคิดเห็นเช่นไร

5. เมื่อท่านได้ชมสื่อ internet / online ท่านมีความคิดเห็นเช่นไร

๑๕๑

๔. คาถามนาวิจัยช่วงที่ ๒ สาหรับกิจกรรมกลุ่มของผู้ปกครองเมื่อได้ดูคลิปสื่อแล้ว
คาถามนาวิจัยช่วงที่ ๒ สาหรับกิจกรรมกลุ่มของผู้ปกครอง
1. ในครอบครัวของท่าน ท่านเห็นความผิดปกติหรือเห็นบุตรหลานมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
จากการรับสื่อ หรือไม่ อย่างไร /
2. ความวิตก กังวลของท่านต่อข้อ 1 สื่อกับพฤติกรรมบุตรหลานของท่าน
3. ความวิตกกังวลในข้อ น่าจะมาจากเหตุใดต่อไปนี้ 2
3.1 สื่อขาดความรับผิดชอบในการชี้นาสังคมในทางที่ดี
3.2 รัฐไม่กากับดูแลสื่อให้มีคุณภาพและมาตรฐานคุณธรรมที่ดีกับความเป็นไทย
3.3 สื่อเห็นแก่ประโยชน์ของสื่อ โดยไม่สนใจสังคม
3.4 วัฒนธรรมไทยอ่อนแอ ยอมให้แนวคิดข้ามวัฒนธรรมเข้ามามีอิทธิพลต่อสังคมไทย
3.5 ระบบครอบครัวอ่อนแรงในการต้านกระแสวัฒนธรรมจากต่างชาติ
3.6 ความก้าวหน้าด้านสื่อ ทาให้เยาวชนหลงทางและหลงผิดได้ง่ายและรวดเร็วเกินการควบคุม
3.7 พ่อแม่ ผู้ปกครองเอง ขาดความรู้เท่าทันอันตรายของสื่อต่อเยาวชนอย่างจริงจัง
3.8 สื่อไทยไม่คิดสร้างสรรค์ เน้นการนารายการตามแนวต่างชาติมาเสนอให้คนไทยดู
3.9 อื่นๆ .............................................................................................................................
3.10 อื่นๆ ................................................................................................................... ....
4. ท่านรู้สึกอย่างไรกับคากล่าวนี้ คนไทยไม่ห่วงใย ”ก้มหน้า“ สังคมไทย กาลังกลายเป็นสังคม“
”กันและไม่สนใจช่วยเหลือกัน เห็นแต่ตัวเองเป็นสาคัญ
5. ท่านมีข้อเสนอในการแนะนาเยาวชนในความดูแล เกี่ยวกับการเสพสื่ออย่างไร
6. สื่อที่ดีที่จะเป็นแบบอย่างในการชี้นาเยาวชน ท่านคิดว่าสื่อนั้นควรจะมีลักษณะอย่างไร
7. ท่านมีความคิดเห็นต่อแนวทางการสอดแทรกเนื้อหาสร้างความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย /
อย่างไร
8. ท่านต้องการให้ภาครัฐมีการจัดการอย่างไรกับสื่อ ที่ยังไม่รับผิดชอบต่อสังคมไทยเพียงพอ
9. ท่านต้องการให้ภาครัฐมีการจัดการอย่างไรกับการรู้เท่าทันสื่อของเยาวชน

๑๕๒

๕. แบบสอบถามหลังการอบรม (Post Test)
แบบทดสอบ หลังการอบรม (Post-test)
การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครอง
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสือ่ สู่เยาวชน
1. ท่านได้รบ
ั ความรู้อะไรบ้างจากการจัดกิจกรรมวันนี้
1.1......................................................................................................................................................
1.2......................................................................................................................................................
1.3......................................................................................................................................................
1.4......................................................................................................................................................
2. การบริโภคสื่อของท่านต่อไปนี้ จะเป็นอย่างไร
( ) ดูอย่างรอบคอบมากขึ้น

( ) จะเสนอความคิดเห็นผ่านไปถึงสื่อมากขึ้น
( ) นาความรู้ที่ได้ไปบอกต่อ
( ) พิจารณาก่อนการตัดสินใจบริโภค
( ) เชื่อและทาตามสื่อน้อยลง
( ) มีความเชื่อมั่นที่จะสอนเยาวชนเรื่องสื่อมากขึ้น
( ) บริโภคเหมือนเดิม ดูอะไรก็ดูแบบเดิม
( ) จะเลือกสื่อที่จะบริโภคมากขึ้น
( ) พิจารณาด้านเนื้อหาที่เหมาะสมก่อนบริโภค
3. ท่านต้องการให้เกิดรายการไทยทา ไทยผลิตในรูปแบบใด
( ) ให้รัฐส่งเสริมให้มรี ายการไทยทา ไทยผลิตให้มากขึ้น
( ) ต้องการให้ผู้ผลิตผลิตเนื้อหาสือ่ ที่เสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้น
( ) ต้องการให้ผู้ผลิตผลิตเนื้อหาสือ่ ที่เสริมคุณค่าคุณธรรม จริยธรรมให้มากขึ้น
( ) ต้องการให้สื่อเป็นแบบอย่างทีด่ ีให้กับเยาวชนให้มากขึ้น
4. รายการไทยทา ไทยผลิตที่สื่อควรนาเสนอให้มากขึ้น คือเรื่องใด
( ) ข่าว
( ) สารคดีไทย และภูมิปัญญาไทย
( ) ละครเพื่อเยาวชน
( ) เกมโชว์แบบไทยๆ
( ) รายการประกวด สาหรับเยาวชน
( ) สารคดีเท่าทันเทคโนโลยี
( ) รายการคิด วิเคราะห์อย่างชาญฉลาด
( ) กินอยู่อย่างไทยอย่างมีคุณค่า
( ) อื่นๆ.............................................................................................................................................
5. ท่านจะให้คาแนะนาในการเปิดรับสื่อของบุตรหลานอย่างไร
5.1......................................................................................................................................................
5.2......................................................................................................................................................
5.3......................................................................................................................................................
6. ท่านจะควบคุม ดูแลการบริโภคสื่อของบุตร หลานมากขึ้นหรือไม่
( ) มากขึ้น

( ) เหมือนเดิม ( ) เฉยๆ
7. ท่านจะนาความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปถ่ายทอดต่อกับใคร หรือไม่
( ) ถ่ายทอดต่อเพื่อนฝูง
( ) ถ่ายทอดต่อพี่น้อง คนในครอบครัว
( ) ถ่ายทอดต่อกับทุกคนที่มีโอกาส
( ) ไม่ถ่ายทอดต่อ
โรงเรียน.............................................................

ชัน้ เรียนของบุตรหลาน................................................

๑๕๓

เวทีครั้งที่ ๒
๑. คาถามนาบนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่ถามนาวิทยากรจากนักวิชาชีพสื่อ ผู้เชี่ยวชาญ และ
นักวิชาการกฎหมาย
ประเด็นคาถามสาหรับนักวิชาชีพสื่อ
1. แนะนาการทางานของท่าน เป็นอย่างไร
2. ท่านคิดอย่างไรกับเสียงจากสังคมว่า สื่อไม่รับผิดชอบ
ประเด็นคาถามสาหรับนักวิชาการและตัวแทนองค์กรเฝ้าระวัง
1. ท่านคิดอย่างไรกับการทางานของสื่อในปัจจุบัน
2. เราควรสอดส่อง ดูแล สื่อที่ไม่รับผิดชอบสังคม ได้อย่างไรบ้าง
3. กรุณาเล่าประสบการณ์ที่ท่านได้ดาเนินงานเกี่ยวข้องกับสื่อ
ประเด็นคาถามสาหรับนักกฏหมายกับสื่อ
1. เราเอาผิดสื่อได้อย่างไรบ้าง
2. ท่านคิดอย่างไรกับเสียงจากสังคมว่า สื่อไม่รับผิดชอบ
3. การเอาผิดสื่อทางกฏหมายและจริยธรรม ต่างกันอย่างไร
4. ประสบการณ์ของท่านกับความผิดจากสื่อ

๑๕๔

๒. คาถามนาวิจัย สาหรับกิจกรรมในกลุ่มของผู้ปกครอง ภายหลังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
นักวิชาชีพสื่อและนักวิชาการ
โครงการวิจัยการรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเอง
ของผู้ปกครองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน
ขอความอนุเคราะห์ท่านเสนอแนวทางเกี่ยวกับสื่อที่ส่งผลต่อบุตรหลานของท่านในประเด็นต่อไปนี้
1. แนวทางในการทาให้บุตรหลานรู้เท่าทันสื่อ / รู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อ

2. แนวทางในการป้องกันบุตรหลานของท่านที่ได้รับผลกระทบจากสื่อที่ไม่ดี

3. ท่านมีแนวทางการเผยแพร่ความรู้เท่าทันสื่อ ที่ได้รับจากการวิจัยในครั้งนี้ ต่อผู้ปกครองกลุ่มอื่น หรือ
โรงเรียนอื่นๆ

๑๕๕

4. ท่านมีแนวทางที่จะร้องเรียนผลกระทบจากสื่อ ด้วยวิธีอะไรบ้าง

5. ท่านมีแนวทางในการเสนอรัฐบาลในการดูแลสื่อ / ควบคุมสื่ออย่างไรบ้าง

ขอขอบคุณสาหรับความคิดเห็นจากท่าน

๑๕๖

๓. แบบประเมินผลโครงการ
ของผู้ปกครอง

โครงการวิจัยการรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเอง
โครงการวิจัยการรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเอง
ของผู้ปกครองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน

แบบประเมินผลโครงการ
โครงการวิจัยการรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเอง
ของผู้ปกครองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน
ตอนที่ 1 โปรดท าเครื่ อ งหมาย  ลงในช่ อ งว่ า งที่ ต รงกั บ ความคิ ด เห็ น ของท่ า นมากที่ สุ ด โดยมี เ กณฑ์ ก ารแปล
ความหมายของระดับความคิดเห็นตั้งแต่มากที่สุดไปถึงน้อยที่สุด ดังนี้ 5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = พอใช้, 2 = น้อย,
1 = น้อยที่สุด
รายการประเมิน

5

ระดับความคิดเห็น
4
3
2

1

1. ท่านได้รับประโยชน์จากการวิจยั ในครั้งนี้ในระดับใด
2. ระดับความพึงพอใจของท่านในการวิจัยครั้งนี้ ในระดับใด
3. ความรู้ที่ได้รับ จากการรู้เท่าทันสื่อในระดับใด
4. ท่านมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้การรู้เท่าทันสื่อไปยังผู้ปกครอง
อื่นๆในระดับใด
5. ความรู้ที่ได้รับ จากการรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อ ในระดับใด
6. ท่านต้องการให้สื่อนาเสนอรายการที่มีเนื้อหาวัฒนธรรมไทยในระดับใด
7. ท่านมีความพึงพอใจในการที่สื่อนาเสนอเนื้อหาที่นาเข้าจากวัฒนธรรม
ชาติอื่น ในระดับใด
8. ท่านเห็นสื่อที่สร้างผลกระทบต่อเยาวชน ท่านจะร้องเรียนกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในระดับใด
9. ท่านเห็นว่าผู้ปกครองควรจับกลุ่ม หรือ สร้างเครือข่ายเพื่อช่วยกัน
ป้องกันเยาวชนจากผลกระทบสือ่ ในระดับใด
10. ท่านต้องการให้มีกิจกรรมในลักษณะเช่นนี้กับกลุม่ ผู้ปกครอง
ในระดับใด
11. ท่านต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบเนือ้ หาสื่อ
ให้มีเนื้อหาความเป็นไทยให้มากขึ้นในระดับใด
12. ท่านต้องการให้รัฐบาลเข้ามาดูแล จัดระเบียบสื่อในระดับใด
ตอนที่ 2 ให้ท่านระบุความคิดเห็นลงในช่องว่าง
ประเด็นที่ท่านคิดว่า งานวิจัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดกิจกรรมให้กับผู้ปกครองมีเรื่องอะไรบ้าง
1.
2.
3.
ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ (โปรดระบุ)

ขอขอบคุณสาหรับความร่วมมือ
๑๕๗

ภาคผนวก ง.
สไลด์ให้ความรูจ้ ากวิทยากร และนักวิจัย
๑. สไลด์นาเสนอความรู้ของวิทยากรจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) โดยอาจารย์ตรี บุญเจือ
ผู้อานวยการส่วนไกล่เกลีย่ ข้อพิพาท และเลขานุการคณะอนุกรรมการ สานักงาน
คณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง
ประเทศไทย (กสทช.) ที่ให้ความรู้กับผู้ปกครองในเวทีครั้งที่ ๑

๑๕๘

๑๕๙

๑๖๐

๑๖๑

๑๖๒

๑๖๓

๑๖๔

๑๖๕

๑๖๖

๑๖๗

๑๖๘

๑๖๙

๑๗๐

๑๗๑

๑๗๒

๑๗๓

๑๗๔

๑๗๕

๑๗๖

๑๗๗

๑๗๘

๑๗๙

๑๘๐

๑๘๑

๑๘๒

๑๘๓

๑๘๔

๑๘๕

๒. สไลด์นาเสนอความรู้ของนักวิจัยโครงการ ให้ความรู้กับผู้ปกครอง
ในเวทีที่ ๑
(บรรยายโดยหัวหน้าโครงการวิจัย)

๑๘๖

๑๘๗

๑๘๘

๑๘๙

๑๙๐

๑๙๑

๑๙๒

๑๙๓

๑๙๔

๑๙๕

๑๙๖

๑๙๗

๑๙๘

๓. คลิปจากสื่อตัวอย่าง ๕ ประเภท ให้ความรู้กับผู้ปกครอง

๑๙๙

๒๐๐

๔. ผลสรุป ข้อมูลความรู้จากเวทีที่ ๒
ข้อมูลเวทีเสวนานักวิชาชีพสื่อ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ

๒๐๑

ข้อมูลความรู้จากเวทีที่ ๒
วันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
๑. เวทีเสวนานักวิชาชีพสื่อ ...?สื่อทาร้ายสังคมจริงหรือ“มุมมองจากนักวิชาชีพโดยวิทยากร ”
นักวิชาชีพสื่อ ดาเนินรายการ รศกรวรรณ กฤตวรกาญจน์.ดร.
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ พันธุดิศ ทองอุปการ แอดมินเพจแมวเหมียวพุงป่อง.
 นายปรเมศวร์ รัมยากูร ตัวแทนงานโฆษณาในสื่อออนไลน์
 นายนท พูนไชยศรี ผู้กากับละคร บริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด มหาชน
 นายเจษฎา จี้สละ ผู้ประกาศและผู้สื่อข่าว สปริงนิวส์ Digital TV
 นางสาวกัณฐมณี เตียสัณฐิติ ทีมงานรายการ The Voice Thailand
ผลสรุป ข้อมูลเวทีเสวนานักวิชาชีพสื่อ “สื่อทาร้ายสังคมจริงหรือ?
...มุมมองจากนักวิชาชีพ”
จากเวทีเสวนานักวิชาชีพสื่อ “สื่อทาร้ายสังคมจริงหรือ?...มุมมองจากนักวิชาชีพ” โดยวิทยากร
นักวิชาชีพสื่อ ๕ ประเภท การจัดเวทีเป็นลักษณะการจัดให้สื่อวิทยากร ให้ข้อมูลเรื่องการทางานของแต่
ละสื่อ และให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่อในสังคมไทย ในลักษณะของการถามนาและผลัดกันให้ข้อมูลที่ละคน
ทีละสื่อ ผลการให้ความรู้เรื่องการทางานของสื่อผ่านเวทีเสวนา ในหัวข้อ “สื่อทาร้ายสังคมจริงหรือ? ...
มุมมองจากนักวิชาชีพ” ได้ข้อสรุปดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพันธุดิศ ทองอุปการ นักวิชาการและนักวิชาชีพที่คลุกคลีอยู่กับ.สือ่
ด้านออน ไลน์มามากกว่า ๓๐ ปี เจ้าของแอดมินเพจ ”แมวเหมียวพุงปวอง“
“เราได้คิดหรือไม่ว่า สื่อส่งผลอย่างไรต่อเรา ทีนี้พอเราใช้นามแฝงขึ้นมา เราจะไม่ค่อยแคร์ ผม
ในฐานะที่ต้องทางานทางด้านนี้มานาน เรื่องอะไรที่มันไม่ถูกต้องกับสังคม เราจะเอายังไง จะปล่อยผ่าน
หรือเราจะลงไปลุยกับมัน” นายแพทย์กล่าวเมื่อถูกตั้งคาถามว่าสื่อส่งผลอย่างไรกับชีวิต เมื่อต้องเป็น
ผู้ใช้งานสื่อ
แอดมินเพจ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อในยุคปัจจุบัน”แมวเหมียวพุงป่อง“ว่า สื่อ
ส่งผลกระทบอะไรต่อสังคม สร้างปัญหาหรือผลกระทบอะไรให้เยาวชนหรือไม่ ไม่ใช่เพียงปีหรือสองปีที่
ผ่านมา แต่เป็นมาตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็ก สื่อสมัยก่อนแอบแฝงจนหลายคนมองข้ามไป ยกตัวอย่างเช่น
ทุกวันอาทิตย์เด็กผู้ชายจะต้องไปแผงหนังสือเพื่อซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่ง เพราะภาพวาบวิวที่หน้าปก
ของหนังสือพิมพ์ที่เน้นขนาดใหญ่มากเห็นได้ชัดเจน เป็นการแอบแฝงการทาร้ายสังคมหรือไม่ ทาให้คดี
ขมขื่นเพิ่มขึ้นหรือเปล่า
ฉะนั้นหากถามว่าสื่อทาร้ายสังคมไหม
อาจจะต้องตรึกตรองกันอย่างมี
วิจารณญาณ
นอกจากนี้ยังมีประเด็นอื่น ๆ เช่น ข่าวครูข่มขืนนักเรียน ข่าวนักเรียนช่างกลตีกัน ยิงคนบน
รถเมล์ตาย เหตุการณ์เหล่านี้นอกจากพฤติกรรมของคนแล้วที่ไม่ดี สือ่ ที่เสื่อม สื่อที่ไม่ดี ยังหยิบมา
๒๐๒

นาเสนอในมุมที่ไม่ได้สร้างสรรค์กับสังคมอีกด้วย การเสพสื่อต่างๆ อย่าไปโทษสื่อเพียงด้านเดียว
ต้องโทษตัวเอง ที่เรานาพาตัวเองไปสู่สื่อที่เสื่อมทั้งข้ออ้างด้านเวลา ด้านความสะดวก และอื่น ๆ และใน
มุมมองของนายแพทย์ ท่านยังแสดงความคิดเห็นอีกว่า สื่อทาร้ายสังคมอย่างหนักไม่เคยเปลี่ยน ตั้งแต่
อดีตจนปัจจุบัน เปลี่ยนรูปแบบใหม่ไปตามบริบทของสัคม จากหนังสือ หนังสือปกขาว หนังสือพิมพ์
วิทยุ ทีวี มาเป็นอินเตอร์เน็ต แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนคือการที่เราปล่อยให้สื่อที่เสื่อมๆ เข้ามาถึงครอบครัวนั้น
แหละ สังคมจึงมีปัญหา
จากผลการระดมความคิดเห็นในระยะที่ ๑ พบว่า ผู้ปกครองให้ความสนใจกับข่าว ทีวี คือสื่อยุค
เก่า แต่เยาวชนยุคนี้มีสนใจน้อยลง เยาวชนสมัยใหม่กลายเป็น “เน็ตซิติเซ็นต์” เป็นสื่อยุคใหม่ หาก
ผู้ปกครองไม่เข้าใจไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเลย ท่านจะไม่สามารถรู้เลยว่า ลูกของท่านใช้เน็ตอยู่นั้น เขาดู
อะไรบ้าง เพราะท่านไม่มีความรู้ ไม่เคยใส่ใจเลยว่านี่คือสื่อยุคใหม่ที่เด็กๆ เขาสนใจแทนทีวี และข่าวที่มี
แต่รุ่นเราที่สนใจนั้นคือเรื่องแรก เรื่องที่สอง สิ่งที่หลอกล่อให้คลิก กดไลค์ กดแชร์ มันเป็นการเปิดประตู
ต้อนรับไวรัส หากถ้ามีการใช้งานหรือเผยแพร่ก่อให้เกิดผลกระทบขึ้น มันคือความผิดที่ต้องมานั่ง
แก้ปัญหาไปตามกระบวนการ จะทั้งส่วนของระบบหรือลามไปสู่กระบวนการยุติธรรมก็ตามแต่กรณี
๒. อาจารย์ปรเมศวร์ รัมยากูร ผู้ผลิตและสร้างสรรค์งานโฆษณาในสื่อออนไลน์ และอาจารย์
ประจาภาค วิชาสื่อดิจิทัล มหาวิทยาลัยสยาม หนึ่งในผู้ร่วมเสวนาที่รับบทบาททั้งในฐานะ
นักวิชาชีพด้านโฆษณา
“ผมเป็นคนแรกที่ยุบเข้ามาเป็นด็อดคอม ก่อนหน้าก็ด็อดคอม ทุกคนก็เข้าใจว่ามัน ธุรกิจเวป
ไซต์
รุ่งทุกคน จับตาออนไลน์ใช่ไหม แต่ผมจะบอกว่าปี 2000 เหมือนเดิมเลยครับ เหมือนเราย้อนกลับไปเป็น
แบบนี้มาแล้วรอบหนึ่งแล้วล่มสลายมาแล้วรอบหนึ่ง ผมเป็นคนยุคแรกที่อยู่ในยุคนั้นเพราะเราคิดว่ามัน
จะหาเงินได้กับ ด็อดคอม จากเวปไซต์แต่มันไม่สาเร็จ ผลก็ผันตัวเองมาทางานธุรกิจโมบายคอนเทน
ธุรกิจดาวน์โหลด ริงโทน สักพักหนึ่งออกไลน์กลับมาอีก ผมก็กลับไปเปิดอีก กลายเป็นออนไลน์ริเจนซี่
ลงโฆษณาในอินเตอร์เน็ต แบรนด์เนอร์ให้กับบริษัทต่างๆ ให้คนคลิกเข้าไปก็จะได้เห็นหน้าโฆษณา มีการ
แอปพลิเคชั่น ทานู่นทานี่มากมาย ถ้าเทียบกับวิชาสื่อ งานสายของผมเหมือนเป็นสายดาร์กที่สุด ก็อยาก
ให้รู้ทุกคนจะได้รู้เท่าทันว่าสื่อโฆษณา เมื่อโฆษณาส่วนหนึ่งคือธุรกิจ คือเราถูกจ้าง เราก็จะทาให้ดีที่สุด
เพื่อให้คนคลิกเข้าไปอ่านโฆษณา”
อาจารย์ปรเมศวร์ รัมยากูร ให้ความเห็นเกี่ยวกับสื่อโฆษณา ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงจากยุคสื่อ
เก่า
สู่ยุคสื่อใหม่ มีทั้งกลยุทธ์กลวิธีมากมายที่มีการเปลี่ยน แปลงทั้งด้านเครื่องมือการสื่อสาร รูปแบบหรือ
วิธีการนาเสนอของสินค้า เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตรงและมีประสิทธิภาพ “ถ้าเทียบกันในวงการสื่อ
สายโฆษณาเหมือนเป็นสายดาร์กที่สุด อยากให้ทุกคนรู้เท่าทันว่าสื่อโฆษณา คือส่วนหนึ่งของธุรกิจ นัก
ผลิตงานโฆษณาเราถูกจ้าง เราก็จะทาให้ดีที่สุดเพื่อให้คนคลิกเข้าไปอ่านโฆษณา จะด้วยวิธีการใดก็
แล้วแต่ มันมีวิธีการหลอกล่อมากมาย อย่าลืมว่าโฆษณามันอยู่บนฐานคิดที่ว่าทายังไงให้คนเขาเข้าไป
และซื้อสินค้า และปิดข้อด้อยของตัวเอง จุดเด่นของตัวเองมีนิดเดียวแต่เราขยายความจนมันใหญ่ขึ้น สื่อ
ออนไลน์กเ็ หมือนกัน ที่นี้พอเรารู้สึกว่ามีลูกเล่นมากมาย มีลูกเล่น มีคลิกรูปภาพ ลูกเล่นหน้า typical
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หน้าอินเตอร์เน็ตมากกมาย มันทาให้เหมือนว่าโฆษณามันมีทริค เทคนิคในการดึงให้คนเข้าไปหาโฆษณา
ได้ง่ายมากขึ้น ง่ายกว่าการเปิดทีวีดูโฆษณา ในออนไลน์มันสามารถจู่โจมเราได้มากกว่า”
ในสถานะที่มีความแตกต่างกันในบริบททั้งในฐานะนักธุรกิจโฆษณา และ นักวิชาการ ที่มีโอกาส
ได้ส่งต่อความรู้ให้กับนักศึกษาด้านนิเทศศาสตร์ มีความยาก ในความง่ายต่อการส่งต่อความรู้การรู้เท่า
ทันสื่อ สื่อทีวีมีการวัดเรทติ้งเพื่อกาหนดความนิยม สื่อโฆษณาออนไลน์ก็มีการวัด คลิกเรท ที่แสดงถึง
ความนิยมเช่นกัน การคิดสร้างสรรค์ให้ผู้ชมโฆษณาเข้ามาชมหรือคลิกได้มากที่สุด เป็นอีกกลยุทธ์ที่ทาง
โฆษณาต้องทาเพื่อสนองความต้องการของสินค้า ทาให้เห็นความน่ากลัวหรือผลกระทบของสื่อโฆษณา
ออนไลน์ ที่เราสามารถพบเห็นได้ง่ายในสังคมปัจจุบัน เช่น การมีเด็กนาเงินไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือ
เพื่อเข้าเล่นเกมส์ออนไลน์จานวนกว่าแสนบาท สิ่งนี้คือสิ่งที่เทคโนโลยีก้าวไปข้างหน้า แต่ผู้ปกครองกลับ
ตามไม่ทันและไม่รู้เท่าทันความซับซ้อนและหลาก หลายของกลยุทธ์ที่สื่อนามาชี้นาชักจูงเยาวชน ทั้ง
ข้อมูลบัตรเครดิต เงินในบัญชี หรือแม้แต่ข้อมูลส่วนตัวของครอบครัว ก็เป็นความปลอดภัยที่มีช่องทางใน
การเข้าถึงได้ไม่ยาก หากไม่ระมัดระวัง สื่อออนไลน์เป็นความอิสระในการนาเสนอเนื้อหาต่าง ๆ อย่างที่
เราเห็นในปัจจุบันมันมีกลวิธีในการหลอกล่อโดยใช้ความอยากของมนุษย์เป็นเครื่องมือในการเข้าถึง
เราจะเห็นได้จาก หัวข้อข่าว (Head Line) ของสื่อออนไลน์ในปัจจุบันจะใช้วิธีการตั้งคาถามบ้าง
ใช้ข้อความที่ส่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นบ้าง การกระตุ้นด้านมืดของพฤติกรรมมนุษย์โดนนากลับมา
ใช้เพื่อให้เกิด การคลิก เพื่อที่จะนาเข้าไปสู่ความต้องการของสินค้าหรือผู้นาเสนอเรื่องราวนั้น ๆ เช่น มี
การตั้งกระทูใ้ นเว็บบอร์ดออนไลน์ว่า “ทะเลาะกับแฟนเป็นประจา...แต่ไม่คิดเลยว่าแฟนจะทาอะไรแบบ
นี้” ตั้งหัวข้อโดยไม่มีข้อมูลอะไรให้อ่านเสริมเลย ถ้าอยากรู้ว่าแฟนทาอะไรก็ต้องคลิกเข้าไปอ่าน ซึ่ง
หลังจากการยอมรับการคลิกเข้าไปแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นอยู่ที่การกาหนดของผู้นาเสนอทั้งนั้น ทั้งการ
โฆษณา การแฝงการขายสินค้า หรืออื่น ๆ พฤติกรรมหรือรูปแบบที่กล่าวมานั้น กาลังเป็นปัญหาที่ทาให้
เยาวชนหรือผู้ใช้งานสื่อออนไลน์นามาเลียนแบบเป็นกลวิธีในการดึงดูดยอดไลค์ เพื่อให้คนเข้ามาดูกระทู้
หรือโฆษณาที่ต้องการนาเสนอมากขึ้นในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการหลอกล่อวิธีหนึ่งที่เราก็ต้องยอมรับว่า มันผิด
จารีตหรือจรรยาบรรณที่ดีในการสื่อสารผ่านสื่อ สื่อจึงถูกกาหนดให้ทาร้ายสังคม เพราะคนที่ใช้สื่อ
สามารถถูกกาหนดให้เป็นไปอย่างที่คนส่งสารต้องการ
๓. นายนท พูนไชยศรี ผู้กากับละคร ในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด มหาชนผู้เชี่ยวชาญ
ด้านละครโทรทัศน์ กว่า ๑๗ ปีบนเส้นทางสายการกากับละครโทรทัศน์
ผู้กากับละครในเครือบริษัท กันตนา กรุ๊ป จากัด มหาชน กล่าวว่าการนาละครเก่าที่เคยผลิต
งานมาแล้วนากลับ มาทาใหม่ เช่นเพลิงพระนาง ผู้ผลิตและสถานีโทรทัศน์ที่ออกอากาศมักจะคาดหวัง
ผลด้านความนิยมที่มากกว่าหรือเท่าๆ กับเวอร์ชั่นเดิม จึงทุ่มเทเต็มที่ เต็มพิกัด ใช้นักแสดงเบอร์ใหญ่ๆ
หมดเลย มารวมอยู่ในละครเรื่องนี้ นักแสดงถือเป็นผลส่วนหนึ่ง ส่วนละครที่เคยดังในอดีตก็อย่างหนึ่ง
สาหรับเรื่องความรุนแรงของเรื่อง มันเป็นสิ่งที่ทาให้คนสนใจ อยากจะเห็นว่าตัวละครหลักจะไปตบใคร
บ้าง มันก็เป็นความคาดหวังของผู้ชม การให้เวลากับเรื่องของการขัดแย้งหรือช่วงของการทะเลาะเบาะ
แว้งกัน จะเป็นสิ่งที่ผู้ผลิตมองว่ามันดึงดูดได้ แต่มันก็จะถูกกสทช.ควบคุมอยู่ ให้จัดเรทละครเป็นประเภท
ท รายการทั่วไป หรือ น 13+ ผู้ปกครองควรแนะนาเยาวชนให้อยู่ในช่วงอายุที่กาหนด
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จะเห็นได้ว่า มีการวัดระดับรายการ และบอกเวลาที่ละครจะได้ออกอากาศเวลาไหน ซึ่งละครที่
ออก อากาศก่อน ๒ ทุ่ม จะเป็นพวกรายการทั่วๆไป ค่อนข้างใสบริสุทธิ์ สะอาด เหมือนน้า เพื่อให้เด็กดู
ได้ ในขณะที่ละครหลังข่าวเลย ๒ ทุ่มครึ่งไปแล้วก็จะเป็นรายการ น ๑๓+ เด็กอายุ ๑๓ ดูได้แต่ต้องมี
ผู้ปกครองดูด้วย ซึ่งก็มาตกกับละครหลังข่าวที่กาลังเป็นกระแส แต่ผู้ผลิตก็ตั้งใจทาให้ผู้ใหญ่ชมเป็น
กลุ่มเป้าหมายหลัก ดังนั้นจะมีความรุนแรงอยู่บ้าง แต่สถานีโทรทัศน์ก็เน้นย้าเสมอว่าให้ผ่านไปเลยนะ
แค่เล่าว่ามีกระทาไม่ต้องไปเน้นการกระทา
ส่วนความยากง่ายที่ต้องผลิตละครให้ดึงดูดใจผู้ชมนั้น ช่วงหลังมานี้มันทายาก คนดูมันก็
เปลี่ยนไป มันจะเอาแต่มุขเดิมมาใส่คงไม่ค่อยประสบผล คนดูในยุคสมัยใหม่ ก็ต้องลองอะไรใหม่ๆ เคยมี
ทาอะไรที่มันฉีกออกเลย เราลืมคนดูกลุ่มเดิม ผลนี่คือได้ด้านเรทติ้ง แต่ในเชิงการโฆษณา ก็มีปัญหา
เพราะเรทติ้งแรง แต่รายได้ยังไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด จริงๆ รายได้ก็ไม่ค่อยรอดเหมือนกัน
แม้จะได้รับความนิยมสูงในด้านการรับชม ดังนั้นตอนนี้ทาอย่างไรที่จะมีเนื้อหาความรู้เดิม และต้องมี
อะไรใหม่ๆ
ทางฝั่งละคร จริงๆคือเรื่องแต่งทั้งหมดนั้นแหละ ทั้งที่จริงๆตั้งแต่เราได้รับการสั่งสอน เรียนมา
ตั้งแต่ต้น ครูก็จะบอกเลยว่าทาสื่อนะ แต่งเรื่องนะ คนดีต้องได้ดีคนชั่วต้องได้ชั่ว แค่นี้ไม่ต้องผิดเพี้ยนไป
ทางอื่น เขาบังคับมาอย่างนี้ตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียน แต่ในการจะเล่าเรื่องให้มันสนุก มันคงเป็นไปไม่ได้ ที่จะ
ให้เป็นคนดีไปตลอด มันก็ต้องรู้ทันเด็ก มันก็ต้องมีหมาป่าบ้างแหละ หมาป่าทาอะไรกินคุณยาย คือมัน
ต้องมีองค์ประกอบเหล่านี้ในเรื่อง ให้เรื่องราวมันเดินต่อไปได้สนุก เพราะว่าถ้าเราจะทาประเภทว่าต่อสู้
กับตัวเอง ต่อสู้กับความต้องการของตัวเองบางทีมันก็ได้แหละ แต่มันควรจะมีส่วนผสมแบบนี้เหมือนทุก
วันนี้ ตัวร้ายก็ต้องมี เรื่องที่หมาป่าไปกินคุณยายก็มีแต่แล้วสุดท้ายมันคืออะไร แต่ทีนี้ตอนมันเป็นนิทาน
มันไม่เห็นมีใครพูดถึงกรณี นี้เลยว่าทาไมมันไม่เอาออกไป เพราะมันเป็นความรุนแรงเหมือนกัน
ในเรื่องการรู้เท่าทันสื่อและการดูแลเยาวชน นั้น ผู้ปกครองก็มีโอกาสที่จะสอนลูกของท่านไป
ด้วยว่า สิ่งไหนไม่ดี ไม่ควร ผลสุดท้ายจะต้องเจอกับอะไร สื่อต่างๆ มีโอกาสสอดแทรกสิ่งดึงดูดใจลงไป
ด้วย ทีวีก็เหมือนกัน เราก็รู้สึกว่าผู้ปกครองก็ต้องช่วยด้วยเหมือนกัน ก็ยอมรับในบางอย่างที่เราไปเน้น
พอมีเหตุการณ์ความรุนแรงเพิ่มขึ้น มันทาให้น่าสนใจมากกว่า แต่ถ้าผู้ปกครองจะแนะนาเด็กๆอย่างไร
๔. คุณเจษฎา จี้สละ ผู้ประกาศและผู้สื่อข่าว สปริงนิวส์ Digital TV
คุณเจษฎา จี้สละ แสดงความเห็นว่า จากกระแสสังคมโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้ง
พฤติกรรมการเสพสื่อ การใช้เครื่องมือหรือช่องทางการดูสื่อที่เกิดปรากฎการณ์ ๑ คน เปิดรับได้หลาย
แพลตฟอร์ม เป้า หมายหลักของวัยรุ่นไม่ได้อยู่ที่สื่อกระแสหลักอย่างวิทยุหรือโทรทัศน์แล้ว แต่กลับไปมุ่ง
ใช้อินเตอร์เน็ต ผ่านเครื่องมือที่สะดวกและใกล้ตัว อย่างโทรศัพท์มือถือ ทุกอย่างรวมศูนย์อยู่ในเครื่อง
เดียว
ในเรื่องของการเป็นสื่อในปัจจุบัน คุณเจษฎา จี้สละ เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นในทีวีทุกวันนี้ ทุกอย่าง
ไม่ใช่ความจริงสมบูรณ์หรือเรื่องจริงทั้งหมดมัน ไม่ว่าจะเป็นข่าว ละครทีวี รายการทุกอย่าง ก็คือส่วน
หนึ่งของความจริงและเอามาใส่ความคิด ความดราม่าเข้าไป แม้แต่ข่าวก็ไม่ต่างจากละคร ข่าวเป็นแค่
ข้อมูลชุดหนึ่งที่ผู้ปกครองเลือกรับ
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ในฐานะนักข่าว เราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไร คนเราจะรู้ไปทุกสิ่งทุกอย่าง และจะสอนให้
ลูกหลานของเรารู้ไปทุกอย่างไม่ใช่เรื่องง่าย ดังนั้นหน้าที่ของผู้ปกครองไม่ใช่การกาหนดค่าของความจริง
มันไม่ใช่มาตรฐานของความดี มันไม่ใช่ความดีที่เป็นสากล จะไปชี้ให้เห็นว่าอันนี้ดีไม่ดียังไง เราชี้ตลอดไป
จนเขาโตไม่ได้ จากที่ทามามันยาก เราจะทายังไงให้คนยุคใหม่เขารู้ว่าอะไรมันใช่หรือไม่ใช่ จะทายังไงให้
เขามีจริยธรรมว่าอันไหนควรดูไม่ควรดู สิ่งสาคัญเราไม่ได้ปฏิเสธเรื่องของการสั่งสอน ต้องสอนให้เขารู้จัก
ว่า เขาต้องตัดสินใจให้ได้ว่าอันไหนถูก อันไหนไม่ถูก สื่อไหนดีสื่อไหนไม่ดี ต้องรู้เท่าทันสื่อมันถึงจะตาม
ทันได้ ในทางปฏิบัติเราควรให้ข้อมูล ว่าหน้าจอมันคือข้อมูลชุดหนึ่ง แต่ข้อมูลชุดอื่น เช่นถ้าคุณไม่รู้
ประวัติศาสตร์ เราควรต้องไปดูหนังสือเพิ่ม ว่า เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไง ก็เหมือนเราไปดูหนังพระ
นเรศวร อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของความจริง เป็น port เรื่องหนึ่งที่มีดรามาติคเข้าไป ผมไม่ได้ปฏิเสธหรือ
ต่อต้านสิ่งที่ดี อย่างเพลิงพระนางเป็นประวัติศาสตร์ที่มีสีสันนะครับ ถ้าคุณอยากดูประวัติศาสตร์เพียวๆ
คุณต้องไปดูที่จดหมายเหตุหรือดูแบบนี้ก็ได้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นยังไง
รายการข่าวก็เช่นกัน อยู่ที่มุมมองที่จะเลือกนาเสนอ หากเป็นช่องรายการข่าวโดยเฉพาะ ข่าวก็
แบ่งเป็น ข่าวเบาและข่าวหนัก ทุกวันนี้ผมก็เป็นนักข่าว รายการบางชนิดผมคุมเองตั้งแต่ต้น อันนี้ผมก็
สามารถกาหนดประเด็นที่ผมจะเสนอ แต่ถ้าเป็นช่วงเวลา เช้า เที่ยง ค่า ทาอะไรไม่ได้เลยครับ อยู่
หน้าจอเพราะว่าเขากาหนดคิวไว้แล้วครับ จะคิดมากก็ไม่ได้ เหล่านี้เป็นตัวที่ต้องต่อสู้กันในยุคปัจจุบัน
ต่อสู้ยังไง มันไม่ใช่แค่ความฉลาดของเรา คอนเท้นดี เนื้อหาดีไม่ใช่ว่าคุณจะดีได้ ไม่ได้แปลว่าข่าวดีคนดู
จะติด แต่เพราะคนดูเลือกดูข่าวที่มีสีสัน ภาพดี ทีวีดิจิตอลไหนคนที่ชอบดู จะมีความเป็นดราม่า ข่าว
แปลกมากๆ ข่าวเกี่ยวกับเซ็กส์ เรื่องความรุนแรง เอากระแสข่าวมาทาให้ฉูดฉาดช่วงนี้ได้
ในช่วงปีที่ผ่านมา มีการถ่ายทอดสดการฆ่าตัวตาย ข่าวของฆาตกรชื่อเปรี้ยว สิ่งเหล่านี้สุดท้าย
แล้วในฐานะเราเป็นผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์หรือในฐานะสื่อมวลชนเอง ไม่สามารถให้ข้อมูลทั้งหมดที่
รอบด้าน แม้เราจะพยายามหาข้อมูลรอบด้าน แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะรู้ ในฐานะที่เราเป็นคนดูเราเห็น
ลูกหลานของเรา หรือตัวเรา เราก็ควรมีชุดข้อมูลที่จะมาพิสูจน์ความจริงด้วยตนเอง สิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้ใน
ปัจจุบัน ส่วนในมุมที่บอกว่าข่าวถูกมองว่าทาร้ายสังคม คุณเจษฎาให้ทัศนะว่า ในฐานะของคนทา
รายการข่าว เราจะเห็นว่ามีรายการข่าว ที่ไม่ใช่ข่าวเพียงอย่างเดียว แต่จะเอาคนมานั่งอ่านข่าวและ
วิเคราะห์ สัมภาษณ์ในรูปแบบเพิ่มอรรถรส เช่น ข่าวการเมือง รายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองจะแบ่งข้าง
แบ่งสีชัดเจน ในมุมมองของคนทาสื่อ สื่อมีอานาจในมือ ถ้าไม่ทา ก็ไม่ต้องทา แต่จะมีผลตามมาหรือไม่
ตอนนี้อาจยังไม่มีนี่ คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเซนเซอร์ตัวเอง ไม่ได้หมายถึง
การปิดกั้นเท่านั้น มันรวมไปถึงที่สื่อเลือกจะไม่ทาหรือทา สื่อเลือกที่จะเสนอข่าวที่เป็นข่าวหนักให้เป็น
ข่าวที่ดีได้ แต่สื่อเลือกที่จะไม่ทา แต่มันก็จะมีผลตามมา ซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีอะไรตามมาเลยก็ได้
ส่วนมุมของคนดู ยกตัวอย่างจากข่าวปลายปีที่ผ่านมา มีอาจารย์คนหนึ่งคลุ้มคลั่ง ยิงอาจารย์
ด้วยกันตายแล้ว เอารถยนต์ของตัวเองไปซุกไว้ที่ม่านรูดแห่งหนึ่งที่ย่านสะพานควาย สุดท้ายนั้นสื่อทุก
ช่องก็ตามไป ตอนนั้นเกิดการไลฟ์สดทั้งหมด 4 ช่อง จริงๆมีการไลฟ์มากกว่านั้น แต่ 4 ช่องนั้น กสทช.
เชิญมา หนึ่งในนั้นคือสปริงนิวส์ และอีกช่องที่เรทติ้งคนดูสูงสุดในวันนั้นคือไทยรัฐทีวี ไลฟ์ปั๊บเรทติ้งพุ่ง
เลยครับ คือมันต้องแข่งกับทุกรายการตอนเย็น ทั้งรายการทีวี ทั้งเกมส์โชว์ ตอนเย็นมันฮาร์ทมาก แต่วัน
นั้นอยู่ดๆี มันปี๊ดขึ้นมาเลยครับ การไลฟ์สด คนที่กาลังจะฆ่าตัวตายด้วยการเอาปืนจ่อหัวอยู่เป็นชั่วโมง
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ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงค่า มันไม่ควรนะครับ ปัญหาจริงที่เกิดขึ้น คนที่ถ่ายทอดทีวีบอกว่าชอบดึงเรทติ้งได้
ส่วนฝั่งของคนบอกว่าทีวีดันเสนอแบบนี้ สุดท้ายแล้วปัญหามันอยู่ที่ใคร? บอกคนดูดูเอง บอกทีวียัดเยียด
ดังนั้นคนดูก็ต้องฉลาดที่จะเลือกเสพสื่ออย่างมีสติ ไม่ใช่อ้างว่าก็สื่อนาเสนอแบบนี้ก็ต้องดูแบบนี้ คนดูเอง
บอกทีวียัดเยียด จริงๆทางออกที่เป็นรูปธรรมง่ายมากเลย ทุกวันนี้เวลาเราเห็นสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในสื่ออนไลน์
อยู่ในอินเตอร์เนต เราบอกว่าไม่ดีแต่เรากลับดู ดูไม่พอเรากลับด่า การด่าของคุณในโลกโซเชียล มันคือ
การสร้างปฏิสัมพันธ์เป็นตัวปั่นมูลค่าการตลาดอย่างหนึ่ง คนนาเสนอจะดูการโต้ตอบของประชากรบน
โลกเสมือนจริง ว่ามันได้ยอดการดูเท่าไหร่ ยอดไลค์เท่าไหร่ ยอดแชร์เท่าไหร่ ยิ่งมีคนมาด่าปั่นกันเยอะๆ
ยิ่งได้รับความสนใจ ในฐานะคนดูถ้าคุณเห็นสิ่งที่คุณไม่ชอบ สิ่งที่ควรจะทาคือไม่ดู ไม่ด่า ไม่แชร์ ไม่ไลค์
ไม่ต้องไปเพิ่มยอดให้แต่ทุกวันนี้มีแต่คนแชร์แต่สิ่งที่ไม่ดี
๕. คุณกัณฐมณี เตียสัณฐิติ ทีมงานรายการ The Voice Thailand
ในด้านรายการเกมสโชว์ คุณกัณฐมณี เตียสัณฐิติ ได้ให้ความคิดเห็นบนเวทีเสวนานี้ว่า
รายการ
เกมส์ โชว์หรือรายการวาไรตี้มีเกิดขึ้นเยอะมากบนหน้าจอทีวีบ้านเรา ทั้งที่ผลิตเองในประเทศ หรือ การ
ซื้อลิขสิทธิ์เข้ามาผลิตตามรูปแบบของต้นฉบับ ทุกรายการมีกลยุทธ์ในการดึงดูดผู้ชมด้วยวิธีการต่าง ๆ
ผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน ในฐานะผู้ชมอาจจะไม่สามารถรู้ได้ว่า ก่อนออกมาเป็นรายการบน
หน้าจอ รายการผ่านกระบวน การเตรียม คัดสรร หรือ ดัดแปลงตกแต่งอะไรมาก่อนหน้านี้แล้วบ้าง ส่วน
เรื่องความแตกต่างระหว่างการซื้อรายการลิขสิทธิ์จากต่างประเทศมาผลิตเพื่อออกอากาศนั้น ทุกอย่าง
ถูกคิดและจัดรูปแบบมาแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากนัก ถูกวางเป็นแบบแผนชัดเจน ทางาน
ตามสิ่งที่ถูกกาหนดมา ความยุ่งยากก็อาจจะน้อยกว่ารายการที่คิดเอง กาหนดเอง หรือสร้างสรรค์ขึ้นมา
เอง เพราะทุกอย่างถูกกาหนดโดยลิขสิทธิ์
ส่วนมุมมองที่ว่า สื่อทาร้ายสังคม รายการวาไรตี้หรือเกมส์โชว์จะเน้นไปที่ความบันเทิงเริงรื่น
สนุกสนาน ไม่ได้มุ่งไปในทางข่าวที่หนักจนผู้ชมรับไม่ได้ รายการทีวีทั่วไปอาจจะใช้เรื่องที่เป็นเรื่องเสียดสี
ของสังคมทาให้เป็นเรื่องตลก ทาให้คนดูรู้สึกว่าเป็นเรื่องเบา เป็นเรื่องที่ใครๆก็พูดถึง ทาให้รู้สึกว่าไม่ได้
รับผลกระทบอะไร เพราะว่ามันอาจจะไกลตัว ทาให้เรื่องร้ายๆ กลายเป็นเรื่องล้อเล่นไปหมด แต่ที่สาคัญ
กว่าคือ เด็กรุ่นใหม่อยากจะมีพื้นที่ของตัวเอง จึงเลือกที่จะสร้างช่องทาง สร้างแฟนเพจ สร้างรายการ
ของตัวเองขึ้นมามากขึ้น ซึ่งเป็นรายการที่ผลิตรายการเอง คิดเอง เนื้อหาอาจจะไม่มีใครเข้าไปดู แต่เป็น
การตอบสนองความต้องการของผู้ผลิตเอง ว่าอยากจะโชว์อะไร หรือ อยากจะขายอะไรให้คนอื่นๆ ซึ่งสิ่ง
ที่เผยแพร่ออกไปนั้น อาจต้องการเป็นสิ่งดึงดูดความสนใจให้เกิดการติดตาม อาจจะต้องโชว์เนื้อหนังมัง
สา บนโลกออนไลน์ควบคุมไม่ได้แต่ถ้าเป็นรายการของทีวีจะมีเรื่องของการควบคุมของกฎหมายทางทีวี
เข้ามาควบคุม
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๒. เวทีเสวนานักวิชาการสื่อและตัวแทนองค์กรเฝ้าระวัง เรื่อง ร่วมด้วยช่วยกันหนุนสื่อ“
”สร้างสรรค์คุ้มกันเยาวชนดาเนินรายการโดย รศกรวรรณ กฤตวรกาญจน์.ดร.
 ผศเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ นักวิชาการอิสระ.ดร.
 ดร.บุญเจือ ผู้แทนจาก กสทช ตรี.
 นางอัชญา บุญสุวรรณ ผู้แทนจาก สคบ.
ผลสรุป ข้อมูลเวทีเสวนา เวทีเสวนานักวิชาการสื่อและตัวแทนองค์กรเฝ้าระวัง
เรื่อง ”ร่วมด้วยช่วยกันหนุนสื่อสร้างสรรค์คุ้มกันเยาวชน“
จากเวทีเสวนานักวิชาการสื่อและตัวแทนองค์กรเฝ้าระวัง เรื่อง “ร่วมด้วยช่วยกันหนุนสื่อสร้าง
สรรค์คุ้มกันเยาวชน” โดยวิทยากรนักวิชาการและตัวแทนองค์กรเฝ้าระวัง กากับดูแลสื่อ โดยมีคาถามที่
เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลครั้งนี้คือ ควรจะสอดส่องดูแลสื่อที่ไม่รับผิดชอบสังคมอย่างไร แล้วคิดยังไง
กับการทางานของสื่อในปัจจุบัน งานของท่านที่ได้ดาเนินการหรือว่าเข้าไปดูแลเกี่ยวกับสื่อ ที่ผ่านมาแต่
ละท่านเป็นอย่างไร คณะผู้วิจัยได้สรุปประเด็นจากนักวิชาการและตัวแทนองค์กรเฝ้าระวัง ในการให้
ทัศนะได้ดังนี้
๑. ผศเอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ นักวิชาการอิสระ.ดร.
“สื่อมีอยู่รอบตัว ทั้งมีประโยชน์และมีคุณค่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ บางครั้งสื่อก็ให้น้าผึ้ง
บางครั้งสื่อก็ให้ยาพิษแอบแฝงมา เพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุด ก็คือคนรับสื่อและคนสร้างสื่อ ต้องมีสัมพันธ
ภาพที่มันสมดุลกัน” ผศ.ดร.เอื้อจิต วิโรจน์ไตรรัตน์ นักวิชาการอิสระกล่าวในเวทีเสวนาวิชาการฯว่า
การทางานด้านสื่อกับสังคม คือการสอนให้สังคมรู้จักการเข้ารหัสและถอดรหัสที่สื่อพยายามจะส่งให้
อย่ามองสื่อเป็นตัวร้าย คนทาสื่อเขาระมัดระวังไม่ใช่ไม่ระมัดระวัง แน่นอนจุดขายเป็นเรื่องสาคัญ เขาฟัง
เสียงสะท้อนกลับ แต่ที่ผ่านมาเสียงสะท้อนกลับไม่แรง ไม่เข้มข้น สะท้อนกลับแผ่วๆ เป็นรายปัจเจก
กระบวนการผู้ปกครองในการร่วมกันเฝ้าระวังสื่อ โฟกัสที่สื่อออนไลน์ ที่สามารถเข้าถึงได้หมด
และตลอดเวลา ตัวเกณฑ์ของ BBC ที่พยายามกาหนดด้วยเกณฑ์ระยะเวลา กับนื้อหาที่นาเสนอว่า
เนื้อหาอะไร ควรเสนอเวลาไหน กลุ่มใดเป็นเป้าหมายในการบริโภค รายการไหนที่เด็กไม่ควรดู หรือ
แม้กระทั่งเรทติ้งของ กสทช. ที่ ๑๓+ เสนอได้ตอนไหน ถ้ารุนแรงมากให้เสนอหลังเที่ยงคืน ซึ่งบ้านเราไม่
เคยมีเรทติ้ง ฉ เลย แต่เนื้อหาใน ฉ เต็มเลย ตัวเกณฑ์พวกนี้เอาเข้าจริง ในสื่อออนไลน์มันไม่ได้ช่วยอะไร
เลย เราไม่ได้บอกว่าสื่อเป็นอย่างนี้แล้วสังคมเป็นอย่างนี้ ภาพตัวแทนสังคมที่อยู่ในสื่อสร้างชุดความคิด
ชุดหนึ่งได้เสมอ
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ผู้ปกครองเองก็ต้องเท่าทันกับสื่อ และก็ต้องมีความเข้าใจในธรรมชาติของสื่อ ต้องรู้ว่าจะไป
สะท้อนกลับกับสื่ออย่างไร เพราะฉะนั้นพลังของผู้ปกครองเป็นปัจจัยสาคัญ ต้องร่วมกันเป็นเครือข่ายเฝ้า
ระวัง ไม่ต้องละทิ้งอาชีพและเวลา ดูปกติอยากดูอะไรก็ดู มีเครือข่าย มีแนวทาง สามารถส่งเสียงให้ดังๆ
และสิ่งที่ละเลยไม่ได้คือ โลกออนไลน์คือโลกที่ลูกๆ เข้าถึงได้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นนอกจากสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้ตัวท่านเอง ภายใต้การเป็นครูและผู้ปกครองแล้ว อาจจะต้องใช้เทคนิคนี้ ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็ก ถ้าเด็กกาลังเติบโต เขาจะเติบโตมาในโลกที่ว่าอินเตอร์เน็ตนั้น มาเปิดโอกาสให้เขา
ได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางมากมาย เด็กถูกจูงใจ ถูกพูดคุยให้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลให้โลกความรู้
เขากว้างขวาง ทาให้จินตนาการเขาไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบเสมือนให้เขาได้ลิ้มรสอาหารที่รู้ว่าอาหารนี้มันมี
คุณภาพ พอถึงเวลาหนึ่งอาจจะเป็นภูมิคุ้มกันใหม่ที่ตอบครั้งเดียวไม่ได้
โลกของสื่อคือโลกที่ไม่หยุดนิ่ง ในสื่อหลัก สื่อโทรทัศน์ ก็มีการต่อสู้ในเรื่องการแข่งขันและธุรกิจ
ทาให้การผลิตรายการต้องเน้นไปที่จุดขายหรือจุดดึงดูดความสนใจ ที่ไม่พ้นการใช้เรื่อง เพศ ภาษา ความ
รุนแรง และภาพตัวแทนในการนาเสนอสู่สายตาผู้ชม เราสร้างภูมิคุ้มกันผ่านสื่อออนไลน์ ในการสร้าง
เครือข่ายของผู้ปก ครองร่วมกัน ที่น่าสนใจที่สุดคือ ถ้าเครือข่ายนี้กว้างขวางไปในต่างจังหวัด ต่างจังหวัด
นั้นไม่ได้มีสื่อที่เป็นสื่อหลักที่เผยแพร่ทั่วประเทศเท่านั้น ก็ยังมีสื่อท้องถิ่นมากมาย สุดท้ายเราใช้สื่อที่ใช้
ควบคู่กับเด็กได้ ใช้สื่อออนไลน์ในการสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้สื่อออนไลน์ในการส่งเสียง ผู้ที่เข้าใจสื่ออย่างมี
คุณภาพ และก็ช่วยกันทาให้สื่อที่มีคุณภาพนั้นเขาระมัดระวังและเข้าใจหัวใจของผู้ปกครอง
๒. ดรตรี บุญเจือ ผ.ู้อานวยการส่วนไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และเลขานุการคณะอนุกรรมการ
สานักงานคณะกรรมการกิจการวิทยุกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งประเทศไทย (.กสทช)
“ประเด็นที่สื่อใช้และมีอิทธิพลกับเด็กและเยาวชน และคนดูมากๆ มีเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองที่มีผลต่อตัวสื่อ ที่สื่อต้องการนาเสนออะไร การเฝ้าระวังไม่ได้หมายความว่าจะมองสื่อในแง่
ลบทั้งหมด แต่ให้คิดกันมากขึ้น ชื่นชมได้ เพียงแต่ว่าในบางอย่างเราก็ต้องเฝ้าระวัง ให้เกิดเกราะป้องกัน
เด็กและเยาวชน หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐมีความเข้าใจบทบาทหน้าที่ด้วย กสทช.มีหน้าที่
ออกใบอนุญาตสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อะไรที่เป็นวิทยุโทรทัศน์ที่ออกภาคพื้นดินหรือออกทางเคบิลทีวี กสทช.
ดูแล”
จริงๆแล้วภาครัฐทาได้หลายๆอย่าง ในการดูแลสื่อกลายๆอยู่นะครับ ไม่ได้หมายความว่า
ผู้ปกครองกับนักเรียนจะอยู่โดดเดี่ยว และไม่มีภาครัฐอะไรที่ดูแล อีกทั้งยังมีองค์ภาครัฐหลายที่ที่ไม่ได้
ดูแลสื่อตรงๆแต่มีความเกี่ยวข้องอย่างเช่น อย. ซึ่งเขาจะดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ ยา เครื่องมือแพทย์
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ต่อร่างกายต่างๆที่ใช้ หรือ สคบ.ก็มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งที่ก็ไม่ได้ดูแลสื่อ
โดยตรง ดูแต่ที่เฉพาะเกี่ยวข้องกับโฆษณาทางสื่อ ถามว่ามีความเกี่ยวข้องไหม ก็อาจจะเกี่ยวข้องบ้างกับ
การโฆษณา เราก็สามารถเฝ้าระวังและเชื่อมโยงกับภาครัฐได้ถ้ามันเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
การจัดเรท ถ้าไปดูคู่มือในการจัดเรทกลุ่มผู้รับชมสื่อ จะเห็นว่าได้นาเรื่อง เพศ ภาษา ความ
รุนแรง และภาพตัวแทน (SLVR) มาใช้ในการจัด มันจะมีรายการบางอย่างที่ออกอากาศทางทีวีไม่ได้ กับ
รายการที่ออกทางทีวีได้ SLVR นี่ใช้ในการจัดเรทประเด็นส่วนหนึ่ง มีการปิดช่องบางช่องไปก็มี เพราะสื่อ
นาเสนอเรื่องราวที่ไม่ตรงกับกลุ่มเรทของผู้ชม บางอย่างบางเรื่องที่ในอดีตไม่เคยเป็นเรื่องทั้งที่ถูกสังคม
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มองว่าผิดกฎหมาย แต่เดี๋ยวนี้จากที่มีพลังประชาชนร้องเรียนเข้ามามากขึ้น คานึงถึงบริบทของสังคมมาก
ขึ้น รายการนั้นอาจจะถูกพิจารณาว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายของการออกอากาศก็ได้ เช่น เคยมีละครมีฉาก
ข่มขืน และก็มีเพื่อนจ้างวานมาข่มขืน เป็นฉากที่รุนแรงมาก แล้วก็ยืนสะใจถ่ายรูป พอมันบวกกับความ
รุนแรงเข้าไป ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่น่าจะมองได้ว่า เป็นฉากที่รุนแรง ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะโดนตัด
ไม่ให้มีฉากอย่างนี้อยู่ในรายการนั้น
อย่างเรื่องขายสินค้านะครับ เดี๋ยวนี้มันผิดไหมการขายสินค้าเดี๋ยวนี้ มันจะมีเทคนิคบางอย่างที่
เราควรจะเอะใจ อย่างเช่น เพจ สื่อนอกเหนือจากอานาจดูแลของกสทช. แต่อยากเล่าให้ฟัง มีเพจนึงจะ
รวมสิ่งที่เป็นคาที่เอามาเล่าให้มันเป็นเรื่องที่ดูเป็นมุมมองเรื่องภาษา แต่ไปโยงเข้ากับความเป็นเมืองไทย
ที่ชอบทาอะไรยากๆ คาเรียกส้มตา แต่ไม่มีส่วนของส้ม ซีอิ้วขาวแต่ทาไมมีสีดา ขนมหน้าโรงเรียนขาย
ขนมโตเกียว แต่เมืองโตเกียวไม่มีขาย เรื่องการบอกความในใจง่ายๆทาไมมันยากเย็นเหลือเกิน สุดท้าย
เขาก็บอกมาละ จะเลือกโทรศัพท์ก็ยังยากเลย เรื่องต้องเยอะแยะมากมายไปหมด เกริ่นมาตั้งนาน
สุดท้ายก็บอกว่าต้องมาดูคลิปอันนี้ครับ โฆษณาของอะไรสักอย่าง เพื่อจะขายของ ถามว่าจะผิดไหม มัน
ก็ไม่ได้ผิดซะคราวเดียว แต่มันเป็นเทคนิคที่ทาให้เราอยากเข้าไปดูโฆษณา เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมองว่ามัน
อยู่นอกกรอบความถูกต้อง เหมาะสมไหม
หรืออะไรบางอย่างที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นการล่อเราให้ติดกับ คือ ของตั้งราคาที่ 18,000 บาท
โทรมาวันนี้ เหลือ 3,999 บาท แถม 1 อีกต่างหาก แต่ไม่ได้แถมสินค้าเดียวกันแบบ 1 เพิ่ม 1 แต่เป็น
กระทะแถมตะหลิวครับ ไม่ใช่แถมกระทะ นี่คือเทคนิคของการโฆษณา มันเกิดขึ้นในสื่อ ซึ่งเราต้องเรียนรู้
และเข้าใจ
อย่างกรณีนี้ เป็นรายการข่าวแต่ว่ามีการเชิญดาราคนหนึ่ง เคยตกเครื่องบินแล้วไม่เสียชีวิต ก็
รอดมาได้ วันหนึ่งรายการข่าวนี้ไปเชิญดาราคนนี้ มาขายเส้นผมที่ทาให้ผมดกดาขึ้นในรายการข่าว ช่วง
ของข่าวก็พูดเรื่องของการโฆษณา คือข่าวมันคือการนาเสนอข้อเท็จจริง ไม่ใช่โฆษณา ทาให้เห็นเทคนิค
การนาเสนอบางอย่าง สื่อเอามารวมกัน มันน่ากังวลนะครับ เรื่องนี้มีคนร้องเรียนไปที่กสทช. แต่อยู่ใน
กระบานการพิจารณาอยู่
เราก็รู้จากข่าวว่า หมอนที่เปรี้ยวใช้ก่อนมามอบตัวกับตารวจ คนดูก็กระหน่าซื้อกันใหญ่ ขาด
ตลาดมาก มันน่ากังวลใจมาก มีช่วงหนึ่งที่มีคนมาตั้ง FC เปรี้ยว ด้วยความที่เปรี้ยวเป็นไอดอล คนก็มา
ชื่นชน บางกลุ่มมาบอกว่าฉันเป็น fc เปรี้ยว และฉันติดแฮชแทคเปรี้ยว อันนี้เป็นเรื่องน่ากังวลมาก
อีกกรณีเร็วๆที่เกิดขึ้น ละครเรื่องล่ากาลังโปรโมทขึ้นมา จะผลิตใหม่ ถามว่าเรื่องล่า ในแก่น
ของมัน อาจจะแทรกการสอนอะไรให้คนดูได้เรียนรู้อะไรบางอย่างได้ดี เรื่องล่าเป็นเรื่องความยุติธรรม
ของระบบ ระบบการเอาผิดคนตายอาจจะไม่ดีนะครับ แต่เพียงแต่ว่าก็ลองดูนะครับ ดาราบางคนได้ใช้
ประโยชน์จากเล่นเรื่องล่า
ก็มีอีกหลายอย่าง อย่างเช่นล่าสุดคือการใบ้หวยกับใช้คาหยาบในรายการหลายรายการ บอก
ตัวเลขนู่นนี่นั่นไปหมด สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากการร้องเรียนจากภาคประชาชนจริงๆนะครับ ทาให้โดน
ตัดไป ครั้งแรกก็เลยปรับไป 50,000 นะครับ ตื่นมาคุย ทุบโต๊ะข่าว บวกเรื่องขอการใช้คาหยาบคายด้วย
คือการเอาคลิปเปรี้ยวมาขุดคุ้ย เป็นคลิปที่เปรี้ยวคุยกับผู้ชายทางออนไลน์เหมือนกับกาลังชวนกันจะมี
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เซ็กโฟนกัน ผู้ประกาศข่าวก็บอกว่าเปิดคลิปโชว์ผู้ชมกันเลย มีประชาชนหลายคนก็คิดว่ามันไม่ดีและ
ถูกต้องก็ร้องเรียนเข้ามาที่กสทช.ช่องรายการนี้ก็ถูกปรับไป 50,000 บาทครับ
ถ้าผู้ปกครอง และประชาชน รู้สึกว่าเราเจออะไร ที่ไม่เหมาะไม่ควร ล่อแหลมมากๆ อย่าง
เดี๋ยวนี้มีสบู่รักษาโรค สบู่ทาให้ผอมลง สมมติครับว่าทาให้ฟิตกระชับได้ด้วย สบู่ที่อาบแล้วโชคลาภดีจาก
อาจารย์นู่นนี่นะครับ ลองดูนะครับว่ามันเกินจริงไปหรือเปล่า เป็นสิทธิ หน้าที่ ของเราที่สามารถ
ร้องเรียนมาที่หน่วยงานได้นะครับทั้งกสทช. ในฐานะผู้ทางานในหน่วยงานเฝ้าระวังการเสนอผ่านวิทยุ
โทรทัศน์ในภาพและเรื่องที่ไม่เหมาะสม หากจะร้องเรียนเรื่องตัวผลิตภัณฑ์คือสบู่ ก็ต้องไปอย. ก็แนะนา
ให้เฝ้าระวังในจุดที่มีความผิดทางกฎหมาย บางอย่างที่ผิดเรื่องศีลธรรม วัฒนธรรมที่มีผลกระทบ กสทช.
ก็จะต้องดูทั้งสองมิติ เบื้องต้นจะร้องเรียนไว้ที่ กสทช.ก่อนก็ได้ ว่า กสทช.จะมองยังไง เพื่อพิจารณาเอา
ผิด
๓. คุณอัชญา บุญสุวรรณ ผู้แทนจาก สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)
พูดง่ายๆสั้นๆว่า เราไม่ใช่มืออาชีพอย่างการบรรยายของทุกท่านที่มาในที่นี้นะคะ รู้จักหรือไม่
รู้จักสคบ. จาง่ายๆ สคบ.จะรับเรื่องราวร้องทุกข์จากบริโภคทุกเรื่อง ถึงจะไม่ใช่เรื่องของเรา แต่เราส่ง
ต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ถูกร้องเรียน เช่น สมอ. อย หรืออะไรก็แล้วแต่ กรมวิทยาการ
กีฬา กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ฯลฯ สคบ.เองไม่มีกฎหมายใดกากับดูแล เราก็ใช้บังคับไม่ได้ อย่าง
อาหาร อาการจากยา ก็พรบ.ยา ก็ต้องส่งไปอย. แต่ถ้าไม่มั่นใจส่งมาที่สคบ.ค่ะรับได้ทุกเรื่อง เราจะแก้ให้
ทันเอง
แล้วสคบ.ทาอะไรละ ทาทุกอย่างที่ไม่มีใครคุม เราทาหมด แต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องประเด็นของสื่อ
นะคะ สคบ.ไม่มีคานิยามของสื่อ เพราะเราไม่ได้กากับดูแลเรื่องนี้ เราจะมีเรื่องสื่อโฆษณา คือสื่อทุกอย่าง
ที่เป็นสาหรับการโฆษณา วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โบชัวร์ ปัจจุบันนี้มีขึ้นมาใหม่คือ
อินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค อินตราแกรม ไลน์ ต่างๆ ถ้าเป็นโฆษณาหมายถึง การกระทาไม่ว่าวิธีการใดๆ เพื่อ
ประโยชน์ทางการค้าของคนที่ลงโฆษณา ถ้าเป็นการกุศลไม่ใช่การค้า การไปให้ข่าวออกข่าว สกรู๊ปต่างๆ
เพื่อประโยชน์ในทางการค้าของตัวเองมันคือ การโฆษณาทั้งสิ้น คือ ทางสคบ.จะช่วยดูว่า โฆษณานั้นต้อง
ไม่โกหก ไม่เกินจริง ไม่สร้างความเสียหาย ไม่สร้างความแตกแยก
วิธีการคือแบบนี้ สคบ.ในเรื่องสื่อทั่วๆไปเราไม่คุม ใครจะทาอะไรเกี่ยวกับเรื่องละครทีวีหรือ
อะไรก็ตามเราไม่รู้ เรารู้แต่ว่าการโฆษณาเพื่อประโยชน์ทางการค้า ต้องไม่เท็จไม่เกินความจริง ไม่เกิด
ความเข้าใจผิดในสาระสาคัญเกี่ยวกับสินค้าบริการ ในเรื่องกระทะ ยกตัวอย่างง่ายๆที่ใกล้ตัว สารตัวนี้ไม่
มี เราก็ให้เขาเอาหลักฐานมายืนยัน ถูกต้องไหมค่ะ เราไม่รู้หรอกการเคลือกกระทะจากสารตัวนี้มีวิธี
อะไรบ้าง มีเพชร มีนี่ หินแกรนิต หินอ่อน หินอะไรต่างๆเราไม่รู้ เราต้องให้ผู้เชี่ยวชาญ บอกเราว่า เอก
สารที่เขาเอามานาเสนอใช้ได้ไหม ฟังขึ้นไหม เป็นสารนี้จริงไหม มีการเคลือบเจ็ดชั้นใช่ไหม หรือสาร
อะไรต่างๆ นานๆ เราไม่รู้ เราต้องเชิญผู้เชียวชาญที่เกี่ยวข้อง สมอ. อย เพราะหน่วยงานหลักๆของเขามี
อยู่แล้ว มาตรฐานก็เป็น สมอ. ได้รับอนุญาตไหม เครื่องสาอาง เครื่องมือแพทย์ ก็คือ อย. เพราะสคบ.ไม่
มีผู้เชี่ยวชาญ เราต้องฟังผู้เชี่ยวชาญ เขาจะให้ข้อมูลเรา พอผู้เชียวชาญมาชี้ว่าอะไรแบบนี้ใช้ได้ มาตร
ฐานสากลเป็นแบบนี้นะ หรือขายโทรศัพท์เป็นแบบนี้ ความจุ ความเร็ว มันถึงต้องใช้เวลา พอทาผิด เรา
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ก็ดาเนินการค่ะ เป็นเท็จ เกินความจริง ปรับ 50,000 คนที่รับผิดชอบอีก 50,000 ตรงนี้ที่เกี่ยวข้องกับ
เรา
กรณีของ กระทะ Korea King ทาไมสคบ.ไม่ทาให้ถูกใจผู้ร้องเรียน ก็เพราะประชาชนต้องทา
ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคของ สคบ.ที่ทาอยู่ แต่เป็นไปตามกรอบของเราที่คุ้มครองผู้บริโภค
จะถูกเอาเปรียบว่าได้ของไม่ครบตามโฆษณา หรือโดนโฆษณาหลอกลวง สินค้ามีปัญหาไม่เป็นตาม
โฆษณาแจ้ง เช่น ผู้บริโภคได้รับความเสียหายจากกระทะใบนี้ไหม วิธีการของเราคือ ถ้าได้รับความ
เสียหายก็ให้ผู้บริโภคมาเรียกร้อง เราจะเรียกคู่กรณีมาเจรจาในเรื่องประเด็น ข้อความจากโฆษณาไหน
เป็นเท็จเป็นจริง คุณได้รับความเสียหายยังไง มีสารพิษอะไรออกมาไหม คุณต้องการคืนต้องการอะไร
ไหม คุณเรียกเงินคืน จะเรียกอะไร ต้องเอาเอกสารหลักฐานมายืนยันไม่ใช่พูดลอยๆ ทางด้านผู้ผลิตเรา
ต้องให้โอกาสผู้ประกอบธุรกิจแสดงหลักฐานมาส่งทุกอย่าง ซึ่งต้องใช้เวลา เพื่อให้มีการทดสอบ ซึ่งไม่ได้
ทาง่ายๆ เราต้องให้โอกาส เราคุ้มครองผู้บริโภค แต่เราต้องให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ผลิตด้วย
ในกรณีเรื่องราคาที่ทุกท่านติดใจ ตั้งราคา 18,000 แล้วมาขาย 3,000 ซื้อ 1 แถม 1 ตะหลิว
สคบ.จะคุมในกระเด็นเรื่องที่ว่าคุณโฆษณาขาย 3,000 คุณได้ซื้อกระทะ 1 แถม ตะหลิว ตามที่โฆษณา
แจ้งหรือไม่ ถ้าได้ถือว่าไม่เท็จ เราตรวจสอบแค่นี้ คือผู้บริโภคไม่เคยคิดให้ตรงไปตรงมาแบบนี้ เราจึงมี
หน้าที่ดาเนินการตามที่ร้องเรียน แต่เป็นไปตามกรอบของเราที่คุ้มครองผู้บริโภคจะถูกเอาเปรียบว่าได้
ของไม่ครบตามโฆษณา หรือโดนโฆษณาหลอกลวง ให้เราไปตามจับ ตามทึ้งว่าตั้งราคาโอเวอร์ โฆษณา
สรรพคุณเกินจริง น่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาที่ไม่มีจริยธรรม ใช้ภาษาเกินจริง เพราะเขาไม่ได้ขายที่ ราคา
18,000 ก็จะไปร้องเรียนที่กสทช. หรือ น่าจะเป็นความรับผิดชอบของกระทรวงพานิชย์ไหม ในเรื่อง
ราคาสินค้า พอกรมการค้าภายใน ก็จะบอกว่าฉันจะดูแลราคาที่ คนขายขายเกินราคากลางมากจนเอา
เปรียบผู้บริโภค ทีนี้สื่อก็มาออกข่าวอีก ว่า สคบ.ทาไมไม่ทาปล่อยให้มีแบบนี้เกิดขึ้น คนบางคนออกมา
นาย ก นาย ข มูลนิธินั้นออกมาโจมตี แล้วจะให้เราทาอย่างไร เพราะเรารู้ว่าเรามีหน้าที่อะไร แต่ สคบ.ก็
คงอ่อนด้อยเรื่องของ การประชาสัมพันธ์ ที่ยังไม่สามารถทาให้ประชาชนเข้าใจงานของเราได้ชัด คิดว่า
เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภค สคบ.ต้องรู้ทุกเรื่อง
ในฐานะของสคบ. เราจะเป็นแค่พนักงานเจ้าหน้าที่ มีใครร้องเรียนมา เราจะเน้นเรื่องให้
ผู้บริโภคได้รับความพึงพอใจจากการตกลงกันได้ ก็จบ ในโฆษณาฉลากสัญญา เราก็ดาเนินการในส่วน
ของเรา ตามกฎหมายของเรา ไม่ใช่ว่าจบไปแล้วก็จบกันไป มันต้องดาเนินการกันต่อในส่วนของภาครัฐ
กับผู้ประกอบธุรกิจ ในส่วนของผู้บริโภคไม่ต้องรอ เสียเวลา มีการชดเชยเยียวยา พึงพอใจก็จบ ไม่พึง
พอใจก็ว่ากันที่ศาล เราจะไม่มีผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ที่ทดสอบเรื่องสินค้า แต่เราจะมีนักกฎหมาย
รัฐศาสตร์ การเจรจาไกลเกลี่ย เราเน้นการคุ้มครองผู้บริโภค โดยการดูแลผู้บริโภค
ดังนั้นทุกท่านสามารถร้องเรียนเข้าไปได้ อยากจะร้องเรียนในเรื่องอะไร เงื่อนไขสัญญา องค์
ประ กอบของวัตถุ สิ่งที่เราต้องการจะซื้อทั้งหลาย มีอะไรที่ผิดพลาด หรือมันมีการสร้างความเสียหายที่
มันเกี่ยวกับเรา ไปที่สคบ.ท่านก็จะไปประสานกับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง กับสิ่งที่เราร้องเรียน ทุกอย่างถ้า
ตกลงกันไม่ได้ที่สคบ. ต้องไปดาเนินการในชั้นศาล
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๓. ทัศนะจากนักกฎหมาย โดยคุณอิทธิพล วรานุศุภากุล ”กฎหมายกับสื่อ“นักวิชาการด้าน
กฎหมายและเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสื่อ
ผลสรุป ข้อมูลเวทีทัศนะจากนักกฎหมาย ”กฎหมายกับสื่อ“
ในส่วนสุดท้ายของการระดมความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อคิดเห็นจากกลุ่มนักวิชาชีพ นักวิชาการ
ตัวแทนองค์กร ทางคณะผู้วิจัยได้เชิญนักกฎหมาย มาร่วมแสดงทัศนะและให้มุมมองกับผู้ปกครองกลุ่ม
ตัวอย่างในหัวข้อ “กฎหมายกับสื่อ” โดย นักวิชาการด้านกฎหมายและเชี่ยวชาญด้านกฎหมายสื่อ คุณ
อิทธิพล วรานุศุภากุล ซึ่งได้ความรู้ดังนี้
เริ่มเลยนะครับ พอได้โจทย์จากที่อาจารย์ให้ เราจะมาคุยอะไรกับผู้ปกครอง สิ่งที่พวกเรากังวล
คือสิ่งที่ลูกชายผมเป็นอยู่ ลูกโพสด่าเพื่อนในเฟส เหมือนจะเป็นการหมิ่นประมาทได้เลย ผมไม่แน่ใจ ถ้ามี
จะอธิบายให้ฟัง ผมนี่กดหา ค้นหาเลย ลูกเราไปข่มขืนลูกสาวคนอื่นเราต้องติดคุกด้วยแทน? เมื่อกี้มีท่าน
คนหนึ่งพูดเรื่องมาตรา 112 เราจะโดนหมิ่นประมาทหรือเปล่า? คือ จะมีอยู่ข้อหนึ่งถ้าเราแชร์ข้อมูลที่ผิด
กฎหมายไปเราจะโดนด้วย ไลฟ์ในที่นี้ อาจารย์เขาบอกไปแล้วนะครับ ไลฟ์สดลูกผมเล่นกีต้าโชว์เพื่อน
ลูกๆเล่นเกมอยู่ด้านหลัง แคสเกมส์โชว์เพื่อน คาหยาบนี่กระจายอยู่ด้านหลัง มีเคยไหมครับเพื่อนกับลูก
ทะเลาะกัน ส่งข้อความจีบสาว ไม่ติด ผู้หญิงไม่รับรัก ลูกๆขายของบ้างไหมครับ ลูกรังแกสัตว์ไหมครับ
แบบเผาแมวทั้งหมด อย่างที่บอกนะครับลูกผมทาผิดกฎหมายหมดเลย มีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องหมด
เลย หมิ่นประมาท ด้านบน พรบ.คอม ส่วนเรื่องเกมส์ก็มีลิขสิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้อง ขายของนี่เพียบเลย
โหลดคลิปโป๊ หมายถึงลูกนะครับไม่ใช่ตัวผม
ทั้งหมดนี้บางส่วนแก้ด้วยกฎหมายได้ บางส่วนต้องเป็นเราที่ให้ความรู้เขา ผมได้ยินแวปๆว่าจะ
มีไลน์ต่อจากนี้ เขาเรียกว่าระดมความคิดเห็น ผู้ปกครองก็ต้องหาข้อมูลเวลาเจออะไรที่เป็นแบบนี้ คงรู้
นะว่าจะเจออะไรมั้ง ต้องค้นหาข้อมูล หมิ่นประมาทคืออะไร? เราก็ต้องสอนลูกว่าแบบนี้นะ ถ้าเราไปทา
คนอื่นเขาเสียหายนะ ติดคุกนะ พ่อแม่ไม่ติดด้วยนะ ลูกติดคนเดียว ถ้าทาอะไรผิดให้รับ ผมจะบอกลูก
เสมอ โหลดคลิปโป๊อยู่ๆวันหนึ่งค่ามือถือขึ้นมา 500 เราว่าคิดจากอะไร คุยสักพัก ลูกผมเลิกดูได้เลย
อะไรที่ลูกทา เราก็ต้องเตือนลูกไป
อีกสไลด์หนึ่งจะเป็นลูกเราจะเจอ รายการโทรทัศน์ที่รุนแรง ดูหนังโป๊ ลูกเราจะเจอ ถ้าเราเจอ
เรื่องพวกนี้สิ่งที่เราจะทาก็คือฟ้อง กสทช.ทันที ง่ายไหมครับ โฆษณา น่าจะเป็น สคบ.ทั้งหมด คลิป
สารพัดทาอะไรเขาไม่ได้เลย คลิปโป๊ คลิปทรมานสัตว์ จะทาอะไรไม่ได้เลย เราก็แค่สอนลูกว่า ก็อย่าไปดู
มัน แต่มันก็ยังดูอยู่ ลูกโดนโกงกันบ้างไหมครับ ลูกผมโดนโกงส่งบัตรประชาชนพร้อมอะไรไม่รู้ ไปหาเขา
แล้วก็ถูกโกง ตอนเราสอนเขาไม่ฟัง พอเขาโดนเองปุ๊บเท่านั้นแหละ เขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่จะโดนต่อไปคืออะไร
มันก็จะไม่มีปัญหาอันนี้อีกแล้ว รู้จักไซเบอร์ไหม มีเพื่อนคนหนึ่งนิสัยไม่ดีแล้วทุกคนรุมด่า ตามกฎหมายก็
หมิ่นประมาทเหมือนกัน อยากให้ดูสไลด์นี้นะครับ อันนี้พึ่งมานั่งเติมนะครับ คือการทารุนแรงกับสื่อนะ
ครับ เราจะแบ่งเป็นหลายๆอย่าง อันนี้ให้ถามได้นะครับชอบ มีหมิ่นประมาท ลิขสิทธิ์ กสทช. สคบ.อันนี้
กฎหมาย
เดี๋ยวมีอีกสไลด์หนึ่งให้ดู คือเรื่องบางเรื่องของรายการข่าว และมีโฆษณาอยู่ข้างในอันนี้ไม่ผิด
กฎหมาย ฟ้องไป สคบ. ก็บอกไม่ผิดอะไร มันอยู่ที่การเรียบเรียงเรื่องราวเฉยๆ จะถามว่ามันผิดคือ
๒๑๓

บรรทัดที่สอง กากับตนเอง กากับตนเองคืออะไรครับ คือการสื่ออย่างขาๆ คนทาข่าวรวมตัวกัน ตั้ง
กฎเกณฑ์อะไรบางอย่าง พอเข้าใจนะครับ เมื่อสักครู่มีเรื่องของละคร มีฉากข่มขืน เราก็อยากให้คนทา
ละครมารวมตัวกัน ควรจะมีฉากข่มขืนไหม เราเรียกว่าการรวมตัวของเค้า ร่างบางอย่างขึ้นมา ว่าอะไร
ควรทาไม่ควรทา เรียกว่าจรรยาบรรณ จรรยาบรรณมีตั้งหลายอันนะ จรรยาบรรณแพทย์ จรรยาบรรณ
ทนายความ วิศวกร สถาปนิคก็เหมือนกัน เขาก็มีจรรยาบรรณเหมือนกัน
เรื่องบางเรื่องก็ไม่ควรไปดูแล ไม่ว่าจะจากใครก็แล้วแต่ สิ่งที่ต้องทาคืออะไร มีที่เราจัดวันนี้และ
เป็นอันล่าสุด คือการรู้เท่าทันสื่อ ส่งไปทั่วนะครับ มีทั้งตัวผู้ปกครอง ตัวเด็ก ตัวผู้ผลิตสาร ตัวสถานีตัว
ใครตัวมันก็แล้วแต่ เรามาดูว่าเราจะทาอย่างไรกันบ้างนะครับ เราเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจ เราดูสื่อใหม่ เรา
ไม่ชอบใคร ทาอย่างไงดี โทรไปได้เลย กสทช. 1200 เงื่อนไขซับซ้อนมากเลยครับ ต้องมีบัตรประชาชน
และมีอะไรเต็มไปหมดเลย ผมไม่แน่ใจว่าทุกท่านไม่ชอบใจเราจะไปฟ้องใครได้บ้าง รู้ว่า สมมติว่าเราดูไป
ที่ช่องๆหนึ่งแล้ว เปิดคลิปโป๊ เราร้องเรียนช่องได้นะ ไปบอกว่า เราไม่ชอบอันนี้เลย ให้เขารู้ อันที่สาม
เป็นสมาคมทุกสถานี ทุกๆคนในสื่อ ยกตัวอย่างเช่น ทาไมนักข่าวคนนี้พูดจาหยาบคาย เราฟ้องสมาคม
นักข่าวได้ เขาจะไปดาเนินเรื่อง ยกตัวอย่างเช่น สมมติผมพูดหยาบคาย คุณก็ร้องเรียนไปที่ต้นสังกัด เขา
ก็จะบอกเราเองว่า เบาๆหน่อย คุณโอ๊ต รู้จักไหม? จุดขายเขาคือการพูดหยาบ เขาเลยไม่มีสังกัด ก็
ร้องเรียนไปที่ปราโมทย์กันเอง ผมรู้สึกว่าเขาเบาๆลงนะ
สุดท้ายที่เมื่อกี้พูดกันหลายคน คือเครือข่ายการเฝ้าระวังของประชาชน เราทุกคนทั้งผู้ปกครอง
จริงๆผมว่าน่าจะมีสมาคมผู้ปกครองแต่ละพื้นที่ เราก็สามารถรวมตัวกันและช่วยกันดูแลเระวังสื่อด้วยกัน
จัดส่งข้อมูลผ่านแชร์กันได้หมด ด้านพรบ.กฎหมาย มันจะมีจรรยาบรรณอยู่ เขาก็จะมีการรวมตัวกัน
นักข่าว มาคุยกันแล้วบอกว่า เราจะนาเสนอข่าวยังไงดี คนที่เขาไม่ทาตามจรรยาบรรณ เราก็มีหน้าที่ไป
ฟ้องเขา ไม่ได้ฟ้องตารวจนะ แค่ไปบอกเขา คุณทาแบบนี้ไม่ถูกนะ ของบางสถานี แต่ละสถานีก็จะมีคู่มือ
ของเขา ว่าจะปฏิบัติงานยังไง ยกตัวอย่างเช่น ถ้านาเสนอข่าวอยู่ โศกนาฏกกรรมการฆ่าตัวตาย จะมีการ
นาเสนอยังไงได้บ้าง บอกชื่อ บอกรายละเอียดมากน้อยแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่สบายใจเรื่องนี้ ก็สามารถ
ร้องเรียนไปได้ครับ ที่สาคัญร้องเรียนไปที่ กสทช.ครับ ผมไม่แน่ใจว่าทุกคนเคยได้ยินร่างกฎหมายฉบับนี้
กันหรือเปล่า ร่างกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไอเดียก็มาจากความรุนแรงที่เราได้เจอ สื่อที่ปัจจุบัน
รุนแรงมาก เขาจะมีสภาวิชาชีพแห่งชาติขึ้นมา เราจะซับพอร์ดร่างกฎหมายในอนาคตเกี่ยวกับสื่อให้
เพิ่มขึ้น

๒๑๔

ภาคผนวก จ. ภาพกิจกรรมในโครงการวิจัย
๑. ภาพการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จชลบุร.ี

๒๑๕

๒. ภาพการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

๒๑๖

๓. ภาพการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

๒๑๗

๔. ภาพการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บารุง จ.กาญจนบุรี

๒๑๘

๕. ภาพการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

๒๑๙

๖. ภาพการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

๒๒๐

๗. ภาพการจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒๒๑

๘. ภาพการจัดกิจกรรมจังหวัดนครราชสีมา (ซ่อม) ณ โรงเรียนเกียรติคุณวิทยา
๒๒๒

๙. ภาพการจัดกิจกรรม กรุงเทพมหานคร (ซ่อม) ณ โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
๒๒๓

๑๐. ภาพการจัดกิจกรรมจังหวัดราชบุรี ณ (ซ่อม)โรงเรียนพิบูลย์สงครามอุปถัมภ์
๒๒๔

๑๑. ภาพการจัดกิจกรรมเวทีที่ ๒ ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
๒๒๕

๒๒๖

๒๒๗

ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ
ภูมิลาเนา
ที่อยู่ปัจจุบัน
สถานที่ทางาน

รองศาสตราจารย์ดร.กรวรรณ กฤตวรกาญจน์
เชียงใหม่
199/93 ม.3 ถ.คลองชลประทาน ต. แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50100
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-942709 ต่อ 217
e-mail: kor.wan20@hotmail.com

สถานภาพทางราชการ
ดารงตาแหน่งรองศาสตราจารย์ระดับ 9 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่อายุราชการ
๓๒ ปี
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ท.ม., ท.ช., ป.ม., ม.ว.ม.
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย
นศบ. (วิชาการหนังสือพิมพ์)
นศม. (สื่อสารมวลชน)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ดุษฎีบัณฑิตสาขาพัฒนาชนบท

ปีที่จบ
2524
2527
2534
2547
2549

ชื่อสถานศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาลัยโยนก ลาปาง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่

ตาแหน่งปัจจุบัน
- รองศาสตราจารย์ระดับ 9 ประจาคณะการสื่อสารมวลชน
- กรรมการบริหารศูนย์วิชาการสารเสพติด ภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- กรรมการบริหารสมาคมนักวิชาการนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน (CAAT)
- กรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาการสื่อสารศึกษา คณะการ
สื่อสารมวลชน
- ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาภาคเหนือ
- หัวหน้าสานักวิชา คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- คณะกรรมการพิจารณารางวัลโทรทัศน์ทองคา รายการเกมส์โชว์และ
ปกิณกะ
ผลงานวิจัย
๒๒๘

ปี 2541

ผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีผลต่อค่านิยม และพฤติกรรมของเยาวชนสตรีใน เขต
ภาคเหนือตอนบน.

ปี 2544
ปี 2551

ผู้หญิงในภาพข่าวของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นภาคเหนือ.
ผู้ร่วมวิจัย โครงการศึกษารูปแบบและกระบวนการดาเนินงานป้องกัน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง การเปิดรับสื่อและการแสวงหาข่าวสารด้าน สิ่งแวดล้อมของ
ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องการเปิดรับและความพึงพอใจสื่อด้านสุขภาพของผู้สูงอายุใน
เขตภาคเหนือตอนบน
หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องบทบาทขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (.อปท)และอาสา
สมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ในการ (.อสม)แก้ปัญหาการดื่มสุราใน ชุมชน กรณีศึกษา
เชียงใหม่และลาพูน
หนังสือสรุปงานภาคเยี่ยมอปททั่วป.ระเทศ โครงการพัฒนาความร่วมมือ เครือข่าย
อปทรณรงค์ลดเหล้า บุหรี่ อุบัต.ิเหตุถวายในเหลวง พรรษา ของ 85สมาคมองค์การ
บริหารส่วนตาบลแห่งประเทศไทย และสานักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า
โครงการสารวจการรับรู้ และความคาดหวังของประชาชนกับภารกิจสภาพัฒนา
การเมือง
การปรับตัวและการจัดการสื่อวิทยุกระจายเสียงของกลุ่มประเทศอาเซียน

ปี 2551
ปี 2552
ปี 2553
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558

ผลงานที่พิมพ์เผยแพร่
กรวรรณ กฤตวรกาญจน์รายงานวิจัยการบริหารจัดการและการปรับตัวขององค์กรสื่อ .๒๕๕๘ .
วิทยุกระจายเสียงของกลุ่มประเทศอาเซียนเชียงใหม่.: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่หน้า ๑๗๓ .
ผลการแต่งตารา
ปี 2538
ปี 2538
ปี 2544
ปี 2556

ปี 2559
บทความทางวิชาการ
ปี 2541
ปี 2542

เอกสารประกอบการสอน เรื่อง การบรรณาธิกรณ์นิตยสาร .
หนังสือการรายงานข่าวสาหรับสื่อมวลชน
หนังสือการสื่อสารมวลชนทั่วไป.
หนังสือ ท้องถิ่น“..อยากเม้าท์..งดเหล้า..”บุหรี่ลดอุบัติเหตุ-เราทาได้
รณ.โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายอปท“รงค์ลดเหล้าบุหรี่อุบัติเหตุ
ถวายในหลวง 85 พรรษา” สมาคมองค์การบริหารส่วนตาบลแห่ง
ประเทศไทย
หนังสือสื่อและชุมชน
เอกสารประกอบการประชุมเสนอผลงานทางวิชาการคณะมนุษยศาสตร์มหา
เรื่อง.วิทยาลัยเชียงใหม่ผลกระทบของสื่อมวลชนที่มีผลต่อค่านิยม และ
.พฤติกรรมของเยาวชนสตรีในเขตภาคเหนือตอนบน
วารสารวิชาการคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องสื่อมวลชนกับ .
๒๒๙

ปี 2548
ปี 2551
ปี 2552

มุมมองจากงานวิจัย : สตรีภาคเหนือ
เอกสารประกอบการสัมมนาสื่อกับสังคมไทย ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เรื่องการพัฒนาพฤติกรรมการออมในเยาวชนโดยใช้วิธีการสื่อสารเพื่อการ
กรณีศึกษาเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่:พัฒนา
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนากับการพัฒนาชนบทไทย
วารสารการสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และการพูดและการ .เรื่องการสื่อสารเพื่อการพัฒนากับการพัฒนาชนบทไทย
สื่อสารในสื่อมวลชน

ชื่อ : อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ
สังกัด : หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
การศึกษา
พ.ศ. 2542 วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์) ศูนย์กลางสถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. 2548 วารสารศาสตรมหาบัณฑิต (การสื่อสารภาครัฐและเอกชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บทความ
๒๓๐

บทความ “สะพายกล้องท่องอยุธยา” หนังสือ iPhoto Play ปีที่ 1 ฉบับที่ 7 เดือนกรกฏาคม
พ.ศ.2552
รายงานพิเศษ “Spikes Asia-The 1st Asian Advertising Festival” นิตยสาร OHM Vol6 No58
Noc-Dec 2009
บทความวิชาการ “Experience of Learning:บทสรุปจากประสบการณ์การสอน. ศูนย์
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2017
ประสบการณ์ทางาน

: 2543 – 2554 อาจารย์ประจาคณะนิเทศศาสตร์
2554-2558 หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา
2558 -ปัจจุบัน หัวหน้าสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล

ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพโฆษณา
- อนุกรรมการฝ่ายประสานงานภาครัฐ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ตรวจพิจารณา
ภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ (พ.ศ.2546-2554)
- กรรมการตัดสินภาพยนตร์โฆษณาดีเด่นทางโทรทัศน์เพื่อผู้บริโภคของสานักงาน
คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2545-2554)
- อนุกรรมการการจัดทาโครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2551-2554)
- คณะจัดทาแนวทางการโฆษณาเพื่อตรวจพิจารณาภาพยนตร์โฆษณาที่ออกอากาศทาง
โทรทัศน์ จัดโดย สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2551-2552)
- คณะกรรมการตัดสินผลงานการประกวดโฆษณา Adman Awards & Symposium 2009
– 2010 ในประเภท Interactive and Digital Media สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (พ.ศ.25522553)
- คณะกรรมการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข หัวข้อ”
อารมณ์สดใส ใจกายเป็นสุข”
- ผู้จัดงาน ADMAN STUDENT SIMINAR 2009 ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ณ
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (สาขาโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็น
เจ้าภาพ) (พ.ศ.2552)

ความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพ
ผู้จัดงาน RPST yours ครั้งที่ 1 ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จัดการประกวดถ่ายภาพ “ความเป็นไทย” ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ นาภาพที่
ได้รับรางวัลที่ 1-3 จัดแสดงที่ Siam Discovery กับ 10 สถาบันการศึกษา (พ.ศ.2553)
อนุกรรมการจัดงาน มูลนิธิ ฌองเอมีล การ์โรส เพื่อการศึกษาศิลปะ การถ่ายรูปและดนตรี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ.248-2560)
คณะกรรมการคัดเลือกโครงการประกวดภาพถ่ายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
๒๓๑

ผู้เชี่ยวชาญตรวจบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อ การถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ (ด้าน
เนื้อหา) (ระดับปริญญาโท)
มหาวิทยาลัยศรีนรินทร์วิโรฒประสานมิตร พ.ศ. 2547
บรรยายพิเศษ
บรรยายพิเศษ “การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติ” อบรมหลักสูตร
นายทหารประชาสัมพันธ์
รุ่นที่ 22 – 35 โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก (พ.ศ.2547-2560)
บรรยายพิเศษ “เทคนิคการถ่ายภาพเพื่อใช้ในงานปฏิบัติการจิตวิทยา/ฝึกปฏิบัติ”
อบรม
หลักสูตรนายทหารปฏิบัติการ
จิตวิทยา รุ่นที่ 25-29 โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก (พ.ศ.25532557)
บรรยายพิเศษ “เผยเคล็ดลับถ่ายภาพอย่างไรให้โดนใจ” โรงเรียนเวชนิทัศน์ สถานเทคโนโลยี
การศึกษาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ.2554)
บรรยายพิเศษ “การถ่ายภาพเพื่อการเผยแพร่” อบรมหลักสูตรนายสิบกิจการพลเรือน ปี
2553 โรงเรียนกิจการพลเรือน
ทหารบก กรมกิจการพลเรือนทหารบก (พ.ศ.2553)
บรรยายพิเศษ "เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อผู้ประกอบการ SMEs" สถาปนา 21 ปี คณะ
นิเทศศาสตร์ (พ.ศ.2552)
รางวัลเกียรติคุณ
 รางวัล ดรสุข พุคยาภรณ์. จาก .ศ.พ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม2548(
 รางวัล อุ่นเครื่องภาพเล่าเรื่องด...ีดี หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
 รางวัลผลงานพัฒนาการสอนดีเด่น เรื่อง การเรียนการสอนกับการสร้างแรงจูงใจในการสร้าง
ศักยภาพสู่มืออาชีพ

ชื่อ-นามสกุล
สถานที่ติดต่อ

ที่อยู่ ปัจจุบัน

นายจิรภัทร เริ่มศรี (Mr. Jiraphat Roemsri)
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
680 ถนนนิตโย ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โทรศัพท์/โทรสาร042 970 028 E-mail - j.roemsri@gmail.com
128 หมู่ที่ 17 ตาบลไชยวาน อาเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
โทรศัพท์/โทรสาร : 089 404 141 9

ประวัติการศึกษา (ปริญญาตรี – เอก ; สาขา และสถาบัน)
๒๓๒

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ (นิเทศศาสตร์)มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ผลงานวิจัย
ก. ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
จิรภัทร เริ่มศรี. 2552. การสื่อสารภายในของบุคลากรวิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต. คณะ
นิเทศ ศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตบริหารธุรกิจบัณฑิต.
จิรภัทร เริ่มศรี .2556 .การใช้สื่อบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร .สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏสกลนคร.
จิรภัทร เริ่มศรี .2557 .พฤติกรรมการใช้เฟสบุ๊คของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร .
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร.
ข. สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
สาขาวิชานิเทศศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
ค. ภาระงานในปัจจุบัน
1. งานประจา
อาจารย์ประจาหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
2. งานวิจัยที่รับผิดชอบในปัจจุบัน
การศึ ก ษาทั ศ นคติ แรงจู ง ใจ และผลกระทบต่ อ การดาเนิ น ชี วิ ต จากการสื่ อ สารผ่ า น
เครื อ ข่ า ย
สั ง คมออนไลน์ ข องวั ย รุ่ น ในเขตจั ง หวั ด นครพนม ทุ น มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ สกลนคร

ชื่อ นามสกุล
ภูมิลาเนา
สถานที่ทางาน
โทรศัพท์
E –Mail

อาจารย์ ดร. รัฐพล พรหมมาศ
เชียงใหม่
คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
053-942703 #223 , 081-6711918
: rattaphol@hotmail.com
rattapholp@gmail.com
rattaphol.p@cmu.ac.th

ประวัติการศึกษา
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารศาสตร์ (การบริหารเทคโนโลยี)
๒๓๓

วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี 2557
- ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2549
- ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (สารนิเทศศาสตร์)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปี 2547
- ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2543
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู
คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิยาลัย ปี 2548
ประวัติการทางาน
2558 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจา คณะการสื่อสารมวลชน ม.เชียงใหม่
2550 – 2557 อาจารย์ พิ เ ศษ คณะศิ ล ปกรรมและสถาปั ต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2550 อาจารย์พิเศษ ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการวัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงใหม่
ผลงานการวิจัย
- การประยุกต์ใช้อากาศยานไร้นักบินขนาดเล็กในการสารวจตรวจสอบพื้นที่ และทา
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อาเภอแม่แจ่ม โดยชุมชนมีส่วนร่วม (หัวหน้าโครงการ)
- การรู้เท่าทันวัฒนธรรมข้ามสื่อและรู้เท่าทันตนเองของผู้ปกครองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
อิทธิพลจากสื่อสู่เยาวชน (ผู้ร่วมวิจัย)
- การสร้างสรรค์รายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (ผู้วิจัยร่วม)
- โครงการดาเนินการฝึกฝนสื่อทางยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
(หัวหน้าโครงการ)
- โครงการนาร่องการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ประจาปี
2559 กระบวนวิชา 851201 การถ่ายภาพเบื้องต้น (หัวหน้าโครงการ)
- การสร้ างสรรค์งานภาพถ่ายทางอากาศส าหรับการสร้างภาพลั กษณ์สถาบัน :
กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หัวหน้าโครงการ)
- การพัฒนาสื่อใหม่เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพสาหรับนักศึกษา
กระบวนวิชา 851201 การถ่ายภาพเบื้องต้น (หัวหน้าโครงการ)
การนาเสนอผลงาน
- บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) “การสื่อสารเพื่อการส่งเสริม
วัฒนธรรมชาติพันธุ์ อาเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ” นาเสนอในรูปแบบ oral Presentation และตีพิมพ์ใน
รูปแบบ Proceeding การประชุมวิชาการวิจัยทางศิลปะและงานสร้างสรรค์ “ศิลปะ สถาปัตยกรรม :
๒๓๔

วิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 : วิจัยและ
นวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2560
- นาเสนอแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการ “การสื่อสารวัฒนธรรมชาติพันธุ์ เพื่อ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน อาเภอแม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ” การประชุมสัมมนาวิชาการ Engagement
Thailand ครั้งที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2560
- บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) “แนวทางการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 : กรณีศึกษารายวิชาการถ่ายภาพเพื่อ
การสื่อสารมวลชน” นาเสนอในรูปแบบ oral Presentation และตีพิมพ์ในรูปแบบ Proceeding ในงาน
การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 9 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตบางเขน ปี 2559
- บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
อากาศยานไร้คนขับกับงานด้านการถ่ายภาพ” นาเสนอในรูปแบบ oral Presentation และตีพิมพ์ใน
รูปแบบ Proceeding ในงาน “ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กาแพงแสน” การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกาแพงแสน ปี 2559
- บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) “การใช้สื่อออนไลน์เพื่อ
ประกอบการจัดการเรียนรู้ด้านการถ่ายภาพ” นาเสนอในรูปแบบ oral Presentation และตีพิมพ์ใน
รูปแบบ Proceeding ในงานการประชุมวิจัยทางการศึกษาระดับชาติครั้งที่ 4 เรื่อง “พลั งการ
เปลี่ยนแปลงสู่การพัฒนาการศึกษาไทย” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปี 2559
- บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) “ภาพถ่ายทางอากาศ:
ทางเลือกใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานโฆษณา” นาเสนอแบบ Oral Presentation และตีพิมพ์ใน
รูปแบบ Proceeding ในงาน ศิลปะ สถาปัตยกรรม วิจัยและงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ” นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12 ปี 2559
- บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) “การออกแบบระบบจัดการ
สารสนเทศออนไลน์ด้านศิลปกรรมล้านนา: กรณีศึก ษา งานจิตรกรรมฝาผนังวิหารลายคาวัดพระสิงห์ ”
นาเสนอแบบ Oral Presentation และตีพิมพ์ในรูปแบบ Proceeding ในการประชุมวิชาการ การ
นาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปี 2557
- บทความในการประชุมวิชาการ (Conference paper) Wการสารวจงานจิตรกรรม
ฝาผนังวิหารลายคาวัดพระสิงห์เพื่อการจัดการความรู้ ” นาเสนอแบบ Oral Presentation และตีพิมพ์
ในรูปแบบ Proceeding การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิชาระดับชาติในหัวข้อ "การวิจัยเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน" มหาวิทยาลัยพายัพ ปี 2557
งานด้านการถ่ายภาพ
- ผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์สินค้ากล้องถ่ายภาพ เลนส์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บจ. โฟโต้บัค
จากัด ปี 2553 – ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาและผู้ทดสอบผลิตภัณฑ์สินค้า Olympus (กล้องถ่ายภาพ และเลนส์) ปี
2554 – ปัจจุบัน
- กรรมการตัดสินการประกวดผลงานภาพถ่ายให้กับหน่วยงาน ภาครัฐบาลและเอกชน
๒๓๕

หลายแห่ง ปี 2554 – ปัจจุบัน
ผลงาน
- ผู้ดาเนินงานจัดทาสื่อวีดิทัศน์และสื่อการเรียนรู้มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตเชียงใหม่ ปี 2548 – 2549
- ที่ปรึกษาและผู้ดาเนินงานจัดทาสื่อวีดิทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซด์สาหรับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ปี 2550 – ปัจจุบัน
- ที่ปรึกษาสานักวิชาการพลังงานเขต 6 กระทรวงพลังงาน ด้านงานแสง สี เสียง และ
โสตทัศน์ ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554
- ที่ปรึกษาและคณะทางานจัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ สาหรับ สานักวิชาการ
พลังงานเขต 6 กระทรวงพลังงาน ปี 2554
- ที่ปรึกษาและคณะทางานฝ่ายงานแสง สี เสียง งานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปี 2554 – 2555
- ผู้ดาเนินงานจัดทาสื่อวีดิทัศน์แนะนาหน่วยงาน สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ ปี
2554
- ผู้ดาเนินงานจัดทาสื่อเว็บไซต์และการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ มูลนิธิต้นไม้สีเขียว ปี
2556
การแสดงผลงาน
- ร่วมแสดงผลงานภาพถ่ายงาน “นิทรรศการมุมสวยในสวนดอก” คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2554
- ร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย “งานครบรอบ 5 ปี ของชมรมถ่ายภาพล้านนา” หอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ปี 2554
- หัวหน้าโครงการและร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย “Macau@My Emotions”อาคาร
องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี 2555
- ร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย “งานครบรอบ 6 ปี ของชมรมถ่ายภาพล้านนา” หอ
ศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ปี 2555
- หัวหน้าโครงการงานประกวดภาพถ่ายในงาน สถาปนิกล้านนา ปี 2555
- ร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย “Focus April Exhibition”
Focus Gallery
Chiangmai
ปี 2557
- ร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย @Chiangmai คณะแพทย์ศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปี
2559
- ร่วมแสดงผลงานภาพถ่าย “อินทนนท์ที่รัก” พรอมเมนาดา ปี 2559
- หั วหน้ าโครงการและแสดงผลงานภาพถ่าย นิทรรศการภาพถ่าย "มุม...มอง" ปี
2558
- หัวหน้าคณะทางานโครงการการประกวดภาพถ่ายสวยงาม ใน โครงการ “มช. ร่ม
แดนช้าง” ปีที่ 2 หัวข้อ “ที่..มช.” ปี 2559
ความเชี่ยวชาญ
๒๓๖

- ศิลปะการถ่ายภาพ การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร และการถ่ายภาพเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์
- การพัฒนาสื่อใหม่ (New Media) โดยการใช้เลนส์กล้องฟิลม์ และเลนส์ซึ่งมิได้ใช้งาน
สาหรับการถ่ายภาพ มาสร้างสรรค์ผลงาน
- การถ่ายภาพในรูปแบบ Near IR
- การผลิตสื่อสื่อดิจิตอล (Digital Media) สื่อวีดิทัศน์ และสื่อประสม (Multimedia)
- การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนรู้และสื่อประชาสัมพันธ์
- การออกแบบระบบสารสนเทศ
- การวิจัยบูรณาการด้านสื่อ ศิลปะ การออกแบบ และสังคม
- การวางแผนและการวิจัยด้านการประชาสัมพันธ์
- การวางแผนด้านการตลาดให้กับ ผลงานศิลปกรรม
- การจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ

๒๓๗

๒๓๘

